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 نام رمان : ممنوعه

 : مرضیه یگانهنویسنده 

 1پارت

 

 صاحب آبروی و شأن حفظ بخاطر و بوده واقعی کامال داستان این موضوع️⛔

 یافته تغییر ، داستان این وقوع زمان و ها صیتشخ اسامی تمامی ، داستان

 ️⛔.است

 

 شده زنده چشمانم جلوی دوباره ام گذشته خاطرات انگار.میکرد درد سرم

 پهنای به چکید و گرفت خروج ی اجازه چشمانم از اصرار با اشکی.بود

 کارگرانی سوی نگاهم.چرخیدم میدان دور و چرخاندم را ماشین فرمان.صورتم

 ایستاده ، خیابان ی شده کاری سبزه ی حاشیه در میدان طرف آن که رفت

 باید.کنم لج زد سرم به. بود مُخم روی دِلِر مثل فکری.زدم دور دوباره.بودند

 نکشیده زحمت کم پسرانم ، َافشین و اَشکان برای من.میکردم ادب را اَشکان

 نآ کمی ! کنند فراموش را مادرشان ، همسرانشان بخاطر توانستند چطور.بودم

 دزدگیر روی قفل ی ودکمه شدم پیاده ماشین از.  کردم پارک میدان از تر طرف

 سویشان به که قدمی هر با فاصله همان از.رفت کارگران سوی نگاهم.زدم را

 باالیی سال و سن ها بعضی.میکردم انداز بر را تکشان میداشتم،تک بر

 یمسو سمتشان،به هایم مقد شدن نزدیک با. بودند جوان ها بعضی امّا.داشتند

 یکی.بودنش تیز و زرنگی از گفت،یکی بازویش قدرت از آوردند،یکی هجوم

 دلم.چرخید هم باز نگاهم.بود سکوت جوابم فقط من و چیست پرسید،کارم

 َاشکان زشت رفتار به شکنی دندان جواب که کنم انتخاب را کسی میخواست

 فتمر جلو.  شد عضالنی بازوان با قامت بلند جوانی جذب نگاهم.ایستادم.باشد

 :پرسیدم مقدمه وبی

 سالتونه؟ چند_
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 :داد جواب و کرد نگاهم.شدند متفرق اطرافم از کاگران ی بقیه

 ...خانم سالمه سی_

 از که روشن چشمانی با داشت روشنی خرمایی موهای.کردم براندازش بیشتر

 شصورت های ریش.آبی یا است سبز که بدهم تشخیص نمیتوانستم فاصله آن

 از را نفسم. نبود پیدا اش واقعی ی چهره از چیزی بلندی آن با و بود شده بلند

 :وگفتم دادم بیرون سینه

 چقدره؟ تحصیالتت_

 :داد را جوابم ولی شد متعجب کمی

 .دارم ساختمان مهندسی لیسانس_

 هک لیسانسی مدرک بخاطر مخصوصا.بود خوبی مورد.رفت باال شوق از ابروهایم

 :پرسیدم لبخند با و بشوم لبم روی لبخند حریف انستمنتو.داشت

 میکنی؟ کارگری تحصیالت این با چرا پس_

 کارِ  به ربطی هیچ من سواالت داشت حق.کرد نگاهم دادن،فقط جواب از مردد

 شنیدن معطل هنوز دید وقتی.نمیخواستم کارگر ولی نداشت ساده کارگر یک

 :داد جواب هستم جوابم

 خودشو خرج زور به که داره زمین یه شهرستان توی است ساده کشاورز پدرم_

 اومدم...کنه ازدواج میخواد دیگر یکی و مریضه خواهرانم از یکی.آره می در

 .نکردم پیدا ولی ، کار برای تهران

 شهرستانتون؟ برنگشتی چرا پس_

 .بفرستم پول براش شده طور هر دادم قول پدرم به چون_

 یرهخ بعد و صاف را گلویم و کردم مصلحتی ای سرفه.شد تر کشیده لبخندم خط

 :گفتم روشنش چشمان در

 بیای؟ میکنی لطف...اونجاست ماشینم...میدم بهت خوبی پول من...باشه_

 به.زدم استارت من و نشست جلو صندلی روی.آمد همراهم و داد تکان سری

 وارس آنروز تا شاید.چرخدمی ماشینم در که دیدم می را کنجکاوش نگاه وضوح

 تا بودم کلماتی دنبال.بودم فکر در.بود نشده بلندی شاستی ماشین همچین

 .باشد باور قابل که دهم انتقال طوری را حرفم
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 :گفتم و داشتم نگه مردانه آرایشگاه یک کنار رسیدیم که خانه های نزدیک

 .لطفا پیادشو_

 آرایشگر هب رو و شدم مردانه آرایشگاه وارد.آمد دنبالم و شد پیاده ماشین از

 :گفتم

 رو موهاشون و کنید اصالح رو آقا این صورت سرو موهای میخواستم...سالم_

 میکشه؟ طول چقدر...بکشید سشوار

 .ساعت نیم حدودا_

 نزدیک چشمانش که بود شده متعجب قدر آن.جوان مرد سمت برگشت نگاهم

 :پرسیدم و رفتم جلو.بزند بیرون حدقه از بود

 چیه؟ اسمت نگفتی_

 .ضاعلیر_

 .دنبالت آم می دیگه ساعت نیم و میرم من...علیرضا ببین_

 :پرسید حال همان در و زد خشکش

 دارید؟ چکار بامن بگید من به میشه ولی خانم ببخشید_

 :گفتم من و شد معذب بیشتر که دادم تحویلش لبخندی

 می کجا ها شب...دیگه سوال یه راستی...میشی متوجه بزودی...نکن عجله_

 خوابیدی؟

 .خونه مسافر توی_ 

 :گفتم و دادم تکون سری

 همراته؟ ات شناسنامه پس...خوبه_

 :گفت فوری.گرفت ام خنده.پرید رنگش

 دارید؟ چیکار بامن بگید خدا رو تو خانم_

 .کردم مهار را ام خنده سختی به

 .میدم بهت خوبی پول ولی نیست سخت کارت...نترس_

 :گفت که در سمت رفتم

 .حاللم پولِ دنبال...تمنیس پول دنبال من_

 .حالله...نترس:گفتم و عقب به چرخید شانه کنار از سرم
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 .رفتم بیرون آرایشگاه از و کردم باز را آرایشگاه ودر

 2 پارت

 

 خاص تیک تیک ام گوشی که شود تمام ساعت نیم تا نشستم ماشین توی

 و مدز را گوشی رمز گوشی ی صفحه روی ام اشاره انگشت با. شد بلند پیامکش

 : بود داده پیام بود افشین. شد باز صفحه

  ؟!کجایی من گلنازِ "    

 ". میایم شام برای شب ما

 

 .کن صبر میدم نشونت رو اومدن:  گفتم لب زیر و زدم لبخند

 روی دستم سرانگشتان ضرب با و گذاشتم داشبورد روی را ام گوشی بعد

 عابرین تردد و خیابان به نگاهم. کردم می سپری را ها دقیقه ، ماشین فرمان

 پسر که نداشتم بیشتر سال 15. ام گذشته های سختی درگیر فکرم ولی بود

 که یادمه خوب.  من خواستگاری اومد بازار ی برجسته فروش رضا،فرش حاج

 فرش تخته یه خرید برای مادرم همراه روز یه. بود چی خواستگاری این علت

. داشت فرش تخته یک به نیاز جدیدمان ی خانه. رفتیم بازار به متری دوازده

 .نمیرسید نو فرش تخته یه خرید به مادر پول. زدیم چرخ و زدیم چرخ بازار توی

 یه پایین قیمت و دوم دسته های فرش تخته بین از ها مغازه از یکی در باالخره

 لباس خوش و تیپ خوش جوان خاص نگاه. کردیم انتخاب قرمز الکی فرش

. نشد که نشد دزدیدم نگاهش از رو سرم چه هر. بود من روی روز آن  مغازه

 جلو که کردم مخفی مادر ی شانه کنار را خودم آخر دست. میکرد نگاهم بدجوری

 :  گفت اش مغازه شاگرد روبه و آمد

 .هستم من........ برو تو_

 : شنیدم را صدایش بعد 

 ارک واستون حاالها حاال.... خوبیه فرش این...... کردید خوبی انتخاب شما خانم _

 .میکنه
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 سمتم به مادر از باز نگاهش که کشیدم جلو را سرم ، مادر ی شانه کنار از

 .چرخید

 ؟!چنده قیمتش_: گفت مادر که کشیدم عقب را سرم فوری

 تومن صدوپنجاه..... نداره رو شما قابل_

 !زیاده قیمت این دوم دسته فرش یه برای!! باالست قیمتش_

...... بکشید دست. خوبیه و کاری فرش ولی دومه دسته.. ...مشهده نگین_

 .نخورده پا اصال انگار. حجیمه چقدر ببینید

 : پرسید گوشم در آروم  و کرد نگاهم و کشید بلندی نفس مادر

  ؟!چیه نظرت _

 .......قشنگه خیلی_

 ؟!بخریمش _

 .میرسه پولمون که ما.... بخریمش_

 : گفت دوباره مادر 

 .کنید حساب همینو الطف... باشه _

 می براتون بدید آدرس..... حتما بله_. : شنیدم را جوان مرد ی زده ذوق صدای

 .فرستم

 :  پرسید متعجب مادر

 ؟!میشه چقدره اش هزینه... ؟!واقعا_

 .نداره هزینه. میفرستیم هامون مشتری ی همه برای ما_

 : گفت و کرد نگاهم لبخند با مادر

 تخفیفِ  این علت که میکردم فکر هنوز. نمیدیم هم رایهک پول نه؟ مگر ، عالیه _

 .ها مشتری ی همه نه. ماست مخصوص ، ویژه

 .فرستادند برامون رو فرش روز همون. خانه برگشتیم ما و داد را آدرس مادر

 ماجرایی اما بود خوبی فرش. کرد تعریف مادر ی سلیقه از هم پدر شب آن

 کردم حس رفتم می مدرسه به داشتم تیوق آنروز فردای از. دار دنباله داشت

 با نداشتم عادت اما. مدرسه تا خانه خود از درست. میکند تعقیب مرا کسی
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 متناسب هم را هایش گام حتی که میکردم حس خوبی به اما. کنم صحبت کسی

 .دارد می بر من های قدم با

 هک تمنگف هم مادر به حتی. کرد پیدا ادامه تعقیبات این و گذشت روزی سه دو

 اهر دنبالم ها دبستانی بچه مثل که ترسیدم. کند می تعقیب مرا کسی روز هر

 .برساند مدرسه خود تا مرا و بیافتد

 عادی غیر رفتار متوجه آمدم خانه به مدرسه از وقتی که بود پنجم یا چهارم روز

 کنارم ، بودم نشسته تلوزیون روی روبه وقتی ناهار خوردن از بعد.  شدم مادر

 : گفت و تنشس

 .جان گلناز_

 . هیجان هم داشت ترس هم داشت، ذوق هم کردم نگاهش

 .دخترم اومده خوب خواستگار یه برات_

 !خواستگار_

 .خریدیم فرش اش مغازه رفتیم که پسره همون _

 .....خب_

 تورو اومد خانمی یه امروز. دادم بهشون خودم هم رو آدرس دیگه هیچی_

 . کرد خواستگاری پسرش برای

 : پرسیدم

 تازه...... خودش فروشی فرش ی مغازه توی گفتند! دیدن تورو کجا پسرشون_

 .بفرسته رو فرش تا گرفت آدرس ما از چرا پسره اون که شد دار خبر شستم

 خبردار روز همون من ولی. بود شده دار خبر تازه مادر شست. زدم پوزخندی

 .شدم

 3 پارت

 

 گاهآرایش ی شیشه پشت همون از. آرایشگاه سمت برگشتم. گذشت ساعت نیم

 .!نبود. ریخت قلبم کردم نگاه داخل به که

 : گفتم و کردم باز رو آرایشگاه بزرگ و ای شیشه در

 .....اومدن همراهم که آقایی اون سالم _
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 تعجب با نگاهم.کرد اشاره بود نشسته صندلی روی که جوانی مرد به دست با

 همان که خواستنی و زیبا آنقدر. ودب شده برازنده چه. شد خشک صورتش روی

 صورت آن از را نگاهم و. کردم جور و جمع زحمت به رو خودم. بُرد را دلم لحظه

 : پرسیدم و گرفتم کشیده سشوار و شده کوتاه موهای آن و شده اصالح

 .؟!کنم تقدیم چقدر_

 کشیدید زحمت خیلی_ نداره هم رو شما قابل..... تومن پنجاه_

 آرایشگاه از و آینه جلوی گذاشتم و کشیدم بیرون پولم فکی از تراول یه

 ای لحظه. سرم پشت او و میرفتم راه جلوتر من. آمد دنبالم. آمدم بیرون

 .ایستاد هم او ولی. برسد من به بلکه تا ایستادم

 .سمتش برگشتم

 ؟!کجاست وسایلت_:  گفتم که انداخت پایین را سرش

 !؟ وسایلم_

 ؟!تهران اومدی شدی لندب شهرستان از خالی دست_

 .است خونه مسافر تو ساکم..... نه_

 ؟!خونه مسافر کدوم_

 . بهارستان میدان توی_

 .کردم فکر کمی. شدم ماشین سوار

 هم خوبی چرم های کفش. داشت خرید مرکز. نبود بد هم بهارستان میدان

 : گفت که بودم فکر در غرق. افتادم راه. داشت

 اصالح باید سروصورتم بخاطرش که کاریه چه بگید من به خدا رو تو..... خانم_

 ؟!بشه

 .کن باز رو داشبورد در_

 : شد شوکه

 ؟!چی_

 .کن باز رو داشبورد در_

 .کرد باز رو داشبورد در احتیاط با
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 حق. بود گرفته ام خنده. میشود منفجر دار ضامن بمبی االن انگار که طوری

 : گفتم رهدوبا. میشد شوکه ، بود او جای کس هر. داشت

 . بردار میخوای پول چقدر هر اونجاست که کیفی اون توی از_

 که انداختم صورتش به نگاهی نیم. بود شده خشک داشبورد روی دستانش

 که دارید کاری چه بدونم فقط خواستم.نبود پول منظورم که من_: گفت

 ! آرایشگاه میرفتم باید من بخاطرش

 اول بهارستان میدان برسیم بزار..... میگم بهت حاال..... نداری سختی کار_

 .بعد تا برداریم خونه مسافر از رو وسایلت

 .نبود رضایت از سکوتش اما. کرد سکوت

 .میخوندم صورتش توی وضوح به رو نگرانی

. خاطراتم مرور برای بود خوبی فرصت سکوتش. کرد سکوت را راه طول تمام

 .خواستگاری روز همان به.گذشته به برگشتم انگار

 !!من خواستگاری بود اومده بازار فروش فرش پسر رضا حاج پسر همایون

 : گفت رضا حاج خواستگاری اول همون

 گرفت صورت وصلت این اگه...... میشناسن منو ها فروش فرش بازار ی همه_

 .زنم می دخترتون نام به رو هام مغازه از یکی ،

 ها صحبت. همانا مادرم و پدر و من چشم شدن چهارتا و همانا حرف این گفتن 

 مغازه از دوتا و بود سالش 29 اینکه. رسید هم همایون به. رفت پیش بیشتر

 چادری و ساکت زنی هم همایون مادر ، خانم حاج. میکرد اداره را پدرش های

 که خواستگاری ی جلسه از بعد. داشت لب به لبخند فقط مدت تمام که بود

 ونهمای و من سنی تفاوت. کردم فکر لیخی خورد می آشنایی ی جلسه به بیشتر

 !!سال نه و بیست همایون و داشتم سال پانزده فقط من. بود زیاد

 رضا حاج اما. بدهم جوابی چه که بودند مانده. بودند کرده هنگ هم پدر و مادر

 .نداد کردن فکر مهلت

 یشیرین ی جعبه و گل دسته یک با را خانم حاج باز ، خواستگاری از بعد روز دو

 هب بردم پی هاشون صحبت از. کرد صحبت مادرم با خانم حاج. ما ی خانه فرستاد

 .کرده گیر من پیش گلویش بدجور همایون اینکه
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 می میان در روز یک هر که بود خانم حاج از پذیرایی فقط مادرم کار روز ده تا

 حاج ی دردانه پسر تک همایون که ؛ گفت می و کرد می اصرار مدام و آمد

. نزنیم اش سینه به رد دست ، کرده انتخاب را یکی خودش که حاال و ترضاس

 و خانم حاج های اصرار و ، همایون ی عالقه و مهر این دیدن با من که شد این

 من ، بود رضا حاج پسر تک همایون اگر. کردم قبول ، مادرم و پدر سخت سکوت

 رضا حاج. ندببی مرا خوشبختی داشت آرزو پدرم و بودم پدرم دختر تک هم

 قولش به رضا حاج. شدیم زبانزد فامیل کل در که گرفت عقدمان برای مراسمی

 مغازه از دیگر یکی دنگ سه و. زد نامم به را هایش مغازه از یکی و کرد عمل

 شد قرار. زد نامم به ، مهریه عنوان به هم را میکرد اداره همایون که را هایش

 ما ازدواج و عقد. بگیرم را دیپلمم تا مبخوان شبانه ی مدرسه در هم را درسم

 .همایون همسر شدم من و شد برگذار ماه یک عرض در ، زمانی ی فاصله بدون

 

 

 

 

 

 4 پارت

 

 :پرسیدم بهارستان میدان به رسیدیم

 کجاست؟ گفتی که ای خونه مسافر_

 .برید مستقیم طور همین مولوی سمت به مولوی شما_

 :گفتکه میراندم دو دنده با همانطور

 .کوچه این توی...اینجاست_

 :وگفتم کرد توقف

 .ابی و بردار کن،وسایلتو حساب مسافرخونه با برو ممنوعه،شما توقف اینجا_

 :گفتم که بره خواست

 .کن صبر_
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 :گفتم و درآوردم تومنی هزار پنجاه تراول دو داشبورد توی کیفم درون از

 .خونه مسافر پول_

 :گفت و داد قورت را گلویش آب

 .بگیرم پول که ندادم انجام کاری هنوز من آخه_

 :گفتم که بود کرده جذبم صداقتش و سادگی.کردم نگاهش بالبخند

 .بگیر حاال...میدی انجام_

 همایون.خاطرات از موجی و ماندم من باز.رفت و گرفت دستم از رو ها تراول

 گیزند یک که میکردم فکر که آنگونه ولی نداشت کارم به کاری. نبود بدی مرد

 ای محبتی هیچ بدون بودیم شوهر و زن فقط ما.رامیکشد،نبود انتظارم عاشقانه

 و آمده خواستگاریم به که همین که داشت عقیده همایون.ای عاشقانه حرف

 به را"دارم دوست"تکراری ی جمله نداره لزومی پس.عشق یعنی کردیم ازدواج

 درک را غلط یا درست بخواهم که نداشتم سالی و سن هم من.بیاوره زبان

 از بعد یعنی. است شکلی همین مشترک های زندگی ی همه میکردم فکر.کنم

 در طبقه دو ویالیی ی خانه یک در ما.نیست عشق و محبت از خبری ازدواج

 کارها ی همه هم ازدواجمان اول روز همان از. داشتیم خانه آباد سعادت منطقه

 همه نظافت تا گرفته آشپزی از که ساله چهل خانمی.میداد انجام خانم گوهر را

 و عاشقانه شعر های کتاب گاهی و میخواندم درس فقط من و. میکرد را کارها ی

 نداشت دخالتی هیچ زمینه این در همایون البته.نداشتم خاصی سرگرمی.رمان

 را بود، زده من نام به عقد سر پدرش که ای مغازه آن از که ای کرایه پول حتی

 عاشقی دلم نمیخواستم پول من امّا کنم خرج خودم برای تا دمیدا من به

 روزهای حتی گاهی.داشت کار همیشه همایون باشد،ولی کنارم که میخواست

 ی همه کتاب و آمد،حساب می خانه که هم ها شب.مغازه میرفت هم تعطیل

 همایون میکردم فکر گاهی.بود او بود،پای پدرش نام به که آنهایی ها،حتی مغازه

 بیشتر مجسمه یه فقط من! چکار؟ میخواست کاری،مرا ی مشغله آنهمه با

 شانزده تازه.شدم باردار ومن گذشت همایون منو ازدواج از یکسالی!نبودم

 بلد داری بچه از هیچی میکردم حس.میشدم مادر داشتم و بودم شده ساله

 سن در افشین پسرمان اولین.جوانم خیلی شدن مادر برای و خامم.نیستم
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 " خاندان برای که مناسبت همین به رضا حاج.آمد دنیا به من سالگی شانزده

 میکرد اداره همایون که ای مغازه دیگر دنگ سه آوردم دنیا به پسری " فرمانی

 رکلد شاید.بود ساکتی آدم کالً.نداشت مخالفتی هم همایون البته.زد نامم به را

 هرماه حاال.بود کرده صحبت من با یکسال ی اندازه به فقط مشترکمان زندگی

 با که نبود مهم برایش اصال و میکرد واریز حسابم به همایون که داشتم حقوقی

 میگرفتم،طال ها مغازه تا دو از که ای کرایه با ماه هر من.میکنم چکار پول آنهمه

 اهم دوسه از بعد هم گاهی النگو و انگشتر ماه زنجیر،یک و پالک ماه یه.میخریدم

 .بود همین میشد محسوب تفریح برایم که تنوعی تنها.طال املک سرویس یه

 که شد اینطور.هستم باردار هم باز فهمیدم شد دوساله کهافشین پسرم

 دهنوز سن در اشکان.شد سال سه فقط دومم پسر با اولم پسر سنی ی فاصله

 که وقتا گاهی.میکردند ازدواج تازه ها خیلی که سنی.آمد دنیا من،به سالگی

 به.اشمب متاهل من که نمیکرد فکر میرفتم،کسی بازار به طال یا لباس خرید برای

 کردند پر را وقتم تمام اَشکان و افشین.شدم داری بچه سرگرم...هرحال

 درحیاط آنها بازی صدای حاال.شکست را خانه سکوت طلسمِ  آنها بازی سروصدای

 دو آن شیطنت تدس از خانم گوهر.پیچید می خانه خود هم گاهی و خانه بزرگ

 و بودم کرده تمام را درسم هم من.بودند اعصابش روی و بود شده عاصی

 بدی زندگی.نداشتم پسرانم با بازی جز وکاری بودم راگرفته دیپلمم

 هشت و سه سن در همایون.نداشت دوامی امّا.آرامش و رفاه سراسر.نداشتم

 دیمکر درمانش ایبر که تالشی ی همه با و شد مبتال سرطان بیماری به سالگی

 ودمب رسیده سالگی پنج و بیست به تازه من.رفت دنیا از سالگی یک و چهل در

 چهلم مراسم از بعد.ساله۶پسر یک و ساله۹پسر یک با.شدم بیوه که

 :گفت من به راست و ُرک ،خیلی حرفی هیچ بی.آمد ما منزل به رضا همایون،حاج

 رو ها بچه حضانت من کنی ازدواج یبخوا اگه امّا...داری ازدواج  وحق جوونی تو_

 .میگیرم تو از

 هم ازدواج قصد گرچه.بزند را حرفش ُرک آنقدر نمیکردم راهم فکرش حتی

 تمام فوتش از قبل همایون.  کردم حیرت رضا حاج قاطع برخورد از ولی نداشتم

 مالی کمبود در پسرانم و من و زد نامم به را بود نامش به که هایی مغازه
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 خودم نام به که هایی مغازه و زد نامم به همایون که هایی مغازه ی رایهک.نبودیم

 جانبی های هزینه هم میچرخاندم را خانه هم که آنقدر.میشد زیادی بود،پول

 می خودم برای طال ای تکه هرماه همیشه مثل باز وهم میدادم را پسرانم

 .پسرانم برای باشد ای سرمایه تا  خریدم
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 ماشین کف که داشت دست در مشکی ی رفته رو و رنگ ساک.شد باز اشیندرم

 ییک اینکه تا بودخیابان امتداد در های مغازه سمت نگاهم.افتادم براه.گذاشت

 .کردم توقف خیابان کنار. طبیعی چرم با کفش.کرد جلب را نظرم ها مغازه از

 :گفتم زمانهم کنم باز را در تا بود در ی دستگیره روی دستم درحالیکه

 .شو پیاده_

 چرا؟_

 :گفتم و گرفتم ازش را نگاهم.داشت معصومی و جذاب ی چهره. کردم نگاهش

 .داریم کار_

 با فروشنده که بود ویترین پشت های مدل به نگاهم.شد مغازه وارد همراهم

 :گفت خوشرویی

 .بفرمایید_

 .میخواستم چرم کفش جفت یک.سالم_

 .چرمه ت،راس سمت ویترین های مدل ی همه_

 به ای اشاره.میبارید رویش سرو از تعجب.چرخید جوان مرد سوی نگاهم

 :گفتم و کردم ویترین
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 .کن انتخاب یکی_

