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 اش، از ی نھ چندان دور زندگی شود، گلرخ عشق سالھای بعد از مدتھا انتظار با خبر ممانیا: خالصھ
 آورد ی مادی شود و بھ ی زنده ممانی ایا براگذشتھ ھ.  اش برگشتھی پدریھمسرش جدا شده و بھ خانھ 

 ی سراغ گلرخ مھ نافرجام، بی عشقی زخم خورده مانیحال ا. گلرخ چطور بھ او نارو زد و ازدواج کرد
 … رود

 
 کنم، دای را پلمی تا موبادمی تشک کشیبا چشمان بستھ دستم را رو.  شدماری ھوشل،ی موبای برهی وی صدابا

 از چشمانم راباز کردم و بھ یکی را گشودم، امی پی را در دست گرفتم و پوشھ لیموبا. بدنم کوفتھ بود
 : بودرجی از ایامیصفحھ زل زدم، پ

  جدا شدمان،یتموم شد ا-
 رجینھ خواب نبودم، ا.  را خواندمامی پگری بار دکی.  شدمزی خمی ھم باز شد و نگرمی پلک داری اختیب

پس باالخره جدا شده بود، بعد از .  را مالش دادممیبا انگشت شصت و اشاره پلکھا. نوشتھ بود جدا شده
 آمد، چند ماه قبل ادمی دم؟ بودهی او را دی بار کنی دو سال؟ اصال آخرای سال کیچند سال جدا شده بود؟ 

 بھ ھمراه شوھرش بود، دم،ی بار ھم بعد از ازدواجش او را دکیاما نھ، . دمشی ندگریاز ازدواجش، د
 ".زن مردم" زن مردم بود و پوزخند زدم، گری کرد؟ دی مگر چھ کار مدی دیتازه اگر ھم م. دیمرا ند

 توالت نشستھ بود و زی افتاد کھ مقابل موشی سر بلند کردم و نگاھم بھ پر،یزی ری خنده ی صدادنی شنبا
 ... تختنی ھمیرو.  منی جا بود، خانھ نی ھمشبیاو را بھ کل فراموش کرده بودم، د.  کردی مشیآرا

 یساعت خواب پسر-
.  بودمامدهی نرونی بود، بدهی بھ دستم رسرجی کھ از ایامیھنوز از شوک پ.  تکان دادمی حوصلھ سریب

 . زل زدمی بار سوم بھ گوشیبرا
  کردم؟ی چھ کار مدی شد؟ من بای چھ منی شده بود، خوب بعد از اجدا

 :دمی را شنی پریصدا
 ،گھی پاشو دمـــــــــان،یا-

دستانم از .  جدا شدهی کدمی پرسی مدی کردم، اول بای فکرم را متمرکز مدی ھم فشردم، بای را رومیپلکھا
 : نوشتمعی تند و سرد،ی لرزی مجانیھ
  جدا شده؟یک-
 روزی کرد؟ دی می مسخره تر نبود؟ چھ فرقنیسوال از ا.  باره از خودم لجم گرفتکی را فرستادم و امیپ
 . جدا شده باشدشی ھفتھ پکی ای
 شــــــــــــــت؟ی پامی من بمـــــــــان،یا-

 و بھ سقف دمی تشک پرت کردم و طاقباز دراز کشی را روی گوشوش،ی زنگ دار پری از صداکالفھ
 می ھاقھی شقیدستانم را رو.  بودختھیھجوم خاطرات عذاب آور گذشتھ، مرا بھ ھم ر. اطاق زل زدم
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. م در ھم شدی رفتن تشک، اخمھانییبا پا. دی تپی منھیگذاشتم تا افکارم را عقب برانم، قلبم تند تند در س
 :دی لغزمی موھای ال بھ الوشیدست پر

 ؟ی شد؟ سر درد داری چمانیا-
 بھ وشی دراز کردم، پری شدم و دستم را بھ سمت گوشزی خمی بلند شد، دوباره نی گوشی برهی ویصدا
 :دی چسبمیبازو

  کرده؟تی اس ام اس داده ھوائی اول صبحیِاوا، ناقال ک-
 : جواب داده بودرجی و بھ صفحھ زل زدم، ادمی را کشمیبازو

 ھ؟ی چمتی تصمدم،یدو ھفتھ است جدا شده، امروز فھم-
 لحظھ بودم نی خواستم چھ کار کنم؟ چند سال منتظر ای چھ بود؟ ممیحاال تصم.  حرف، نفسم تند شدنی ابا

 نیِ زن مردم نبود، و با اگریحاال جدا شده بود، حاال د.  روز گلرخ از شوھرش جدا شودکیتا باالخره 
 . لبم نشستی روی، زھرخند"ِزن مردم"فکر 

 ... مردم، ھھِزن
سرم را بھ چپ و .  کھ مجرد بودی دورانری در برابر چشمانم نقش بست، تصورشی لحظھ تصوکی

 . از مقابل چشمانم محو شودرشیراست تکان دادم تا تصو
 : بلند شدوشی پری خنده ی شدم، صدادهی بھ عقب کشکبارهی
 ؟ی کنی کوچولو، چرا محلم نمنمی ببایب-

 : زدمادی موقع، فری بی مسخره بازنی از ایعصب
 مگھ قرار نبود صبح اول ؟یینجای حوصلھ ندارم؟ اصال تو چرا ھنوز اینی بی نم؟ی پریستیتو آدم ن-

  تنھا باشم؟دی صبحھا بای دونی مگھ نم؟ی پر رو شددمیباز دو تا بھت خند ؟یوقت بر
 :نشده بود" ِزن مردم" کھ ھنوز ی ھمان زماند،یچی گلرخ در گوشم پیصدا

 ی تنھام نذارمان،یا-
  نگذارم؟شی ھم فشردم، کھ تنھای را رومیدندانھا

 :دی کشرونی مرا از گرداب افکارم، بوشی پریصدا
 ؟ی زنی حرف مینجوریچرا با من ا-

 ھوا ھلش یب.  کردی را درک نمتمی را مشت کردم، اصال حوصلھ اش را نداشتم و او ھم موقعدستانم
 :دی کشغیج.  شدنیدادم، پخش زم

  شعور، چھ مرگتھیب-
 : تخت بلند شدمی را برداشتم و از رولمیموبا

  برو خونھ ات، خوش گذشت،یھر-
 : افتادھی گربھ
  من؟ی ھای جواب خوبھنی چت شد؟ اھویتو -

 : ترش کردمرو
 ی خوری گھ میادی بکش، زفونویزر نزن بابا، س-
 : اطاق برداشتمی شرتم را از گوشھ ی تو
 ی فرستمت بریو م...... ِ زنم دری می وگرنھ با اردنگنمت،ی نبنجای گردم ای تا بر مرون،ی برمیم-
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 داد و ی سره فحش مکی بلند شد، وشی ھق ھق پری آمدم و بھ سمت در سالن رفتم، صدارونی اطاق باز
 ی آمدم، فقط مرونی مبل برداشتم و بھ تن کردم و از خانھ بی لبھ یگرمکنم را از رو.  کردی منینفر

 .ِ زن مردم نبود، باالخره جدا شده بودگریِخواستم با خودم خلوت کنم، زن مردم، د
 
 
 چرخ خورد، گاری پاکت سینگاھم رو.  آمدمرونی در دستم، از سوپر مارکت بگاری بستھ سکی با
 پناه گاریھمان دوران بود کھ بھ س. داغ گذاشت بھ دلم.  بود کھ گلرخ ازدواج کرد و رفتی دورانیادگاری

دود کردم  ،ختمی اشک ری دود کردم و ھیِ خاطرات با گلرخ را ورق زدم، ھی دود کردم و ھیبردم و ھ
 کھ ی قشنگی بود، گلرخ رفتھ بود و آن ھمھ آرزوھای جدزیھ چاما انگار ھم.  ماندمداریو تا صبح ب

 خواستم خوشبختش یم.  از آب درآمدی با گلرخ، در سر داشتم، ھمھ شان پوچ و تو خالی زندگیدرباره 
 گاریباندرول دور س. دیترک  زودیلی خواستم بشود عروس خانھ ام، اما ھمھ شان حباب بود کھ خیکنم، م

دوباره فکرم مشغول شد، از آن عشق پر . دمی کشرونی از آنھا را بیکی بھ آن زدم، یرا باز کردم و تقھ ا
 ی ممی لبھای را الدی سفگاریھر بار کھ س. چی ھگری و دگاری بھ سادی اعتنی چھ مانده بود؟ ھمگریشور د

 خودم را جان کندم تا دوباره سرا پا شدم، کھ.  شدی مزنده میفشردم، خاطرات تلخ و عذاب آور گذشتھ برا
 . زده بود، نجات دادمنمی کھ بھ زمی لعنتیاز آن افسردگ

 یگلرخ سالھا. حاال گلرخ مجرد بود.  کھ ھمان دور و بر بود، رفتمی را آتش زدم و بھ سمت پارکگاریس
 گرفتم و گاری از سیقیکام عم.  اسم شوھر در شناسنامھ اش خط خورده بودگری اش نبود، اما دیمجرد

 ی بود؟ بھ سراغش مھ چممی افتادم، خوب حاالواقعا تصمرجی اامی پادی.  فرستادمرونی بینیدودش را از ب
 ھمان طور ای اش جا افتاده تر شده بود افھی شده بود؟ قی ھمھ سال؟ اصال چھ شکلنیرفتم، آن ھم بعد از ا
 ی؟ از روز داده بودریی لحن صحبتش را تغای و پر از ناز، فی ھم ھمانطور لطشیمثل گذشتھ بود؟ صدا

 .دمی را ھم نشنشی صداگریکھ ازدواج کرد، د
 نھیچند نفرشان مثل من پر از ک.  گذشتند، زل زدندی کھ از مقابلم میی نشستم و بھ آدمھایمکتی نیرو

 سوزنده بود، آن ھم از یلیحس رو دست خوردن خ.  کردندیبودند؟ چند نفر مثل من احساس حماقت م
 ماند کھ از ابت دو دختر جوان ثینگاھم رو.  کرده بودمیزیاو برنامھ ر ام را با ندهی آی کھ ھمھ یکس

 یی و با پر روستادی پراند، دخترک ای از آنھا خم شد و متلکیکی.  از پسران گذشتندیمقابل دستھ ا
 نھ ی مرا بھ گذشتھ ھازی و آن جواب تند و تی متلک پراننی لبم نشست، ای رویلبخند کج. جوابش را داد
بودم، جوان تر بودم و پر شور و پر   و دو سھ سالھستی کھ بیی برد، ھمان دوران دانشجویچندان دور م

 ...از اعتماد بھ نفس
 : گفتجانی با ھرجیا
 ھ،ی برن، خونھ خالی کھ مرده، داداشمم مالمونی از فامیکی ی خونھ رنیبچھ ھا امشب پدر و مادرم م-
 می تا نصف شب با ھمشمی پنیایب

 : با خنده گفتبرزیفر
  باشھی خالشھی و خونھ تون ھمرنی بمالتونی فامیکی یکیخدا کنھ -

 ام را یکولھ پشت. دی کوببرزی دستش را دراز کرد و محکم پس گردن فررجیا. میدی پرصدا خندیھمگ
 : شانھ جا بھ جا کردمیرو

 ارمی توووووپ می دی منم دو سھ تا سن،ی رو ھم آماده کننایبچھ ھا ورق و تختھ و ا-
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کالفھ . دندی با دستشان بھ سر و گردنم کوبجان،ی ھیبچھ ھا بھ نشانھ .  کردمدیتاک" توپ" ی کلمھ ی روو
 :شدم

 ن؟ی زنی بابا، کره بزھا چرا میا-
 : ذوق زده گفترجیا
 یلمھای فنی و تو با از ارنی ما بمیالی فک و فامنی از ایکی کنم کاش ھر روز یاالن منم دارم فکر م-

 ھیالئی وی داشتن خونھ دی از فوانمی ما، ای در خونھ یایتوپ ب
 : خنده گفتمبا
 ،ی......ی فکر کنم از مخ م؟ی کردی کار می چامی دارم می داف مشتھی گفتم با یاگھ بھت م-
 رفت تا از دست ی عقب و جلو مرجی را دست انداختند، ارجی و حامد دوباره ابرزی فردم،ی پر صدا خندو

 ی مرجی دو دختر جوان ثابت ماند کھ قدم زنان از کنار اینگاھم رو.  در امان بماندشانی ھایلگد پران
 جفت پا امد،یتھ دلم بدم ن  باشد، اماشی ھای اشاره بزنم تا حواسش بھ جفتک پرانرجیگذشتند، خواستم بھ ا
 نگاه کردم کھ رجی بھ اانھیموذ. امدیتنشان خوشم ناز آن ھمھ با قر و فر راه رف. شانیبرود وسط ناز و ادا

 از آن دو برخورد یکی اش بھ یکلی ھی و با آن تنھ دی خودش را عقب کشکبارهی خبر از ھمھ جا، یب
با .  ارزن ھم عقل نداشتیدرشت اندام بود و اندازه  ،شی گاوممی خود نبود اسمش را گذاشتھ بودیب. کرد
 : دخترک، سر چرخاندی عصبیصدا

  کاراست؟نی ای دانشگاه جا؟یستی راه رفتن بلد ن؟ی کنی کار میچ-
 :می لب گفتری زاری اختی و حامد ببرزی جملھ را بر زبان آورد کھ من و فرنی با ناز و عشوه اآنقدر

 یواااااا-
 کوتاه بود، یکمقدش .  شدمرهی دخترک خی افھی بھ قحی و منگ بھ دخترک زل زده بود، با تفرجی گرجیا

 : بھ خود دادی تکانرجیا.  داشتیصورت گرد و سبزه ا
 ھ؟ی چھ کارائیپس دانشگاه جا-

دخترک مقنعھ اش را کھ عقب . با آن عقل ناقصش، بد جواب نداده بود. می بھ خنده افتادرجی جواب ااز
 : گفتتی و با عصباندیرفتھ بود، جلو کش

  کنھی می عرعرھی لھی طوی خواد بره توی ھم مابوی-
از . دی بگویزی ھم نتوانست در جوابش چدی بارش کرد، شای دخترک چھ حرف درشتدی انگار نفھمرجیا
 :دمی ابرو در ھم کشامد،ی اش خوشم نی پر روئنیا
 ؟یخوب چرا عرعر نکرد-

 :دخترک با نفرت نگاھم کرد. دندی پر صدا خندی غرض ورزی و حامد از روبرزیفر
 یدیتو جورشو کش-

 : آوردی خوردم، نھ انگار کم نمجا
 ...تو ھم عر-

 : را قطع کردحرفم
  دخالت نکن، تو بھ عرعرت برسسی کھ بھت مربوط نیتو کار-
 ی کنم کھ متوجھ کسانشیدھان باز کردم تا با خاک .  از کپنش زر زده بودشتری قدم بھ سمتش رفتم، بکی

 سر بزنگاه، ھمھ جا ظاھر شھی خپلش ھمکلیبا آن ھ.  دانشکده بودی ھای از حراستیکی شدم، انیساسان
 : شدیم
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  شده؟یزی چونیآقا-
 : کردرجی رو بھ او
  داره؟دنی ھا دیلی پشم و پنی ا؟ی بلوزتو تا نافت باز گذاشتی قھیباز -
 : بغ کردرجیا
  بھ رخت و لباس ما؟ی دادری باز گی ساسانیآقا-
 نی دردسر سازی شماھا دانشجوھان،ی جا جمع نشھی ن،یمتفرق ش-

 کردم کھ با دوستش بھ ی نگاه می اندامزهی زد و من از پشت سر بھ دخترک ری نفس غر مکی انیساسان
 ام ی شتری نھی کھ کی منی رفت، نفرت در دلم نشستھ بود، آن ھم برای ماتیسمت ساختمان دانشکده ادب

دخترک ثابت  ی با غرغر از کنارمان گذشت و من نگاھم ھمچنان روانی بچھ ھا معروف بود، ساساننیب
 : گفتمیبا لحن جد. مانده بود کھ حاال وارد ساختمان شد

  کندای دختره رو تا فردا واسم پنی الی اسم و فامرج،یا-
 : بست، گفتی میکی یکی را راھنشی پی ھمانطور کھ دکمھ رجیا
  دست راستتمنجای منم ای ا انگار تو پدر خواندهی زنی جور حرف مھی-

 : شانھ جا بھ جا کردمی ھم کولھ ام را روباز
 تو یوسفی مانی ای شترنھی دمم گذاشت، کی دختره بدجور پا رونی االن من مارلون براندو ام، اقایآره، دق-

 ...یاریکل دانشکده کھ چھ عرض کنم، تو کل شھر معروفھ، شجره نامھ شو در م
ھوا سرد .  خانھ حرکت کردمیقدم زنان بھ سو.  بلند شدممکتی نی را پرت کردم و از روگارمی سلتریف

 ی راحتنی بود، بھ ادی شدیلی ام خنھی داشتم، کنھیبود اما در دلم انگار آتش روشن کرده بودند، از گلرخ ک
 کردم، ی نمیتا تالف ، گذاشتی سر بھ سرم می بود، اگر کسنطوری ھمشھیھم.  رفتی نمنیھا ھم از ب

 ام بھ ی گوشدم،یمقابل در خانھ رس.  ام کرده بودی شدم، حاال مرور خاطرات گذشتھ ھم عصبیارام نم
 : حوصلھ جواب دادمی بود، برجیصدا در آمد، ا

 ھوم؟-
 د؟ی رساممی پمان،یا-

 : خانھ را باز کردمدر
 اوھوم-
 ؟ی کار کنی چی خوای مھ؟ی چمتیخوب تصم-

 دانست اگر بماند ی مد،ی ترسیپوزخند زدم، مثل سگ از من م.  رفتھ بودوشی بھ خانھ انداختم، پرینگاھ
 : بھ خودم آمدمرجی ایبا صدا. رونی کردم بی پرتش میصد در صد با اردنگ

 ....ی کارستی بھتر نگمیم-
 : را قطع کردمحرفش

  رم سراغشیم-
 ی انھی دانست کی شناخت، میمرا خوب م. دی خط، بھ گوش نرسی از آن سویی چند لحظھ صدایبرا

 .ھستم
 ست؟ی وقت انتقام گرفتن نگھی دی کنی فکر نم؟ی مطمئنمانیا-

 : زدمپوزخند
 ،میمی خوام برم سراغ عشق قدی اصال مرم؟ی خوام انتقام بگی می دونیاز کجا م-
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 .ستادمی اخچالیبھ سمت آشپزخانھ رفتم و مقابل .  نگفتیزی ھم چباز
  معروفھتی شترنھی کشناسم،ی من تو رو ممانیا-

 : زدملبخند
  خوام باھاش ازدواج کنمی منتظرش بودم کھ جدا بشھ، م،ی دفھ اشتباه کردنیا-

 : باال رفتشیصدا
  ده، تازه دو ھفتھ است جدا شدهی سراغش کھ بھت جواب مثبت نمیاالن بر-
 :دمی کشرونی بخچالی آب را از ی شھیش
  کنھ؟ی می رم سراغش، االن کجا زندگیبھ وقتش م-
  باباشھیخونھ -
 ھم آنجا را یی نبود، از ھمان دوران دانشجوی خوبی جاشی اش برای پدری خانھ دم،ی را سر کششھیش

 .دوست نداشت
 ی الحق کھ دست راست پدر خوانده ا،ی زبر و زرنگییاطالعاتت خوبھ، مثھ دوران دانشجو-
 : گفتی گرفتھ ای صدابا
 ... بھیو کھ  تمانیاون االن خودش داغونھ ھا، ا-

 : کردماخم
 می کنی رو درک مگھی ھمدشتری بینجوری تازه است،یاز من داغون تر ن-
 ...گمیم-

 : زدمادیفر
  زنمی برو دنبال کارت، خودم بھت زنگ م،ی بگیزی خواد چیتو نم-
 ؟یایشرکت نم-
 ،امی امروز نھ، فردا مام،یم-

 گذاشتم و دوباره خاطرات مرا یشانی پیدستم را رو.  مبل پرت کردمی کھ قطع شد، خودم را روتماس
 ....دندی خود کشنیب
 : دو انگشتش گرفتھ بودنی را بشی طالری زنجرجیا
 ،اتی زبان و ادبیری دبی ترم سوم کارشناس،یاسمش گلرخھ، گلرخ ملک-
 : بستم، گفتمی ام را می کولھ پشتپیھمانطور کھ ز.  بھ من زل زدو
 ن؟یھم-
 ؟یخوب پس چ-
 بچھ کجاس؟-
 مونھیھمشھر-
 خونھ اش کجاس؟-
 : کالفھ شدرجیا
 ره،ی گی خودشو میلی دونم خی کردم، فقط مدای بھ زور پنمی دارم؟ ھمای مگھ من باند مافا،ی گیچرت م-

 ناز و عشوه داره
 : زدمپوزخند

  دمیَ شم نشونش می داره، خرکیعشوه خرک-
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 : اش را صاف کردقھی رجیا
ِ دھن مھنشو سرو؟یدی واسش دیچھ خواب- َ  ی نکنسیَ
 :دمی کوبشی مشت بھ بازوبا
 ھی گلرخ حانوم چجورنی ای برنامھ کالسنمی ببات،ی دانشکده ادبمی سر برھیواستا نگاه کن، فعال -
 : تکان دادی سررجیا
 ....فاتحھ اش خوندس-
 : گوشم پچ پچ کردری زرجیا
 ی بشھ؟ آخھ دانشجوی کھ چی نشستی کارشناسی جوجھ دانشجوھانی انی بیده، اومد....بخدا تو مخت -

 اتی ادبیری دب،ی زپرتی اونم چھ رشتھ نا؟ی انی بادیارشد عمران م
 . سر برسدی در کالس ثابت مانده بود، ھر لحظھ امکان داشت گلرخ ملکی رونگاھم

 گھ یش م...ره، بھ  خوی از خودش میلی خدمی رو، شنی مترمی نی دختره نی گم ولش کن ایمن کھ م-
 یدی بو مایدنبال من ن

 : زدمھی تکی صندلبھ
  بکنمی خوام چھ غلطی کمتر زر بزن، پاشو برو بذار حواسم باشھ کھ مرجیا-
 توجھ بھ یسرش را باال گرفتھ بود و ب.  گلرخ شدم کھ با دوستش وارد کالس شدی ھمزمان متوجھ و

 نگاھش کردم، آنقدر با رهی خد،ی ام رسی قدمکی گذشت، بھ ی ھا می صندلی از ال بھ الانی دانشجوریسا
 کی کھ شود خواست از کنارم رد.  من نشدیمتوجھ .  کردی کس نگاه نمچی رفت کھ بھ ھیغرور راه م

 : قلبش گذاشتی و دستش را رودی بلند شدم و راھش را سد کردم، ترسی صندلیباره از رو
 ـــــــعیھ-
خودش .  نگاھش کردمری زدم و با تحقیپوزخند.  خوردکھی دنمیاخت، با د خشم بھ من زل زد، مرا شنبا

 از کنارش گذشتم و از د،ی بگویزی چنکھیرا جمع و جور کرد و دوباره سرش را باال گرفت، قبل از ا
 : خودش را بھ من رساندرجی بعد ایکالس خارج شدم، چند لحظھ 

  رد بشھتیو قدم کنھ از دی جرات نمگھی د،ی ول، خوب حالشو گرفتیا-
 : چرخاندم با لبخند بھ او زل زدمسر

  خونھ اش کجاستمی بفھمدی نکردم، تازه کارم باھاش شروع شده، امروز بایریھنوز حالگ-
 : گفتی با سردرگمرجیا
 گم گھ خوردم کھ اون روز زر ی اون بھت می من بھ جامان،ی تو ای داری شترنھی عجب کال،ی خیبابا ب-

 زدم
 : ھم فشردمی را رومیدندانھا

 ....ندازمشیبھ گھ خوردن م-
 : ھق ھق کردآرزو

  نگرانشمیلی بھش دادم، خی زبونریداداش، فشار بابا رفت باال، ز-
 : شدمیعصب

 ی تونستی بود؟ اگھ نمی کھ فشارش رفت باال؟ اون شوھر مفت خورت کدوم گوریمگھ باال سرش نبود-
 شی من بردی خونھ  ازی کھ اومدی کردخودی بی کنیازش نگھدار

 :دینال
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  کنھی می تابی بی خونھ ولمشی بردمش درمونگاه، دکتر گفت خوبھ، آوردعیداداش، بخدا سر-
 :دمی پرنیی مبل پای رواز
  اونجاامیدارم م-
بعد از .  کردی می داشت، خواھرم از او نگھداری بود، حواس پرتضیپدرم مر.  تماس را قطع کردمو

 من و انیجر.  مرگ مادرم، فکم منقبض شدیادآوریبا .  بودختھیمرگ مادرم اوضاع و احوالش بھم ر
 .گلرخ کھ بھ ھم خورد، مادرم سکتھ کرد

.  نگاه کردمنھ،ی خودم در آریبھ تصو.  توالت برداشتمزی را از مقابل مچی اطاق خواب شدم و سوئوارد
 من ی ھای بازوانھیمادرم را من کشتم، بھ خاطر د. دستم را مشت کردم.  بودنھیچشمانم پر از نفرت و ک

 دهیکھ از دستم پر یآن روزھا فقط بھ فکر خودم بودم، بھ فکر عشق.  من رفتی فکریرفت، بھ خاطر ب
ھزار بار مردم و زنده شدم و مادرم، مادر برگ گلم ھم بابت حماقتم .  نداشتمیبود، بھ دور و برم توجھ ا

 .شدپر پر 
 .... نشستم، استارت زدم و دوباره ھجوم خاطرات، مرا بھ گذشتھ بردنی ماشپشت
 : بھ ساعتش انداخت و گفتی تماس را قطع کرد و نگاھحامد

  برم، پدرم درومد از بس صبر کردمدیبچھ ھا من با-
 : حرفش را گرفتی دنبالھ برزیفر.  نگفتمیزی چرخاندم و چنی ماشی را بھ سمت پنجره سرم