 !! من!! چی؟_

 .کن انتخاب کفش یه_

 !!چرا؟_

 .الزمه بدون فقط...بگم بهتون بعدا شد قرار رو چرا_

 :گفت که بود صورتم روی هنوز نگاهش

 خالف کار اهل چیه؟من من با کارتون یدبگ من به میکنم خواهش خانم_

 باکار.....بفرستم پول ام خانواده برای تا تهران اومدم فقط من....نیستم

 . ...حالل کار با...کردن

 هک بود پیدا کامال فاصله آن از حاال.شد چشمانش جذب دوباره من خونسرد نگاه

 گرفتم اش کننده مجذوب چشمان از را ام خیره نگاه.است سبز چشمانش رنگ

 :چرخاندم مردانه چرم و شیک های کفش بین و

 چطوره؟...قشنگه خیلی اون نظرم به_

 هک کرد سکوت.ساده مشکی چرم کفش جفت یک به رسید و گرفت را دستم رد

 :گفتم فروشنده به رو

 .لطفا 77 شماره مدل_

 سایزی؟ چه_

 :گفت که بودم جواب منتظر.کردم اشاره او به نگاهم با اجبار به

 .دو و چهل_

 لب زیر.آمد می پایش به چقدر.بزند پا را کفش تا شدم منتظر و زدم لبخند

 :کردم زمزمه

 .خوبه همین_

 باز درها. زدم را ماشین در قفل.برگشتیم ماشین سمت کفش جعبه یک همراه

 :گفت که شد

 .لحظه یه...خانم_

 و نفوذ با قبل خالف بر...چشمانم به صاف ونگاهش مقابلم.ایستاد.ایستادم

 .پرجذبه



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 15 صفحه  

 

 .آم نمی شما با دیگه من نگید تا ؟.چیه شما کارای این علت_

 :گفتم و دادم بیرون سینه از را نفسم خونسردی با

 بفرستی؟ ات خانواده برای تا داری الزم پول چقدر_

 :گفت حرص با

 .نبود سوالم جواب این_

 .میپرسم من میدی جواب فقط شما_

 :گفتو کرد مکثی

 .حداقل میلیون یک ماهیانه_

 .شد نگاهش اسیر وباز آمد باال ذره ذره سرم

 ازت قانونی خالف یا شرع خالف کار...میدم میلیون یه بهت هفته هر من_

 ساعت به نه دارم کار بازوت قوت به نه.نیست هم سختی کار...نمیخوام

 ...کاریت

 منصرف گفتن از پس.لحظه درآن الاقل.بود سخت گفتنش.شد حبس نفسش

 :پرسیدم که افتادیم براه.شدم سوار.شد سوار.رفتم ماشین سمت وبه شدم

 .ببینم بده رو ات شناسنامه_

 دستم و آورد بیرون را اش شناسنامه.کشید را رنگش مشکی ساک جلوی زیپ

 صفحه.کردم باز را شناسنامه بود ماشین فرمان روی دستانم که همانطور.داد

 .خالی...دوم ی صفحه و...سال...ماه...روز...متولده...علیرضاوحیدی... اوّل

 :وگفتمگرفتم سمتش وبه بستم را اش شناسنامه

 ...علیرضا_

 .خانم بله_

 چنده؟ شلوارت و کت سایز_

 جلب را اعتمادش اول باید انگار.کرد سکوت و داد قورت را گلویش آب

 :پرسیدم.میکردم

 میفرستی؟ براشون جوری چه رو ات خانواده برای پول_

 .پدرم حساب شماره به ممیریز_

 بانکی؟ چه... خوبه_
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 .ملّی_

 .بگرد ملی بانک یه دنبال... خوبه_
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 :گرفتم سمتش به را پدرش حساب به تومن میلیون چهار واریز فیش

 حاالچی؟_

 دار خنده داشت حق.شد خیره واریزی فیش صفرهای به فقط ثانیه چند

 رهدوبا.بودم کرده واریز برایش پول یلیونم چهار ولی بود نکرده کاری هنوز.بود

 مردانه،ترمز شلوار و کت ی مغازه اولین بادیدن.نداشتم زیادی وقت.افتادم راه

 ای هخند!ببرمش؟ میخواستم کجا ایندفعه که نشست نگاهش توی ترس باز.زدم

 :گفتم و کردم صدا بی

 .لطفا شو پیاده_

 .شدیم مغازه وارد.آمد دنبالم.کرد اطاعت

 برای مناسب پیراهن یه همراه دار مارک وشلوار کت دست یک آقا یدببخش_

 .میخواستم ایشون

 :وگفت کرد انداز بر را علیرضا سرتاپای فروشنده

 .باالست قیمتش ولی...عالیه خودش تن...داریم رو مدل این بله_

 شه؟ پرو میشه...نیست مهم قیمتش_

 .حتما بله_

 شده کوتاه اعتراضش زبان دیگر.دبرو پرو اتاق سمت علیرضا کردم اشاره

 باور.شد باز پرو اتاق در که میزدم قدم مغازه کوتاه راهروی در.شدم منتظر.بود
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 اشتباه دیگه یکی با حتمابود،میگفتم مغازه داخل ما از غیر فردی اگر.نکردم

 ثانیه چند نگاهم که بود شده جذاب و شیک آنقدر.بود خودش...نه ولی.گرفتم

 :گفتم فروشنده به رو و آمدم خودم هب.شد او میخ ای

 چنده؟ این_

 و دومیلیون میزنم شما واسه...پانصد و دومیلیون...نداره رو شما قابل_

 .دویست

 :گفتم او به که آنقدر.زد خشکش.داشت دیدن علیرضا زده بهت چشمای

 .نذاری جا پرو اتاق هاتو،توی لباس_

 :گفتم که پرو اتاق متس برگشت خورد، تکانی.آمد خودش به یکدفعه انگار

 .بردار لباساتو فقط...بمونه تنت شلوار و کت_

 نوبت حاال.دیدم می اش چهره در را اضطراب باز آمدیم بیرون که مغازه از

 خیپاس انگار داشت اگرم.نداشت گفتن برای حرفی.بود ساکت.بود آخر ی مرحله

 ارکپ خیابان رکنا را ماشین که بودیم خانه های نزدیک.نمیپرسید که شنید نمی

 :گفتم و کردم

 .دارم دفتری کار یه...بیار هم رو ات شناسنامه لطفا_

 هم درش سَر و ساختمان به نگاهی حتی میبندم شرط.آمد دنبالم

 به سر.دنبالم هم او.شدیم داخل را واحدی باز نیمه اول،در طبقه.نیانداخت

 .ایستاد من از فاصله با و خاص شری با پایین

 :گفتم زاهدی قایآ دستیار روبه

 ...سالم_

 .بفرمایید سالم_

 :گفتم و علیرضا سمت برگشتم

 .شناسنامه_

 :گفت و گذاشتم میز روی ام ملی کارت همراه و داد بدستم را اش شناسنامه

 .ازعقد قبل آزمایش برای میخواستم نامه معرفی یه_

 .شد حتمی شدنش رگ به رگ کنم فکر که من سمت چرخید چنان گردنش

 .کنید صبر...نویسم می براتون االن...بله_
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 :شد بلند صدایش یکدفعه

 .ننویس...آقا ننویس_

 :گفت احترام و ادب حفظ با کهکردم نگاهش خیره

 میکنید؟ چکار دارید شما خانم_

 ردفت دستیار و میز از تر دور کمی کشیدمش و گرفتم را کتش آستین ی لبه

 :دادم جواب و ازدواج

 !ه؟دار اشکالی...ازدواج_

 :گفت و زد زل چشمانم توی صاف چشماش

 من..شید بیخیال خدا تورو خانم!...شهرستانی یه با! ساده کارگر یه با!!...بامن_

 .میدم پس رو پولتون میرم االن همین اصال...نیستم اینکارا اهل

 که میخورد چرخ صدایش و نگاه در والتماس بود ترسیده انقدر.گرفت ام خنده

 :شد بلند دار دفتر صدای وسط این کند ازدواج سر دو دیو اب میخواست انگار

 بنویسم؟_

 .آقا بنویس_

 :گفت فوری

 .ننویس آقا نه_

 :گفتم که بود مانده مردد علیرضا و من بین دار دفتر

 حرامه؟ قانونه؟مگر خالف کار ازدواج میترسی؟مگر چی از_

 :گفت زاندمیلر را بدنش تمام و بود برده صورتش از رنگ که اضطرابی با

 اینکار علت اصال...نمیشناسم رو شما که من!...ازدواجیه چه این آخه_

 میخواید؟ چه من از بگید من به چیه؟دقیقا

 :گفتم و زدم زل سبزش چشمان به مستقیم

 .همین...باشی همسرم مدت یه_

 :پرسید باز دار دفتر. آمد بند هم نفسش

 بنویسم؟_

 :گفتم من فقط اینبار

 .آقا بنویس_
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 ینگران شدت از و نداشت صورت به رنگ که علیرضا سمت برگشت نگاهم باز و

 .میرفت حال از داشت که اضطراب،انگار و
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 آزمایشگاه،برای به نامه معرفی ی برگه.خانه نزدیک اّما بودیم خیابان توی هنوز

 ار سکوت.سمتش چرخید سرم.گذاشتم داشبورد درون را عقد آزمایشات انجام

 نگه لباس پاساژ یک کنار که بودیم خانه نزدیک.بود کرده انتخاب

 حاال.بیاید همراهم نداشت هم لزومی.نشنید حتی ولی زدم صدایش.داشتم

 نماشی در.میدانستم را شلوارش و پیراهن سایز شلوار و خرید،کت دیگر،بعداز

 مرا ی ها نقشه ی همه و میکرد فرار شاید.گرفت ام خنده! چرا؟ ، کردم قفل را

 دو فروخت می مردانه لباس که ای مغازه اولین از.شدم پاساژ وارد.  خراب

 ازب که را ماشین در.برگشتم و خریدم برایش شیک ورزشی شلوار و بلوز دست

 :گفت مقدمه بی کردم

 .بدم پس رو پولتون تا بانکی یه بریم...شدم منصرف من...خانم_

 روی گذاشتم را خریدم بزرگ پاکت.کنم مهارش نمیتوانستم که ای خنده با

 :گفتو پاهایش

 .خریدم تو برای...ایه خونه تو لباس اینا_

 گفتم؟ چی من شنیدید شما_

 خانه دفتر از خروج از بعد دقیقا.کرد نمی هم نگاهم حتی.سمتش چرخیدم

 .دزدید من از را نگاهش

 و فطر این.شدم َاالف تاحاال صبح از کلی...نمیگیرم پولو من ولی شنیدم بله_

 نم همسر ماه یه نمیکنم اجبارت باشه...نه بگی که نمیشه حاال.رفتم طرف اون
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 حل ات خانواده مشکالت از خیلی ماه یک باهمین.  برو بده رو طالقم بعد باش

 .میشه

 .نماند گفتن برای حرفی.نبود هم بدی انتخاب.کرد انتخاب را سکوت باز

 بر را سوئیچ درحالیکه و بردم پارکینگ داخل را ماشین.رسیدیم خانه به

 :گفتم میداشتم

 .بس و همین...هستی وحیدی علیرضا مهندس شما_

 را ماشین در که بگوید چیزی خواست.شد وارد بهش دیگری شوک

 پیاده و برداشت ورزشی های لباس خرید پاکت همراه به را ساکش.بستم

 :گفت و آمد دنبالم.شد

 .رکنیدصب لحظه یه خدا رو تو خانم...خانم_

 مِن مِن با و ، کند نگاهم مستقیم که شد مانع شرم باز و آمد جلو.ایستادم 

 :گفت

 کنم؟ چکار باید...من...من...نمیفهمم هنوز...من...آخه_

 .همین...کنی؟ ازدواج بامن میخوای وحیدی علیرضا مهندس...هیچی_

 بهش حواسم امّا.گذشتم حیاط های فرشسنگ روی از بلند های باقدم

 را سرم.ایستاد حتی.بود مانده خیره حیاط زیبایی و عظمت به نگاهش.بود

 چمن را دورش تا دور که حیاط وسط بزرگ نمای آب روی چشمانش.برگرداندم

 به که کردم ای سرفه.ماند بود،خیره کرده احاطه سبزی ی شده کوتاه تازه های

 همان را تواممان.شدم خانه وارد و رفتم باال که حیاط آخر ی پله از.آمد خودش

 وارد سرم پشت علیرضا.دادم خانوم شوکت به کیفم و شال همراه به در جلوی

 نگاهش.شدم خیره کنجکاویش به لذت با.زد خشکش در کنار همانجا و شد خانه

 سرتاسری ی پرده و رنگ کرم سلطنتی های مبل آن با پذیرائی سالن سمت از

 یباال سالن انتهای که حتیرا های مبل سمت به تا چرخید و شد شروع همرنگش

 بعد.  رسید ، بود شده چیده اینچ ۶۶ تلویزیون یک ای،دور پله دو سکوی یک

 چند و ناهارخوری ی نفره دوازده میز و آشپزخانه سمت چرخاند را نگاهش باز

 :کردم صدایش.ماند هندی،خیره زن بزرگ رنگ طالیی ی مجسمه روی ثانیه

 .علیرضا_
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 و انداخت پایین را مانتو،سرشو شال من،بدون یدند با که کرد نگاهم فوری

 :گفت مظلومانه

 .خانم بله_

 .کن صدام همین فقط...گلنازه اسمم...گلنازم من! چیه؟خانم_

 .خانم گلنار یعنی...خانوم چشم_

 :زدم صدا بلند

 .خانم شوکت_

 .بله_

 .بده مهندس آقای به خوب اتاق یه باال های اتاق از_

 :وگفت کرد علیرضا به ینگاه خانم شوکت

 .مهندس آقای بفرمایید_

 :گفتم و رفتم جلو که بود زده خشکش مجسمه یک مثل همچنان علیرضا

 محما و بهداشتی سرویس توش داد، شما به که اتاقی هر...برو خانم شوکت با_

 .ناهار تا کن استراحت.هست

 بگذارم وتینگی زیر را سرش بود قرار انگار که داد قورت طوری را گلویش آب

 .نداشت رفتن توان پاهایش که

 :زدم صدایش باز و دادم تکان سری باخنده

 .مهندس آقای_

 باز که نشنید هم را صدایم حتی.نداشت عادت و آشنایی لقب این با اصال انگار

 :گفتم

 .علیرضا_

 را سرش شرم با خانگی لباس با من دیدن با و من سمت چرخید سرش فوری

 :گفتم که انداخت پایین فوری

 .بروخانم شوکت با_

 .خانم چشم_

 .خانم گلناز_

 .خانم گلناز بله...بله_
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 مارپیچ های پله از که همانطور. شدم گر نظاره را رفتنش و ایستادم.رفت بعد و

 میکشید،گه ها پله چوبی های نرده روی را ودستش میرفت باال ورودی در کنار

 و شرم این.انداخت می پایین را سر خجالت با باز و میکرد نگاه اطراف به گاهی

 . داشتم دوست را خجالتش و حیا
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 اه کاهو داشتم ومن بود کرده درست پلو شیرین خانم شوکت.شدم کار سرگرم

 دلم در شوق.شد بلند در زنگ صدای که میکردم خرد منظم تخته روی را

 .رفت آشپزخانه درون مانیتور سمت نگاهم.پیچید

 .کن باز درو...نمخا شوکت_

 و شد خانه وارد َاشکان که بود لبم روی رضایت لبخند.  سمیرا با بود اَشکان

 .کرد شروع را چاپلوسیش باز در، دم ازهمان

 عزیزم؟ چطوری قشنگم گلناز به سالم_

 بزرگ ظرف درون را شده خرد کاهوهای که همانطور نکردم هم نگاهش حتی

 :گفتم میریختم کریستال

 !ودبرگشتیز...خوبم_

 :گفت و رابوسید محبّت،گونم روی از نه همیشگی رسم به و آمد جلو سمیرا

 .عزیزم سالم_

 .سالم_

 میباک فقط میگرفتم را حالشان باالخره.آوردم طاقت ولی بود زیادیش هم سالم

 :وگفت آشپزخانه توی خوری ناهار ی نفره سه میز پشت نشست َاشکان.  صبر
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 !ساالدی چه...به به_

 :گفتم خانم شوکت روبه عمداً

 نگینی و برگ خوراک تا چند بزنزنگ...کمه غذا یه...زشته...خانم شوکت_

 .بیارن هم وجوجه

 .خانوم چشم_

 :پرسید سمیرا اینبار

 جان؟ گلناز داری مهمون_

 :گفتم سویش به لبخندی با

 .بله_

 :پرسید اَشکان

 کیه؟_

 .وحیدی علیرضا مهندس_

 ! شناختند نمی که بود اسمی چه این.کردند نگاه هم به دو هر

 :پرسید باز اَشکان

 هست؟ کی_

 اّما . ببینم را نگاهش حالت میخواستم.  میکردم نگاه چشمانش به باید اینجا

 تیح پسرانم با تا شد باعث که اتفاقی به.کردم قبل روز به گذری ای ثانیه چند

 .بگیرم تصمیمی همچین و کنم لج همایون، با

 های گلدون به دستی بیکاری سر از گاهی وگه چرخیدمی خونه ویت سمیرا "   

 ار مُد ی مجله.میکردم نگاهش چشمی زیر.  میکشید سالن توی قیمتی و  بزرگ

 سختی به.کردم سربلند. ترساند سمیرا،مرا جیغ صدای یکدفعه که زدم ورق

 نهات.بود داشته نگه هوا و زمین بین را آشپزخانه ورودی کنار بزرگ گلدان

 برای البته.خرید مشترکمان،برایم زندگی سال ده طول در همایون که ای هدیه

 میکردم کمکش درحالیکه و سمتش دویدم.خرید خودش خانه برای...نه که من

 :گفتم کند استوار مخصوصش میز روی را گلدان تا

 کاری یه...آد نمی جاش سر ات حوصله که خونه توی من،باچرخیدن عزیز آخه_

 ...برو کالسی یه ، کن وپا دست دتخو برای
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 :گفتم شوخی به.کرد سکوت

 می رو من قیمتی های گلدون تمام نکنی ات حوصله این حال به فکری یه اگه_

 .شکنی

 ی چهره حالت ولی.نبود بیش شوخی حرفم دهم تانشان کردم ای خنده بعد

 تپش را در و اتاقش سمت رفت حرفی هیچ بی.داد نمی نشون را این ، سمیرا

 ! بود بدی شوخی اینقدر یعنی.شد حبس سینه توی نفسم.بست سرش

 خانه به َاشکان وقتی حتی.نیامد بیرون اتاقش از ناهار وقت تا سمیرا

 رفت کوتاه احوالپرسی و سالم یک از بعد سمیرا نبود با هم َاشکان.برگشت

 گفتم؛ باخودم.نیاوردم اتاقشان،طاقت سمت

 زا بیشتر برایم گلدون یک ارزش کند فکر که میگفتم اینجوری نباید حتما"

 ".اوست

 قدم ، قدر چقدر هر اّما.رفتم دوم طبقه های پله سمت عذرخواهی قصد به

 .گشت می تر واضح برایم سمیرا بلند صدای میشد تر نزدیک اتاق به هایم

 داشته خودمون برای مستقل ی خونه یه نباید ما چرا َاشکان شدم خسته_

 باشیم؟

 چی گلناز کنار موندن از ما قصد که رفته یادت انگار!! عزیزم...راسمی... اِ_

 بوده؟

 :داد ادامه َاشکان که رفتم جلوتر قدمی

 قلمست یِ خونه یِ کرایه پول ، کنیم ثابت گلناز به تا موندیم خونه این ماتوی_

 .نداریم رو

 :شد بلند عصبانیت و باحرص سمیرا صدای

 میخواست اگه نیست،گلناز یمحال حرفا این دیگه.شدم خسته من_

 وقت اون ، اسمشه به ها مغازه ی همه...زده کوری و کری به خودشو...میفهمید

 ولی میاره در میلیاردی خانم!  داده اَفشین به هم رو یکی و تو به رو یکی فقط

 بخره؟ تاخونه کنه کمک پسرش به ِقرون دو نیست حاضر

 :دادم گوش اختیار بی باز و اتاقشان در قدمی چند درست.رفتم تر جلو
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 امه باحرف.کن تحمل دیگه کوچولوی مدت یه...بیا کوتاه...دلم عزیز جان سمیرا_

 ...گلناز بابای گور اونوقت و میآرم در ازچنگش رو ها مغازه وکارام
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 مانمچش جان به را ام گذشته خاطرات تلخ گذر و بستم را چشمانم. ایستاد قلبم

 و اشکان کردن بزرگ برای هایی سختی چه. بسوزاند و دبسوز تا کشیدم

 به برای مرا فقط آنها ولی پدری هم کردم مادری هم برایشان. کشیدم افشین

 را هایشان حرف گول که بودم خام چقدر البته. خواستند می ها مغازه زدن نام

 .نرفتم زدن سند و محضر پای شکر رو خدا ولی خوردم

 شد؛ مقلب درد اشکان صدای باز

 و بزنه ناممون به مغازه یه نفری تا کنیم دلبری االن بذار... افشین قول به_

 و بشیم صاحب رو خونه این و ها مغازه تمام اونوقت تا بگیریم ازش تام وکالت

 .سالمندان خانه بذاریم رو گلناز

 !بود؟ سالم چند من مگه!! سالمندان خانه

 دو و سی از بیشتر دوستانم همه ولق به اما. بودم شده سالگی چهل وارد تازه

 به خودش که پدرشان مال بخاطر مرا عزیزانم، پسرانم، حاال! خورد نمی من به

 !سالمندان؟ خانه بگذارند میخواستند بود، زده نامم

 چشمانم اول. سوختم. کردم نمی باور شنیدم نمی خودم های گوش با اگر

 .شد کشیده آتش به بمقل بعد و سوزاند را صورتم اشک داغیِ بعد سوخت

 هِق صدای تا درآوردم را ها ظرف صدای و سر و آشپزخانه به برگشتم فوری

 .شود گم میانشان در من هِق

 :کشید بیرون قبل روز ی خاطره تلخی از مرا اشکان صدای
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 کیه؟ وحیدی علیرضا!...  گلناز_

 : گفتم ذوق با. تالفی ی لحظه به خودم زمان به برگشتم دوباره

 .ببینیش بیاد بگم بذار_

 : گفت خانم شوکت به رو بعد

 .بزن صدا را مهندس لطفا... خانم شوکت_

 :گفت و صندلیش پشتی به زد تکیه کالفه اشکان و رفت خانم شوکت

 !ببینیم؟ خودشو بعد کنی معرفیش اول شه نمی حاال_

 :گفتم و کردم کج کشدار لبخندی با رو سرم

 .خواستنی و نازنین مهندس یه... ببینی باید اینو دیگه نه _

 علیرضا. زد هایی حدس یه انگار که موند جا صورتم روی طوری اشکان چشمان

 از اشکان. آمد پایین پله از آرام آرام شیک، و برازنده شلوار و کت همان با

 .سپرد او به را نگاهش لحظه همان

 شکانا سمت را دستم احترام با و برخاستم میز پشت از که آمد جلو علیرضا

 :گفتم و کردم دراز

 .اشکان کوچکم پسر ایشون _

 .،همسرشون خانم سمیرا_: دادم ادامه و سمیرا سمت چرخیدم بعد

 .شد خالی دلش ته انگار که زد لبخند طوری یه علیرضا

 : گفتم علیرضا ی پریده رنگ کردن گم رد برای فوری

 .شما متخد رسم می االن باشید داشته تشریف سالن توی... جان مهندس_

 ار وُلومش آوردن پایین و آرامش در سعی که صدایی با اشکان که رفت علیرضا

 : گفت داشت

 !کیه؟ این_

 : گفتم مقدمه بی و اشکان مضطرب چشمان توی زدم زل

 .نامزدم_

 .مهندس پیش رم می من_: گفتم که شد ثابت چشمانش های حلقه

 :گفتم بشنود اشکان خواستم که بلند صدایی با بعد

 .کن پذیرایی مهندس از خانم، شوکت _
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 پای روی را پایم یک که بود پایین سرش باز. رویش روبه مبل روی نشستم