  برمدیداداش بھ مرگ خودت منم کار دارم با-
 : نگاھشان کردمنی ماشی نھی آاز
 ن؟ی گذاشتیب*خوا.... قرار ی باز با کھ،ی دونم چیکارتونم م-

 : قھقھھ زدحامد
 تازه معلوم ؟ی ترمی نھی دادن کی کشای قرارمون مھمتره ،ی کنی فھم، پس درکمون مزیقربون آدم چ-
 ستی ندایدور و بر دانشگاه پ ی کسگھی کجا مونده، دسین
 : حوالھ ام کردی چشمکو
 یفشی تنھ حرھیتو خودت -

 : زدمپوزخند
 نی خوب، خوش اومدلیخ-

 : کردمرجی شدند، رو بھ اادهی پنی و حامد از خدا خواستھ از ماشبرزیفر
  تو ھم بروی خوایم-

 : باال انداختچانھ
 رمینھ، نم-
 دانشگاه منتظر گلرخ بودم، رونی ساعت بود کھ بکی از شتری فرمان ضرب گرفتم، بی انگشتانم روبا

 امدهی نرونی دانستم، ساعت از ھفت غروب گذشتھ بود و ھنوز از دانشگاه بیساعت اتمام کالسش را م
 :دمی کشازهیخم. بود

 ، موندهیکدوم گور-
 : بھ رو بھ رو اشاره زدرجیا
 ادیداره م-

 : گفتمی گریبا موذ.  بھ تن داشتی رنگدی سفیخودش بود، مانتو.  سرعت سرم را چرخاندمبھ



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 10 

 ده بشھ بھ مانتوش؟... رنی سرش کھ ھمچی چالھ آبو بپاشم رویبرم رو-
 رنگ مدل ی مشکی کھ گلرخ بھ سمت رنواورمی را بھ حرکت در بنی استارت زدم و خواستم ماشو
 :قھقھھ زدم.  رفت کھ چند متر آن طرف تر از در دانشگاه، پارک شده بودیمیقد
 م؟ی دونستیخانوم پرادو داشتن و ما نم-
 : گفتی با نگرانرجی را بھ حرکت در آوردم و بھ سمتش رفتم، انی ماشو
 ؟ی کار کنی چی خوایم-
 : لب گفتمریز
  کنگایحرف نزن ن-

 : باال رفترجی ای با او فاصلھ نداشتم، صداشتری متر بچند
 مانی اشینزن-
 : زدمادی دستش را بھ سمت فرمان دراز کرد، فرو
 ،دستتو بکش-

 رنو ی و بھ بدنھ دی وحشت زده خودش را عقب کشکبارهی سر چرخاند و ن،ی ماشی صدادنی با شنگلرخ
 از دستش رھا فشی پا نشست، کی پنجھ ی نگاھش کردم، رونھیمثل برق از کنارش گذشتم، از آ. دیچسب

 :دمیپر صدا خند.  افتادنی زمیشد و رو
 دیی*از ترس زا-
 : گفتدهی ترسرجیا
 ؟ی کردی می چھ غلطی زدیقلبم اومد تو دھنم، اگھ بھش م-

 : گفتمی و با سرخوشدمیچی از کوچھ ھا پیکی داخل
  زدم بھش، حاال حاال ھا باھاش کارھا دارمیببند بابا، نم-
 : کالفھ شدرجیا
  دورم االنھی ی دور تو کالس حالشو گرفتھی گھ،یبسشھ د-

 : کردمتی را بھ سمت باال ھدامی موھامی و با پنجھ ھادمی جلو کشنھی را بھ سمت آخودم
 ھنوز نگفتھ گھ خوردم-
 گھی ولش کن د،ی کنی می نامردی دارگھی دمانیا-

 : شدمیعصب
 ای رو مخم، ی ری برو فقط من،ییبرو پا-
 ؟ی کنی کار می بعد تو چنییاگھ برم پا-
 : باال رفتمی از ابروھایکی
 خودمون و ی خونھ رمی خونھ اش کجاست، بعد ھم منمی تا ببرمی خوشگلھ منی من دنبال ا،ی چچیھ-

  زنمی مابونی تو خی چرخھی رمی رسونم، بعد ھم میخواھرمو تا آموزشگاه م
 : نگاھش عوض شدحالت

  باھات؟امی خونھ؟ منم بیریم-
 : باال انداختمشانھ

 ای کنی کارم تموم نشده چونھ تو وا نمی تا وقتی ولا،یب-
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 از مقابل کوچھ گذشت، ی رنگی مشکی بعد، رنوی قھیچند دق.  نگفتیزی چگریسر تکان داد و د رجیا
 . زدمشخندی ندم،ی بود، ترس را در چشمانش ددهی چسبلیگلرخ با ھر دو دستش بھ فرمان اتومب

 خواست بداند کجا ھستم، گفت عجلھ نکنم و آھستھ برانم، پدر ارام شده ی دوباره تماس گرفت، مآرزو
 شھر یمی قدی از محلھ ھایکی را کج کردم و بھ سمت نیمن ھم انگار از خدا خواستھ سر ماش. بود

 ...رفتم
 سھ دی آمده بودم؟ شانجایبعد از چند سال بھ ا.  رنگ چشم دوختمی کوچھ پارک کردم و بھ در قھوه اسر

 آور خاطرات کھنھ ام بود کھ ھمچون دمل ادی رنگ، ی در قھوه انی کوچھ و انی گذشت، ایسال مچھار 
 بود و آن می قدمثل  کوچھ ھنوزنیا.  آتش زدم و کنج لبم گذاشتمیگاریدوباره س.  زده بودرونی ب،یچرک

تھ فشرده شد،  خاطرات گذشیادآوریقلبم از .  مانده بودی رنگ ھم ھمانطور دست نخورده باقیدر قھوه ا
 .... گرفتم و بھ گذشتھ رفتمگارمی از سیقیکام عم

 : کردم، قھقھھ زدمی حرکت می مشکی کھ با فاصلھ پشت سر رنوھمانطور
 اد؟ی شھر کالس منیی پانی ھم ھست، واسھ خاطر ھمی درب و داغونی شھره، چھ جانییخونھ شون پا-
 :دی بھ صورتش کشی دسترجیا
 م؟ی کنی میمن و تو مگھ کجا زندگ-

 : شدمبراق
 می کنی نمی ھم زندگی نالھ ای محلھ نی ھمچگھید-
  حاالی ما رو بھ کشتن ندت،ی خوب بابا، حواستو بده بھ رانندگلیخ-

 رنگ، پارک ی با در قھوه ایمی قدی را مقابل خانھ نی گلرخ، وارد کوچھ شان شدم، ماشنی سر ماشپشت
 :ا خنده گفتم را متوقف کردم و بنمی کوچھ ماشیانتھا. کرد

  بھ درد نخورهی ھایخونھ شونم ازون کلنگ-
 را بھ حرکت در آوردم و مقابل خانھ نی شد و بھ سمت خانھ رفت، دوباره ماشادهی پنی از ماشگلرخ

 نگاه کردم، نھیاز مقابل خانھ گذشتم و از آ.  آمدرونی بیانسالی ھمزمان در خانھ باز شد و زن مدم،یرس
 : زده گفتمجانی ھد،ی گوش گلرخ کوبری ھوا دستش را عقب برد و زی بانسالیزن م

  زدش؟یدیاوه د-
 : زدادی فررجی بودم، سرم را بھ عقب چرخاندم، ادهی دست بھ فرمان چسبکی ھمانطور کھ با و
 می شیجلوتو بپا، االن چپھ م-
 گلرخ بھ داخل خانھ رفتھ م،دی ندیزی چگری نگاه کردم، اما دنھی عجلھ دوباره سرم را برگرداندم و بھ آبا

 : کرده باشد، گفتمی کھ کشف بزرگیمثل کس. بود
  ازش گرفتم، چھ شودیی گوشش، چھ آتوری شد، عجب خوابوند زی ھندلمیف-
 : گفتی با حواسپرترجیا
 شھی مری خونھ، کالس خواھرت دمی خوب، برلیخ-

 : پخش را بلند کردم و ھمصدا با خواننده، خواندمیصدا
 " خوام بگم عاشقتمی کنم، می تبسم می کنم، گاھیقت بغض م وھیاگھ "
 : زدمادی فرو
 عاشقتم گلـــــــــــرخ-



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 12 

 دانستم چھ ی مدمشی دی کردم، فردا داخل دانشکده کھ می اش مچارهیب.  لبم نشستی رویطانی شلبخند
 . افتاد، تا او باشد در مقابل من، زر زر نزندی ممیتا آخر ھفتھ بھ پا.  بارش کنمیچاریل

................... 
 ی پشت کمر پدرم بالش می کردم کھ با دستپاچگی بودم و بھ آرزو نگاه مستادهی بھ کمر وسط ھال ادست

 : در ھم گفتمیبا اخمھا. گذاشت
  فشارت چرا رفتھ بود باال؟؟یبابا خوب-

 :دی خندپدرم
 ومد؟ی ن مادرت کو؟ مادرتمان،یا-

 : را باال فرستادممیابروھا
  بابا؟ی شور خوردیغذا-

 : را بھ ھم زدشیدستھا
  راھش دورهار،یبرو مادرتو ب-

 : گفتاطی با احتآرزو
  صورتش قرمزهدمی بره، صبح دی سره اسم مامانو مھی گھ، ھمش ی از مامان مینجوری ھمشبیاز د-
 شاد پرند ی بعد، صدای از اطاقھا باز شد و چند لحظھ یکیدر . دی خشم نگاھش کردم، نگاھش را دزدبا

 :دمیرا شن
  جونممانی ایی اومده، دایی دایوا-

 : کردم لبخند بزنمی و سعدمی و بھ سمتش چرخدمی کشقی عمنفس
 طونی دخمل ش،یی بغلم داایبدو ب-
 
 :دیپرند بھ آغوشم پر.  خم شدم و دستانم را از ھم گشودمو
 ؟یدی خری واسم چ،ییدا-
 رمی گی رفت، فردا برات مادمی ،یی دادمی نخریچیھ-

 : شدپکر
  خوابھی گوشھ مھی ھمش ره،ی گی نمیزیبابامم برام چ-

 : در ھم شد، از پشت سر پرند، بھ آرزو نگاه کردممی اخمھادوباره
 ... بچھنی ای جلوکھی مرتنیا-

 :دی حرفم پرانی بھ مآرزو
 نھ داداش، مطمئن باش-

 : گذاشتم و گفتمنی زمی را روپرند
  ھست االن؟یکدوم گور-

 : بھ سمتم آمد و دستانش را در ھم گره کردآرزو
 داداش تو رو خدا دوباره بلوا بھ پا نکن-

 : شدمیعصب
 حرف اضافھ نزن بابا-
 : از اطاقھا رفتمیکی بھ سمت و
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 وی کومرث،یک-
 :دی بھ دنبالم دوآرزو

  بچھ دعوا نکنیداداش، جلو-
 : باال رفتمیصدا

 ....ی باباھی دونھ ی خودش مس،یبچھ ات خر ن-
 : بھ التماس افتادآرزو

 داداش-
 : زدمادیفر
 ، درمونیداداش و درد ب-
 : کردمشی دوباره صداو
  لش صاب مرده ات کجاس؟ومرث،یک-
با .  زدی کھ کنج اطاق نشستھ بود و چرت مومرثیچشمم افتاد بھ ک.  ضرب باز کردمکی در اطاق را و

 : در، سرش را بلند کرد و کش دار گفتیصدا
  چھ خبــــــــــــــــره؟،یـــــــــاوردی سر کھ ن،یمشتـــــــــــ-

 : سمتش ھجوم بردمبھ
  ال اقل از دخترت خجالت بکش،ی خواھرمو کھ بدبخت کردرت،ی غیمعتاد ب-
 کھ میلگد بھ فرق سرش بکو راستم را بلند کردم و خواستم با ی انداخت، پانیی توجھ بھ من سرش را پایب

 : ما انداختنیآرزو خودش را ب
 داداش، تو رو ارواح خاک مامان تمومش کن-
 : کھ با ھق ھق گفتدمی پرند را شنی ھی گریصدا.  اسم مادرم، چھره ام در ھم شددنی شنبا
 ؟ی با بابا دعوا کنی خوای مییدا-

 : گفتعی تند و سرآرزو
 مان؟ی کنھ، مگھ نھ ای میخ داره شویی داس،ی نیزی چ،یمامان-
 خواھرم زل زدم، انگار با یبھ چشمان خستھ .  فشردی ساعدم گذاشت و بھ آرامی دستش را روو

 و بھ سمت در اطاق دمی و چرخدمیدستم را پس کش.  را تمام کنمانی جرنی کرد کھ ایچشمانش التماس م
 زی خمیکھ ن چشمم افتاد بھ پدرم.  از اطاق خارج شدمستی گری توجھ بھ پرند کھ مثل ابر بھار میرفتم، ب

 : گفتدنمیشده بود، با د
 ش؟یاری بی مادرت بود؟ نرفتی صدامان،یا-

 :دی رفتم، آرزو بھ دنبالم دوی را ندادم و بھ سمت در خروججوابش
 ؟یریداداش، صبر کن، کجا م-