 :گفتم و انداختم دیگرم

... بزنم شما با مهندسی دفتر یه که فکرم یه توی من... جان مهندس خب _

 .ده می جواب حتما شما با شراکت

 و چای لیوان یک با خانم شوکت. بود حرفش تنها سکوت. شد سفید و سرخ

 . مهندس جناب بفرمایید_: گفت و آمد علیرضا سمت شیرینی

 دید، می مرا او که ای زاویه از کنم فکر. نکرد بلند را سرش هم لحظه آن حتی

 پوزخندی و انداختم دارم پاشنه های دمپایی به نگاهی. بود پیدا پاهایم فقط

 : زد صدام شپزخانهآ ورودی کنار از عصبی حالتی با اشکان. زدم

 .بیا دقیقه یه... گلناز_

 .کنیم می عقد فردا... خودمونه از مهندس... بگو اینجا بیا داری کاری_

 .شد خشک علیرضا بدن توی خون آخر، ی جمله این گفتن با انگار

 دیدن منتظر من ولی کرد خواهش. کرد نگاهم ملتمسانه و آورد باال را سرش

 داشت تازه کشید می چشمانم جلوی داشت اشکان که زجری. بودم لحظه همین

 .کرد می دوا را قلبم درد

 : برد باال را صدایش و آمد جلو عصبی و بلند های قدم با اشکان

 داشتی ورش ندیدم، هم یکبار رو آقا این من اصال! چیه؟ بازیا مسخره این_

 !!!نامزدمه؟ گی می خونه آوردیش

 :دادم جواب خونسردی با

 !بدونی؟ و ببینی رو چیز همه تو قراره مگه _

 :زد فریاد حرص با

 !!گلناز _

 :گفتم و ایستادم و کردم هم توی رو اخمام

 کوتاه چی هر... مادرتم! َزنِتم؟ من مگه!! گلناز گی می من به باشه آخرت دفعه _

 جمع رو  وسایلت ی همه حاال همین اشکان، کن باز گوشاتو خوب... بسه اومدم

 ازدواج من که فردا از نیست درست... بیرون ری می من ی خونه از و کنی می

 .باشی خونه این توی زنت و تو کنم می
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 پشت که سمیرا سمت چرخید پوزخند همان با و زد پوزخندی! شد نمی باورش

 :گفت و بود سرش

 !سن این توی اونم!!  کنم ازدواج خوام می گه می من به! ؟ سمیرا شنوی می _

 : زدم فریاد. شد طاق طاقتم

 !سالمه؟ چند من مگه_

 :گفت مقدمه بی و آمد جلو. پُره چی از دلم فهمید شاید. زد خشکش

 ...ولی... نداری سنی... بله _

 :گفتم و زدم پَسش که بگیرد را دستم خواست
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.. .همسرت نه... مادرتم من بذاری؟ کاله مادرتو سر تونی می کردی فکر اشکان_

 رجمخا و خرج تمام کنی، ازدواج نداری پول گفتی گرفتم؟ رو بالتون و پرَ  زیر کم

 ده همسرت با نداشتی، ازدواج واسه پول که شما اونوقت دادم، رو ازدواجت

 یست،ن نامت به مغازه یه گفتی. نگفتم هیچی... کنی می کیف و ایتالیا ری می روز

 و دی می کم من هب ها مغازه ی کرایه از دونستم می اونکه با. کردم نامت به

 روت به زنی، می دم نداری از بازم و داری می بر خودت برای رو بیشترش

 و امسه و کار توی بزنی بفروشی بری بهت بدم دارم زیاد طال من گفتی. نیاوردم

 این با دیگه ولی... باشه گفتم اینحال با دیگه، زهرمار و کوفت هزار و بورس

 .آم نمی کنار کارت

 و بکاهم قلبم درد از تا کردم تازه نفسی که بود شنیدن ظرمنت. کردم مکثی

 ارزش بی کردم کمکت بس از... داری حق خب!من؟ بابای گور دیگه حاال_: گفتم
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 می پول ازم هم یکسره خوراک، و خورد پول نه دی می کرایه پول نه. شدم

 بیست ماهی کم کمِ دادم بهت که ای مغازه ی کرایه از که انگار نه انگار ، خوای

 ... درآمده میلیون

 : گفت و آمد جلو سمیرا. کردم سکوت. کرد سکوت

 .عزیزم شده تفاهم سوء خدا به جان، گلناز_

 انتک تایید ی نشانه به را سرم و آوردم باال سکوتش ی نشانه به دستمو کف

 :گفتم و دادم

 ات کردم می فکر که منی... شدم تفاهم سوء دچار من... شده تفاهم سوء بله _

 می که دونستم نمی ولی... شن می من پناه و پشت پسرهام عمرم روزای آخرین

 بذارن منو و بیارن در چنگم از رو چی همه بعد و بگیرن ازم تام وکالت خوان

 !سالمندان ی خانه

 شنیده را هایشان حرف ی همه نداشت توقع انگار که کشید هینی چنان سمیرا

 :گفتم من باالخره تا. زد را اول حرف سکوت ای، ثانیه چند. باشم

 .برید خونه این از امروز همین _

 :گفتم عصبانیت با که بیاید جلو خواست اشکان

 ....برو اینجا از امروز همین... بیا جلوتر نه بزن، حرف نه _

 !آخه؟ برم کجا_

 سفر شه می چی خب. داری پول که حسابت توی. نداره ربطی من به دیگه این_

 سوئیس واسه که میلیونی صدوبیست و کنی کنسل رو سسوئی به ماهه یه

 !نه؟... کنید رهن خونه یه بدید رو گذاشتید رفتنتون

 کمی با البته و جدی و مصمم هنوز نگاهم. داد بیرون سینه از محکم را نفسش

 :گقت که بود صورتش به عصبانیت چاشنی

 .نیست ما جای دیگه اینجا... کن جمع وسایلتو برو... سمیرا _

 : گفت اشکان به رو و کرد نگاهم مردد سمیرا

 هامون بلیط گرفتن فقط... کردیم رو کارهامون ی همه ما... جان اشکان_

 ...که حیفه... مونده

 : زد فریاد اشکان
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 .کن جمع وسایلتو گفتم بهت_

 کف روی تخت پاشنه های دمپایی آن با پاهایش صدای از حتی اما. رفت سمیرا

 .است شده حرصی چقدر که فهمید شد می هم سالن، های پوش

 : گفت و آمد جلو که بود کرده حفظ جدی و مقتدر را خودش هنوز اما اشکان

... کنی ازدولج مهندس آقای این با ذارم می نکن فکر ولی... رم می من باشه_

 لنازگ بشه روشن بهتر تون سنی تفاوت تا واستید آینه جلوی هم با برید بهتره

 .جون

 .گفت کشدار رو "جون" عمدا

 می که شد همانی که کند فرو من قلب در بیشتر را حرفش نیش خواست می

 که بُغضی دست از شدم می خفه داشتم. کشید تیر بدجوری قلبم. خواست

 او به قدم یک و گرفتم را خودم جلوی بود طوری هر اما بودم داشته نگهش

 .گوشش زیر خوابوندم سیلی یه و شدم نزدیکتر

 منو مادر، اسم جای به که نیاوردم رو به حاال تا اگه بمونه یادت تا زدم اینو_

 بعد به حاال از ولی ، کردم صبوری نبوده، رضایتم بر دلیل زدی، صدا گلناز،

 .کنی دراز بیشتر گِلیمت از پاتو بخوای اگه نیستم مادرتم

 اش چانه و فک روی را اش شده قفل های دندان فشار. کرد نگاهم ثانیه چند

 . منتظرتم ماشین توی من... سمیرا_: زد فریاد من چشم به چشم که یدمد

 به دست زحمت به. شد تر خراب قلبم حال. کوبید محکم که را در.رفت و

 ار چشمانم. افتادم و رساندم مبل، نزدیکترین تا را خودم و کشیدم ها صندلی

 چیز مهه که چرخید ای خانه در نگاهم و مبل به زدم تکیه را سرم و بستم

 .نداشت عشق ولی... را ترینش گران و بهترین. داشت

 ! من به پسرانم عشق حتی. داد می گند بوی چی همه

 .بفرمایید_

 و کرد نگاهم مغموم ای چهراه با. افتاد علیرضا به نگاهم و کردم بلند را سرم

. بود دستش در آبی لیوان. آمد تر پایین کمی  نگاهم. دزدید را نگاهش بعد

 .نوشیدم ای جرعه و گرفتم را لیوان. تَگری و سرد
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 را فکرش که شد آن از تر اوضاع،آشفته.شد خبردار اَفشین هم شب همان

 .بودم مصمم حرفم روی همچنان من ولی میکردم

 "کنم ازدواج میخوام"               

 جالب.بنامد ممنوعه و وقیح و زشت مرا کرد،ازدواج سعی اَشکان مثل اَفشین

 ممنوعه من برای ازدواج ولی نبود ممنوع و  وقیح و زشت ها آن کار چطور!بود

 دید،یا مرا زندگی اوضاع که هم علیرضا.شدم تر مصمم روز آن فردای! بود

 هدفم به مرا شدکه راضی یا نکرد اعتراضی دیگر که سوخت بحالم دلش

 با.شد حاضر ظهر از قبل ما آزمایشات جواب.رفتیم آزمایشگاه به هم با.برساند

 ها راه چهار از یکی قرمز چراغ پشت.رفتیم محضر سمت به آزمایش جواب همان

 را سرخش های گل شاخه.آمد من ماشین سمت به فروش گل پسرکی که بودیم

 :وگفت آورد باال شیشه کنار از

 .بخر یکی...خانم بخر یکی_

 :پرسید من جای علیرضا که بودم کرده سکوت

 چند؟ ای شاخه_

 .تومن پنج_

 کرده را اینکار چرا نمیدانستم هنوز.خرید را وگل داد را گل شاخه پول علیرضا

 :وگفت گرفت من سمت را گل شاخه که است

 .شما به تقدیم_

 :داد ادامه که بودم شده خیره اش چهره به همچنان! نشد باورم

 !نمیشه گل دسته بی که عروس آخه_

 :دادم جواب و آمد لبم به پوزخندی

 !!من اونم...نمیشه...آره_
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 عطر از رامیبوییدم گل که همانطور.گرفتم او از را گل شاخه و کشیدم غلیظی آه

 .بردم لذت اش بینی تیز میشدم،از مست انگیزش دل

 را ها حرف این آوردن وگالب چیدن گل ی اصالحوصله.رسیدیم محضر به

 :پرسید محضردار که اول بار همان.نداشتم

 لم؟وکی خانم عروس_

 :گفتم معطلی بی

 بله_

 . کردم نگاهش فقط من و خندید علیرضا.شد متعجب کمی محضردار

 دواجاز این از قصدم تمام.بود لبم روی تلخ لبخند فقط ، پرسشگرش نگاه جواب

 و کجا من که میدانستم هرکسی از بهتر خودم وگرنه بود پسرانم کردن ادب

 که اسمی به من! است تر کوچک من از سال ده که پسری با آنهم! کجا؟ ازدواج

 ازهاینی تامین به علیرضا و همین ، بودم محتاج میشد؛ نوشته ام شناسنامه توی

 همسر، ی صفحه در یکدیگر نام با حاال که ای باشناسنامه.  اش خانواده مالی

 شدم متوجه که رفتم ماشین سمت.آمدیم بیرون محضر از.بود امضاشده

 هب خیره.دیدم فروشی نقره ی مغازه یک کنار رااو.برگشت سرم.نیست علیرضا

 تا نمک پُتکی را ام شناسنامه که میخواست دلم آنقدر.ویترین پشت های انگشتر

 کردمن فکر علیرضا کار این علت به ای لحظه حتی که بکوبم واَفشین َاشکان سر

 :گفتم و

 آی؟ نمی_

 :وگفت سمتم چرخید سرش

 .بیارید تشریف لحظه چند_

 نقره یِ مغازه ویترین پشت از که رفتم سمتش.بود ودبم هم هنوز

 :گفت و داد نشانم را فروشی،انگشتری

 قشنگه؟_

 چی؟_

 کردید؟ ازدواج کنند باور شما پسران خواید نمی مگه_

 .چرا خب_
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 ...نمیشه حلقه بی که ازدواج_

 . شدم زده شگفت من، ی نقشه با همراهیش اینهمه از.گرفت ام خنده

 پولش علیرضا البته.خریدیم را نقره ی ساده انگشتر همان و یمشد مغازه وارد

 .کرد حساب را

 :گفت و نکرد کنم،قبول حساب من بگذارد کردم اصرار چقدر هر

 .است نقره که ببخشید فقط بگیرم باید من رو ازدواج ی حلقه...نه_

 جواب که خاص داشت جذابیتی هنوز سبزش چشمان.کردم نگاهش خنده با

 :دادم

 !کردی فکر چی همه به من از بیشتر تو ارانگ_

 به ورود،رفتم بدو همان از که بود این کردم که کاری اولین.خانه برگشتیم

 تونیزی موهای.پوشیدم مشکی شلوار با بادمجونی کوتاه آستین بلوز یه ، اتاقم

 خیره آینه در ام چهره به آخر در و کشیدم لبانم به رژکمرنگی.زدم راشانه ام

 صورتم به دستی آرام.زیبا و جوانم هنوز کنم باور میخواست دلم.شدم

 بیرون اتاق از.شد خارج ام سینه ممنوعه،از فکری از غلیظ آهی.کشیدم

 تن به که دوختی خوش وشلوار کت همان سالن،با توی علیرضا.آمدم

 خانه،سکوت های پوش کف روی ام چوبی های صَندل صدای.بود داشت،نشسته

 دبلن را سرش ای لحظه.ایستادم ومقابلش رفتم ئیپذیرا سمت.رامیشکست

 همراه فوری را نگاهش باز چرا نمیدانم اّما.آمد باال چشمانم تا نگاهش و کرد

 :گفتم مقابلش مبل روی نشستم.گرفت من از سرش آوردن باپایین

 .میکنم خواهش...کن تحمل منو ماه یک فقط ولی سخته میدونم_

 :گفت فوری و آمد باال فنر مثل سرش

 .خانم کنم کمکتون حاضرم بگید که هروقت تا من...حرفیه چه این...نه_

 :وگفتم کردم ام چانه ی پایه را دستم

 .میکنن شک پسرام...خانم نگو من به اینقدر...گلناز_

 :داد جواب باشرم

 .خانم..... گلناز_
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 از یکی مه علیرضا. بود برداشته را خانه ، خانم شوکت سبزی قورمه بوی

 سالن توی همچنان و بود پوشیده بودم، خریده خودم که را خانگیش لباسهای

 دعوای یک انتظار لحظه هر انگار. دیدم می خوبی به. بود مضطرب. بود نشسته

 خانم شوکت. درآمد صدا به خانه زنگ. شد هم همان و کشید می را خانوادگی

 :گفت بلند

 . هستن افشین آقا و اشکان آقا _

 :گفتم ونسردیباخ

 .کن باز درو _

 ار خودش کمی. رفت علیرضا سمت آشپزخانه توی ناهاخوری میز پشت از نگاهم

 کنار میزِ روی ی مجله خواندن مشغول را خودش و کرد جا به جا مبل روی

 هخان در باز افشین فریاد صدای و شد باز ضرب با خانه در. داد نشان ، دستش

 :پیچید

 .گلناز _

 من به نگاهی و آمد جلوتر. ندادم را جوابش حتی که قدر آن. شد بیشتر حرصم

 :گفت و انداخت علیرضا بعد و

 .کن تمومش رو بازی مسخره این امروز همین _

 :گفتم که کنم نگاهس آشپزخانه ستون کنار از تا کشیدم جلو کمی را سرم

 !رو؟ بازی مسخره کدوم _

 :داد جواب عصبانیت با

 .گم می رو بازی نامزد همین _

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .کردم تمومش _
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 : پرسید فوری اشکان

 !واقعا؟_

 :گفتم رفتم می ها آن سمت و برخاستم میز پشت از حالیکه در خونسردی، با

 .کردیم عقد امروز ما... واقعا آره_

 :برخاست افشین فریاد صدای. برد ماتش اشکان و شد بیشتر افشین خشم

 !کنیم؟ بلند رو سرمون چطوری ما کارت این با گفتین... بُردی رو ما آبروی _

 بگیرید  ازم تام وکالت خواستید می که شما چی؟ شما! بردم؟ رو آبروتون من_

 شما سالمندان، خانه بذارید منو بعد و بزنید خودتون نام به رو چیز همه تا

 های خوشی از من! ام؟ افتاده کار از من! سالمندم؟ من رفت؟ نمی آبروتون

 عرهن سرم و بایستید مقابلم اینطوری االن تا دو شما تا گذشتم جوانیم راندو

 !بزنید؟

 مرام چاپلوسی با باز خواست اشکان که برگرداند من از کمی را سرش افشین

 :گفت که کند

 ...جان گلناز _

 :زدم فریاد فوری

 ومن ندارید حق.  مادرتون... گلنازم مامان من... دفعه صد... نیستم گلناز من _

 خواستید می و شده زیاد روتون االن که کردید کارو همین... کنید صدا اسم به

 .بذارید کاله سرم

 انداخت بود شده خیره ما به سکوت در که علیرضا به بعد من به نگاهی افشین

 :گفت و

 ...آقا _

 به هم علیرضا. ایستاد علیرضا مقابل که رفتم دنبالش.  علیرضا سمت رفت

 :پرسید حرص با افشین که جابرخاست از ، ادب حکم

 سالتونه؟ چند شما _

 و بگیرد را اضطرابش جلوی تا کند می سعی علیرضا که کردم می حس خوب

 .باشد خونسرد

 .سال سی_
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 : گفت و زد پوزخندی افشین

 ...بفرما... بفرما_

 :افزود حرصش به هم را عصبانیت اینبار البته. پرسید دوباره بعد

 !کردی؟ عقد بزرگتره، ازت سال ده که زنی با نکردی حیا خودت شما_ 

 :گفتم و کردم دخالت من اینبار که بگوید چه بود مانده علیرضا

 ما... نداره اونم... ندارم سالش و سن به کاری من... نباف سفسطه من واسه _

 .بیرون ببر من ی خونه از رو تشریفت حاال کردیم، ازدواج و شدیم عاشق

 ازب که پیچید گوشم توی که بود بلند قدر آن افشین صبیع و تند های نفس

 : زد فریاد

 !آخه؟ بگم چی من ببینه شمارو کسی اگر... خدا تورو کن تمومش_

 :گفتم پوزخند با

 .همین... کرد ازدواج مادرم با وحیدی مهندس بگو... بگو رو راستش خب _

 افشین که کرد نگاهم حرص با هم اشکان. پیچید خانه در اش نعره بلند صدای

 :گفت رفت می سمتش حالیکه در

 .خواستی خودت پس _

 : گفت اشکان رفتند، می در سمت دو هر حالیکه در بعد

 .نداریم گلنازی دیگه ما پس_

 من اب اگه کردند فکر! کردند؟ فکر چی. بستند سرشان پشت محکم را در بعد و

 اهاشتب!  ببخشید ومن خدا تورو که افتم می پایشان و دست به من ، کنند قهر

 می. بیاورم جا را حالشان حسابی تا کنند قهر که نبود هم بد انگار اما!!  کردن

 .زدم لبخند خونسردی با خاطر همین به کنم چکار خواهم می دونستم
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 رفته هم خانم شوکت. علیرضا هم بودم ساکت من هم. بودیم ناهار میز سر 

 ایصد آرکوپال، های بشقاب با استیل چنگال و قاشق دبرخور ظریف صدای. بود

 به اش چهره جذابیت. گردم نگاه علیرضا به ای لحظه. بود کرده ایجاد قشنگی

 ...ولی بود نشسته دلم

 هک پسری با خواستم نمی. باشه داشته ماندگاری ازدواج این که نبود قرار ولی

 که بود صورتش به منگاه هنوز. کنم زندگی کردم، ازدواج به مجبور خودم

 جذابیت مجذوب.  را دلم لبخند با بعد کرد، شکار را نگاهم اول و آمد باال سرش

 :گفت که ، شدم اش چهره

 خوبید؟ شما _

 :خندیدم "شما" لفظ از

 .گلناز بگو _

 دوباره. توانست نمی که داشت حیا و احترام و ادب قدر آن. بود سخت برایش

 زدم می تکیه صندلیم پشتی به الیکهح در که شد غذایش خوردن مشغول

 :گفتم

 گرفتی؟ خبر پدرت از... شی می معذب وگرنه باش راحت من خونه توی لطفا _

 .زدم زنگ پدرم به... بله_

 :پرسیدم کنجکاوی با

 گفت؟ چی خب _

 و خریدند را خواهرم داروهای از خیلی. بود خوشحال فرستادید که پولی از_

 .کردند خرید بزرگترم، خواهر جهیزیه برای هم کمی

 :دادم جواب و کردم تمدید را لبخندم خوشحالی با

 .کاریم شراکت یه فکر تو حاال... شکر رو خدا _
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 با.  میکرد شوکه را او ، من کارهای ی همه. داشت حق. زد خشکش باز. ترسید

 : گفتم مهار، غیرقابل ای خنده

 ...توئه نفع به... نترس_

 :دادم ادامه که دکر جور و جمع را خودش کمی

 غتبلی واست... مناسب مکان یه توی... بزنم مهندسی دفتر یه برات خوام می _

 .من نصف تو نصف کردی، قبول که ای پروژه هر گرفت، کارت اگه. کنم می هم

 : گفت و شد کشیده لبخندش خط کم کم اینبار اما. برد ماتش باز

 .خانم دارید لطف خیلی شما_

  :گفتم لب زیر کالفه

 .گلناز_

 : داد را جوابم و خندید

 .خانم گلناز_

 :گفتم و کردم نگاهش الکی اخمی با

 ...خالی گلنازِ _

 .شه نمی... آخه زشته: گفت شرم با

 او از ناهار از بعد. بود آمده خوشم احترامش و ادب اینهمه از. کشیدم آهی

 هب آنقدر ،روز دو آن در کردم می فکر. کند استراحت و برود اتاقش به خواستم

 را میز من و رفت او. است نداشته راحت خواب یک حتی که دادم استرس او

 .شستم را ها ظرف و کردم جمع

. بودم کرده سکوت که سالی پانزده َقد به. بزنم حرف کسی با خواست می دلم

 مزاحم خواستم نمی. کردم تامل کمی. نبود خانه در علیرضا جز کسی اما

.. .یکبار. زدم در به ضربه چند اتاقش سمت رفتم پاورچین. شوم استراحتش

 اهنگ داخل به احتیاط با و. کردم باز را اتاقش در الی. نیامد صدایی ولی... دوبار

 وا به خیره که کردم باز کامل را در. بود پیدا خالیش تخت فقط ، در الی از. کردم

 تختش ی لبه و رفتم جلو. شدم خواند، می نماز داشت ای سجاده روی که

 ات برگشت فوری. دید پشتش مرا و چرخید سرش که بود آخر سالم. نشستم

 :گفتم که نباشد من به پشتش
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 .باش راحت_

 : گفتم باز و کشیدم بلندی نفس

 .باشه قبول_

 :گفت که بود نشسته اش ساده ی سجاده روی هنوز

 .ممنون _

 سجاده روی از نگاهم. مودب باحیا، صادق، ریا، بی. کرد می جذب مرا سادگیش

 ودب گرفته پایین نگاهم از را سرش همچنان او ولی بود آمده باال صورتش سمت

 :گفتم که

 . زحمت توی انداختم هم تورو... ببخشید _

 آماده فرسا طاقت و سخت کار یه برای را خودم من... نیست اینطور اصال... نه_

 ...بودم کرده

 : داد ادامه و کرد ای خنده بعد

 .بدن پیشنهاد من به کاری همچین که کردم نمی هم رو فکرش_

 :گفتم من تا کردیم سکوت ای ثانیه چند

 .نیست زندگی این توی خوام می من که چیزی اون ولی ندارم بدی زندگی_

 : پرسید که بود من به سبزش نگاه

 چی؟_

 .شد تازه قلبم در ها گذشته درد باز و کشیدم آهی

 همسرم... نبود زندگیم در محبتی و شقع اما بودم عشق و محبت دنبال من _

 .عشق یعنی کرده فراهم برایم را زندگی بهترین که همین کرد می فکر

.... است ام خانواده و من زندگی از تر قشنگ خیلی شما زندگی نظرم به ولی_

 ،کشاورزی خاطر به پدرم دستان... نچشیدید را نداشتن تلخ طعم وقت هیچ شما

 خاطر به خواهرم شده، بیمار کرده، کار بس از مادرم شده، زبر و خورده ترک

 دهش قلبی ناراحتی دچار مالی، مشکل و درمانی امکانات و پزشکی رسیدگی عدم

 را ازدواج قید خواست، می ام، خانواده دستی تنگ خاطر به بزرگم خواهر و

 ...بزند

  :دادم جواب که بود کرده خوش جا نگاهم در که بود ای ثانیه چند نگاهش
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 کرده، امیدوارت که هست زندگیت توی حسی یه ولی زیاده زندگیت مشکالت_

 دوستت اونها هم ، داری و داشتی دوستشون تو هم...ات خانواده به عشق

 و مادرت و پدر خاطر به بشی حاضر شد باعث همینم. داشتند و داررند

 لیو ببینی رو کشیدنشون زجر نبودی راضی چون کنی کار تهران بیای خواهرات

 .من

 

 

 

 

 

 14 پارت 

 

 :گفت که آمد باال گلویم از آهی باز

 ...خانم_

 کنی؟ صدام گلناز نمیتونی چرا...خانم نگو من به اینقد-

 :داد جواب زیبا شرمی با

 .ساده گارگر یه من و هستید خانم همیشه شما آخه_

 : دادم را جوابش َادبش خاطر به لبخندی با اما شد بیشتر حرصم

 .ای کرده مهندسی،تحصیل تو!  میگیری پایین دسته خودتو نقدرای چرا تو_

 ...کارگری من اما-

 :گفتم اخم با و کردم قطع را حرفش

 اینهمه با میشه؟ حل داره تو دست ،به من زندگیِ  ،گرهِ من کارِ  که رفته یادت_

 اول از مجبورم حاال و بدم جا هام بچه قلب تو خودمو نتونستم مال و ثروت

 . احترام و محبت الیق و هستم مادرشون من که مبد یادشون

 االب به پایین از برخاستنم با نگاهش. برخاستم جا از که بدهد  نداشت جوابی

 : گفتم که آمد

 .کن استراحت... آوردم درد و سرت که ببخشید_
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 : شنیدم را صدایش که برداشتم در سوی به قدمی

 . برم می لذت شما با صحبتی هم از ولی نیستم خسته_

 حرف که کسی. میخواستم را همین هم من. ندید را لبخندم. بود او به پشتم

 : گفتم و چرخید عقب به کمی سرم. بشنود را هایم

 . پایین بیا هم تو... بخوریم هم با چایی تا دو حیاط توی تا میکنم درست چایی_

 .خانم چشم_

 :گفتم خنده به آمیخته حرص با 

 . گلناز_

 :گفت که در سمت رفتم.  آمد اهشکوت ی خنده صدای

 . گلناز_

 بمقل به شوقی اینکارش با و کرد صدا اسم به مرا باالخره. آمد لبم روی لبخند

 یا ثانیه چند مکث کمی با و باشد داشته دوام لذت این نگذاشت که نشست

 : گفت نامم گفتن از بعد

 . میارم چایی براتون من... بشینید حیاط توی برید... نه شما...خانم_

 :گفتم و نکردم مخالفت

 .باشه _

 حیاط وارد و پوشیدم را انگشتیم های دمپایی.رفتم سالن خروجی در سمت

 فلزی و سفید های صندلی از یکی روی ، حیاط باالی سکوی روی. شدم

.  بود اش شده کوتاه تازه های چمن و حیاط وسط نمای آب به نگاهم.نشستم

 من ی خانه ی همه. نداشت برایم ارزشی هیچ خانه این ی کننده خیره زیبایی

 هوای در نفسی. بود برده را ها حرمت ی همه که پولی تند بوی.  میداد ریا بوی

 میز روی را سینی.  آمد چای سینی با علیرضا که کشیدم خانه حیاط تنهاییِ

 افشین از سال شش تنها زدم لبخند رویش به. نشست روبرویم و گذاشت

 ودوج در اش خانواده به نسبت مسئولیتش حس از ای ذره تیح ولی بود بزرگتر

 رمجبو که ماند صورتش روی لبخند با نگاهم آنقدر. نبود من اشکان و افشین

 :گفت شد،که تر پررنگ لبخندم. کند نگاهم شد
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 بگید میخواید هم ای دیگه چیز اگه بریزم چایی تونستم فقط من...ببخشید_

 . بیارم برم

 کنار را دستم کف و دادم تکیه صندلی فلزی ی دسته روی را دستم آرنج

 : گفتم محبتش از تشکر بابت و خواباندم صورتم

 .شیرینه هم قند بدون ریختی شما که چایی...ممنون...نه_

 . زد لبخند اما شد سرخ هایش گونه

 قلبم به عجیب ادبش،شوقی و حیا و شَرم دیدن از ولی بود شده چِم نمیدانم

 : گفتم ،که کنم اذیتش کمی واستمخ. میشد سرازیر

 . جان علیرضا_

 لرزی هایش شانه کردم حس. داشت حرف کلی خودش من گفتن " جان " همان

 :گفتم و ام شده شدنش، معذب متوجه که نیاوردم خودم روی به.  کرد

 .مببینی خونه نزدیک پاساژ همین توی تجاری واحد یه بریم هم با فردا احتماال_

 :پرسید اینبار

 کاری؟ چه برای _

 : گفتم که باشد چاییش خوش رنگ به فقط نگاهش داشت سعی

 .بزنم مهندسی دفتر یه برات میخوام... جان مهندس شما برای_

 سبزش چشمان برای را نگاهم آغوش. برگشت سویم به متعجب نگاهش

 :دادم ادامه او به خیره و گشودم

 از رو مهندسی دفتر این ثبح اصال...هستی ریا بی و صادق...اومده خوشم ازت

 . کن جدا خودت و من حساب

 : پرسید که داشت جای چشمانم آغوش در نگاهش و بود متعجب هنوز

 پسر یه واسه میاد کسی ؟اخه کنید می شرمنده منو اینقدر چرا شما_

 بزنه؟ مهندسی شهرستانی،دفتر

 : گفتم و گرفتم را چایم لیوان ی دسته

 پسر که ،شما ،ولی نمیزنم مهندسی دفتر شهرستانی پسر هیچ برای من_

 .مهندس  منی قانونی همسر فعال شما! نیستی شهرستانی

 : کرد نجوا لب زیر و داد بیرون سینه از رو نفسش
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 .خانم...کجا شما و کجا من ولی شماست لطف نظر این_

 سامون سرو بی زندگی وسط کشوندم رو تو و اومدم من که رفته یادت انگار_

 .خودم

 :گفت لب ،زیر ایینپ سر

 یداپ شما رو کفشم لنگ یه تهران بیام دونستم نمی که بودم شانس خوش چه_

 .سراغم میاید و میکنید

 : گفتم خنده با و آمد خوشم کالمش طنز از

 هم من.  رسا و بلند. خندید. دیدیم که بودیم ندیده مرد سیندرالی_

 .  کردم همراهیش

 

 

 

 

 

 15 پارت

 

 اطراف به حیاط سکوت در ما دوی هر نگاه و بود میز روی چای خالی های لیوان

 بودم دوخته حیاط های چمن اطراف های گل روی را نگاهم های حلقه. میچرخید

 او با جدی جدی کردم قصد همیشه از تر مصمم. بود علیرضا پیش فکرم ولی

 و افشین به باید. نداشت چه داشت دوامی ازدواج این چه ، کنم شراکت

 روی باید چطور که میفهماندم آنها به باید. میدادم یاد را داشتن ضهعر اشکان

 جهتو آنها به زیادی که من. بودم من اصلی مقصر شاید. بایستند خودشان پای

 اختیارشان در خواستند هرچه و کردم گذشت و بودم صبوری زیادی. کردم

 هم من و کنند قهر خواستند خودشان.نبود ها خبر این از دیگر اما. گذاشتم

 زیاد نمیتوانند ؛ من های توجه بدون  میدانستم چون شدم قهر این به راضی

 روشن باید بودم داده آنها به که هم را هایی مغازه تکلیف.نمیاورند دوام
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 هعرض بی و پرور تن را آنها ؛ مادرانه دریغ بی محبت با ناخواسته انگار.میکردم

 .بودم آورده بار

 نگاه که آمدم بیرون ؛ داشتم سر در که کارهایی رفک از و چرخاندم را سرم

 من از را کردم؛نگاهش نگاهش تا. کردم شکار صورتم؛ روی را علیرضا ی خیره

 : پرسید و گرفت

 دارید؟ میل چایی بازم_

 . کن استراحت برو..کردم ات خسته... ممنون نه-

 دمیکشی چایش لیوان ی دسته روی آرام را اش اشاره انگشت که همانطور

 :گفت

 . نیستم خسته_

 .میکنه درد سرم...کنم استراحت کمی میرم من پس-

 دست روی را سینی و چید سینی روی را ها لیوان دیدم که برخواستم جا از

 :گفتم که کرد بلند

 .میکنم جمعش بعداً  خودم.. نکش زحمت _

 .نیست زحمتی -

 های قدم یدند از را خودم حتی من و رفت! .  ببرد دل ؛ بود بلد خوب چقدر

 نمچشما و بود سنگین سرم.خانه به برگشتم.نکردم محروم استوارش؛ و محکم

 از یکی روی علیرضا؛معذب دیدم که رفتم می اتاقم سمت. میطلبید را خواب

 برایش دلم. میکند نگاه طرف آن و طرف این بی هدف بی و نشسته ها مبل

 .بودم کرده حبس برقم و زرق پر قفس در را او من و بود کار مرد او.. سوخت

 کنی؟ استراحت نمیخوای واقعا_: گفتم و ایستادم که بودم ها پله روی

 :آورد باال سمتم به را سرش

 .نه_

 نداره؟ اشکال... بدم بهت زحمت یه اگه پس-

 .بفرمایید... نه-



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 45 صفحه  

 

 ولی بیارن که بودم داده گل سفارش. داره کوچولو باغچه یه... پشتی حیاط_

 ؛گل اصلی خیابان سر برو زحمت بی شما نتونستند؛ ؛ بوده شلوع سرشون

 . بگیر برام هارو گل ؛ آرمیتا فروشی

 : گفتم که برخواست جا از.نمیدانم چی به.  زد لبخند

 . کلیدیه جا روی سوییچش. برو ماشین با خواستی_

 ..میرم پیاده نه-

 ربیشت خودش به نسبت را اعتمادم ذره ذره داشت که او بود او به نگاهم

 .دان قدر نگاه و ناب حیای آن با صداقت و سادگی همین با. میکرد

 تخت روی بودم؛تا گرفته که عجیبی سردرد زور از.رفتم اتاقم به من و رفت او

 ظهر از بعد خوابیدم؛ که شد نیم و ساعت یک شاید.برد کشیدم؛خوابم دراز

 را ها گل ببینم خواستم. افتادم علیرضا یاد نشستم؛ تخت روی بود؛ شده

 خانه در یعنی این و نداد جواب ولی زدم صدایش. نه یا است گرفته تحویل

 زا صدایی که بشورم را چایی های لیوان خواستم. آشپزخانه سمت رفتم. نبود

 سمت در همان از. داشت؛شنیدم آشپزخانه سمت از دری که پشتی حیاط

 در داشت ضاعلیر که هایی گل روی نگاهم و شدم پشتی حیاط وارد آشپزخانه

 .ماند ؛خیره میکاشت باغچه

 میکنی؟ چیکار -

 

 

 

 

 

 

 16 پارت

 

 صاف دستش با را باغچه درون نرم خاک که همانطور.شد من ی متوجه تازه

 :گفت میکرد
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 .کاری گل_

 .کنن درستش تا بیارم کارگر تا دو قراربود_

 .کرد شرمنده مرا زد که باحرفی او نبودامّا حواسم من

 .مکارگر منم خوب_

 :گفتمو راگزیدم لبم

 ...علیرضا_

 هب آنروز به تا نمیدانم.کرد پا به قلبم برای آشوبی اسمش.زد خشکم هم خودم

 لبم.بود نکرده منقلبم آنگونه آنروز تا اسمش و بودم نکرده صدایش اسم

 :گفت و سمتم چرخید سرش که راگزیدم

 .بله_

 :وگفتم کردم مکثی که ودب داده جانم به نامش که بودم احساسی شوک در هنوز

 .بدی لقبی خودت مهندس،به اسم از غیر بشنوم نمیخوام دیگه_

 هادام حرفم تایید برای بعد.کرد پر را لبش تمام لبخندش و آمد کش لبش خط

 :دادم

 .مهندس میکنم حاضر عصرونه میز یه برات االن_

 .ممنون_

 و گذاشتم یزم روی میوه کوچک ظرف یک.کردم دم چای.آشپزخانه به برگشتم

 میز ترشدن زیبا برای شیرینی وچند پرکردم را پیشخوان روی شکالتی جای

 سرویس در را وصورتش دست برود خواست.آمد.چیدم میز روی ام عصرانه

 :گفتم که بشوید

 .بشور رو دستت ظرفشویی توی همینجا...نمیخواد_

 :وگفتم ریختم چای لیوان دو.کرد اطاعت

 .ریختم چای...یاقهوه میخوری ایچ نپرسیدم ازت...ببخشید_

 :گفت و کرد نگاهم که بودیم ایستاده هم درامتداد

 .خوبه همون_
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 را یکی.رفتم میز سمت چای های لیوان همراه دونفره،که میز پشت نشست

 مخلفات روی نگاهش.خودم رامقابل دیگری و گذاشتم میز علیرضا،روی مقابل

 :گفت و چرخید عصرانه

 !نیست ادزی مخلفات اینهمه_

 .کشیدید شمازحمت_

 .نکردم کاری_

 :فتگ خجالت با و کرد تشکر مودبانه.گذاشتم ومقابلش کردم حلقه موزی برایش

 .نکنید ام شرمنده_

 .گلناز بگو فقط من به...نکن خطاب ، شما ، منو هم اینقدر...باش راحت_

 :گفت و سپرد من به را نگاهش اینبار

 .کنم صدا اسم به رو شما نمیتونم وقتهیچ من و هستید خانم همیشه شما_

 :گفتم لب زیر که شد متولد لبم روی لبخندی حرفش از

 .داشتند من پسرای رو تو احترام و ادب از ای ذره یه کاش_

 اصال که یا زد نشنیدن به را خودش و راشنید حرفم یا. کردسکوت

 یک.گرفتم سمتش رو شیرینی ظرف فوری که گرفت دردست را چایش.نشنید

 با من و کرد تشکر ازم سرش دادن تکانو نگاهش با.برداشت شیرینی عدد

 زندگیم توی که بود مردی ی اسطوره برایم پسر این کردم نگاهش لذت

 .مهربان ، مهمتر همه واز شعور و فهم مودب،محترم،با.نداشتم

 یاریادگ شاید که ای نقره ی ساده ی حلقه.افتاد دستم ی نقره انگشتر به نگاهم

 ممیکرد حس.بیایم بیرون او فکر از باز تا کردم تازه نفسی.بماند برایم او از

 ممنوع من برای این و!!  روز دو درعرض.میشوم وابسته او به دارم

 مطلوب ی نتیجه به که همین.دارم نگه خودم کنار اجبار با را او نمیخواستم.بود

 همین به.میشدم جدا او میرسیدم،از پسرانم شدن ادب همان یا اتفاق این

 .بود سَم برایم وابستگی خاطر

 :وگفت انداخت من چایی لیوان به نگاهی که بود راخورده چایش

 .شد سرد_
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 هاینک نه ، بخورم وعصرانه چای تا نشستم عصرانه میز پشت که آمد یادم تازه

 .شوم خیره علیرضا به فقط

 :پرسیدم

 بریزم؟ چای برات بازم_

 :وگفت برخاست ازجا فوری

 .میریزم خودم...چرا شما_

 نفسی همراه.بریزد برایم گرم چای دوباره تا برد هم مرا چای لیوان بعد

 در همچنان. نه...ازچشمام را او اما کردم بیرون قلبم و ذهن از را او بلند،فکر

 را سکوت هردو.گذاشت میز روی را ها لیوان و برگشت که بود نشسته نگاهم

 شلوار جیب از.خورد گوشم به آهنگی ی ساده یصدا که بودیم کرده انتخاب

 :وگفت کشید بیرون قدیمی و کوچک موبایل اش ورزشی

 ...است پدرم ببخشید_

 .کرد وصل را تماس بعد

 

 

 

 

 

 17 پارت

 

 .رفت او سمت به ای شده فعال کنجکاوی حس با اختیار بی نگاهم

 :  گفت و کرد سالم لهجه با

 .خوبه هم کارم... خوبم.... خداروشکر بله_

 :  گفت که شد تر رنگ پر لبخندش. افتاد من به نگاهش

 ....کنه دعام بگو مادر به. کنید دعام... زدم مهندسی شرکت یه  بخواد خدا اگه_

  ؟!بهتره بهار.....  ؟!چطوره عزیز

 .بگیرد را سواالتش پاسخ تا کرد مکثی
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 انداختم پایین ، بود شده قفل صورتم روی ای ثانیه چند که نگاهش از را سرم

 : گفت رسا و بلند شنیدم که

.... برسون سالم همه به.... بزرگه خدا..... بابا آره..... شکر الهی خب  _

 .خداحافظ

 : گفت و داد تکان سری. آمد باال سرم ، کرد قطع که را تماس

 گمب گفتم بگم چی نمیدونستم  ، چیه کارم پرسید اینکه واسه.... ببخشید_

 .مزد مهندسی شرکت

 .کارهاش دنبال میرم دارم فردا... گفتی خوب_

 : گفت و کرد خم کمی را سرش

 شما که نمیشه باورم... شد حل زودی این به من مشکالت که بوده شما لطف _

 . کردین اعتماد من به

 :گفتم فوری

 که نرفته یادم هنوز.... کردی اعتماد من به که ممنونم تو از من... نگو هیچی _

 شوکه چطوری بگیریم رو آزمایشگاه به معرفی گواهی تا محضر رفتیم وقتی

 !شدی

 :  گفت و اش صندلی به زد تکیه. خندید هم او که خندیدم

 باورش هم هنوز.....بود عادی غیر شما و من شرایط اصال.... آخه ترسیدم خب_

 . سخته

 : گفتم و کشیدم پیشانیم به دستی

 .کنم ادب رو هام پسر که بود الزم خب ولی انداختمت زحمت توی.. ببخش_

 : پرسید

 ؟!شدند متوجه االن نظرتون به _

 به ، من با قهر با ببینن وقتی.....میشن متوجه زودی به ولی نه هنوز شاید_

 .میان عقل سر ، بشه کمتر جیبیشون تو پول اینکه جز ، نمیرسن جایی

 : تمگف و کردم اشاره  اش چای لیوان به که میکرد نگاهم فقط علیرضا

 .شد سرد _
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 شام. نوشیدیم هم چشم در چشم و برداشتیم را چاییمان لیوان باهم دو هر

 و چنگال و قاشق حدیث و حرف جز نبود صدایی و سر. شد خورده سکوت در هم

 :  پرسیدم خورد که را غذایش. بشقاب و لیوان

 ؟.بریزم برایت_

 .بود عالی...... نکنه درد دستتون... شدم سیر ممنون نه _

 .کنم گرم رو مانده ظهر از غذای شدم مجبور ، ببخش خودت خوبی به دیگه_

 : پرسید و کرد نگاهم متعجب

 ؟!نمیخورید رو مونده ظهر از غذای شما مگه _

 .اصال اشکان و افشین ولی ندارم مشکلی من.... نه_

 .شد بیشتر نگاهش تعجب

 :  گفت و کشید بلندی نفس

 دیگه.... بود شیر و نان غذایمان شب و ظهر و صبح گاهی پدرم ی خونه توی ما_

 :  گفتم و خندیدم. نداشتیم مونده ظهر از یا مونده صبح از

 اپ به غوغا.... اشکان دست بده نان و شیر لیوان یه خانم شوکت اگه کن فکر_

 !!میکنه

 :  گفت و برگرداند اش خالی جای به را صندلیش علیرضا

 .ممنون شام بابت_

 سمت برد و کرد جمع را همه و نگذاشت که کنم جمع را ها بشقاب خواستم

:  گفتم که شد شستن مشغول و نکرد بسنده هم همین به اما. ظرفشویی

 .میشورم خودم... نمیخواد_

 فتمگ و گرفتم را دستش مچ و رفتم جلو که. بود شستن مشغول. نداد گوش اما

 : 

 .علیرضا میشورم خودم_

 ارفش برق عبور مثل مرا ای لحظه که ، دستش ایگرم یا بود نامش اثر نمیدانم

 فاصله. شد خشک صورتم روی ثانیه چند هم او نگاه. کرد خشک جا در  ، قوی

 و رس یک او اینکه جز. بودیم ایستاده شانه به شانه تقریبا نداشتیم هم با ای
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 و برداشت دستش روی از و گرفت را دستم مچ آرام. بود تر بلند من از گردن

 :  گفت

 . برید شما.... میشورم من_

 آخه _

 .خانم منه یوظیفه_:   داد ادامه بیاورم دلیل نگذاشت

 : گفتم کالفه

 اناشک و افشین جلوی بدونم که بگو الاقل بار یه..... منو کُشتی..... گلنازم _

 ....خانم نمیگی

 : نامم به لرزید لبانش و خورد گره مُصر لبخندی با ای لحظه نگاهش

 .گلناز_

 

 

 

 

 

 18 پارت

 

 تمداش بود، برده قبل سال پانزده به مرا انگار که شوقی با من. بود شده صبح

 خامه و پنیر و گردو مربا، و کره روی نگاهم چرخش. چیدم می را صبحانه میز

 ودمب فکر توی. است کم سفره سر چیزی کردم می فکر. نداشت تمامی شکالتی

. ودش بیدار نه ساعت صبح فردا که بودم گفته بهش قبل شب. آمد علیرضا که

 انگشتان کشیدن رد هنوز که موهایی با شسته رو و دست. رفت سمتش نگاهم

 و کرد سالم من از قبل. بود مانده جا روشنش و خرمایی موهای الی البه دستش

 فوری که بکشم عقب برایش را صندلی خواستم که آمد جلو. شنید را جوابش

 جویا را کارش این علت نگاهم. شد مانع و رفتگ صندلی ی لبه روی را دستش

 :گفت من ی خیره چشمان در چشمانش روشن نگاه با که شد
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 حاضر رو صبحانه من که ببخشید... منه ی وظیفه این... خانم کنم می خواهش_

 .نکردم

 : گفتم و خندیدم

 !بچینی؟ را صبحانه ی سفره شماست ی وظیفه گفته کی! زنی می ها حرف چه_

 می داشت هم خودش و نشستم. کرد صندلی روی من نشستن به اشاره

 :گفتم که نشست

 !چایی و نان... نیست سفره سر چیزی یه دیدم... آخ _

 : ایستاد و کرد صاف را کمرش

 .آرم می من_

 کرد نان سبد به نگاهی. آورد بیرون یخچال از را نان سبد و ریخت چایی دو بعد

 :گفت و

 .بگیرم تازه نان نبراتو برم گفتید می کاش _

 .برم نتونستم هم خودم... دیگه ببخشید_

 !برم؟ االن... رم می من ولی_

 .بشین... شه می دیرمون... نه_

 متشس به و گرفتم برایش گردو و پنیر از یخچالی لواش نان با ای لقمه. نشست

 روی مجدداً رو لیوان و کرد ای سرفه. نشست گلویش در چایی. کردم تقدیم

 :گفت و گرفت من از تشکر با را لقمه دستی دو و تگذاش میز

 .توروخدا نکنید شرمنده _

 .بگیرم لقمه برات داشتم دوست چی؟ ی شرمنده_

 که ام نشسته میز پشت او همراه که رفت یادم پاک و شدم خوردن مشغول

 :گفت که آمد باال سرم. بود دستش در ای لقمه شد دراز نگاهم جلوی دستی

 .مخان بفرمایید _

 :گفتم کالفه

 .هستم گلناز... ممنون _

 :گفت مجدداً

 .خانم گلناز بفرمایید _
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 را نگاهم داشتم سعی. کرد مزه دهانم به ادب چاشنی با محبتش. گرفتم را لقمه

 چهره به نگاهم که گاه هر. شد نمی ولی بدوزم چشم او به کمتر تا کنم تحریم

 .ماند می او به رهخی نگاهم اش، چهره ی شده مجذوب افتاد، می اش

 ازب. آمد که بودم منتظرش ماشین کنار من. شدیم آماده خوردیم، که را صبحانه

 من که برد می یادم از حتی که آمد می آنقدر تنش به که شلواری و کت همان با

 که کند باز را ماشین در خواست. ام شده آشنا او با چطوری و ام دیده کجا را او

 : گفتم و گرفتم سمتش را سوئیچ

 .بشین شما_

 !!!من_

 نیستی؟ بلد رانندگی... بله_

 !ماشینی همچین با نه کردم رانندگی پدرم وانت با فقط من ولی چرا_

 دستش کف را سوئیچ من و کرد باز را دستش انگشتان که گرفتم را دستش

 :گفتم و گذاشتم

 .کنه رانندگی مرد یه بهتره شماست با خانم یه وقتی _

 ...من آخه ولی چشم_

 .نداره آخه و ولی دیگه_

 : گفتم و کردم باز را پارکینگ درهای ریموت با

 .کنم می کمکت بشین... نترس_

. بیاید بیرون پارکینگ از تا کردم اش راهنمایی من و فرمان پشت نشست

 هم با را ما روبرویی ی همسایه جهانی، آقای ، آمد بیرون پارکینگ از که ماشین

 .نداد را جوابش شد مین که کرد سالمی. دید

 هستید؟ خوب... جهانی آقای سالم_

 هستند؟ بستگان از... حاال تا ندیدم رو آقا این... چطورید؟ شما ممنون_

 مهندسی دفتر یه هم با قراره هستند، وحیدی مهندس ایشون... نخیر_

 .بزنیم ساختمان

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 !جداً؟ _
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 .بله_