 : لب غر زدمریز.  را بھ پا کنممیھای را با غضب باز کردم و خم شدم تا کتاندر
 بزنم گھی مطونھی شرت،ی غی شرف بی خوره، بی من داره می از حقوق بابا،یمفت خور عوض-

 ، تو شکمشزمیدندوناشو بر
 : زدمی صداآرزو

 داداش-
 : توجھ بھ او ادامھ دادمیب
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  کشھی خانواده، از دخترشم خجالت نمیب-
 : زدمی دوباره صداآرزو

 ؟یریداداش کجا م-
 : راست کردمقد
 نی اده،ی کششی ساعت پمی ننی زنھ کھ ھمی اش داد مافھی کشھ؟ قی بچھ ات نمی جلویگیبعد تو بھ من م-

 ھی بشھ تی کھ دو سال بعد از عروس؟ی بشکھی مرتنی کھ زن ایھمھ خاسگار رنگ و وارنگو رد کرد
 ؟ی خواستی منوی بدبخت؟ ھمِیاکیتر

 : باال رفتشی طاقت آرزو تمام شد کھ صداانگار
 نبود کھ بھ درد من ھی مثل بقھ،ی خوبھ، جوون سر بھ راھی خودت گفت،ی کرده بوددیی کھ خودت تاونیا-

 نخورن
 اش ی با دقت بھ چشمان درشت و عسلنباری کرد و باعث شد تکان بخورم و ادیتاک" ھیبق" ی کلمھ ی روو

 ....باز ھم گذشتھ ھا مقابل چشمانم، ظاھر شدند.  ناگفتھ بودی از حرفھاییایزل بزنم کھ انگار دن
 : چسبانده بود، گفتمنھی اش را بھ سی آرزو کھ کالسور قھوه ادنی در خانھ پارک کردم و با دمقابل

  کردم؟رید-
 : سالم کرد و سرش را باال انداختی آرامبھ
 نھ داداش-

 : اشاره زدمنی ماشبھ
  باال برسونمتایپس ب-

 : شد و با تتھ پتھ گفتادهی پنی از ماشعی شدم کھ تند و سررجی ای متوجھ
  عقب بدهن،ینی جلو بشدیی خانواده خوبن؟ بفرمان؟ی خوب،یوسفی خانوم زیچ...سالم آرز-

 : کردمرجی بھ ارو
 نھی شی عقب من،یبش-
 : با عجلھ گفترجیا
 ننی جلو بشانیآخھ عقب چرا، ب-

 را نداشتم، ھمانطور کھ رجی شدن در احوال اقی دقی بودم کھ حوصلھ فی گلرخ، خر کانی بابت جرآنقدر
 : نشستم، گفتمی منیدوباره داخل ماش

  نکنی تعارف خرکنیبش-
 : رو بھ آرزو گفتمو
  آرزونیبش-

 .... نشست و بھ راه افتادمنی داخل ماشآرزو
 : پخش را کم کردی با عجلھ صدارجیا
  گفتیزی چھی خواھرت انگار مان،یا-

 : بھ آرزو زل زدمنھی آاز
 ھ؟یچ-

 : گفتی بھ آرامآرزو
  بستھ کاغذ کالسور بخرمھی بمون من ی نوشت افزارھی یجلو-
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 پارک کردم، ی بعد، مقابل نوشت افزاری قھی پخش را باال بردم، چند دقی تکان دادم و دوباره صدایسر
 :دی پررونی بنی از ماشرجی را باز کند، انی آرزو در ماشنکھیقبل از ا

 نی خرم، شما صبر کنی میمن م-
 : باال رفتھ نگاھش کردمی ابروبا
  نشونی واسھ من فردنی تو ماشنی بشایب-

 : رفت، گفتی رو مادهی کھ بھ سمت پھمانطور
 امی معیسر-

الحق کھ .  مثقال ھم عقل نداشتمی درشت و چھار شانھ، نکلیبا آن ھ.  تکان دادم و پوزخند زدمیسر
 ....شی گاومرجی ام،ی گذاشتھ بودشی برایخوب اسم

 ھدف بھ نقطھ ی سرم گذاشتم و بریدستم را ز. دمی تختخوابم پرت کردم و بھ پھلو دراز کشی را روخودم
 کند، محل رفت و آمدش کجاست، ی چھ کار مدمی فھمی بود کھ منیخوب، قدم اول ا.  در فضا زل زدمیا

 با محبت کردن او را تم توانسیحتما آنقدر شکستھ و داغان بود کھ م.  شدمی مکی کم کم بھ او نزددیبعد با
 دو ماه، دوباره مخش را بزنم، یکی توانستم در عرض ی شناختم، میخودم را م. بھ سمت خودم بکشم

 بھ در خواست من جواب مثبت دھد، آن عی کرد کھ سری مجبورش م،ی جھنمی در آن خانھ یاصال زندگ
 عاشقانھ مان یزندگ. لبخند زدم  فکرنیبا ا.  مانی سر زندگمی رفتی و ممی کردیج موقت با ھم ازدوا

 سرم را بھ ری زی کھ متکایی داد، جواب شبھای را پس می شد، آن وقت جواب آن ھمھ بدبختیشروع م
 عذاب آور را پس ی نرود، جواب تک تک آن روزھارونی ھق ھقم از اطاق بی گرفتم تا صدایدندان م

 ام، دستم را داخل ی زنگ گوشیبا صدا. د از راه برسی روزنیچند سال صبر کرده بودم تا چن . دادیم
 : بودوشی از پریامی پدم،ی کشرونی را بی فرو بردم و گوشبمیج
 یدی اگھ منو دیدی پشت گوشتو دگھی ددی اون موقع کھ دست و پات لرز،یشیدوباره محتاج من م-

 خواستم آدم شوم یم.  نداشتمیاجی ھم احتوشی و صد نفر مثل پروشی بھ پرگری کج شد، دی بھ پوزخندلبم
.  شودی قرار بود خانھ ام از حضور زنان و دختران رنگ و وارنگ خالگری ام، دیو بروم سر زندگ

 : نوشتمشیبرا
 ی کنتی ازم شکای چقدر بد، نرنم،ی بی پس تو رو ھم نمنم،ی تونم ببی وقت پشت گوشمو نمچیمن ھ-
 شد، باز ھم گذشتھ ھا در مقابل چشمانم بھ رقص در قیلبخندم عم.  کردممھیقھھ را ھم ضم قھکونی آو

 .....آمد
 :دی بھ سرش کشی دسترجیا
 نھی دانشگاه، بابا کیای می مترمی ننی تو ھر روز بھ خاطر ای ولم،ی دانشگاھیما فقط دو روز در ھفتھ تو-

  از حد گذشتھگھی دتیشتر
 : بھ ساعتم انداختمینگاھ

  کن، برو دنبال کارتتیلیکمتر مغزم منو ت-
 : گفتی نگرانبا
  نداره ھای شوخانی ساسانھ،ی حراستنی ترسم کارت بکشھ بھ ای داداش بخدا ممان،یا-
 :دمی ام را باال کشینیب
  نکنی نگھبانو واسھ من بازینقش فرشتھ -
 : اخم کردمو
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 ؟ی قرار نداشتبرزیمگھ تو با حامد و فر-
 :م تکان دادی سرو
 ، کردنی بھ پستشون خورده خونھ رو خالی دختر فرارھیبازم -
 : چشم نگاھش کردمی از گوشھ و
  خونشونی ری می کنی کج مقوی وقتھا سر قایخبر دارم تو ھم بعض-

 : شددستپاچھ
  خوانی می وقتھا ازم آب شنگولی کنم، بخدا بعضی نمیداداش بھ جون تو کار-
 : را صاف کردمراھنمی پی قھی
 دختر ترگل ورگل بعد بھ دلت ھی بھ وفتھی باال چشمت بیری خوان، تو کھ نمی میآره بابا، فقط آب شنگول-

 یصابون بزن
 : چانھ باال انداختم و کش دار گفتمو
 دروغ واسھ من ی نـــــــــھ، کالغھ خبرا،ی زنی طاق نمی با آب شنگولوینـــــــھ، نـــــــــھ، دختر فرار-

 آورده
 : شدی لحنم جدکبارهی و
 ھی ھمون دختر فراراقتتونیخاک تو سر ھر سھ نفرتون کھ ل-
 : کالفھ شدرجیا
  اومدشی دو بار پیکیفقط -

 :ستدی باشی اش گذاشتم و باعث شدم سر جانھی سی را رودستم
 گوشھ، االنم برو، عشقم ھی وفتی بری بکن، آخرشم درد و مرض بگی خوای کھ می خوب، ھر غلطلیخ-

 ادیداره م
پا تند کردم و بھ سمتش رفتم، سرم را باال .  خارج شداتی با سر بھ گلرخ اشاره زدم کھ از دانشکده ادبو

 داشت، چشمانم را ی قدم بر میگرفتم و با غرور بھ او زل زدم، او ھم سرش را باال گرفتھ بود و بھ آرام
اما . دی ھم ترسدی کرد، شامگ را شی حس کردم دست و پاد،ی مرا ددم،ی اش رسیتنگ کردم و بھ چند قدم

 : گفتمی بلندی را باال بردم و با صدامی لبم نشست، ابروھای رویزی آمطنتیلبخند ش.  را کج نکردرشیمس
 ی خوردنتم ملسھ گلرخ ملکدهیکش-
 : و بھ راھم ادامھ دادم و گفتمستادمی اما من ناستاد،ی اشی سر جاخکوبیم
 اش دهی کشی ناز شصتش، ھنوز جارون،ی اومد بی شھر خانوم چادرنیی رنگ محلھ پای در قھوه ایجلو-

  صورتتھیرو
 صورت یسر چرخاندم وچشمانم رو.  از کنارش گذشتم، نتوانستم خودم را کنترل کنم و بھ خنده افتادمو

 ی رو،یادآوری یانگشت شصتم را بھ نشانھ .  کردی باز نگاھم ممھیبا دھان ن. وا رفتھ اش ثابت ماند
ستادم و با چشم ی امی داد، سر جاریی را تغرشی ھم فشرد و مسی را روشی لبھاکبارهی. دمیکشصورتم 

دھانم کم کم از ھم باز شد، دستم را بھ کمر .  رفتی من جا خوردم، بھ سمت نگھباننباری کردم، ابشیتعق
 یبعد از رو ی قھی شدم کھ چند دقانی ساسانی شد، متوجھ یزدم و چشمانم را تنگ کردم، وارد نگھبان

نفس حبس شده ام .  بھ من اشاره کردستش و با دستادی ای چھار چوب نگھباننیگلرخ ب.  اش بلند شدیصندل
 یمتوجھ .  کرده بودتی شکاانیاز من بھ ساسان.  دست و پا نبودیرا آزاد کردم، نھ، انگار مظلوم و ب

 :دی شدم کھ بھ سمتم دورجیا



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 17 

 دهی داره تو رو با دستش نشون می مترمی ن؟ی کار کردی چمان،یا-
سرم . بھ من اشاره کرد.  پا تند کرد و بھ سمتم آمدی گوشتکلی ثابت ماند کھ با آن ھانی ساسانی رونگاھم

 ھم ی بھتر بود، موش و گربھ بازنطوری نداشتم، اتفاقا ای اانھیرا باال گرفتم و بھ سمتش رفتم، با ترس م
 . داشتیعالم

 :دیراه رس نفس زنان از انیساسان
 نجای اای بنم،ی ببای ب،یوسفی-
 : براندازش کردمری تحقبا
 ومدمی کردم، داشتم میمن کھ فرار نم-

 : آوردنیی را با شدت پاسرش
 دکترشم ؟ی انجام بدی تونی می خواستی ھر کارگھی دی ارشدیحرف نزن، بچھ پر رو، فکر کرد-

 ی بشھ، تو کھ سھلیجرات نداره وسط دانشکده مزاحم کس
 : با ھمان ناز و ادا گفتد،ی رسانی افتاد بھ گلرخ کھ پشت سر ساساننگاھم

  کنھی مبمی تا در خونھ دنبال من اومده، تعقان،ی ساسانیآقا-
 :دی بھ گوش رسانی ساسانی شد، صدارهی چشمانش زل زدم، او ھم با جسارت بھ من خبھ
 ؟ی کنی منو نگاه کن، کجا رو نگاه م،یآھا-

 : زدی نگاه کردم کھ ھمچنان نفس مانیو بھ ساسان از او گرفتم چشم
 ھی خانوم کنی دونم ای خانوم کردم؟ من اصال نمنیمن دنبال ا-
 : رو بھ گلرخ گفتمو
 دامی دو روز در ھفتھ ھم بھ زور دانشگاه پی من ارشد عمرانم، حت؟یگی دروغ می کشیخانوم خجالت نم-
 ن؟ی ارشدی از بچھ ھاشناسمتون،ی من اصال نمشھ،یم

 :دی انگار حرفم را بار کرده بود کھ بھ سمت گلرخ چرخانیساسان
  دنبالتون بوده؟نینی ببنی خوب نگاش کنن؟یخانوم مطمئن-