 توی خودم ساختمانی ی پروژه واسه بودم مهندس یه بالدن اتفاقا... خوب چه_

 .الهیه
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 .بود منتظرم ماشین در هنوز که رفت علیرضا سمت به نگام

 .کنید صحبت مهندس خود با بیایید جهانی آقای_

 جهانی آقای متوجه را علیرضا ، شیشه به انگشتم ضربه با و رفتم ماشینم سمت

 جهانی آقای خوبمون همسایه ایشون_: گفتم که شد ادهپی ازماشین فوری.کردم

 . هستند

 :گفت و داد دست او با و شد دراز جهانی آقای سمت دستش

 .خوشبختم سالم_

 :گفت مقدمه بی جهانی آقای

 خواستم..الهیه توی دارم ساختمانی پروژه یه.هستید مهندس شما شنیدم_

 کنم؟ حساب کمکتون روی میتونم ببینم

 .هستم درخدمتتون...نه که چرا بله_

 :گفتم فوراً

 ها نزدیکی همین مهندسی دفتر یه دارن وحیدی مهندس جهانی آقای_

 .میارم رابراتون دفترشون کارت من.میزنند

 ..خانم سرکار میکنید لطف_

 .میکنم خواهش_

 .خداحافظ...بااجازه   نمیشم اوقاتتون مزاحم_
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 و ویدد علیرضا مانده، ماشین به قدم چند. برگشتم ماشینم علیرضاسمت همراه

 بخندل نتوانستم که داشت نگه و کرد باز برایم را ماشین در و کرد دستی پیش

 .نکنم تشکر و نزنم

 .بود خانه نزدیک که تجاری پاساژ سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار

 و میراند احتیاط با.باشد خوب اینقدر علیرضا فرمان به دست نمیکردم فکر

 .آهسته

 عاً واق انگار.میآمد او به ، نشستن فرمان پشت چقدر ولی داشت رساست شاید

 به وحاال سرگذرانده پشت موفقیت با را زیادی های پروژه که بود مهندسی

 .رسیده ای سرمایه همچین

 :گفت و کرد هدیه من به را نگاهش نیم که کردم نگاهش لبخند با آنقدر

 میرم؟ بد خیلی_

 !شدم زده شگفت باشی؛ مسلط اینقدر نمیاد بهت اصالً اتفاقاً ..نه_

 :گفت و آمد لبش به دلربایی لبخند

 .دارید لطف زیادی شما_

 ...او ومنتظر شدم پیاده ماشین از که کرد پارک خیابان کنار را ماشین

 ی پاشنه شد چطور نفهمیدم که رفتم همراهش.افتاد براه و زد را دزدگیر قفل

 هنوز. زد زمین به مرا و کرد گیر هافرش سنگ از یکی الی کفشم بلند و نازک

 میک لباسم فقط شاید. بود خوب حالم. دوید سمتم علیرضا که بودم زمین روی

 :گفت و کرد دراز سمتم را دستانش و شد خم.بود شده خاکی

 .کنم کمکتون بزارید_

 و کرد بلند مرا که گذاشتم دستانش کف را دستانم.نکردم رد را درخواستش

 :گفتم که تکاند را شلوارم روی خاک ستشد با و شد خم بعد

 ...علیرضا نکن اینجوری خدا را تو_

 .آخه شده خاکی_

 :پرسید.  صاف را کمرش و کرد سربلند

 نشدید؟ که هستید؟زخمی خوب_

 .کرد گیر فرشها سنگ الی کفشم..خوبم نه_
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 :گفت که میکرد ونگاهم میکردم نگاهش

 رابگیرم؟ دستتون میتونم_

  ! قشنگی سوال چه

 وا اما.  شد غنچه داشت را لبم روی آمدن اصرار که لبخندی با مخالفت در لبانم

 .گرفت را دستم و آمد جلو و زد زیبایی لبخند ممانعت، بی

 قوی و گرم دست.نشست دلم در آمدنش خوب حس تمام با بهار کردم احساس

 یپناه انگار که داد جای خودش در مرا ظریف دست طوری علیرضا ی مردانه و

 .محکم بس داشتم

 مدیر از را تجاری واحدهای از یکی بازدید اجازه و شدم پاساژ وارد همراهش

 .گرفتم پاساژ

 .خیابان به کامل ِاشراف و ششم طبقه. میشد متری هفتاد. بود واحدقشنگی

  ودب گرفته را واحد تمام خورشید مستقیم نور و داشت ای شیشه کامالً  نمایی

 : گفتم لخند با

  بگیریم؟ تحویل را واحد میتونیم کی..خوبه_

 .میدم شما تحویل را کلید ببندید داد قرار هروقت_

 دید که را نگاهم.  بود ایستاده من سر پشت که علیرضا سمت چرخید سرم

 :گفت لب زیر و داد تکان تعجب و تحیر از سری

 !عالیه_

 :گفتم او رضایت اعالم با

 .ببندیم قرارداد بریم االن همین پس_

 

 

❤️ 
 

 

 

 21 پارت
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 . داشت کار روزی چند.کردیم کرایه را تجاری واحد روز همان

 اما بیاورند را وسایل ی همه تا دادم سفارش را... و کامپیوتر و صندلی و میز

 متعدد های مغازه میان در.  رفتم بازار به علیرضا خود همراه صندلی و میز برای

 وارد.  کرد جلب را نظرم میزی که میزدیم چرخ ؛ اداری صندلی و میز متنوع و

 و دادم نشانش را بودم کرده انتخاب که میزی ام اشاره انگشت با. شدیم مغازه

 :گفتم

 چطوره؟ اون_

 .فقط بزرگه ؛خیلی خوبه-

 : گفتم لبخند با

 . قشنگه مهندس و مدیر برای _

 . کردیم انتخاب  هم مدیریتی دار چرخ صندلی یک. شکفت لبانش روی لبخند

 :گفتم علیرضا به که

 .ببینم بزن چرخ یه صندلیت روی بشین حاال _

 یه.  داد صندلی به چرخی پایش کمک به و صندلی روی نشست.  کرد اطاعت

 : گفتم لبخند با او به خیره من و چرخید خودش دور ؛ دور

 .اومدی دنیا به مهندس اول از انگار... داری مهندسی استیل... عالیه_

 زا. میشنیدم بلندی آن به را اش خنده صدای که بود بار یناول.  خندید بلند 

 :گفت و برخاست اش صندلی روی از که گرفت ام خنده هم من اش خنده

 ...شما از چطور واقعا نمیدونم من _

 :؛گفتم کردم قطع را حرفش

 .نکردم کاری من نگو؛ هیچی-

 و اشتد نگهش و کرد محکمتر من از تشکر ی نشانه به را لبش روی لبخند

 :گفت

 .دارید لطف شما-

 بود هآزرد پاهایم بلند؛ پاشنه های کفش آن ؛با بودم شده خسته. خانه برگشتیم

 روی را خودم ، کردم عوض ام خانه تو های دمپایی با را هایم کفش وقتی که
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 بود من به نگاهش. آمد علیرضا که کردم ُشل را ام روسری گره.انداختم مبل

 : گفت که

 .میکنم درست چایی براتون االن. ..شدید خسته-

 .بخوریم غذا ای گرسنه اگه... نمیخوام چایی نه-

 چی؟ شما-

 .ام خسته فقط فعال-

 :گفت و گرفت فاصله آشپزخانه از قدمی چند

 .ام خسته هم من پس_

 .خندیدم کند ایجاد اجبار به میخواست که تفاهمی از

 که توجی از. بود راهمهم هنوز نگاهش.نشست و کرد انتخاب را من کنار مبل

 .میبردم لذت میزد؛ موج نگاهش در

 :بودم؛گفتم بسته ای دقیقه خستگی؛چند رفع برای را چشمانم درحالیکه

 از. بزاریم افتتاحیه میتونیم فردا پس ؛ میارن رو دفترت وسایل فردا _

 ... میکنند تبلیغ واست خودشون اونها.. بیان تا میکنم دعوت هم دوستام

 چشمانم.نشست من دست روی گرمش دست که بود بسته نمچشما هنوز

 و میکرد نگاهم لب به لبخند.  بود بعید علیرضا از.زد خشکم. شد باز یکدفعه

 :گفت که بودم دستش عجیب گرمای درگیر هنوز من

 نه؟...هستم پرو خیلی-

 !حرفیه چه این... نه-

 :گفت و کرد خالی نفس از را اش سینه

 . معذبم... نمیارید رو به شما ولی شدم شما زحمت باعث اینکه_

 :گفتم و شد جدا مبل پشتی از کمرم

 .خودم مشکالت توی کشوندمت و زندگیت وسط پریدم برهنه پا که منم این_

 : گفت و داد انگشتانم به فشاری

 ...خوشحالم هستم شما کنار در اینکه از... من... من... اصال _

 داشتم دوست و میکرد نفسیر هایش یقرار بی نفع به را حرفش داشت قلبم

 هاینگون را قلبم نمیخواستم... نمیخواستم اما. دارد توجه من به که کنم باور
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 وا نظر به من شاید و داشتیم زیادی سنی تفاوت ما. کنم ممنوعه رابطه یک وارد

 آهی.میانداخت  چنگ قلبم به که بود حسی آورترین عذاب این. نبودم جوان

 یا دقیقه چند.بازگشتم اتاقم به وقتی ناهار از بعد اما. ردمک سکوت و کشیدم

 به چروک و چین اسم به روزگار که بودم خطوطی دنبال.ایستادم آینه جلوی

 ! نبود خطوطی اما. بود آورده صورتم

 عاشق من شود باعث باور این میترسیدم اما جوانم که باورکنم میخواست دلم

 .شوم علیرضا
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 می هک هم هراتفاقی.مبود جدی علیرضا با مشارکت در.بود علیرضا دفتر احافتت

 اگر که میدانستم.بدهم دست از شراکت برای را نبودم،علیرضا افتاد،حاضر

 ها آن.میکنند ومیل حیف را همه ، بدهم قرار پسرانم اختیار در را ثروتم تمام

 با آشنایی از تر قبل خیلی خاطر همین به.بودند بلد راخوب ولخرجی فقط

 اب شدم آشنا باعلیرضا وقتی امّا.گشتممی مطمئن شریک یک علیرضا،دنبال

 ار دوستانم تمام.شدم او با مشارکت ی اش،شیفته شخصیتی های ویژگی دیدن

 و دادم سفارش زیبا گل دسته عدد دو.کردم دعوت علیرضا دفتر افتتاح برای

 کت پوشیدن با علیرضا.مبرد خودم همراه پذیرائی برای هم را خانم شوکت

 تر تیپ خوش سشوارکشیده،ازهرمهندسی وموهای چرم کفش آن و وشلوار

 صحبت دوستم شهال با.شد شلوغسرمان ها مهمان آمدن با کم کم.بود شده

 :کردوگفت علیرضا به ای اشاره که میکردم

 !کردی تور کجا از رو پسره این...جون گلناز بگو رو راستش_
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 :وپرسیدم کنم مهار نتونستم را ام ندهخ ولی راگزیدم لبم

 چطور؟_

 .است قیافه خوش و تیپه خوش خیلی _

 صورت و سر با بار اولین برای وقتی هم گفتم،من باخودم.شد بیشتر ام خنده

 .شدم دیدمش،مجذوبش آرایشگاه شده،توی اصالح

 هدرحالیک و برداشتم لیوانی که میکرد پخش شیرینی با شربت خانم شوکت

 :گفتم میرفتم یرضاعل سمت

 .کنید توجه...دوستان_

 :دادم ادامه که چرخید علیرضا و من سمت نگاهشان و کردند سکوت همه

 نای کار تا کنید کمک ام کاری وشریک من به تا اینجا کردم دعوت رو شما امروز_

 .بگیره دفتر

 :وگفتم کردم قسمت دوستانم تک تک بین را نگاهم.  کشیدم عمیقی نفس

 را باهاش آشنایی افتخار که خوبیه های مهندس از یکی...حیدیو مهندس_

 کارت که میخواهم شما واز میکنم تضمین رو ایشون خودم،کار من...داشتم

 که باشید مطمئن...کنید پخش خودتون آشنایان و دوستان بین رو مهندس دفتر

 .میشوید مهندس دفتر مشتریان جزؤ مهندس های پروژه دیدن با

 سمت به نگاهم ناگهان امّا.کردم تشکر همه از لبخند با که زدند کف هم 

 روی از لبخند که بود ایستاده واحد در درچارچوب.بود َافشین.رفت در چارچوب

 :گفت رسا و بلند و برداشت داخل سمت به قدمی.پرید لبم

 .باشه مبارک_

 :گفتهمه مقابل در مقدمه بی افشین که کردند نگاه سرشان پشت به همه

 . بگم تبریک رو وحیدی مهندس دفترمهندسیِ  افتتاح تا اینجا دماوم_

 :داد ادامه و ایستاد دوستانم درجمع

 گلناز بگو بهشون...نشدید آشنا حسابی و درست وحیدی مهندس با حتما_

 کیه؟ وحیدی مندس که بگو...جان

 یخ بدنم تمام افشین کار آن با اّما کنم خبردار را کسی نداشتم قصد.زد خشکم

 روی نگاهم هنوز.کند فاش را علیرضا و من بین راز افشین نمیخواستم.دز
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 بی.گذاشتم علیرضا دست داخل را سردم دست که بود افشین صورت

 ار حقیقت همه وقتی میخواست دلم.  داشتم کمک تمنای فقط.  اجازه اختیار،بی

 وقتی میخواست دلم.دهد دلگرمی من به دستش گرمای با میشنوند،علیرضا

 افشین.بفشارد را همه،دستم درمقابل ،علیرضاشد بلند همه تعجب یصدا

 :گفت آورد درد به را قلبم که نیشخندی وبا آمد جلوتر قدمی

 .بگم من چطوره بگی؟خب تونی نمی_

 ...نه_

 دستش که بود شده خیره افشین به جدی و مصمم.علیرضا سمت چرخید نگاهم

 متحیر نگاه مقابل در و داد قرار ما شانه روی و کشید بیرون دستم میان از را

 :گفت همه

 . کردیم ازدواج جان گلناز و من_

 دبو ام شانه روی علیرضا بازوی هنوز. شدم خشک و نزد قلبم و آمد بند نفسم

 :گفت ادامه در و داد ام شانه سر به فشاری که

 . بزنید شما مانده حرفی اگر حاال...گفتم من...خب_

 :فتگ و کرد علیرضا به تندی نگاه.نبود توصیف بلقا که میخورد حرصی افشین

 .مهندس...باشه مبارک_

 .رفت در سمت تند های گام با وبعد
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 ها مهمان تک تک نگاه و میرفت گیج سرم. کرد یخ تنم.  افتاد فشارم کردم حس

 .علیرضا برای نه بود، ممنوعه من برای ازدواج این.  داشتند حق.بود من روی

 :گفت باخنده گوشم در و آمد جلو که بود کسی اولین هالش
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 !کردی تورش نگفتی..خان زبل_

 :گفت متعجب که زدم چنگ دستش به

 !گلناز؟ شده چت_

 برایم صندلی یک فوری و کرد علیرضانگاهم. میرفتم ازحال داشتم 

 .صندلی روی افتادم.آورد

 :گفت و آمد جلو شربتی لیوان با خانم شوکت

 .بخورید شربت این از خورده یه...پریده خیلی ونرنگت خانم_

 گوشدر که حرفهایی و مهمانها ی کننده سرزنش نگاه نبینم تا رابستم چشمانم

 گناه همچین که نمیکردم هم را فکرش حتی. بشنوم من مبادا تا میگفتند هم

 !  شدم مرتکب بزرگی

 ولی ماند بسته همچنان چشمانم.رفتند مهمانها کی و شد چی دیگرنفهمیدم

 .شنید می نباید و شنید می باید که را هرچیزی شنید گوشهایم

 ...سایردوستان قضاوتهای و دیگران و شهال آمیز کنایه حرفهای

 .آمد می باال ازگلو سختی به نفسم

. کردم احساس ، شرایط آن در که بود خوبی حس تنها علیرضا گرم دست

 ام دلگرمی باعث ، حدیث و حرف و صدا و وسر همهمه  آنهمه بین وصدایش

 .شد

 !شماخوبی؟..گلنازخانم_

 بانمهر لحنی با و. شنیدم که کشید آهی. چکید ام بسته پلکهای زیر از اشکانم

 :گفت

 کردم؟ اشتباه..بگه افشین تا بهتره بگم من فکرکردم..بگم شدم مجبور_

 !؟ ناراحتم او گفتن از من کرد فکر واقعا

 ...وعلیرضا من ، خانم جزشوکت بودن واحد در کس هیچ بازکردم چشم

 :گفت و آورد باال لبانم سمت را شربت لیوان علیرضا

 .بخورید ازین کم یه_

 شده پیر چقدر که کردم حس...شرایط آن در نه ولی داشتم دوست را توجهش

 .ام
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 .کنند مسخره را ما همه و باشد فاحش وعلیرضا من سنی اختالف که آنقدر

 :وگفتم ستمبرخا جا از حرفی هیچ بی

 ...خونه بریم_

 یحالیمب. باشم تنها میخواستم فقط نداشتم کاری هیچ ی حوصله.خانه برگشتیم

 مآرایش میز آینه جلوی بستم که را اتاق در. اتاقم به رفتن برای بود ای بهانه

 خودم به و انداختم تخت روی و آوردم در را ام روسری و مانتو. ایستادم

 بغض ی همه الاقل تا بگیرم ام زیبایی از که بودم بیعی دنبال.زدم زُل درآینه

 ازدواج نباید که است خاطر همین به بگویم و کنم خالی عیب همان سر را هایم

 .کنم

.  ودمب توجه تشنه من. بود ام تشنه قلب داشتم، که تنهاعیبی. ندیدم اماعیبی

 را توجه و محبت پول، دادن درقبال فرزندانم از و ندیدم ازشوهرم که توجهی

 در خیره و گذاشتم هایم گونه روی را دستم وکف کشیدم آه.کردم دریافت

 :گفتم درآینه نشسته گلناز ی چهره

 حیا بی کنم؟چرا شرم باید چرا کنم ازدواج کنم زندگی بخواهم اگرمن!چرا؟_

 سنم؟ بخاطر فقط کنم؟ ازدواج اگر میشوم

 حس این اگر...کنم متما را چیز همه شب همان میخواست دلم. نداشتم طاقت

. میکردم تمام را چیز همه باید بود هم علیرضا قلب در ، بود من قلب در

 زن یک کنار ، همسر عنوان به بودن از نمیخواستم.بدهم زجرش نمیخواستم

 .بزنم حرف او با شام میز سر تا شدم وجدی مصمم. شود رنجیده ، ساله چهل
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 مخلفات روی نگاهم.بود نیامده علیرضا هنوز ولی بودم چیده میز روی را شام

 .موسیر ماستِ  ، کاهو ساالد، ترشی،.بود میز روی

 بهترید؟ شما سالم_

 :گفتم که بود ایستاده در کنار. آمد باال سرم

 .بهترم بله...سالم_

 قابلشم را وبشقابش کشیدم پلو لوبیا کفگیر دو برایش که میز پشت نشست

 :کردم باز را صحبت سر من، اذن بی زبانم و گذاشتم

 .مهندسی دفتر برو دیرتر دوساعتی...فردا_

 :گفتم که زد یخ من صورت روی متعجبش رنگش سبز چشمان

 .شیم جدا...طالق دفتر بریم اول_

 :پرسید و کرد اخمی

 !نشده ماه یک که چرا؟هنوز_

 که میکرد فرار نگاهش از نگاهم.بود ام سینه ی قفسه روی بزرگی سنگینی

 :تمگف

 هم را کارت به...من بخاطر نمیخوام...ندارم را دیگران وحدیث حرف طاقت_

 .نده تو به رو اش ساختمانی ی پروژه کسی میترسم...بخوره لطمه

 :داد وجواب صندلیش پشتی به زد تکیه محکم

 دفتر که ندارم هم کاری...نیست مهم برام دیگران وحدیث حرف اصال_

 ...مهمه برام که چیزی نهات...نه یا میگیره من، مهندسی

 در سبزش نگاه در نشسته حس که کنم نگاهش شدم مجبور من و کرد مکثی

 :گفت که بخشید دوباره جان وجودم

 . ببینمتون اینطوری نمیخوام...مهمه برام شما حال_

 :گفتم حال همان ودر بستم محبتش ابراز از را چشمانم

 .کنی تجربه تو منو امروز حال نمیخوام هم من...علیرضا_

 :گفت معطلی بی که شنیدم را صدایش
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 شما...میگن چی بقیه اینکه به داره ربطی چه هستیم شوهر و زن شما و من_

 از وپام ، نشده حل شما مشکالت وقتی تا نمیخوام من و کردین حل منو مشکالت

 .بگه بگه، هرچی میخواد هرکی حاال...کنار بکشم زندگیتون

 :گفتم و دادم سر خوشحالی روی از نه ددر سرِ از که ای خنده با

 با همراه. داره زیاد حدیث و حرف و ممنوعه ما، کشور در ازدواج نوع این آخه_

 :گفت بلند نفسی

 .ندارم دیگران وحدیث حرف به کاری من و هستید همسرم شما_

 لبخندی که زدم رویش به لبخندی.شود قانع من حرف با که بود آن از تر مصمم

 .داد ویلمتح متقابال

 و برخیزم میز پشت از نگذاشت ، روزش چند این عادت طبق باز شام، از بعد

 پیشبند و ایستاد می ظرفشویی پای درحالیکه و کرد جمع میز روی از را ها ظرف

 :گفت بست می

 ینا به بودین مصمم فرزندانتان تنبیه برای اونقدر که شما کردم نمی فکر_

 .بزنید جا زودی

 کی بخاطر ات کاری ی سابقه نمیخوام...نگرانم تو بخاطر بیشتر...ولی نزدم جا_

 .بشه خراب بیوه یِ  ساله چهل زن

 :گفت که بودم ندیده اخم با را او لحظه آن تا.خوردم جا.سمتم برگشت اخم با

 به منو و اومدید شما ولی بوده ها ساختمان توی حمالّی کارگر، یه کاری ی سابقه_

 !!!کشاندید مهندسی دفتر یه

 :وگفتم کردم اخم من اینبار

 .بدی نسبت خودت به دیگه لقبی ، مهندس لقب از غیر نشنوم دیگه_

 :گفت صورتش روی اخم همان با هم او

 ...ساله چهل بگید خودتون به که نشنوم دیگه هم من_

 :وگفتم زدم میز به ای ضربه انگشتانم سر با

 !نیستم؟...هستم_

 :داد جواب بود من به پشتش درحالیکه
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 از تر جوان خیلی یا شده اشتباه شناسنامتون یا شما میکنم فکر هنوزم من...نه_

 .هستید خودتون سن

 :داد ادامه که شد میگرفت،آمیخته سرچشمه قلبم از که ذوقی با لبخندم

 !باشید داشته بزرگی این به پسر تا دو شما که نمیشه باورم هنوز_

 :وگفتم خندیدم شوق با

 .کردی امیدوار منو حرفات با تو...علیرضا_

 :وگفت سمتم چرخید باز

 .گفتم تعارف بی_

 :داد ادامه خجالت با و برگرداند سمتم به شَرم با را سرش که خندیدم باز

 !بودم ندیده شما سن به زیبایی جوانِ  خانم امروز به تا من_

 :رابرداشت آشپزخانه کل ام خنده صدای

 .نکن غُلو!  ها حرف چه_

 .نگفتم دروغ که قسم پدرم جان به_

 المح.برخاستم میز پشت از.شد تبدیل خجالت به لبخندم و لبخند به ام خنده

 دست درمانم اّما.  تند نفسم و بود برابر دو قلبم های تپش.بود شده خراب

 :وگفتم دادم بازویش به تکیه ای لحظه را سرم و رفتم جلو.بود علیرضا

 .ممنونم_
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 سر فقط عواقبش که بحثی اتمام برای و کردم جدا بازویش از را سرم فوری

 : گفتم شد می خالی من قلب

 هواخوری؟ حیاط توی بریم موافقی_

 .نه که چرا_

 .کنم می آماده رو چایی من پس_

 .آرم می خودم... نه شما_

 توی باید کنی می فکر چرا مهندسی، تو همسرمی، تو خودت قول به!  علیرضا_

 کنی؟ ارک خونه این

 :کرد آشفته و خراب مرا حال باز که زد حرفی

 خونه این توی که روزی تا دارم دوست... شدم شما محبت اسیر من آخه _

 .بدم انجام من رو کارها تمام هستم،

 :گفتم زنده سر و سرحال صدایی با. محبتش با وجود از شد پُر نگاهم

 .نما آب کنار حیاط توی رم می من پس... باشه _

 آب دور تا دور که سکوهایی از یکی روی. زدم را حیاط های چراغ تمام. فتمر و

 .نشستم بودم، کاشته کوچکی های گل درونش و بود گرفته را نما

 عمیق نفس یک را هایم ریه. فوران حال در همچنان. بود نما آب به نگاهم

 داشتم. آمد لبم روی به لبخند علیرضا های حرف یادآوری با باز و کردم مهمان

 عادت داشتم حتی... احترامش و ادب به ، محبتش به. شدم می وابسته بهش

 ! زد می صدا خانوم مرا مدام که کردم می

 ."شدم عاشق" من که بیایم بیرون ممنوعه فکر این از تا گزیدم را لبم شوق از

 .سرده اونجا_

 دهاایست دست در سینی یک با کنارم. کرد گردش راستم ی شانه سمت به سرم

 : گفتم بگیرم او از را سینی خواستم می درحالیکه و برخاستم جا از. بود

 .نشینیم می میز پشت سکو، روی ریم می_

 : گفت محترمانه لحنی با و کشید عقب کمی را سینی

 .آرم می خودم... نه شما_

 :گفتم و زدم لبخند باز احترام، و ادب اینهمه به اصرارش از
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 .تسلیم باشه _

. سرم پشت علیرضا و رفتم حیاط سکوی باالی فلزی صندلی و میز سمت

 :گفت مقدمه بی و گذاشت میز روی را سینی. نشست هم او. نشستم

 .زدن زنگ افشین آقا _

 :چرخید سمتش به سرم

 گفت؟ چی _

 .اینجا میان دارن_

 .ندارم رو شون حوصله_: گفتم لب زیر و کردم فوت را نفسم کالفه

 .کردم فکر کند پا به خواست می افشین که شوبیآ به باز من و کرد سکوت

 تسم. بود آورده خودش با هم را پریسا و نبود تنها اینبار افشین. آمد آشوب و

 ام صندلی مقابل. خونسرد ظاهر به پریسا ولی بود عصبی افشین. آمدند ما

 : گفت و ایستاد

 !دادی رتقو که هم رو حیا و شرم دیگه... جان گلناز بگم تبریک بهت اومدم_

 : گفت و آمد جلو پریسا که کردم نگاهش عصبی

 . کردید که کاریه چه این آخه! بود بعید شما از جان گلناز_

 مگه؟ کردم چکار_: پرسیدم و زدم ندانستن به را خودم

 : کرد بلند سرم روی را صدایش افشین

 ...سال و سن این توی اونم... کردی ازدواج_

 :گفتم جدی و مصمم که گزید را لبش ازدواج این قُبح ی نشانه به پریسا

 من ...خوندید کور کنید، خام منو بتونید ها حرف این با که اومدید اگه ببینید _

 ما. کار توی هم زندگیم توی هم. شدم شریک باهاش و دارم، دوست رو علیرضا

 .نداریم جدایی قصد هم اصال و زدیم مهندسی شرکت

 : زد فریاد افشین

 !مامان_

 :گفتم و انداختم باال ییابرو

 !جان گلناز نه مادرتم من که اومد یادت باالخره پس _

 :گفت اینبار پریسا
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 .عزیزم ره می  تون خانوادگی آبروی... جان گلناز گیم می خودت برای خدا به _

 : گفتم و زدم پوزخندی

 !خانوادگی؟ اونم!!  آبرو_

 .خالی پریسا سر و شد فریاد صدایم

 در چنگم از زندگیمو، ، رو مالم و بزارن کاله سرم خواستن می اینا که چطور_

 هم شرعیه هم که من، ازدواج بخاطر... حاال نبودن، آبروشون فکر به بیارن،

 !ره؟ می مون خانوادگی آبروی قانونی،

 : زد فریاد سرم عصبانیت و حرص با افشین

 .نداره فرقی حیایی بی با تو کار این چون_

 یتو زدم محکم تفکر، از قبل و ایستادم. کنم کنترل دموخو نتوانستم دیگه

 :گفتم و افشین گوش

 بی نه... کردم ازدواج من!  کرده حیایی بی میگی مادرت به که تویی حیا بی _

 نمی دیگه... بیرون گُمشید ام خونه از هم حاال... بردم آبرو نه کردم حیایی

 .ببینم رو کدومتون هیچ خوام

 

  

 

 

 

 

 25 پارت

 

 رپ چشمان به بود ور شعله درچشمانم که غضبی با و حرفم روی ایستادم کممح

 ضرب به وعمداً رفتند درحیاط سمت بلند های قدم با.شدم خیره افشین آتش

 تنم روی سردی درحیاط،عرق شدن بسته صدای.بستند سرشون پشت رو در

 زمین نقش داشتم.آمد کم کشیدنم نفس برای هوا.شد بد حالم.نشاند

 رام علیرضا.  بایستم مقتدر نشد. نشد ولی گرفتم میز به را دستم.میشدم
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 ودب ام سینه ی قفسه در دردی چنان.بود کرده  سکته انگار.زد نمی قلبم.گرفت

 :گفتم زحمت به.گرفت می مرا جان داشت که

 .بیاد االن بگو...جمادی...دکتر...هست اسم یه...تلفن دفترچه...توی_

 :گفتم که تابید می صورتم توی سبزش چشمان نگرانی.بود مردد 

 ...برو_

 ردکت به علیرضا که افتادم کاناپه روی.برد خانه تا مرا.برخیزم تا کرد کمکم

 و میشد بیقرارم او باید چرا.بود قلبم درد دوای نگرانش صدای.زد زنگ جمادی

 !نه؟ پسرانم

 نگاهش.نشست زانو کاناپه،دو زمین،کنار روی.آمد کرد،سمتم قطع که را گوشی

 مکنم،آرا حس میتوانستم هم ام بسته های پلک پشت از حتی اینرا.بود من به

 جانم به ذره ذره ، دارو نوش مثل صدایش که نشست دستم روی گرمش دست

 .شد ریخته

 خوبید؟...میشنوید؟ صدامو_

 هب فشاری که زدم رنگی بی لبخند.بود نگران ریا بی چشمانش.کردم باز چشم

 :تگف و داد سردم دست

 سرزندگی هرکدوم که شما پسران...ها بچه تا باشید خودتون فکر به بیشتر_

 .نمیبینن رو شما حال این و هستند خودشون

 :گفتم و برگرداندم او از کمی را سرم.گرفت موج درچشمانم  اشک

. ..هام پسر برای گذاشتم رو جوانیم تمام من...علیرضا کنیدرکم تونی نمی_

 .ام شده حیا بی من میگه من من،به چشمای ویت شده ُزل اومده حاال

 هک دستم انگشتای به فشاری.گریستم و گذاشتم چشمانم روی را دستم کف

 :وگفت داد ، بود حبس دستش در هنوز

 .بزنید رو چی همه قید شما که بزنه حرفی خواسته بوده عصبی_

 :گفت که میگیرستم همچنان و ندادم بهش جوابی

 .ببینم اینجوری رو شما نمیخوام...نکنید گریه توروخدا_
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 دکتر.درآمد صدا به در زنگ که کردم پاک را اشکایم دستم انگشتاننوک با

 هب داشت علیرضا. شد خانه وارد دکتر همراه و کرد باز را در علیرضا.بود جمادی

 :پرسید و انداخت او به دقیق نگاهی دکتر که ، میداد توضیح حالم درمورد دکتر

 !شما؟_

 اج نگاهش در شرم آن جای وبه کشید پر چشمانش نگرانی.شد ساکت اعلیرض

 :گفتم من که گرفت

 .هستند همسرم_

 :گفت آمد می من سمت به که همانطور و انداخت باال ابرویی دکتر

 بخورم؟ بیشتر شیرینی به ترسیدید کردید؟ ازدواج نگفتید...سالم_

 فشارم حالیکه در و ددرآور کیفش از را فشارسنجش دستگاه که زدم پوزخندی

 :گفت میگرفت را

 خوردی؟ حرص باز_

 بازوبند دور سنج فشار باریک ی لوله از که بادی پرفشار صدای.ندادم جوابی

 ارفش های عقربه روی دکتری نگاه.بود سالن در نشسته صدای مینشست،تنها

 ورازد را سنج فشار دستبند بازویی بلندی،چسب نفس با همراه که بود سنج

 :گفت و کرد باز آرنجم

 شدی؟ باز؟عصبی شده چی_

 :داد ادامه که کردم سکوت

 رداف بخور،باز میدم بهت قرص یه...باالست فشارت...نشو عصبیگفتم بهت_

 .ببینمت میام

 :وگفت کرد اشاره علیرضا به من، روبه میکرد جمع را وسایلش درحالیکه بعد

 !؟ باال بره فشارت باید چرا داری نگرانی همسر همچین وقتی_

 قرص.رفت کردن بدرقه برای دکتر همراه که کردم روانه علیرضا سوی لبخندی

 علیرضا که بودم گرفته مشتم توی را بود داده من به دکتر که فشاری

 گلو از آب زور با را قرص و نشستم.آورد آب لیوان یک حرفی هیچ بی.برگشت

 :گفتمکه بود من به همچنان نگاهش.دادم پایین

 .خوبم...نترس_
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 26 پارت

 

 نگاهش متعجب.آمد همراهم که بروم اتاقم به استراحت برای تا برخاستم ازجا

 :گفت و ایستاد که کردم

 ...نکرده خدای و بشه بد شایدحالتون_

 اقات ی دستگیره روی دستم.رساند اتاقم در پشت تا مرا او و نکردم مخالفتی

 :گفت که بود

 .کنید بیدار منو نیست ساعدم حالتون دیدید که شب هروقت_

 و شدم کالمش صداقت محو ای ثانیه چند که بود رنگ پر آنقدر علیرضا محبت

 که بود تشکری حداقل ولی بود کم او از تشکر برای که لبخندی با بعد

 :گفتم باشم داشته محبتش از میتوانستم

 .خوش شبت ممنونم،_

 .خوش شب_

 خوبی درمانگر خواب.داشتم بدی دسردر هم بودم خسته هم. رابستم اتاقم در

 .خوابیدم خیالی و فکر هیچ بدون.  حس آنهمه برای بود

 وموهایم پوشیدم گلداری ای خونه تو شلوار و بلوز.بود شده بهتر حالم صبح

 توی از صدایی و سر.رفتم پایین ها پله از و کردم جمع زیرگُلسرم عادت راطبق

 خشکم زده بهت.رفتم پزخانهآش سمت به کنجکاوی با. آمد می آشپزخانه

 هخرید هم سنگک ی تازه نان علیرضا.بود شده چیده وکمال تمام میزصبحانه.زد

 هب را نگاهش گرمی لبخند با.دید مرا که میکرد تکمیل را میز داشت هنوز و بود

 : سپرد من
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 بهترشدید؟...سالم_

 !!!چکارکردی؟...بهترم..سالم_

 :پرسید تعجب با ایستاد

 ..کردم ضولیف ببخشیداگه_

 کشیدی؟ زحمت اینقدر چرا که اینه منظورم_

 .شد گرمتر لبخندش

 .منه حرفیه؟وظیفه چه این میکنم خواهش_

 :گفتم خنده با که کشید عقب برایم را صندلی

 !کنی عادتم بد کارات این با داری انگارقصد_

 ...وظیفمه...خدا رو تو نفرمایید_: گفت و گرفت گاز رانمایشی لبش

 .رساندید محالم آرزوهای به منو شما

 :داد ادامه نشست می میز پشت همانطورکه

 ماون.بزنم دفترمهندسی یه مهندس عنوان به بتونم نمیکردم فکر وقت هیچ_

 ....کارگر یه فقط که منی

 :گفتم بااخم

 .کنی خطاب مهندس لقب به خودتو داری اجازه فقط تو...نگو اینقدر_

 :گفت و داد تکان سری

 مهندس شهرستان توی...بودم مهندس زندگیم اول از من الاص...چشم_

 ...ساختمان مهندس بعد و  شدم ونقل حمل مهندس بعد.بودم کشاورزی

 تمحب لقمه بگیرم لقمه خودم برای خواستم تا و خندیدم بیصدا کالمش ازطنز

 :شد هدیه دستم به علیرضا

 ..بفرمایید_

 .... یرممیگ لقمه خودم برای میکنی؟خودم شرمندم چرا_

 ...شمام ی شرمنده من حرفیه چه این_

 ...نگو دیگه بسه_

 :بازگفت

 .چشم_
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 :وگفتم نوشیدم ازچایم کمی

 .علیرضا_

 .جان_

 نگذاشت حتی که ازتعجبی کردم ای سرفه که گفت منتظره غیر و هوا بی چنان

 .برود پایین گلو از چایم

 :گفت و کرد رادرک نگاهم مفهوم که بود علیرضا به متحیرم نگاه

 ...کردم ادبی بی میخوام معذرت_

 داشت میشناختم که ای کلمه زیباترین و بهترین گفتن برای!... من خدای

 !میکرد؟ عذرخواهی

 لمهک قشنگترین میکنی؟این چراعذرخواهی_: وگفتم میزگذاشتم روی را لیوانم

 .شنیدم که بود ای

 :تگف که کرد ای پیچیده احساس درگیر هم مرا نگاهش سبز موج

 .... یا " جانم" با شمارو من که ادبیه بی آخه_

 .بود عزیزم میزدم حدس خودم نگفت را «یا» دیگر و

 :وگفتم لبخندزدم

 همسر نه اما شنیدم امروز تا من که کلماتیه قشنگترین. نیست ادبی بی اصالً_

 .تو از سابقم

 :گفت و فرستاد فرو را گلویش آب

 زدید؟ صدایم چرا نگفتید_

 دادم ، ات مهندسی دفتر  برای تبلیغی کارت یه سفارش.کارته اول روز امروز_

 .پیشت بیاد که میسپارم هم جهانی آقای به.  دفتر میارن واست

 :گفت و کرد باز هم از را لبانش که بودم نگاهش درمحبت غرق

 .خانم....گلناز ممنونم_

 کالمش انتهای مه خانمی و نمیکرد ایجاد خانم و گلناز بین را فاصله آن کاش 

 ...میکرد رانوازش دلم گوش " گلناز ممنونم " فقط تا نبود
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 27  پارت

 

 لمد به که ای غریبانه تنهایی و ماندم من و رفت اش مهندسی دفتر به علیرضا

 کرده وابسته خودش به مرا چنان روز سه عرض در پسر این. انداخت می چنگ

 نبودنش آتش در مرا که ساخت می جهنمی برایم خانه سکوت او، بی که بود

 .بسوزاند

 اب. ام غریبانه تنهایی با کنم چه. کنم چه برود، او اگر که بود این ترسم تمام

 مخان شوکت. نداشت عشق از بویی ولی بود برق و زرق پر. بود زیبا که ای خانه

 می دِق تنهایی از گرنه و بود شوکت های پرحرفی الاقل که شکر را خدا. آمد هم

 وسواس با بعد. کردم درست فسنجان خانم، شوکت کمک با ظهر برای. ردمک

 را هنرهایم که داشتم را کسی حاال. کاهو ساالد تزئین به کردم شروع خاصی

 .کنم کار بیشتری ذوق با تا بود شده باعث همین. کند تحسینم و ببیند

 میدوارا. دادم را علیرضا مهندسی دفتر آدرس و زدم زنگ هم جهانی آقای به

 من فسنجان بوی. بود شده ظهر. باشد علیرضا کاری ی پروژه اولین که بودم

 باسل تعویض برای و شستم کارهایم اتمام بعد را دستانم. بود کرده پر را خانه

 .رفتم اتاقم به

 چهره به آینه در. کردم جمع گُلسرم زیر مهارت با بعد. زدم شانه باز را موهایم

 خیره آینه درون گلناز به باز و زدم رژی کشیدم، چشمی خط. شدم خیره ام

 ولهل شلوار با زرشکی ای حلقه آستین بلوز یه باالخره زیادی حساسیت با. شدم

 .پوشیدم مشکی تفنگی

 لیطو. ُبریدم دیدن از دل نشست، آینه درون گلناز صورت در که رضایتم لبخند

 .بگوید برایم شکاری روز اولین از خواست می دلم. آمد علیرضا که نکشید
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 آب. کرد ایست قلبم. زد را در زنگ وقتی. نه یا داشته ای پروژه آیا اینکه از

 زا صدایش. زدم ضربه هایم گونه به دستم کف دو با باز و دادم قورت را گلویم

 :شد شنیده سالن

 .خانم گلناز _

 .آورد وجد به هم مرا صدایش درون شوق حس

 .بله_ 

 .دبو خریده برایم گلی دسته. ایستاد قلبم باز هک رفتم بیرون آشپزخانه از

 های برگ میان در شده پیچیده گل های شاخه تک تک روی نگاهم های حلقه

 دسته. نداشتم رفتن توان من چون آمد، جلو او. ماند جا قشنگی، پهن و سبز

 : گفت زیبایی لحن با و گرفت سمتم به را گل

 .بانو شما به تقدیم_

 لگ دسته شور و شوق در غرق. داد من به زیبایی لقب چه!  دمبو بانو من!!  بانو

 : پرسیدم و گرفتم او از را

 !بابتِ؟_

 هک کنم یادآوری خواستم فقط نیست، جبران قابل شما زحمات... چیز همه بابتِ _

 .هستم شما محبت قدردان

 دسته رزهای عطر. داد می قرار تاثیر تحت مرا مودبانه، جمالت آن با داشت باز

 : گفت که بوییدم را لشگ

 .بستم جهانی آقای با را کاریم قرارداد اولین شما لطف به امروز_

 :زدم فریاد شوق با

 .عالیه!! واقعا _

 : داد ادامه و شد زده ذوق هم او شوقم دیدن از

 .گرفتم قسط پیش... عالی از تر عالی_

 چقدر؟_

 .اوله قسط این... میلیونی بیست چک یه_
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 را اشم سهم تا بدید کارت یا حساب شماره: گفت که گزیدم الیخوشح با را لبم

 .بریزم

 این خواست نمی دلم چرا دانم نمی اما. شریکم او با هم من که آمد یادم تازه

 : پرسید که شد طوالنی مکثم. کند واریز من برای را پول

 !ندارید؟ بانکی حساب_

 پس باشم؟ تهنداش بانکی حساب من که شد می. گرفت ام خنده حرفش از

 دادند؟ می من به چطور را مغازه ی اجاره آنهمه

 :گفتم قشنگش چشمان در خیره

 یم رو اون رسید، قسط پیش بعدی نوبت وقتی...  تو مال اول قسط... علیرضا _

 .من به دی

 !نیستم؟ کاری شریک ما مگه! چرا؟_

 ،تیپی خوش این به مهندسی که نیست خوب اما... پُره حسابم من ولی هستیم_

 .باشه خالی جیبش

 یحس چه بخوانم نگاهش از توانستم نمی که درسته. بست ای لحظه رو چشماش

 چشم به که شد دویده صورتش پوست زیر در قدر آن قدردانی حس ولی داره

 :گفت بشنوم من فقط خواست می که آرام لحنی با و گشود چشم. دیدم خود

 دی؟ می ادبی بی یه ی اجازه من به _

 یمعطل بی که رسید تا هشت به تا چهار از وقتی و شد تا چهار حرفش از چشمانم

. کرد خشک ، سالن وسط ، برفی آدم یک مثل مرا و زد ام گونه روی ای بوسه

 قتو هیچ. شد متولد قلبم در بودم کرده تجربه آنروز تا که احساسی زیباترین

 جوان اش بوسه با کردم حس. نداشتم خوشبختی حس آنروز، ی اندازه به

 هب بوسه یک با بالیی چه که دید بهتر خودش و شدم دلداده شدم، عاشق شدم،

 :گفت و انداخت زیر به سر خجالت با. آورد سرم

 . بگیرم خواستم می هم رو دیگه ادبی بی یه ی اجازه _

 :پرسیدم باخنده

 کاری؟ چه واسه دیگه _

 ...جمله یه گفتن واسه_
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 .عزیزی برام خیلی... جان گلناز: فتگ که شدم شنیدن مشتاق پا تا سر

 

 

 

 

 

 

 28 پارت

 

 که آمد باال ذره ذره نگاهش.کرد رو و زیر را قلبم٬نگاهش٬اش بوسه٬حرفش

 :گفت شرمنده٬رادید لبخندم وقتی

 !نه؟ امروز شدم ادب بی خیلی_

 :گفتم کنارگوشش و بردم صورتش راجلوی سرم٬باخنده

 .باشی ادب بی همیشه دارم دوست_

 :وگفت گرفت زیردندان را لبش

 ..نشه شماحفظ حرمت اونوقت میترسم_

 :وگفتم کشیدم راعقب سرم

 زندگی مرد شما االن غیرازاینه؟. شمام وشرعی قانونی زن ، من االن.. علیرضا_

 اینه؟ غیراز.منی

 صدای که.انداخت پایین میتوانست که حدی تا را سرش.شد سفید و سرخ

 چکارمیکردم؟خودم داشتم.شد قطع هایم دهخن یکدفعه اما شد بلندتر ام خنده

 که باشد؟ داشته دوست مرا بزور که میکردم؟ تحمیل پسرجوانی به زور به را

 بیاورد؟ در را ها عاشق ادای باشد مجبور

 . شد خراب حالم.آشپزخانه سمت رفتم حرفی هیچ بی و رفت لبم روی از لبخند

 تپش نشستم.بود یدهچ کامل را میز خانم شوکت.نداشتم شدن عاشق حق من

 کمی خودم برای.است من با هنوز نگاهش که کردم حس.آمد علیرضا که میز

 :گفت خانم شوکت که کشیدم ساالد
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 کردید؟ فسنجان هوس نگفتید مگه! ساالد؟ چرا جان خانم...اِ_

 .ندارم اشتها فعأل_

 تشوک.ساالد ظرف روی بر فراوان سعی با من و بود من به همچنان علیرضا نگاه

 علیرضا اما بزنم باعلیرضاحرف شوکت نگاه مقابل نمیشد.نشست هم خانم

 :پرسید

 خوبه؟ حالتون_

 :گفتم کنم نگاهش آنکه بی

 .خوبم_

 ودب نزدیک و گرفت را گلویم بغض.بخورم نمیتوانستم هم را ساالد همان دیگر

 :وگفتم ازجابرخاستم فوری.کنم گریه شوکت و علیرضا چشمان مقابل

 ..ندارم میل...  ببخشید_

 حمتز به.شکست هم بغضم بستم که را در.اتاقم به رفتم بلند هایی بعدباقدم

 اینجا به کارقلبم چراگذاشتم.گریستم. ونشستم رساندم تخت به را خودم

 این حاالبا.عاشقم نه است محبتم قدردان فقط که بشوم پسری عاشق که بکشد

 را ها عاشق ادای رامشواحت ادب یابخاطر بیشترنداشت راه دو علیرضا کار

 " که وحدیث حرف کلی باز و بمانم من و برود و دهد مراطالق یا بیاورد در برایم

 ".نمیخورد گلناز درد به و بود جوان خیلی پسره.رفت گذاشت پسره دیدی

 خورد اتاقم در به٬ضربه چند که بود شده اشک از خیس صورتم

 کیه؟؟_

 : شنیدم را علیرضا صدای

 میدید؟ اجازه_

 .بفرما_

 با که بود سِحری مثل صدایش. کنم راپاک اشکهایم رد رفت یادم حتی

 .میکشاند دیوانگی به عقل عالم از مرا شنیدنش

 :گفت و آمد جلو قدمی چند و کرد نگاهم شد باز در

 .ببخشید...کنم ناراحتتون نمیخواستم. نداشتم منظوری بخدا_

 :وگفتم زدم لبخندی بود گرفته شکل سرعلیرضا در که ازفکری
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 ناراحتم؟ تو دست از میکنی فکر چرا_