 :دمی حرفش پرانی مبھ
 دنبالش؟ قد وفتمی داره کھ من بی قابل توجھزی خانوم اصال چھ چنی خانوم نبودم، انی گم من دنبال ایم-

 رعنا داره؟
 را انھی کرد می سعانیساسان.  و بھ خنده افتادمرمی خودم را بگی بھ قد کوتاھش، نتوانستم جلوی با نگاھو

 :ردیبگ
 برو دنبال کارت، برو شر بھ پا نکن-

 : سر تکان دادمدم،ی خندی کھ مھمانطور
  اشتباه گرفتھی منو با کسیمعلوم ن-
  قھقھھ زنان دور شدمو

................... 
 : بلند شدی صندلی از رودنمی با دی در ھم وارد شدم، منشیدم و با اخمھا شرکت را باز کردر
 سالم مھندس-

 : رفتم، رو بھ او گفتمی تکان دادم و ھمانطور کھ بھ سمت اطاقم میسر
 مھندس کھن اومدن؟-
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 : گفتعی و سرتند
 بعلھ ھستن-
  اطاقمانی بدیبگ-

 آنچھ در ی گردان نشستم و فکرم را روی صندلیرو.  پرت کردمزی می را روفمی اطاق شدم و کوارد
 یمی دوست قدکی.  فرستادمی را بھ سراغش مرجیبھتر بود اول ا.  داد، متمرکز کردمیذھنم جوالن م

 یی گفت خبر جدای گفت، میاصال راستش را م.  گرفتی رفت سراغش و از او خبر می مگر،یبود د
آن وقت من ھم . ھم نبود، خبر را حامد داده بود نی از اریغ. دهی از دوستان مشترکمان شنیکیاش را از 

.  زل زدم کھ وارد اطاق شدرجی در اطاق، سر بلند کردم و بھ ایبا صدا.  دادمیکم کم خودم را نشان م
 : تاب دادم و با لبخند گفتمی صندلیخودم را رو

  کھنرجی ایخوش خبر باش-
 : را بھ چپ و راست تکان دادسرش

 ی خبرو بھت منی چند سال زودتر ا،ی شی خوشحال منقدری دونستم ای م خونھ، اگھیکبکت خروس م-
 دادم

 : شکم قالب کردمی را رودستانم
 تونستم بعد ی مست،ی تو کار من نی برسھ، نامردی روزنی رفتم کنار کھ ھمچشیچند سال از سر زندگ-

  بھمزمی برشوی شوھر کرد برم سراغش و زندگنکھیاز ا
 :ادامھ دادم.  جمع کردنھی سی دستانش را رورجی فرستادم، ارونی کردم و نفسم را بمکث

 آدم پول ھی اون اره،ی دونستم طاقت نمی نکردم، بھ جاش منتظر موندم، می کارا کنم، ولیلی تونستم خیم-
  کنھی تونھ زندگیدوستھ، اونقدر حسرت بھ دل مونده کھ بدون پول نم

 : توجھ بھ پوزخندش گفتمیب. آمد لبخند از دو طرف کش ی بھ نشانھ رجی ایلبھا
 سال دو سال ده ھی شده ،ی گدار بھ آب بزنی بدی نبا،ی صبر کندی کردن فقط بای باشھ واسھ تالفادتی-

 ی صبر کندی عمرت بای ھمھ یسال، اصال شده اندازه 
 : بھ سمتم آمدرجیا
  تو سرتھی چنمی خوب حاال، بگو ببلی زنھ، خی ھم حرف میچھ لفظ قلم-
 کھ جدا شده، ازش بپرس یدی اصال بھش زنگ بزن، بگو از حامد شنای برو سراغش، گھیچند روز د-

  تو حساب کنھی تونھ روی گرده میحال و احوالش چطوره، بگو اگھ دنبال کار م
 : را جلو فرستادنشیری زلب

  کنھیاز م کمک من حساب بی کھ اون روی کنی بعد اونوقت چرا فکر م،ی کردزویخوبھ، فکر ھمھ چ-
 : بھ چپ و راست چرخاندمی صندلی خودم را رودوباره

  کنھی کارو منی کھ ای دونی کنھ، خودتم میحساب باز م-
 : آن پرت کردی رفت و خودش را روواری کنار دی ھای از صندلیکی بھ سمت رجیا
 ؟ی سکتھ نکردنھی ھمھ کنی با ای کنم تو چجوری وقتھا با خودم فکر میمن بعض-

 : شدمرهی خرجی صاف نشستم وبھ چشمان ای صندلیرو
  دارهیحس انتقام آدمو سراپا نگھ م-
 : گفتمی بھ آرامو
  شھی پنچر منھی دم و دستگاه ببنی شرکت با انی منو تو ایوقت-
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 ..... بر لب، بھ گذشتھ رفتمی با لبخندو
 : زدی از دستانش را بھ کمر زده بود و غر میکی رجیا
  بابا، گوش بده بھ منی دختره رو، انی ولش کن ا؟ی آخھ تو مگھ بچھ شد؟ی کنی می کار داریچ-
 : شانھ ام، ضربھ زدی خم شد و با دستش چند بار روو
 ھیاضی ری جزوه ھا رو بده بھ خواھرت، جزوه ھانیا-

 :دمی حرفش پرانی مبھ
 ادی نی بده کسکیفکتو ببند و کش-
 : کالفھ شدرجیا
 جزوه رو بده بھ خواھرت، نی پاشو بھ حرفم گوش کن، ا؟ی کنی می کار داری تو، آخھ چیمغز ندار-

  بھ دردش خورددیشا
 : پنچر شده زل زدم و با خنده گفتمکی الستبھ
 ی شد، برم سراغ دومسی ازش سرویچھ دھن-
 :دمی را شنرجی ای عقب رفتم، صداکی و سمت الستدمی با عجلھ چرخو
  کنده شھھی بھت بگھ گھ خوردم قال قضادی ب برم بھش بگم،ی گلرخ ملکنیبدبخت ا-
 : باال رفتشی صداو
  نکن خوبی نامرد؟ی کنیبابا چند تاشو پنچر م-

 : رفتم، گفتمی دوم کلنجار مکی کھ با الستھمانطور
 زر نزن، ھوامو داشتھ باش-
 گلرخ نی را پنچر کردم و با عجلھ از ماشکیھر چھار الست.  چشمانم برق زدک،یالست" فس" ی صدابا

 ساعت کھ گلرخ از دانشگاه کی ای ساعت گذشتھ بود، می دانم نی نشستم، نمنمیفاصلھ گرفتم و داخل ماش
 نی ماشقابل وجود چشم شدم و بھ او زل زدم، میبا ھمھ .  امدنشی بھ سمت ماشیخارج شد، بھ آرام

حس کردم دلم . باشد پنچر شده نی ماشکی شد ھر چھار الستی شد، باورش نمخکوبی چند لحظھ مستاد،یا
 : بلند شدرجی ایخنک شد، صدا

 بدبخت سکتھ زد-
 رو ادهی کمرش تا شد و کنار پکبارهی.  سرش گذاشت و بھ دور و برش نگاه کردی دستش را روگلرخ

 : تکان دادی سررجیا.  افتاده بودھینشست، بھ گر
  افتادھیبدبخت بھ گر-

 دستانش گرفتھ بود و نی کردم کھ سرش را بی بھ او نگاه میخی اش متاثرم نکرد، ھمچنان سرد و ھیگر
 بوق گذاشتم و دو ی دستم را رودم،ی را روشن کردم و بھ راه افتادم، مقابلش رسنی ماشخت،ی ریاشک م

 : اش زل زدمی بھ چشمان اشکد،یسرش را بلند کرد و مرا د. بوق کوتاه زدم
 ن؟ی خوایکمک نم-
 . تک بوق، از کنارش گذشتمکی بوق گذاشتم و بعد از ی شد، دوباره دستم را رورهی نفرت بھ من خبا
 
 
 پدرم ینگران شدم، نکند برا.  زنگ تلفن، دوباره بھ زمان حال برگشتم، تماس از آرزو بودی صدابا

 :ھول و دستپاچھ گفتم.  افتاده بودیاتفاق
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  شده؟شی شده؟ بابا طوریآرزو، چ-
 :دی آرزو بھ گوش رسیصدا.  ثابت ماندرج،ی ایدر ھم گره خورده  ی اخمھای نگاھم روھمزمان

 بابا رو از یشگی ھمی داروی گردیداداش نگران نباش، زنگ زدم بگم بعد از ظھر کھ از شرکت بر م-
 شھی تموم مگھی تا چند روز در،یداروخونھ بگ

 . و بھ سمت در اطاق رفتدی در ھم چرخی با ھمان اخمھارجیا
  افتاده؟ی بابا اتفاقی نکنھ براست؟ی نی اگھی دزی چیمطمئن-
 ، نگران نباشستی نی چچینھ داداش، ھ-

 : گفتمضیبا غ.  ثابت ماند کھ از اطاق خارج شد و در را بسترجی ای رونگاھم
  چند قلم دارو رو بخره؟نی ارونی تونھ بره بیاون شوھر الدنگت نم-
 :دی کشآه
  خرمیم رم االن ی خودم م،ی خواد بخریداداش نم-

 ی بومرثی آن کی آخر کارھایتا لحظھ . دمی بھ پشت گردنم کشی اش، دستی ھمھ طرفدارنی از اکالفھ
 : باال رفتمیصدا.  کردیشرف را رفع و رجوع م

 داروھا رو گھی دو ساعت دیکی داروھاست، دنی انگار مشکل من خر؟یواسھ من رستم دستان شد-
 ارمیم
 ...دندی خود کشانی باز ھم گذشتھ ھا مرا بھ مو
 : زدمی فرمان ضرب می دستانم روبا
 ی داری سراغ از گلرخ ملک،یدر آغوش بھار خونھ دار-
 : قھقھھ زدمو
 ی گلرخ ملکی کنی کار می پنچر چکیبا چھار تا الست-
 : چشم براندازش کردم و گفتمی گفت، از گوشھ ی نمیزی سکوت کرده بود و چرجیا
 ار کرد؟ دختره سکتھ نکنھ خوبھ کی چتی حاجیدی د؟ی تو لبھ؟یچ-
 : تکان دادی سررجیا
 دلم براش سوخت-

 : زدمپوزخند
 یشی لھ م،یشی کن، وگرنھ داغون می تالفشھی ھمی وقت پس زده نشچی ھی خوای اگھ من،یبب-

 : اش جا بھ جا کردنھی سی را روکمربند
 ادی زیلی خھی آخرنی امانی ا،ی کارو کردنی کردن باشھ کھ تو چند بار پشت سر ھم ایآخھ اگھ بھ تالف-

 بود
 : زدم و گفتمنیی را پانی ماشری گآفتاب

  شدمی مالشی خی دو روز بعد بیکی ومد،ی نمشی نمای اونجورانی ساسانیاگھ جلو-
 : شده ام، گفتمدی کلی دندانھانی ھم فشردم و از بی فکم را روو
  کردمادی داغشو زازیپا گذاشت رو دمم، منم پ-
 دو سھ نی ای تون،ی ھم،ی آخھ؟ اون دختره فقط بھت گفت تو عرعر کردادی از کجا منھیھ ک ھمنی امانیا-

 ؟ی کردتشیھفتھ تو چند بار اذ
 : محلھ مان شدمابانی زدم و وارد خراھنما
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 کھی کھ خالھ و عمو و عمھ و زن عمو بزرگھ و ننھ کوچی کردی می زندگیتو ھم اگھ تو خونواده ا-
 بدبخت من ی بابام،ی و پاشدنی زممی ما خودمون خورد،یومدی بار می کردن مثھ من عقده ایمحلت نم

 ریی تغش کم کم حال و روزگھی ددی تو محل کارش سرش ضربھ دیچند سالھ از کار افتاده است، از وقت
اسھ  ورج،ی حال و روز ماست انی ارن،ی دستمونو بگومدنی نالی فک و فامنی کدوم از اھیکرد، اونوقت 

  زنمی می بھش تو دھنی پا رو دمم ببذاره بدجوری زمون پره، ھر کنوی از زمیلی کھ دلم خنھیھم
 : خانھ پارک کردم و گفتمی جلوو
 قراره بھم فوت و فن شرکت ،ی مھندس کرمشی سر برم تا پھی خوام ی تو خونھ جا گذاشتم، میزی چھی-

 امی دنبال کار شرکت، االن مرمی می بده، بعد از سربازادیزدنو 
 :دمی آرزو را شنی شدم و زنگ در را فشردم، صداادهی پنی از ماشو
 ھ؟یک-
 اری من بی رنگھ برای نارنجی پوشھ ھی زی می برو تو اطاقم رومان،یآرزو، منم ا-

 . بھ سمتم آمدی شد و با دستپاچگادهی پنی شدم کھ از ماشرجی ای متوجھ
 امی گفتم االن م؟ی شدادهیچرا پ-
 یچیھ..چیھ-

 : انگار بھ لکنت افتاده بودرجیا.  سالم کردی بھ آرامرج،ی ادنی در خانھ را باز کرد و با دآرزو
 ،نیام، خوب..سل-