 کردید؟ چراگریه شد عوض حالتون یکدفعه آخه خب_

 : داد ادامه و آمد جلوتر که زدم پیوند سکوت وبه کشیدم آهی

 .نمیکنم کاری همچین دیگه.ببخشید منو جسارت_

 نزدیکم تا کردم اشاره.نبوده که بدونه مقصرکاری را خودش او نداشتم طاقت

 :گفتم که جلوترآمد..بیاید

 .کنم اعترافی باید من..من..علیرضا_

 :گفتم من و نشست که.بنشیند کنارم کردم اشاره.شد شنیدن کنجکاو

 .کردم اشتباه من_

 بازی وارد هم رو نبایدتو_: گفتم که شد سرد نگاهش..پرید رنگش

 .کنم تمومش میخوام حاالهم.میکردم

 :گفت و داد قورت زحمت به را گلویش آب

 !کنید؟ تموم رو چی_

 ...و طالق دفتر بریم فردا همین میخوام_

 !دفترطالق؟_: پرسید و شدنزدیک هم به ابروانش

 . بود دستم در که ای نقره ی ساده انگشتر به. دوختم دستانم به را نگاهم

 ..بردارم رو اجبار این میخوام حاال...زندگیم توی کشوندم زور به رو تو من_

 !میشه؟ چی پسراتون تنبیه و ماش تکلیف پس_

 جدا هم از که میگم کم کم بعدش وکارداری شلوغه سرت میگم مدت یه_

 .شدیم

 

 

 

 

 

 

 29 پارت
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 :رسید گوشم به خفیف صدایش

 نیومد؟ خوشتون....ازمن_

 نداره؟ رو شما ساده،لیاقت کارگر یه و شهرستانی پسر یه

 :گفتم فوری.شد حبس نفسم

 ! علیرضا_

 :گفت و کرد بلندتر یکم را صدایش

 و خانمی این به شما که دونم می ندارم،خودم رو شما لیاقت که دونم می خودم_

 .کنید می تحمل منو ماه یه تا الاقل کردم می فکر ولی....کجا من و کجا زیبایی

 بلند را وسرش زدم اش چانه زیر را دستم.گرفت موج درچشمانم اشک

 :گفتم که شستن نگاهم موج های درحلقه نگاهش.کردم

 ...یِ بیوه زن یه من ولی....مهندسی تیپی،تو خوش جوانی،تو تو...علیرضا_

 :فریادشد صدایش ناگهان

 .دیدم که هستید زنی زیباترین شما_

 :گفتم و کردم باز زحمت به و فشردم هم روی محکم لبامو

 اختالف هم با خیلی ما که دونم می خوب خودم ولی داری لطف تو....علیرضا_

 کوچکتر باشه،ازت جوان که کنی ازدواج کسی با داری حق تو....داریم نیس

 .باشه نکرده ازدواج اصال.....باشه

 :گفت و شد خیره من به جدی و مصمم.  نداد خروج ی اجازه نفسش به

 .....من.....من_

 :گفت باالخره. شد حبس ام سینه در او ی جمله گفتن تا نفسم

 .باشم شما همسر خوام می فقط....من_

 ای بود ازشوق دانستم نمی دیگر که ای گریه میان در و بستم رامحکم چشمانم

 :گفتم لب زیر و خندیدم ، غم

 .....پایِ تو جونی میخوای تو.....سرت به زده تو_

 :گفت و کرد قطع رو حرفم
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 .همین....شدم عاشق فقط من_

 ینم ولی شنیدم می نباید.  داد می ممنوعیت بوی هایش حرف.رابستم چشمانم

 :داد ادامه او و بودم شنیدن مشتاق.  توانستم

 از و شما،بیاد زیبایی به کردم،خانمی نمی هم رو فکرش حتی وقت هیچ...من_

 چی همه شما ولی....هیچی داشتم؟ چی من....کنم ازدواج او با که بخواد من

 دست به مهندسی کیف و پوشم می شلوار و کت االن اگه چرا؟ من؟ چرا.داشتید

 بخاطر زنن می صدا مهندس منو همه االن اگه. شماست وجود بخاطر ، گیرم می

 ارد از که شهرستانی ساده پسر یه کردید،به اعتماد من به شما. شماست وجود

 ربا بتونه که مردانه قوی دست دوتا و داشت رفته رو و رنگ ساک یه فقط دنیا

 .کنه جا به جا

 :کردم زمزمه بزیرل.اینهاروبشنوم خواستم نمی

 .نگو....علیرضا نگو_

 :داد ادامه او اما

 مهندسی به کارگری از که حاال کنید می فکر گم؟چرا می دروغ مگه ؟ چرانگم_

 زا بهتر شما بشم؟چون عاشق نباید ندارم؟چرا دل جوانم، برم؟چون باید رسیدم

 هستید؟ من

 :وگفتم دادم تکان طرف دو به را سرم و گزیدم را لبم

 .نه...علیرضا...نه_

 :گفت باحرص

 رو شما لیاقت و شمام از کمتر من که دونید می خودتون حتما پس چی؟ پس_

 .ندارم

 خودش قول به که قوی و مردانه دستان.گرفتم را دستانش و کردم باز چشم

 اشک همه آن میان زحمت به.نبود شدن مهار قابل اشکام.داد می کارگری بوی

 :گفتم

 زور به خوام نمی....باشی همسرم که کنم وادار رو تو خوام نمی من...علیرضا_

 وت.نبود اینطوری وتو من ازدواج ولی.باشه رضایت با باید ازدواج....دارم نگهت
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 را تو ، پول زورِ به و آمدم که بودم من این.خواستی نمی منو نبودی،تو راضی

 . کشاندم عقد پای

 بین از و بیاد کسی هک بودم ندیده تاحاال ترسیدم،چون چون....آره خب_

 خابانت ایستند،شوهر می خیابان کنار باربری و حمّالی برای معموال که کارگران

 !کنه

 :داد ادامه که هایم،خندیدم گریه ازحرفش،میان

 انتخاب منو شما دیدم وقتی!...باشه رضایت بدون عقد میشه مگه اما_

 کاری یدخواه دارید،می ای نقشه که شدم،ترسیدم،ترسیدم کردید،شوکه

 ساده کارگر یه گردن بندازید را چیز همه بعد و ای،چیزی معامله دونم کنید،نمی

 خودم به...ازدواجه واقعا شما قصد فهمیدم وقتی ولی....خبر بی چی همه از یِ

 !ام؟ شده پولدار و زیبا و جوان خانم یه اول انتخاب من!!! من؟...بالیدم

 :داد ادامه که کردم شنواز را دستش روی انگشتانم بانوک آرام

 

 

 

 

 

 31 پارت

 

 بزنم حرف طوری شما با بار یه....بار یه برای که بگیرم اجازه ازتون خوام می_

 .زنند می حرف باهم ها شوهر و زن ی همه که

 .داری اجازه همیشه تو...بگو_

 که کلماتی تعیین برای بود الزم انگار که هایش حرف بین ای فاصله.کرد مکثی

 :گفت و کند نتخابا خواست می

 ام طبقاتی اختالفات سطح دونم ندارم،می رو شما لیاقت دونم می...جان گلناز_

 عاشق....که ببخش منو....دارم دوستت...ولی هاست حرف این از بیشتر

 !زد مهندسی دفتر برایم و کرد اعتماد من به که زنی عاشق.شدم
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 .داشت تمسخر بوی اش خنده.خوشحالی از امانه.خندید

 اش سرمایه و رو، صداقتم رو، تحصیالتم ، منو. دید مرا، عمرم درطول نفر هی_

 خروس صدای با که االنه و خوابم میکنم فکر هنوزم گاهی....سپرد دستم رو

 می گاهی.بشم بیدار خواب از مون روستایی و پدری ی خونه توی مون همسایه

 اون.بشه فتهگر ازم بخشید من به یکدفعه خدا که زیبایی همسر این ترسم

 به.رسیدم چی همه به شبه یه....چیکارکنم؟من رویاهام خیال با من وقت

 نام به...لقب به....شرکت مهندسی،به میز به....ودلربا مهربان همسری

 !؟چرا؟ بگیری ازم رو چی همه خوای می چرا...وشهرت

 لب زیر و کشیدم پیشانیم به دستی.نداشتم را ها حرف این شنیدن طاقت

 :گفتم

 هم با باز طالق بعداز میدم قول بهت...بده طالق منو.گم می خودت خاطر به_

 .گیرم نمی ازت رو مهندسی باشیم،دفتر داشته کاری شراکت

 :فریادشد صدایش

 .نمیدم طالق رو تو ، من.... ولی بگیر ازم رو دفتر_

 :گفتم ناله با رفت تحلیل توانم.شد بلند ام گریه صدای

 من با که بگی ات خانواده به طوری چه میخوای که کن کرف این به....علیرضا_

 ...زنِ بایه! کردی ازدواج

 :گفت و کنم راکامل حرفم نگذاشت باز

 .....گلناز_

 ! بایستد؟ قلبم که زد می صدایم طوری چرا

 :داد ادامه که گرفتم را قلبم انفجار جلوی زحمت به

 .بذار...باشم همسرت زارب....بگه چیزی کسی ذارم نمی....کن اعتماد من به_

 کرده علیرضا زندگی برای را تالشم که خواستم می ولی بود خُدام از من

 ار دستانش که بلعید می مرا داشت نگاهش مهربانی عمق.کردم نگاهش.باشم

 :گفت و کرد باز

 زندگیت مرد ترین ادب بی امروز یه بذار.....گذشتم ادب مرز از امروز دیگه_

 .باشم
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 آغوش در مرا.سپردم دستانش به را خودم.شد بلند هم با ام هگری و خنده

 تپش طول تمام در قلبم که عشقی هجوم غم،از از نه اما سوخت می قلبم.کشید

 .بود نشده خالی برسرش ، آنروز تا ، هایش

 :کرد نجوا گوشم زیر آرام

 ...گلناز_

 جانم_

 :گفت نجواکنان باز

 نقره انگشتر اون خوام نمی من....ریمبخ ازدواج ی حلقه یه امروز همین بریم_

 .باشه دستت توی

 :گفتم بود چسبیده اش سینه به سرم که همانطور.گرفت ام خنده

 .دارم دوست حلقه از بیشتر رو نقره انگشتر اون من_

 .بگیرم طال ی حلقه خوام می من ولی_

 :گفتم و کشیدم عقب را خودم و کردم بلند را سرم

 .باشه_

 ستبی.کرد جوان یوسف عشق از زلیخا مثل مرا که شد کوفاش لبخند به لبانش

  برای که هستم ای ساله پانزده دختر همان کردم حس.بیشتر شاید و سال

 .کنم ازدواج خواهم می و شدم عاشق بار اولین

 

 

 

 31 پارت

 

 سرم.بود دستم ی حلقه انگشت در انگشترنشسته زیبای های نگین روی نگاهم

 و دز مهربانی رسم به لبخندی.علیرضا،غافلگیرشدم هبانگا کردم بلند که را

 :گفت

 .آد می دستتون به قشنگه_
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 اینکه از آنکه جز نداشت باهم تفاهمی هیچ.آمد صورتم به باهم لبخندی و اخم

 .زدم می لبخند مهربانیش به و بودم کرد،ناراحت می خطاب" شما" مرا

 !کنی صدا گلناز منو خوای می کی پس....علیرضا_

 :وگفت داد باال تعجب رابا وهایشابر

 !ادبیه بی خیلی_

 :گفتم ناراحتی با

 .باش ادب بی هم شما.  دارم دوست ادب بی من اصال_

 :دادم ادامه که گرفت ام خنده.شدم پشیمان حرفم از که شد زده خجالت چنان

 .گلناز بگی من به دارم دوست خب_

 :گفت نفسش همراه بعد و شد ثابت درنگاهم ای ثانیه چند نگاهش

 .جان گلناز_

 :گفتم و گزیدم شوق با را لبم

  جانم_

 :گفت و انداخت پایین را سرش زده خجالت باز و خندید

 کنم؟ صدا خانم گلناز رو شما نمیشه_

 :گفت که کردم اخم باز

 .چشم..... خب خیلی_

 سرش.گرفتم را دستانش و کردم دراز سویش به میز آنطرف از را دستانم

 تاندس میان در من دستان.بود دستانمان گره به احتماال نگاهش یول بود پایین

 .بود گم اش مردانه

 هک داد دستانم به فشاری اندک که شدم خیره دنیا گره قشنگترین به لذت با

 رها را علیرضا،دستم اینبار ولی بکشم عقب را دستم خواستم.آمد گارسون

 نگاهم که بود علیرضا به حواسم تمام.افتخارکردم خودم به اینکارش از.نکرد

 :پرسید و کرد

 خورید؟ می شماچی_

 !چی؟_

 :مگفت حواسی بی آنهمه از ای خنده با که کرد اشاره گارسون به چشم ی گوشه با
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 .خوری می شما چی هر_

 :وگفت گرفت پایین باخنده را سرش

 .میخورم خوری، می شما هرچی من آخه_

 .رهندا فرقی...خوری می شما هرچی منم آخه خب_

 !بود غذا اسم دو معطل علیرضا و من بین وگارسون خندید علیرضا

 :گفت باز علیرضا

 .خب بگو چیزی یه...خانم گلناز_

 :گفت گارسون که کردم مکثی

 .کنید انتخاب رو غذاتون راحت شما تا رم می من

 هرچی گفتم می من.شد نمی که این آخه.خنده زیر زدیم هردو رفت که گارسون

 جمع را اش خنده علیرضا.خوام می من هرچی گفت می هم ونا.خوای می تو

 :گفت و کرد وجور

 .تعارف بی حاال_

 .خورم می باشه اگه باشم،زهرم تو کنار فقط....کن باور نیست مهم اصال_

 :گفت و گزید را لبش

 .شما نه باشه من سمت از باید ادب این آخه.....خدانکنه.....جون از دور_

 :وگفتم گرفت ام خنده ازحرفش

 باشم؟ ادب بی من یعنی_

 :وگفت کرد کج کمی را سرش

 .باش من گلناز....باش من کنار....باش فقط شما_

 :وگفت انداخت پایین را سرش فوری بعد

 .شدم ادب بی ببخشید_

 :گفتم که بودم شده زیبا جمالت آن مات!  زد حرف قشنگ چقدر

 قشنگتر یلیخ کالمت لحن......باش ادب بی خدا تورو.....علیرضا_

 .کنم می خواهش.میشه

 : گفت و کرد ایجاد چشمانش جلوی مانعی دستش کف با

 .ببخشید.....وای_
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 :گفتم باحرص و گرفت حرصم

  علیرضا_

 : گفت بود گرفته چشمانش راجلوی دستش همانطورکه

 .علیرضا جان_

 دیگر که دلی و ادب همه آن و عاشقانه جمالت آنهمه شنیدن با دارم دیدم

 : گفتم زحمت به که کنم غش ، گرسنگی زور از وحتی بود رفته ازدست

 .جوجه چلو من_

 :گرفت هدف را چشمانم صاف نگاهش و برداشت چشمانش روی از را دستش

 .چلوجوجه...منم_

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 پارت

 

 که بود روز چهار سه تنها که مردی علیرضا، کنار دیگر روز یک و بود شده شب

 منتظر. داشت فرق دیگر های شب با آنشب اما. دش سپری بود، شده همسرم

 که خاص کالمی آن نه و شد حرفی نه اما. بودم خاص کالم یک یا حرف یک

 خودش روی به حتی. رفتیم هایمان اتاق سمت کدام هر. داشتم را انتظارش

 معطل کمی اتاقم در کنار. باشد کنارم باید و است من همسر که نیاورد هم

 .نگفت ولی بگوید چیزی شاید تا کردم

 : گفت و کرد باز را اتاقش در

 .بخیر شب_
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 :گفتم اجبار به

 .بخیر شب _

 همان. نکردم هم باز حتی را اتاقم در من ولی آمد اتاقش در شدن بسته صدای

 ادب .بود گرفته فرا را خانه که سکوتی در عمیق تفکری. ایستادم اتاق در پشت

 همین به. کند برخورد راحت من با تا دبو مانع من، به نسبت علیرضا احترام و

 .زدم در و رفتم اتاقش سمت. شدم مصمم من اینبار خاطر

 بله_

 همان باید که بود مانده باقی حرفی چه که شد متعجب دیدنم با. کردم باز را در

 .نگفت برای کنم پیدا کلماتی تا بود الزم تامل کمی. شد می گفته شب وقت

 .علیرضا_

 : گفتم و زدم چنگ کمی را َابرویم ام اشاره تانگش ناخن نوک با

 .باشم تو پیش خوام می... من_

 کرد نمی هم را فکرش حتی. شد سرخ خجالت از که دیدم وضوح به. زد خشکش

 جمع گلو در که دهانش آب تا کرد ای سرفه. باشد من کنار بخواهم او از که

 :گفت و برود پایین گلویش از بود، شده

 .باشه خب... خب_

 ی زده شگفت ی چهره ی طنزگونه حالت از هم و بود خجالت از هم که ای خنده با

 حضورم از هنوز. کرد می نگاهم. کشیدم دراز تختش روی و رفتم جلو علیرضا،

 هک افتاد ای سرفه به باز. کرد تالقی هم با چشمانمان که بود معذب اتاقش در

 را چشمانم و کردم او به را پشتم باشد، تر راحت او آنکه برای. بود آور خنده

 .بستم

 اتاق و بود مهمانان برای بزرگی ی نفره دو های تخت خانه های اتاق تمام در

 هم او که گفت می تخت فنر تکان. نبود مستثنی ها اتاق سایر از هم علیرضا

 یم هم کشیدنش نفس صدای از حتی. برنگشتم ولی زدم لبخند. هست کنارم

 روی. شود اذیت نداشتم طاقت. شده معذب رمحضو از چقدر که فهمید شد

 :گفتم ببینم را اش چهره و برگردم آنکه بی و نشستم تخت

 .اتاقم رم می من پس... بخوابی تونی نمی من وجود با  انگار _
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 : شد دراز سمتم به او صدای با همزمان دستش

 .نه_

 .گرفت را دستم که بودم برخاستن حال در

 ...جان گلناز نرو_

 : گفت و تخت روی نشست هم او. برگشتم سمتش به و زدم لبخند

 ...ولی بزنم صدایت خانم لقب بی حتی نباید که کنم می فکر گاهی_

 :داد ادامه که بود شنیدن منتظر هایم گوش

 !نه؟... کند می ایجاد فاصله گاهی خودش... خانم این... ولی _

 .گلناز بگو کنم می خواهش_: گفتم باشد تر راحت او اینکه برای

 .گلناز: گفت مکث بی

 

 

 

 

 

 33 پارت

 

 بله_

 باشم؟ همسرت... من خوای می اینکه از شی نمی پشیمون... تو_

 !!علیرضا: برگشت سمتش به اعتراض به اینبار سرم

 : گفت و داد تحویلم لبخندی

.. .خودم بخاطر... فرزندانت تنبیه بخاطر نه حاال که باشم مطمئن خوام می فقط_

 .باشم که خواهی می

 : گفتم چشمانش، در خیره و او سمت به چرخیدم

 باشم؟ همسرت من که شی نمی پشیمون چی؟ تو_

 : گفت خنده با

 .بشم پشیمون که باشم خورده رو روستامون بابای مَش خَر مغز مگه_
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 و کرد متصل ای جمله به را اش خنده پایان. خندید هم او. خندیدم حرفش از

 محالش آرزوهای از یکی به کسی شه می مگه... منی محال آرزوی... تو: گفت

 !بشه؟ پشیمون بعد و برسد

 دستش کف را دستم. کرد دراز سمتم به را دستش که شد دارتر جان لبخندم

 بوسه بود، خریده برایم روز همان که طالیی ی حلقه همان روی بر او و گذاشتم

 .زد ای

 .شدم عاشقش که کردم باور لحظه همان از من و

 یراه. راه یک آغاز برای طلوع اولین. مشترک زندگی اولین صبح. بود شده حصب

 .داشت قشنگی آغاز ولی نبود پیدا پایانش که

 رد را صورتم. بودم مونده خواب من باز و نبود علیرضا باز. نشستم تخت روی

 ار بلوزم و برگشتم اتاق به. زدم شانه را موهایم و شستم اتاق، همان سرویس

 با یرنگ شکالتی بلوز. کنم جلوه قبل از زیباتر لحظه هر خواستم می. کردم عوض

 روی من های دمپایی صدای. پوشیدم رسید، می آرنجم روی تا که هایی آستین

 اما بود شنیده را پایم صدای حتما. شکست می را خانه سکوت ها پوش کف

 اه پله الیبا که من به آشپزخانه همان از و برسم آشپزخانه به حتی نداد مهلت

 .بخیر من گلنازِ  نازِ  صبح: گفت رسا و بلند بودم،

 مقلب در راحتی همین به عشق یعنی. بیدار یا بودم خواب. ایستادم ها پله وسط

 که بودم ها پله روی هنوز! سپرد دل راحتی همین به شود می مگر! بود زده را

 گلناز؟: شد بلند باز صدایش

 اولین در آمد بلندی های قدم با. شد راننگ که نیامد پایم صدای دیگر شاید

: پرسید نگران بود زده خشکم ها پله وسط که من دیدن با و من دیدرس محل

 شده؟ چی

 .هیچی_

 !نمیای؟ پایین ها پله از چرا پس_

 .شدی باعثش تو_

 !!من: پرسید متعجب
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 ،"من گلناز بر بخیر صبح" گی می پام، صدای شنیدن با صبح اول وقتی گی نمی_

 !کنند می هنگ هم هامپا

 .ترسوندی منو... خانم گلناز: گفت و بست آسودگی با ای لحظه را چشمانش

 هانیج آقای با دفتر برم باید امروز: گفت که آمدم پایین ها پله از پله پله و آرام

 .الهیه ی پروژه سر بریم

 توقت تموم پروژه و شده پُر جام دیگه: گفتم و کردم فوت را نفسم حوصله، بی

 !گرفت رو

 پر هیچی رو شما جای: گفت کرد می دراز سویم به را دستش که طور همان و

 تا یکن امر. شه می بسته دفتر کنی امر. رم نمی کنی امر... خانم گلناز کنه نمی

 .بگه گلنازم چی هر گم می فقط و مونم می کنارت عمرم آخر

 دقت گم می: گفت داشت برمی قدم من همراه حالیکه در و گرفت را دستم

 گلنازم شمارو ادب بی منِ  و رفتند هام گفتن خانم تمام دیشب از که کردید

 .زنم می صدا

 و زن... جان علیرضا آخه خب: گفتم شیطنت به و خندیدم اش بامزه ی جمله از

 !نه؟... باشند ادب بی هم کمی یه باید شوهرها

 رها را تمدس ولی بست شرم عالمت به ای لحظه را چشمانش و شد سرخ باز

 .آمد آشپزخانه تا من با همقدم و نکرد

 

 

 

 

 

 34 پارت 

 

 و ودگش چشم ناچار به.خورد صبحانه بسته چشم صبحانه سرمیز که نمیشد اما

 :گفت کرد می تقدیم سمتم دستی دو درحالیکه و گرفت برایم ای لقمه

 ....بانو به تقدیم_
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 :گفتم و راگرفتم لقمه

 از چیزی ات خانواده اگه ترسم می....دارم ای ورهدلش یه من فقط.....ممنون_

 .ندن نشون خوبی العمل بفهمن،عکس ما ازدواج

 .کرد بیشتر را ترسم که شد ثابت صورتم روی طوری ثانیه چند نگاهش

 ماش اونا هم ببینی رو اونا شما هم تا تهران بیان روزی چند بگم اصال خوای می_

 .رو

 :گفتم و گزیدم راباترس لبم

 .علیرضا ترسم می_

 :شد محکم لبخندش

 .کنی می فکر که نیستن طوری اون من خانواده....خانم گلناز نترس_

 :گفت که کردم سکوت

 .شهریه چه تهران ببینن بیان که میزنم زنگ امروز همین_

 دیدار این از فراری اما.شد چندان دو حرف این شنیدن با قلبم های تپش

 قاشق یک حتی. رفت ها ظرف وشستن هصبحان خوردن از بعد علیرضا.نبود

 خنده ها ظرف شستن برای اصرارش اینهمه.نینداخت قلم از هم را چایخوری

 .بود دار

 را ها ثانیه گذر علیرضا،بتوانم نبود در تا آمد خانم علیرضا،شوکت رفتن بعداز

 .کنم تحمل

 هکرد دیر اما.بیاید ناهار تابرای بودم علیرضا منتظر عادت وطبق بود شده ظهر

 کسی ولی گرفتم را دفتر ی شماره.جهت بی و دلیل بی.زد می شور دلم.بود

 قلبم به بدی حس.نبود دردسترس که گرفتم را موبایلش شماره.نداد جواب

 با. رفته و است کرده رها مرا که بود این زد سرم به که فکری اولین.نشست

 رافکا این به تمخواس نمی.لرزید دلم! جهانی آقای ی پروژه اول قسط پیش پول

 ازعلیرضا خبری هیچ و گذشت دوساعتی.شد نمی ولی کنم فکر ها وسوسه و

. ودب بسته واحدش در.رفتم دفتر تا وباماشین پوشیدم لباس ناچار به.نشد

 تهرف علیرضا.ایستاد همانجا قلبم کردم حس.نکرد باز را در کسی ولی زدم زنگ

 دوستانم به را او چقدر من که دانست می خدا فقط! بود دروغ چی همه! بود
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 رفتن راه توان پاهایم.بود گرفته قسط پیش و پروژه چند و بودم کرده معرفی

 به.زدم را آسانسور آمدن باال ی ودکمه رفتم آسانسور تا زحمت به.نداشت

 جرز بود قرار انگار.گذشتند می سختی به ها ثانیه و کشیدم می نفس سختی

 دوستم کرد وانمود چرا چرا؟.زد می چنگ لبمق به حاال که زجرخاطراتی.بکشم

 ! نبود مجبور داره؟

 ،خودشان من شدن باسوار بودند،که آسانسور در آقا دو.بازشد آسانسور در

 :گفت یکی.کردند جور و جمع راکمی

 .شد دعوایی بابا آره_

 :پرسید دیگری

 ساعتی؟ چه_

 .پیش ساعت دو همین_

 واحد؟ کدوم_

 .شد سوار مخان این که ای طبقه همین_

 :پرسیدم و جمله این ی گوینده سمت چرخید سرم

 افتاده؟ پاساژ از طبقه اون توی اتفاقی ببخشید_

 طبقه،تازه اون توی که مهندسی دفتر به کردن حمله مرد تا دو.....خانم بله_

 لَت هم رو بیچاره مهندس بعد و کردن خُرد و شکستن و زدن کلی و شده افتتاح

 .رفتن و کردن پار و

 :گفتم و گرفتم آسانسور اتاقک آینه کنار ی دسته به را دستم

 !؟ امروز_

 .پیش ساعت دو همین....بله_

  چطوره؟ حالش دونید نمی شما.......همسرمنه....مهندس اون_

 .ماند صورتم روی متعجبشان نگاه ولی شد حاکم مرد دو بین سکوت
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 35 پارت

 

 

 پرستار اولین دیدن با و کردم طی گریه با را بیمارستان طویل و دراز راهرویِ 

 :پرسیدم

 کجاست؟ مردان بخش...ببخشید...خانم خانم_

 .چپ دست راهرو انتهای_

 آن از بیشتر که چیزی اّما بودم نگران.میزد شور دلم.کردم تندتر را هایم قدم

 .کردم علیرضا ی درباره من که بود غلطی میداد،قضاوت آزارم نگرانی

 شبخ به باالخره.ببخشد مرا خدا کردم دعا و گرفتم دندان زیر بانارحتی را لبم

 :گفت دیدنم با پرستاران از یکی.شدم وارد اجازه بی.رسیدم مردان

 عزیزم؟ کجا جان خانم...خانم_

 :گفتم باگریه

 .ببینمش بذارید...توروخدا...شده اینجابستری همسرم_

 بیمارستان قانون روی پا تا کرد نرم را دلش که بود هایم گریه اثر شاید

 :پرسید.بگذارد

 چیه؟ اسمشون_

 .وحیدی علیرضا...علیرضا_

 :کرد زمزمه لب زیر

 !شکسته سرش دعوا تو که همونی اهان...وحیدی...وحیدی علیرضا_

 :شد شُل پاهایم.ایستاد قلبم

 !!شکسته سرش! چی؟_

 :وگفت راگرفت دستم

 ببرمت،شوهر من تا یاب...بیرون میندازنت بخش از کنی داد و جیغ بخوای اگه_

 .توببینی
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 اتاقی راست دست سالن انتهای.برد خودش دنبال ومرا کشید را ودستم

 :وگفت ایستاد در چارچوب کنار.تخت تک.بود

 .همسرت اتاق اینم_

 که میزد تند آنقدر اضطراب شدت از قلبم.شدم اتاق وارد لرزان هایی قدم با

 هب تخت پایین از نگاهم.یاورمب کم بلعیدن برای نفس که است االن کردم حس

 اندب سفید پوشش در بود دیدم،سری که چیزی تنها.رفت پیش تخت باالی سمت

 چشمای.داد دست بهم غش حالت.بود آمده باند روی که سفید توری کاله و

 روی هنوز که خونی های لکه و بود سرش دور که باندی علیرضا،آنهمه بسته

 گریه با چطور نفهمیدم که کرد چنان ار میشد،حالم دیده وضوح به پیراهنش

 :گفتم

 !!علیرضا_

 بی و تخت روی نشست فوری دیدنم وبا کرد باز چشم من جیغ اولین همان با

 :گفت مقدمه

 .نشو نگران...خوبم خدا به...خوبم جان گلناز_

.  گریه زیر زدم. ِسرُم آن خون، قطرات آن باند، آنهمه! نشد نگران میشد مگر

 :سیدمپر.  بلند بلند

 ؟ اومده سرت بالیی چه_

 داد؟ خبر تو به کی...نشده چیزی...هچی_

 باهات ، کارت دفتر اومده یکی گفتن آسانسور توی آقا دوتا دفتر اومدم خودم_

 !آره؟...کرده دعوا

 :گفت و نشاند تخت ی لبه مرا و راگرفت دستم

 .کردن شلوغش اینا...نیست چیزی_

 :وگفت شد اتاق وارد پرستاری موقع همان

 .داشتن سوال چند...اومدن انتظامی نیروی از مامور یه ، آقا ببخشید_

 :گفت و شد اتاق وارد ماموری ای، اجازه و درخواست هیچ بدون بعد

 وحیدی؟ علیرضا آقای_

 .بله_
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 دارید؟ کسی با دشمنی شما_

 .نه_

 ژپاسا وتوی زدن روکتک شما و ریختن بهم رو شما دفتر آمدن کسایی چه پس_

 ؟!کردن پا به بآشو

 .کرد شک واشکان افشین به ذهنم در ای لحظه که.کرد سکوت علیرضا
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 بدی حس.شد مرخص روز آن فردای و ماند بیمارستان در شب یک علیرضا

 و افشین کار ، دعوا این اینکه آن و بود زده سرم به خوره مثل فکر یک. داشتم

 تردف به آنروز نگذاشتم ولی بود خوب علیرضا عمومی حال آنکه با.  بود اشکان

 هب میوه دستی پیش یک برایش.کند استراحت اتاق در که کردم مجبورش.برود

 : گفت خانم شوکت.شد زده خانه زنگ که بردم می اتاقش سمت

 .است افشین آقا_

 .بیام تا بمونه منتظرم همینجا بگو داشت کار من با اگه ، درو کن باز-

 مه کردم،افشین باز را علیرضا اتاق در وقتیکه درست و فتمر باال ها پله از بعد

 که دش خیز نیم.  بود بیدار. بستم سرم پشت را علیرضا دراتاق.شد سالن وارد

 :گفتم

 .کن استراحت... باش راحت_

 !میکشید؟ زحمت اینقدر چرا شما آخه-

 :گفتم اخم با

 .همسرتم من! چیه؟ شما_

 : گفت و زد لبخند

 .خانمی شما_
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 :گفتم گرفتم می پوست سیب یک برایش درحالیکه و تخت ی لبه تمنشس

 .مهندس آقایِ...آقایی هم شما_

 :گفت زیرلب و خندید

 ...کارگر اسمِ با عوض در.نیستم آشنا اسم این با هنوز!!! مهندس_

 دستم از که گرفتم سمتش به را سیب از برشی.نداد ادامه که کردم اخم

 را یبس برش همان که نکشید ثانیه به اما.بود دبعی علیرضا از! تشکر بی.گرفت

 :گفت و گرفت من لبان سمت

 .هستند مقدم بانوان-

 .گرفتم پوست تو برای-

 .بخورم هم من تا بخورید شما-

 شیرین ی مزه حالیکه در و دادم او به دیگر برشی و گرفتم دندانم با را سیب

 :گفتم میکردم حس زبانم زیر را سیب

 کنم؟ درست برات داری دوست چی ناهار _

 :گفت تفکر حالت همان با که داشت تفکر به نیاز انگار.کشید عمیقی نفس

 ...نیست غذا که بکشی رو زحمتش شما که غذایی-

 :گفت و زد پس را رویش پتوی بعد

 .زشته نباشم من میاد یکی... دفترم برم من بذار خانم گلناز خوبه حالم من_

 .شکوندن زدن رو چی همه که شنیدم دفترت منشی از!!...دفتر کدوم-

 :گفت و کشید آهی

 .نگه شما به گفتم بهش! گفت؟ بهت چرا_

 !چرا؟-

 .خورد گره نگاهم در و شد جدی نگاهش

 .نکن شکایت هم شما نکردم شکایت من...نگیر رو ماجرا این پیِ... جان گلناز-

 !چرا؟-

 :گفت و گزید را لبش

 .آشناست نفر یه کار نظرم به_

 اشکانه؟ و افشین منظورت!...آشنا؟_
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 تخریب مرا مهندسِ دفتر من، پسران حاال.کردم نگاهش ناراحتی با.کرد سکوت

  میکنند؟

 :گفتم و گذاشتم تخت روی را میوه بشقاب و برخاستم تخت روی از

 .کن استراحت و بخور رو ات میوه شما_

 بستم که ور اتاق در.آمدم بیرون اتاق از و رفتم در سمت دیگری حرف هیچ بی

 :گفت می خانم شوکت به که شنیدم را افشین صدای

 .برم خوام می دارم کار بزن صداش برو_

 :گفتم رسا و ها،بلند پله باالی همان از. گرفت حرصم

 .میام دارم_
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 به. کرد تر عصبی مرا من، به افشین تند نگاه که میرفتم پایین ها پله از

 :وگفتم مایستاد مقابلش و رفتم سمتش

 .بفرمایید...خب_

 :وگفت زد زل چشمانم به تمام پررویی با

 کنی ازدواج اگه کردی فکر چرا...آوردیم؟ در جونت شوهر سر بالیی چه دیدی_

 میکنیم؟ سکوت ما

 هیچوقت که میشدند ادب طوری باید.بود گذشته هم پررویی حد از دیگر

 :داد ادامه دید که را سکوتم. رفت نمی یادشان

 تنت رو مهندس مشکی لباس یا میگیری طالق مهندس آقای از زودتر یا حاال_

 .میکنی

 تمام پرویی با هنوز نگاهش.داشتم بهتری جواب چون بود سکوت فقط جوابم

 :گفتم که در سمت رفت و زد پوزخندی که بود صورتم توی

 .نیست تو کار...باورنمیکنم_
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 :من سمت برگشت

 نیست؟ من کار میکنی فکر چرا_

 .نداری کاری کتک جرات وت_

 میبینی اونوقت...کن چک رو ساختمان ی بسته مدار های دوربین برو پس خب_

 .نه یا منم

 رپروت واشکان میدادم،افشین راه دلم به ترس اگه.میشدم نترس باید. رفت و

 پسرانم از اینبار و کالنتری رفتم و کردم عوض لباس موقع همان.میشدند

 همراه.بودند داده نشان من به را جرمشان مدرک نخودشا حاال.کردم شکایت

 کچ مداربسته های دوربین وفیلم رفتیم پاساژ ساختمان به کالنتری مامور یک

 الهیک آنکه با.نیست افشین که شدم متوجه کردم چک را فیلم وقتی اتفاقا.شد

 افشین بودم مطمئن ولی نشوند دیده شان چهره تا بودند گذاشته سرشان رو

 رزط از ولی بود شبیه قامتشان و قد ی اندازه و هیکل البته.نیستند واشکان

 آنها که کردم تاکید عمدا ولی نیست آندو کار که شدم متوجه رفتنشان راه

 .کنم شکایت هردویشان از خواهم می و هستند

 چه.بودم شده تر آسوده انگار.خانه برگشتم و کردم امضا را شکایت ی برگه پای

 هم ها غلط این فکر حتی دیگر که میشدند تنبیه نبود،جوری هچ بود، ها آن کار

 که منگفت او به حتی و بردم اتاقش به برایش رو علیرضا ناهار.نمیزد سرشان به

 به پریسا و روز،سمیرا همان ظهر از بعد.کردم شکایت اشکان و افشین از

 :زدند صدایم گریه با بدو همان از چرا میدونستم.آمدند دیدنم

 .گلناز...جان گلناز_

 وسمیرا آمدند جلو که دادم نشان ناله و وآه اشک آنهمه با تفاوت بی را خودم

 :گفت

 .بردند رو اشکان...جان گلناز_

 !کجا؟_

 .کالنتری_

 :گفت هم پریسا

 .همینطور روهم افشین_
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 :گفتم بود عمدی که زدم لبخندی

 .خب_

 :گفت حرص با سمیرا

 .هستند کالنتری االن! خب؟_

 :گفتم خونسردی با بازهم

 .کردم شکایت ازشون خودم...میدونم_

 :گفتند که شد قطع اشان ناله و آه و اشک

 !چی؟_

 :وگفتم انداختم دیگرم پای روی را پایم

 دبع و بریزن بهم رو مهندسی دفتر یه بیان جوری همین میتونند کردند فکر_

 !نگم؟ هیچی من

 :گفت عصبانیت با پریسا

 !مادری؟ شما_

 پسرام! شد؟ نصیبم چی کردم مادری عمر یه. نیستم هم مادرشون دیگه...نه_

 برایشون باید من ،حاال کشیدن رو اموالم از کالهبرداری ی نقشه من برای

 !کنم؟ مادری

 .جان گلناز_
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 :وگفتم برخاستم جا از.بود علیرضا.آمد باال ها پله سمت به نگاهم

 بیرون؟ اومدی اتاقت از چرا شما_

 شنشان وسمیرا پریسا به دست با که بود ایستاده ها پله روی همانجا علیرضا

 :وگفتمدادم

 کاری کتک من،اهل واسه حاال...شوهراتون از دیگه شاهکار یه اینم...بفرمایید_

 !!شدن دعوا و

 :گفت ناله با پریسا

 .نبوده اونها کار جان گلناز_

 :دادم جواب

 .کردن اجیر آدم میدونم_

 :پرسید تعجب با سمیرا

 !کردین؟ شکایت اشکان و افشین از چرا پس! میدونید؟_

 :وگفتم گرفتم باال را سرم

 .نزنه سرشون به ها غلط این هوس دیگه تا بشن تنبیه خواستم چون_

 :وگفت دوید جلو پریسا

 !د؟آ می دلت چطور نبودند کالنتری توی شب یه حتی اینا...جان گلناز توروخدا_

 :گفت علیرضا که بدم جواب خواستم

 .بگیر پس رو برید،شکایتت هم با بپوشید لباس لطفا...خانم گلناز_

 :گفتم مصمم

 .گیرم نمی پس رو شکایتم من...نه_

 :زد ناله هم سمیرا

 .جان گلناز خدا رو تو_

 :گفت و آمد پایین ها پله از علیرضا که نکردم هم او به توجهی امّا

 .میکنم خواهش شما از من_

 .بمونن بازداشت توی شب یه باید نکن خواهش لطفا نجا علیرضا_

 :گفت و کرد نگاهم میبرد را دلم داشت که لبخندی با علیرضا

 چی؟...بزنم زانو شما پای کنار اگه_
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 :وگفتم کردم اخم

 ...!!علیرضا_

 متعجبم فریاد صدای که گذاشت زمین و کرد خم را پاهایش از یکی زانوی

 :برخاست

 !!علیرضا_

 با هک میبرد تنهایی به را ملتسمانه،دلم حالت و التماس و لبخند آن اب نگاهش

 :گفت و کرد ترم دیوانه حرفش

 کنم؟ التماس زانو دو_

 :گفتمکه بزند زمین هم را دومش زانوی خواست

 .میدم رضایت_

 :وگفتم کردم بلند زمین روی از را علیرضا و کردم دراز ودست

 کنن جمع رو حواسشون...نمیدادم ایترض هیچوقت نبود علیرضا بخاطر اگه_

 .نیست کار در رضایتی بعدی، دفعه بکنند، غلطی باز بخواهند اگه

 رضایت برای سمیرا و پریسا وهمراه برداشتم را ام روسری و مانتو بعد

 شدهن مساعد کامل حالش هنوز.بیاید علیرضانگذاشتم.رفتم کالنتری دادن،به

 نخواستم حتی. برگشتم خانه به نامه ایترض های برگه کردن امضا از بعد.بود

 .ببینم را اشکان و وافشین بمانم

 .کنم مشخص هم را ها مغازه ی اداره تکلیف زودی داشتم،به تصمیم

 با حق که میکردند حس بیشتر ها آن بودم آمده کوتاه هرچه من انگار

 و اشکان به که هایی مغازه به دادم رضایت که روز همان فردای.آنهاست

 ی افتاده عقب ی کرایه و زدم سری کنند، اش اداره تا بودم سپرده ینافش

 حرفی همچین نداشتم حق من انگار که شدند شوکه آنقدر.کردم طلب را دوماه

 تا هم من.خواستند مهلت دیدند، مرا جدیت و عصبانیت و اخم وقتی اّما بزنم

 و دح باید.بود نم کاری ی ضربه نوبت حاال.ندادم مهلت آنها به بیشتر هفته آخر

 .میکردم مشخص را هرکسی حدود
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 " بعد ماه شش"  

 :گفتم بلند حرص با

 لحظه هر که کشیدی دستمال شده،اونقدر تمیز میز اون خدا به...خانم شوکت_

 !مگه؟ داری وسواس...بابا کن ولش...بشکنه و بخوره ترک ترسم،شیشه می

 :گفت که میزدم حرف او با داشتم که انگار انگارنه

 بخور را لواشکت شما... نمیبینی رو میز های لکه که اونجا از شما...جان خانم_

 .بکنم کارمو ، من بذار

 !  شد جوابم اینم

 از علیرضا مادر که ترشی لواشک از دیگر ای تکه و برگرداندم او از را سرم

 ی مزه از تلذّ با و گذاشتم دهانم و کندم دستم با بود آورده برایم شهرستان

 :گفتم لب زیر و دادم تکانی را سرم و بستم را لواشک،چشمانم ترش

 رو علیرضا پدری روستای برم باید فرصت اولین یعنی...س معرکه وای_

 ات بدن من به جعبه یه. شدم روستاشون آلوهای عاشق االن از من وای...ببینم

 .بخورم شبه یه رو همشون

 :استبرخ خانم شوکت بلند ی خنده صدای

 .یبخواب دستشویی تو بری باید برتون گالب که بخوری آلو اونهمه...جون خانم_

 .شوکت داره طعمی چه نمیدونی که تو آخه_

 .شدم خودم به شوکت ی خیره نگاه ی متوجه ناگهان

 میکنی؟ نگام اینطوری چرا!چیه؟_

 دست یک به که دستمالی همان با و برداشت خوری ناهار میز سر از دست

 :وگفت من سمت آمد ، دیگر دست به کن پاک شیشه و داشت

 بدید؟ منم به ذره یه میشه_
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 :گفتم خنده با

 دستم لواشک ی ازبرگه ای تکه بعد. ترسیدم که کردی نگام جوری یه ، آره _

 کمی.شدم العملش عکس دیدن منتظر و گذاشتم شوکت دهان به و کندم

 :کردوگفت ریز را چشمانش

 !! بودهان خاص هم زیاد همچین_

 .نیستی شناس لواشک اصال تو_

 که گذاشتم دهان به را لواشک از دیگری ای تکه و چرخاندم کمی را سرم

 :شد پرتاب هوا به صورتم جلوی شوکت دستمال

 .جان خانم...خانم_

 .ترسیدم ،!  میکنی همچین چرا...اِ_

 :گفت خنده با

 !شدی خاص نیست،شما خاص لواشک خانم_

 !چی؟ یعنی! چی؟_

 زیر و زد چشمکی باز و کرد خودش بزرگ شکم به ای اشاره و زد چشمکی عدب

 :گفت لب

 .نی نی...خان، علیرضا شما،_

 :گفتم و گرفت ام خنده اَطوارها و اَدها آن با حرفش از

 .نیست خبری...نکن اجرا پانتومین_

 :گفت باز امّا

 !زنی نمی شتر غذای به لب اصال شما سال تا سال بابا...هست خودم جان به_

 ؟!شدی لواشک عاشق شده چطور حاال

 :گفتم خانم شوکت سمت وچرخیدم گزیدم را لبم

 !!سال و سن این توی من خدا رو تو نگو_

 یه نداره حق...میچرخه دورت پروانه مثل خوبی اون به شوهر!خانم؟ نه چرا_

 !باشه؟ داشته بچه

 .کنم فکر گذاشت می حرفی ُپر با شوکت مگر ولی فکر توی رفتم

 .کنید غافلگیرش اومد آقا بذار آزمایشگاه بریم االن همین بیا خانم_
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 :گفتم اخم با

 !کنم؟ غافلگیرش میگی تو نیست خبری میگم من_

 :گفت اصرار با باز

 .هست شما جان هست،به خودم جان به_

 

 41 پارت

 

 .کرد را خودش کار شوکت اصرار

 روز همون جوابش.گذاشت دستم روی الکلی الکلی هم آزمایشی ی هزینه یه

 زودتر را جوابش که شدم وسوسه.علیرضا آمدن از قبل درست.بود حاضر

 قلب ،حتی مرا ی روحیه ، مرا آنقدر علیرضا عشق! عجیب داشتم شوقی.بگیرم

 .نمیکردم فکر او از غیر هیچی به که بود کرده جوان مرا

 هک کردند رفتار طوری من با و آمدند تهران به علیرضا ی خانواده وقتی مخصوصا

 مه با چقدر علیرضا و من سن که باشند شده متوجه درست که نشد باورم حتی

 آنقدر.میزد صدا " جان خانم " مرا مدام ، خودش از بدتر مادرش.دارد فاصله

 عذرخواهی من از دلیل بی پدرش و است شوکت میکردم فکر گاهی که

 ! نمیدانم گناهی چه برای عذخواهی!

 زیر که خانه استخر رابه ها آن روز هر وقتی.کردند ذوق  حسابی هرانشخوا امّا

 ی،سوسک شاید میکردم فکر که میکشیدند جیغ آنقدر ، میبردم بود، ساختمان

 خودشان روستای به بعد و ماندن درتهران هفته یک! اند دیده چیزی مارمولکی

 نظری یچه وعلیرضا، من درباره که کردم نمی هم را فکرش اصال.برگشتند

 .ندهند

 ماه هب ماه دیگه.بود علیرضا از بیشتر من به نسبت احترامشان و ادب حتی بلکه

 و لواشک تا گرفته محلی روغن از.رسید می بدستم علیرضا مادر های سوغاتی

 مقداری آورد،می در اش مهندسی دفتر از که پولی از ماه هر هم علیرضا.غیره

 و شدند ناامید من از کالً که هم اشکان و ینافش.میفرستاد اش خانواده برای را



 Ketabsaz.infoکاتبساز بزرگتیرن رسانه رمان و کاتب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 117 صفحه  

 

 ولخرجی از و دربیاورند را من ی اجاره بتوانند تا ها مغازه در کار به چسبیدند

 .شدند منصرف کردن،

 ...علیرضا و من امّا

 اگر.گرفت می اجازه بوسه یک برای گاهی که آنقدر.بود مودب علیرضا هم هنوز

 می مپای پایین و بنیشند کنارم بود د،محالآم می او و بودم نشسته مبل روی من

 به گوش ولی آید نمی خوشم کارش این از من که گفتماو به بار هزار.نشست

 :گفت و نمیکرد حرفم

 .باشد فرقی کارگر یه و خانوم به بین باید همیشه_

 همراهش همیشه ، کند استفاده کارگر لفظ از دیگران جلوی مبادا اینکه ترس از

 درآمد از.بنشیند مبل پایین نشود تامجبور بنشینیم مبل روی همبا تا میبودم

 متفاوت، دالیل به گاهی که میریخت حسابم به مقداری هرماه هم مهندسی دفتر

 میگرفتم کادو برایش پول ازهمان...اعیاد و مهندس روز مرد، روز مثل،

 .فرستادم می اش خانواده برای هدیه عنوان به را ومقداری

 معجزه خدا که کردم باور. رسیدم کجا به لجبازی یک از که نمیشد باورم هنوز

 .بود من زندگی ی معجزه علیرضا و میکند ظاهر زمین روی را هایش

 زلیخا مثل مرا تا آمد سمتم به خدا سوی از ای فرشته ، ناامیدی و غم اوج در

 .کند جوان

 

 و شدند فرزند دو صاحب ها آن))

 ندداد نسبت را " عصرِحاضر وفرهاد شیرین " لقب علیرضا و گلناز به اطرافیان

)) 

  افزون روز  هایشان خوشی و  پایدار عشقشان

 .پایان
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