 : لب تشکر کرد و پوشھ را بھ سمتم دراز کردری زآرزو
 داداش بفرما-

 : بلند شدرجی ای بروم کھ صدانی را از دستش گرفتم و خواستم بھ سمت ماشپوشھ
 ، کنکور بھ دردتون بخورهی برادی گفتم شا،یاضی ری جزوه ھازن،یچ...نای ا،یوسفیخانوم -
 : اب دھانش را قورت دادو
  تستھا رو ھم براتون آوردمی سرھی سانسمھ،ی و لرستانی دبیجزوه ھا-

آرزو .  اش شده بودمی و دستپاچگدهی رنگ پری زل زدم، انگار تازه متوجھ رجی کردم و بھ ااخم
 : جزوه ھا را بھ سمتش دراز کردرجی کند، افیمستاصل بھ من نگاه کرد تا از من کسب تکل

 دییبفرما-
 :دمی ھوا جزوه ھا را از دستش کشیب
 ؟یواسھ من رستم دستان شد-
 : بھ آن انداختمی نگاھمی آنرا سر و تھ کردم و نو
  گرفتیمن جزوه داشتم، از من م-
 : رو بھ من کردرجیا
 ستی جزوه ھات کامل نیآخھ گفتھ بود-

 فرستادم و رونی ھا چھ بود؟ نفسم را بینیری خودشنی الیدل.  بھ او زل زدمرهی خی کردم و با نگاھمکث
 :جزوه را بھ سمت آرزو گرفتم

 برو تو-
 .... رفتمنمیبھ سمت ماش.  وارد خانھ شد و در را بستعی جزوه ھا را از دستم گرفت و تند و سرآرزو

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



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 22 

از چند .  بودی نان و آب داریپروژه .  پروژه را ورق زدمی برگھ نی بھ در اطاق خورد، آخری اضربھ
 .می زدی کلنگش را مگری دیھفتھ 

  توایب-
 : گشتانی در نمای دو لنگھ نی برج،ی باز شد و سر امھی اطاق ندر
  شده، ھمھ رفتنلی شرکت تعطمان؟ی خونھ ایرینم-

 چند رجیا.  بھ راه افتادمی را برداشتم و بھ سمت در خروجفمی بلند شدم، کزی تکان دادم و از پشت میسر
 : گفتاطیقدم عقب رفت و با احت

 ...ِ واسھ خاطر؟ی پکرنقدریچرا ا-
 : بعد از چند لحظھ سکوت ادامھ دادو
 ومرثھ؟یواسھ خاطر ک-

 :لھ گفت بھ او انداختم، بالفاصی تندنگاه
 ی زدی با خواھرت حرف می داشتدم،یصداتو شن-

 : کردم، گفتمی کھ در شرکت را قفل مھمانطور
 ی تا لحظھ ره،ی گی کشھ، از آرزو لجم می کرده، تو خونھ ھم مواد ماهی پدر روزگار خواھرمو سیب-

 آخر پشت شوھرشھ
 : زدمی نفس غر مکی رفتم، نیی و از پلھ ھا پادمی چرخو
 کشتمش، نا ی زدم می زدمش، بخدا می خواستم بزنم لھش کنم، خواھرم نذاشت، می اونجا بودم مروزید-

  زدی گوشھ افتاده بود و چرت مھینداشت از خودش دفاع کنھ، 
 : فرستادمرونی نفسم را بو
  آشغالی کھی مرتستی واسش مھم نیچی ھگھیدخترش ھنوز چھار سالش نشده، اصال انگار د-
 ... خاطرات گذشتھ دوباره از ھر سو سر برآوردستادم،یاه پلھ ھا ا وسط رکبارهی و

 : خاراندی پشت گردنش را محامد
  خوب، واسھ ما بد نشدی سنش باال بود ولشونیکی دفھ دو نفر بودن، نی ام،ی از عزا در آوردیپسر چھ دل-
 مکتی نیھمانطور کھ از رو.  کردی مدیی شد کھ با خنده حرفش را تارهی خبرزی زد و بھ فری چشمکو

 : گفتمرجی توجھ بھ مزخرفات آن دو، رو بھ ای شدم، بیبلند م
 ستی نداشی چند روزه پی دختره گلرخ ملکنیا-
 : با خنده گفتمو
 ختھ؟ی تو سرش ری پنچر چھ خاککیبا اون چھار تا الست-

 :دی حرفش پرانی بھ مبرزی فرد،ی بگویزی چرجی انکھی از اقبل
 ی با ما بودشوی دو شب پیکی خوره آخھ؟ عوضش اگھ ی رو، بھ چھ دردت می مترمی ننی انیبابا ول ا-

 یومدی سر حال میحساب
 : را تکان دادمسرم

 دختر شاه کنھی ندونھ فکر می زنھ ھر کی با آب و تاب حرف منی صاحابتو، ھمچیبابا ببند اون فک ب-
 نیریگ ی مھمونش بوده، بدبختا درد و مرض مونیپر

 : گفتی با لودگحامد
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 نی شد؟ اصال ھمی گرفت، پس چی مکدوممونی دیچرت نگو داش، اگھ بھ درد و مرض بود تا االن با-
 ... با ھر دوتاشون بودهنی شازده پسر، انی ھمرج،یا
 : حرفش را قطع کردرجیا
  بابا؟ی ذاری مھیاز من چرا ما-

 : زل زدمرجی را چرخاندم و با غضب بھ اسرم
 ی با دختر فراری دروغ بوده، گفتنای ای ھمھ ی تو کھ گفتنھ،یی چقدر فطرتت پااقتت،ی لیخاک تو سر ب-

 ی الحق کھ خر،ی پرینم
 بھ التماس بای تقررجی ادند،یھر سھ نفر بھ دنبالم دو.  دانشگاه رفتمی پا تند کردم و بھ سمت در خروجو

 :افتاده بود
 ، دوبار بودهیکیجون داداش -
 :ر رو بھ حامد کرد با تشو
  نھای دوبار بوده یکی ؟ی گی چرا نمگھ،یبگو د-

 :دی خندحامد
 کنھ چقدرم ی ندونھ فکر می ھر ک؟یگی چاخان می کشی خجالت نمکلتی از ھ؟یگی می تو چشیگاو م-

 ی داری آر ناموسمانی ایتو جلو
 را داخل کوچھ پس کوچھ ھا نمی از کوچھ ھا قدم برداشتم، ماشیکی آمدم و بھ سمت رونی دانشگاه باز

 آمدند، چشم از آنھا گرفتم و بھ سمت ی دو دختر جوان شدم کھ بھ سمتمان میمتوجھ . پارک کرده بودم
 مطمئن بودم بود، گلرخ.  را کج کنم کھ ناگھان بھ سرعت سر چرخاندمرمی نگاه کردم، خواستم مسیگرید

 کرده ی جفتک پرانشانی وسط ناز و ادارجیا کھ آن روز ی ھم دوستش بود، ھمانیگریگلرخ است، آن د
 و از دیدوستش بھ سمتش چرخ.  کند شد و از دوستش عقب ماندشی قدمھادنمی با دد،یگلرخ ھم مرا د. بود

 و بھ گروه چھار نفره مان خاند گلرخ با سر بھ من اشاره زد، دخترک دوباره سر چرد،ی پرسیزیاو چ
 :دمی حامد را شنی خنده یصدا. نگاه کرد

 ، روی مترمین-
 :دی با دستش بھ شانھ ام کوبو
  قبولارتی ز،یآقا، داداش، مشت-
 گلرخ را در دست گرفت و بھ دنبال خود یدخترک بازو.  ھر سھ نفرشان اوج گرفتی خنده ی صداو

 انداختھ بود و نیی صورت گلرخ ثابت ماند کھ سرش را پای نبود، نگاھم رونمانی چند قدم فاصلھ بد،یکش
 خودم بھ،  دوستشی کردم کھ با صدای نگاھش مرهیخ. دهی اش چسبنھی چانھ اش بھ سدی رسیر مبھ نظ
 :آمدم

 آقا-
 کرده بود، سر تکان شی زل زدم کھ چھره اش را فشن آرایدی زدم و بھ دخترک توپر و سرخ و سفپلک
 :دادم

 ھوم؟-
 :دمی گلرخ را شنیصدا

  نگوی چچینھ طناز، ھ-
 : گفتی دانستم اسمش طناز است با ناراحتی کھ حاال مدخترک
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  بازم دردسر درست بشھ؟ی خوای م؟یآخرش کھ چ-
 : رو بھ من گفتعی تند و سرو
 ستی کارتون درست نن؟ی کنی متی دوستمو اذنقدریآقا چرا ا-

 :دمی را شنبرزی حامد و فریصدا
  امــــــــــــــان،یواااااااا-

 : ھم فشردی را روشی لبھاطناز
 نی با ھم سن خودت کل بندازنی برده،ی دختر رسھیآقا خجالت داره، زورتون بھ -
 یزی آمریبا نگاه تحق.  دھانم از ھم باز شداری اختی جملھ را با ناز و عشوه بر زبان آورد کھ بنی آنقدر او

 :گفتم
 ؟یتو رو آورده ضامنش بش-
 : انداختھ بودنیی رو بھ او کردم کھ ھمچنان سرش را پاو
 ی ذاری پا رو دم پسر مردم می کنی مخودی بیی ترسونقدری تو کھ ا،ی زپرتیختره د-

 :دمی را شنشیصدا
 ، لچک بھ سر، اون شلوارتو با دامن عوض کنی ترسم پسره یمن از تو نم-

 :دمی مانتو اش چسبنی و بھ آستدمی کنم، بھ سمتش پری چھ کار مدمی چشمانم را گرفت، نفھمی جلوخون
 ؟ی زدیچھ زر-

 :دمی را شنرجی ایصدا
  آروممانیا-
 : شدم، تکانش دادمی جررج،ی حرف انی ابا
 بگو غلط کردم-

 : باال رفتمیصدا
  االننیھم-

 : گفتی تکانش دادم، طناز با ناراحتدوباره
 ؟ی کنی کار میچ-

 : سر چرخاندمد،ی از پشت دستم را کشیکس
 ولم کن-

 دهی لبش ترکیگوشھ .  صورتش ثابت ماندی زده ام، رورتی نگاه حنباری و ادمی بھ سمتش چرخدوباره
 اش نگاه دهیبھ چشمان درشتش زل زدم، دوباره بھ لب ترک.  شده بوددهی اش ھم خراشیشانیبود، کنار پ

 : جملھ بھ زبانم آمدنی چطور ادمینفھم. کردم
  شده؟یلبت چ-

 و با نفرت دیدستش را عقب کش.  ور کج شدکی پوزخند، بھ ی بود بھ نشانھ دهی کھ ترکی ھمان سمتلبش،
 :نگاھم کرد

 ، کشفی آشغال، ضعی کھیمرت-
 .... از کنارم گذشتو
 ام دستپاچھ شد و بھ رهی نگاه خریز.  شدمرهی داروھا را بھ دست آرزو دادم و موشکافانھ بھ او خلونینا

 : گفتدنم،ی پدرم ثابت ماند کھ با دی چھره ینگاھم رو. سمت آشپزخانھ رفت
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  کردهری دمان؟ی اومدهیمادرت ھنوز ن-
 رنگش را در ینگاھم افتاد بھ پرند کھ خرس قھوه ا. در خانھ را بستم و وارد سالن شدم.  را ندادمجوابش

 :رو بھ او گفتم.  کردی بھ من نگاه مده،ی ترسی بود و با چشماندهیآغوش کش
 بابات کو؟-
 : بغض گفتبا
 ییتو اطاقشھ دا-
 زل زدم کھ ومرثی و بھ کستادمی چھارچوب در انیب.  مبل رھا کردم و بھ سمت اطاق رفتمی را روفمیک

. باز ھم نفرت در دلم نشست، دوست داشتم بھ سمتش حملھ کنم.  بود،دهی تخت دراز کشیطاقباز رو
. ام کرد  داد معتاد است، کالفھی بازش کھ نشان ممھی چشمان ندنید. دی سر چرخاند و مرا دکبارهی

 : حال گفتی کرد و سست و بیشدستی کھ پمی بگویزیاستم چخو
  حال و روزمـــــــــــو؟ینـــــــــی بی م،یمشتـــــــــ-
 : نفرت گفتمبا
 نمی بی خواھرمو می بدبختنم،ی بیآره م-

 :دی چشمش چکی از گوشھ ی زد و قطره اشکپلک
  بشــــــــــھینجوری خواستــــــــم اینم-

 : باال نرودمی تالشم را کردم تا صدای ھمھ
 ده بار کمکت کردم ،ی شد، دو سال بعد از ازدواجتون معتاد شدینجوری ارتی غی شد، بینجوری ایول-

 ،ی خواھر دستھ گلمو بدبخت کرد،ی و دوباره برگشتیترک کن
 : گرفتی لحظھ بھ لحظھ اوج ممیصدا

 ، ذارهی کھ پاشو کج نمھیبیزن نج ھم یلی خشھ،ی دوست داره کھ ازت جدا نمیلیآرزو خ-
 : شدمرهی خزی موجود ترجم برانگنی و بھ استادمی سرش ای باالو
 رونی پرتت کنم بشی و با لگد از زندگرمیخودم صدبار خواستم طالقشو ازت بگ-

 : ھق ھق افتادبھ
  خواستــــــــم خوشبختش کنــــــــمیمن م-

 پر نھی و باز ھم وجودم از کاوردیرش را تا خون باال ب زدم فرق سیم.  زدمشی را مشت کردم، مدستم
 :شد

  نھ؟،ی بھ من قول دادینجوری دستت درد نکنھ، اق،ی نا رفیخوشبختش کرد-
 : چشمانم را تنگ کردمو
 نھ خواھرمو، ی کنی می دخترمو ازم خواسگاری نگفتم فکر کن دارشی خواسگاری کھ اومدیمگھ روز-

 ی کردم، قول ندادی نداره، مگھ نگفتم خودم واسھ آرزو پدری پدرم حواس درست حسابی دونستیتو کھ م
 ش؟یذاری اونو رو تخم چشات می نگفت؟یخوشبختش کن

 :دمی را شنشی صدارم،ی اش را در مشت بگقھی تخت خم شدم تا ی روو
  بار بھم مواد دادنی کھ اولیخدا لعنت کنھ اون-

 : زدمادیفر
 یدیخدا تو رو لعنت کنھ کھ موادو کش-
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 نگران ی چھره یسر چرخاندم، نگاھم رو.  شدمدهی بھ عقب کشکبارهی اش رفت کھ قھی دستم بھ سمت و
 :آرزو ثابت ماند

 ؟ی کنی کار میداداش چ-
 سرش ضربھ یاز وقت.  کرده بودم، پدر من کھ عقل نداشتی پدرشیخودم برا.  آتش گرفتمدنشی دبا

از پانزده شانزده . می زدی ممانی اش را بھ زخم زندگیحقوق از کار افتادگ. خورد، عقلش کم کم تباه شد
.  داشتما مادر و خواھرم ری و ھوادمی رسی خودم شدم مرد خانھ، بھ حساب و کتاب خانھ م،یسالگ

. اوردی اش را بھ دست نیت وقت سالمچیپدر ھ.  کردمی مدی خانھ خری گرفتم و برای پدر را میداروھا
ھمھ شان . امدندی سراغمان نلی فامی کدام از اعضاچی کھ ھیی روزھام،ی را از سر گذراندی سختیروزھا

 نیا.  کنندی بودند تا تالفرده بھ دست آویاز اول با ازدواج پدر و مادرم مخالف بودند، حاال فرصت خوب
 کھ یاما شوھرش معتاد شد، معتاد بدبخت. ظبش بودم موایدختر را خودم بھ دندان گرفتم، خودم چھارچشم

 دانستم چھ کار ی کنم؟ می گفت چھ کار میحاال خواھرم بھ من م.  توانست باال بکشدیدماغش را ھم نم
  خالصم شوم، کجا اشتباه کرده بودم؟جدان تعفن را بکشم کھ از عذاب ونی خواستم ایکنم، م

 ؟ی دعوا کنی خوای چرا ھمش م؟ی بزنی خوایداداش تو چرا مدام م-
 : از ھم گشاد شدچشمانم

 ؟ی کنی دفاع مشی حال و روزشو؟ از چینی بی نم؟ی بھ نفھمی خودتو زدای ی فھمیآرزو تو نم-
 : و مرا بھ سمت در اطاق کشانددی چسبمی بازوبھ
  کنھ؟ی ازت دوا می بدبخت چھ دردھی بدبخت ھست، زدن ی کافیاون بھ اندازه -

 :دمی چسب مچ دستشبھ
 ، خوام نجات بدمیخواھرمو م-
 :دمیمچ دستش را بوس.  شدشی بھ صورت غم زده اش، دلم ری با نگاھو
 یتو دختر من-

 : از اشک پر شدچشمانش
 نی ارن،ی گی شم، پدر و مادرش بچھ رو ازم می کھ واسھ خاطر پرند ازش جدا نمی دونی داداش، ممیبر-

  کنن تا با پسرشون بمونمیکارو م
 :دمی را شنومرثی لرزان کیصدا

 من خودم پشتــــــتم آرزو، نگران نبـــــــــاش-
 :دیآرزو مرا کش.  بودمزاریچقدر از او ب.  زل زدمومرثی چرخاندم و بھ کسر

  داداشایب-
 : زدمادی شدم، فری مدهی کھ بھ سمت اطاق کشھمانطور

  باال سرشم نفلھریمن خودم مثھ ش-
 ...لم کردند رحم، قد عی بی گذشتھ ھاو

 : گوشم جابھ جا کردمی را رویگوش
 امی دست نزن تا من بیزیمامان، بھ چ-
 : گفتی مھربانبا
 ... فقط کتابخونھس،ی نیزیپسرم چ-

 : باال رفتمیصدا
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 ،یچی دست نزن بھ ھ؟ی جا بھ جاش کنی تونی مگھ م؟ینی بھ اون سنگیکتابخونھ -
 ...یبا آرزو دو نفر-
  کنمی خونھ کمکت مامینھ مامان، من االن م-
 :دی محطاطانھ پرسرجیا.  تماس را قطع کردمو
  شده؟یچ-

 : دور بزنمابانی زدم تا وسط خراھنما
 ، عوض کنھونی خواد دکوراسی مادر من منی برم خونھ،باز ادی رسونمت، بای میی جاھیتا -
 : تکان دادمی سرو
 م، آرزو جون نداره کنی گھ با آرزو جا بھ جاش میانگار چقدر زور بازو دارن، م-

 : را در ھم گره کرددستانش
  کمکتامی گم، من میم-

 خواست کمک کند و جزوه بدھد و جنتلمن یمدام م.  مرگش شده بودکی پسر نیا.  در ھم شدمیاخمھا
 کھ در سرم یزیچ. نفسم تند شد.  کردی چشم نگاھش کردم، با اخم بھ رو بھ نگاه میاز گوشھ . شود

 : گذشتنم از ذھی فکرکبارهیلبم را بھ دندان گرفتم و . ختیو روانم را بھ ھم ر داد، روح یجوالن م
 ...نھی سنگیلی خونھ کمکم کن، کتابخونھ خمیباشھ، بر-

 : رفتی مرجی ای بھ استقبالمان آمد، قربان صدقھ یی با خوش رومادر
 ،می بخدا من و خواھرش بود،یدیپسرم زحمت کش-
 درشت بود، حتما مادر با یلی خرجیا.  احتماال قند در دلش آب شدرج،ی درشت ای بھ قد و باالی با نگاھو

 رج،ی ادنی بھ آرزو نگاه کردم کھ با دی چشمریز.  کمکش حساب کندی تواند روی کرد میخودش فکر م
 : من گفتبھ  و رودیرنگش پر.  دستپاچھ شددنشی با درجیا.  انداخت و سالم کردنییسرش را پا

 ونھ کجاست؟ کتابخمان،یا-
 :دی اش کشی بھ روسری دستمادرم

  جبران کنمتی عروسشاالی مادر، اینی ببری خا،ی بنجاس،یپسرم ا-
 مبل نشستھ بود و ی زل زدم و پشت سرش بھ راه افتادم، نگاھم افتاد بھ پدر کھ رورجی لب ای لبخند روبھ
 و دی کشنیی اش را پای شدم کھ روسررهیپلک زدم و بھ آرزو خ.  کردی ھدف بھ چپ و راست نگاه میب

 .ستادی آن طرف از مادر ایکم
 ری اون طرف کتاب خونھ رو بگمان،یا-
 ... درھم بھ سمت کتابخانھ رفتمیبا اخمھا.  طرف کتابخانھ را بلند کردکی ی خودش بھ راحتو

 : گرفترجی را مقابل اوهی ظرف ممادر
 ،یپسرم دورت بگردم، کمک حال ما شد-
 : زدیفس م نفس نرجیا
  خورم دستتون درد نکنھی نموهی نکردم، می است، کارفھیحاج خانوم وظ-

 : را مقابلش گرفتی چاینی سآرزو
 دییبفرما-
چشمانم را تنگ کردم و . دی لرزی برداشت، دستانش می شد و دستش را دراز کرد و استکانزی خمی نرجیا

 دیآرزو متوجھ نشد و چرخ. بھ صورت عرق کرده اش زل زدم، سرش را باال آورد و بھ آرزو نگاه کرد
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 ی سرش مر دیبی و غربی عجی مطمئن شدم فکرھاگرید.  ھم فشردمی را رومیلبھا. و بھ سمت من آمد
 پشت سر ی تعارفات و تشکرھاانی م بعد،ی قھی دقستیب.  خوردنش تمام شودیمنتظر ماندم تا چا. چرخد

 از دم،ی چسبرجی ای قھیمادر کھ در خانھ را بست، معطل نکردم و بھ . می آمدرونیھم مادرم، از خانھ ب
 : گفتیناباور  بارجیا.  کوچھ کشاندمنیاو را کشان کشان بھ اول.  حرکتم جا خوردنیا
 مان؟ی شده؟ ایچ-

 : چسباندم و گفتمواری او را بھ دمحکم
 رتم؟ی غی واسھ ناموس خودم بذارمی کھ من سر بھ سر دختر مردم مالتی تو سرتھ؟ بھ خی چق،ینا رف-
 : باال رفتمی اش چنگ زدم و صداقھی بھ و
 ؟یبھ خواھر من نظر دار-

 : تکانش دادمد،ی باال آمد و بھ مچ دستانم چسبشیدستھا.  و گنگ نگاھم کردجی خورد و تا چند لحظھ گجا
 کشم، ی من بھ خاطرش آدم م؟یدی واسش دی خواھر من مثھ برگ گل پاکھ، چھ خوابش،ی گاو مرجیا-

  کشمی مقیرف
 : بھ او اشاره زدم و ادامھ دادمری با تحقو
  کشمی ھم مقینارف-

 :دوباره تکانش دادم.  از مچ دستم شل شددستانش
ھا، خواھرم مثھ  شھی سرم نمی خودم شوخی تو مغز پوکت فرو کن، من واسھ بچھ نوی اش،یگاوم-

 مادر ساده داره، دختره ھم ھفده ھجده ھی زنھ ی و ھشت مشی پدره کھ شیدی ما دی خونھ یدخترمھ، اومد
 ارم؟ی از عزا در بی فرصتھ کھ دلنی پس بھترار،یسالھ است، داداشھ ھم خ

 :دمی کوبواری دوباره محکم او را بھ دو
 ،شی گاو مرجی کنم ای مزتی رزیر-

 : در ھم شدشیاخمھا
 ...من-
 : از درد خم شددم،ی شکمش کوبری مشت زبا
 بی عش،ی گاو می خوردیادی گھ ز؟ی نامرد، بھ خواھر من؟ بھ دختر من نظر بد دار،ی نا لوط؟یتو چ-

 ی کنم برگردونینداره، مجبورت م
 :دی داد و خودش را عقب کشی دلش بکوبم کھ جا خالری را بلند کردم تا با لگد زمی پاو
  بھ خواھرت ندارمی من نظر بدمان،ی ایگیرت مچ-

 : سمتش حملھ کردمبھ
 گاهی خونش کتابخونھ جا بھ جا کنم؟ من نگاه گاه و بامی دستش، من مدمی پس من جزوه مگم؟یمن چرت م-

  فھمھ؟ی پپھ است، خره نممانی کھ االتی بھ خندازم؟یبھش م
 : و مرا بھ عقب ھل دادستادی اشیسرجا

 .. ندارم، منیمن بھ خواھرت نظر بد-
 : فرستادرونی نفسش را بو
 من آرزو رو دوس دارم-
 : شدم و دوباره بھ سمتش حملھ کردموانھید
 ی عوضِشی گاو ماری اسمشو نار،یببند دھنتو، اسمشو ن-
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 : مرا بھ عقب ھل داددوباره
 شی خواسگارامیبا مادر و پدرم م-

 :دمی اش چسبقھی و بھ دمیپر
 ؟ی از کش؟ی گاو میکنی مشی خواسگاریاز ک-

 : چشمانم زل زدبھ
 از تو-

 : ھم فشردمی را رومیدندانھا
 ی ھاش؟ با دختر فراری دست ھمکالسدهی کھ عرق می بھ پسردمی من خواھر برگ گلمو میفکر کرد-
 ؟ی آدمنی ھمچھی بھ دمی من دخترمو مش؟یبھ؟ آره گاو م* خوایم
 : زدمادیفر.  با قدرت او را بھ عقب ھل دادم، تلو تلو خوردو
 خواھر آفتاب و مھتاب ؟یشی می چھ گھیشی ارشد عمران مگھی دو سال دی بدبخت، فکر کردِیساق-
 با حامد و شی دو سھ شب پنی دست تو؟ مگھ ھمدمشی می کھ کردی ھمھ کثافتکارنی بعد از ادمویند
  خواھرم؟ی خواسگاریای میگی مییبعد با پر رو ،ی سر دختر فرارنیختی نربرزیفر

 : گفتی قدم بھ سمتم آمد و با نگرانکی
  سرمزمی ری مشھد آب توبھ مرمی مشم،یآدم م-

 : زدمادیفر
 ی نمینیری خودشگھی د،یاری ھم اسمشو نمگھی دستت، ددمی گرگ مرگھ، خواھرمو نمیحفھ شو، توبھ -

 ش؟ی گاو مرجی ای فکر کردی چ،یکن
 : با غرور سرم را باال گرفتمو
 ... باال سرشم نفلھریمن خودم مثھ ش-
 
 

 ی زندگی ھای بدبختادی آتش بزنم و بھ یگاری خواستم سیم.  بھ سمت تراس رفتممی خانھ شدم، مستقوارد
 خواھر گری دی شھر، مادرم خاک شده بود و گوشھ نی ای گوشھ کی.  دود کنمی دود کنم و ھیام، ھ

 و نھی کبود  کھ سالھای شھر من بودم، مننی اگری دی سوکی.  کردی اش سر میر مافنگبدبختم با شوھ
 گری درس و دانشگاه، دی سالھامانیاز آن ا.  احساسات خوب را در قلبم گرفتھ بودی ھمھ ینفرت جا

 گرفتم و گاری از سیقیکام عم.  زل زدابانی تراس نشستم و بھ خی تک صندلیرو.  نمانده بودی باقیزیچ
 رفت و یچپ و راست م دخترک.  را سد کرده بودی ثابت ماند کھ راه دختری پسر جوانیچشمانم رو

 چپ و راست رفتن ھا مرا بھ گذشتھ ھا نی پوزخند زدم، ادنشانیبا د.  کردیپسرک باز ھم راھش را سد م
 .... بردیم

 : گفتد،ی دوی ھمانطور کھ بھ دنبالم محامد
  و تاپ ھم؟پیبھ ت نی زدرجیداش، با ا-
 : درھم گفتمی اخمھابا
  ندارهیبھ تو ربط-
 : گفتاطی احتبا
  کار کرده؟ی خوام بدونم چی نزدم، فقط میچاکترم ھستم، من کھ حرف-
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 خواستم خودم را ھر چھ یم.  رفتی طناز، دوست گلرخ ثابت ماند کھ بھ سمت در دانشگاه می رونگاھم
 اش دهی ترکی لبھاریتصو.  نبوددای بود کھ در دانشگاه پیباز ھم گلرخ چند روز.  بھ او برسانمعتریسر
 عیتند و سر. ختھی بھ سرش ری چھ خاکدمی فھمی مدیبا.  رفتی لحظھ از مقابل چشمانم کنار نمکی یحت

 :گفتم
 دمیزر زر زد، دمشو چ-
 : پا تند کردم، حامد با عجلھ گفتو
 باور کن ش،ی گاو ممی نداره، پس ما چرا اسمشو گذاشتی کھ عقل درست و حسابین دویبابا ولش کن، م-

 ،می مونی ھم مات مبرزی کھ من و فرادی از دھنش در می چرندھی وقتھا یبعض
 : از دانشگاه خارج شد، حامد ھمچنان ادامھ دادطناز

 الی واسھ خودتون فکر و خگھی ھا بپره، قبلش بھ ھمشون می خواد با دختر فراری میجون داداش وقت-
 اتی چرندنی و از ارمی می دوست دارم و واسش مویکی من نا،ینکن

 :دمی و بھ سمت حامد چرخستادمی امی حرف، سر جانی ادنی شنبا
 ؟یگیراس م-

 : سرش را خاراندحامد
 ھی کن، قھر چی طیالی خی گفتھ بی پسره کال خلھ، ولش کن بابا، ھر چنیآره بابا، بب-

دوباره . اندازدی بود اسم خواھرم را بر سر زبانھا بکی نزدگری دی عوضرجیا.  ھم فشردمی را رومیلبھا
 : گفتمعیتند و سر.  طناز در دانشگاه نبوددم،یبھ عقب چرخ

  باھات کار دارمانی جرنی بعد سر ھم،یی برم تا جادیمن با-
 : تکان دادی سرحامد

 دمی مشی خورده خودم گوشمالی ھر گھز،ی بھم نرمونویبرو بھ کارت برس، فقط جون من جمع دوست-
با عجلھ از دانشگاه .  دانشگاه رفتمی کرده و نکرده از حامد جدا شدم و بھ سمت در ورودیخداحافظ

 اش ی بھ چند قدمدم،یپا تند کردم و دو.  رفتی طناز ثابت ماند کھ قدم زنان مینگاھم رو. خارج شدم
 :دمیرس

 خانوم، واستا-
 :با عجلھ مقابلش سبز شدم.  تند شدشی را برگرداند و قدمھاشی اخم کرد، رودنم،یچرخاند و با د سر طناز

 کارت دارم-
 را کج کرد و بھ سمت چپ رفت، دوباره راھش رشیمس.  و با غضب بھ من چشم دوختستادی اشی جاسر

 :را سد کردم
  باھات حرف دارمگمیم-
 : عشوه گفتبا
  نــــــــدارمیحرفمـــــــــن با شمـــــــا -
 :ستادمی باز ھم مقابلش اد،ی بھ سمت راست چرخو
  نھ؟ای یدی گوش مھ،یدو کلوم حرف حساب دارم، در مورد دوستت گلرخ ملک-

 : را باال گرفتسرش
 کھ سرش یــــــــی داره، اون بالی اون خودش ھزار تا گرفتــــــــارــــــن؟ی خوای از جونــــــش میچ-

  بس نبـــــــود؟ـــــــنیآورد
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 :دمی بھ چانھ ام کشیدست
  بود؟دهیلبش چرا ترک-

 : نازک کردی چشمپشت
 ــــــــــنیشـــــــما باعث شد-

 : گشاد شدچشمانم
 ، دختر بلند نکردمیمن؟ من تا حاال دست رو-
 : دادنی اش را چینیب
  خوام بـــــــــرمی کنار مــــــنیبر-

 : باال رفتمیصدا
 ؟ی زنی حرف مھی نھ؟ چرا نسای شده ی چیگیم-

 : نازک کردی ھم پشت چشمباز
 ـــــــــــن؟ی پنچر نکردنشــــــــوی ماشــــــــکیمگھ شمــــــــا چھارتا الست-

با . منتظر نگاھش کردم. خوب من پنچر کرده بودم، کار من بود.  اش زل زدمی چشمان عصببھ
 : گفتتیعصبان

 ھاش ی افتــــــــاده، شما از بدبختـــــــــــاطشونی حی گوشھ نیخورد، ماش خونھ کتـــــــک یتو-
 افتاده؟ اون روز ھم ی تو چھ دردســـــــرنـــــشی ماشی بابت پنچرـــــــــنی دونی من؟یخبــــــــر دار

 ...سی نداشی کھ بازم پــــــــنینی بیچون ممکــــــن بود درسش حذف بشـــــــھ اومد دانشــــــگاه، م
 : را قطع کردمحرفش

  کتکش زد؟یچرا کتک خورد؟ ک-
 : رفتادشی عشوه حرف زدن از با
  کننی متشی خونھ ھم اذی تون،ی ماشیری نداده بابت پنچر گیپدرش بھش پول-

 : شدمکالفھ
  کتکش زده؟ی ک؟ی زنی حرف نمی کنھ؟ چرا درست حسابی متشی اذیک-

 : را بھ کمر زددستانش
  اشیادرپدرش و نام-

  مادر نداشت؟ مادرش کجا بود؟؟ینامادر.  از ھم وا رفتصورتم
 مادرش کجاست؟-
 دستشو ی حسابـــــــتونی کنھ، شما ھم با اون شاھکار آخری متـــــــشی اش اذیمادرش مرده، نامادر-

  تو پوست گردوووووـــــــنیگذاشت
 :افکار مزاحم را پس زدم.  کھ چندشم شددیرا با ناز کش" گردو" آنقدر و
  پنچر شده؟نی ماشکی داره کھ الستی چرا کتکش زده؟ بھ اون چھ ربطشینامادر-
 : شانھ جا بھ جا کرد و گفتی را روفشیک
 بھونھ ھی ربط داره، فقط کافـــــــرهی گی کھ گلرخ میــــــنی پول بنزی حتـــــــشی اون خونھ بھ نامادریتو-

 ی دستشــــــون دادی شما ھم کھ خوب بھونھ اتـــــــھ،وفیدستش ب
 ..... بھ سرعت برق و باد از کنارم گذشتو

.............. 
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 پرنده پر ابانیدر خ.  پرت کردم، آن دختر و پسر جوان ھم رفتھ بودندابانی را از تراس بھ خگاری سلتریف
حس .  گرفتمی روزھا زود گر منیا. ام رفتموارد خانھ شدم و حولھ ام را برداشتم و بھ سمت حم.  زدینم
 کردم یھر چقدر تالش م.  ام آورده بودیگلرخ چھ بھ روز من و زندگ.  شودی کردم مغز سرم داغ میم

 از ذھنم ی آساننی بر من گذشتھ بود، بھ ار،ی ھفت ھشت سال اخنیآنچھ در ا.  رفتی نمرونیاز ذھنم ب
 مھی را بھ عقب فرستادم، دھانم نمی با دستانم موھاستادم،ی دوش آب اریوارد حمام شدم و ز.  شدیپاک نم

 شد، دوست داشتم بھ او دهی سمت گلرخ کشبھ  دوباره ذھنمخت،ی ری سرم میباز بود و آب شر شر رو
اصال اگر ده . ردی نگلمی کند، تحوی محلی رفتم سراغش، بھ من بی کھ وقترد،ی گفتم از من فاصلھ بگیم

 بودم مو را بھ تن خودم ھم دهی کششی کھ براینقشھ ا.  خانھ شان نشستم جوابم را ندھدسال ھم پشت در
 : لب تکرار کردمریز.  کرده بودخیس
 
 ای نشھ گلرخ، دور و برم نداتی دور و برم پر،یازم فاصلھ بگ-
 : رفتی لحظھ بھ لحظھ باال ممی صداو
 ایدور و برم ن-
 : زدمادی فرکبارهی
 ـــرـــــیازم فاصلھ بگ-

 ... در حمام، تکانم داد و گذشتھ ھا در ذھنم، رژه رفتندمی صدانیطن
 نگاھم شده ینی سنگیآرزو متوجھ . اورمی دانستم فکرم را چطور بر زبان بی زده بودم بھ آرزو و نمزل

 گفتم، ی مدیبا. دمی جویپوست لبم را بھ دندان گرفتھ بودم و م.  زدیبود و دستپاچھ کتابش را ورق م
 از خودمان کس ریاصال ما چھار نفر کھ بھ غ.  کردیآرزو ھم مرا درک م. زمان دست دست کردن نبود

 بود، یآرزو دختر قانع. می و خودمان بھ کمک ھم بلند شدنی زممیخودمان خورد. می را نداشتیگرید
 : بھ خودم آمدمشیبا صدا. دی فھمیبرادرش را م

 داداش-
 :م شدرهی چشمان نگرانش خبھ
 ھ؟یچ-
  کردم؟ی من کار؟ی کنی نگام مینجوریداداش چرا ا-

 :ستادمی تختش بلند شدم و مقابلش ای دھانم را قورت دادم و از روآب
 ی بھ من ندارینھ، تو کھ کار-

 : انداختنیی را پاسرش
 ی کنی نگام می جورھیآخھ -
 : زدمای بگذارم، دل بھ درانی را با او در میزی خواھم چھ چی آمد مادمی
 ؟ی بدی ببری تونی می آرزو، پول آموزشگاھو تا کنمیبگو بب-

 : مکث کردیکم
 میاریگفتن تا امروز ب-

 : فرو بردمبمی را داخل جدستم
 یدی پولو بھشون مگھیباھاشون صحبت کن بگو تا دو ھفتھ د-
 : شدجیگ



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 33 

 ،ی تو کھ پولو بھ من دادیول-
 : را باز کردزشی می خم شد و کشوو
 ناھاشیا-

 :دمی را از او دزداھمنگ
  دمی بھت پول مگھی بھم بده، دو ھفتھ دشھی دارم، اگھ ماجیآرزو پولو احت-

 : بھ سمتم دراز کردی ھم مکث نکرد، پول را از کشو برداشت و دو دستھی ثانکی ی حتآرزو
 چشم داداش-
 :خجالت زده شدم.  پشت چشم ھم نازک نکردی حتست،ی چازمی ندی نپرسی حتو
  بھشونی بدی ببردمی پولو مگھیدو ھفتھ د-
 : دستش گذاشتمی دستم را روو
 دختر کوچولو-
 ... لبخند زدمو

 من بھ آن حال و روز افتاده بود، ی خرکی گلرخ بھ خاطر شوخنکھیفکر ا.  کردی نممی وجدان رھاعذاب
دوستش کھ دروغ . اشد بختھی کردم اوضاعش داخل خانھ آنقدر بھم ریفکر نم.  ام کندوانھی بود دکینزد
 با مشت بھ یکس انگار.  بودمدهی لبش را دیدگی خودم با چشمانم خودم ترک؟ی گفت، اصال چھ دروغینم

فکر کردم از آن .  شودنطوری خواستم اینم. اصال ھر چھ کھ بود، من باعث شده بودم.  بوددهیدھانش کوب
 ی دانستم نامادریمن چھ م.  دادی را نشان منی است، لحن صحبتش کھ ھمی مامانشی تی تیدخترھا

 مادرش مرده، قلبم فشرده نکھیا یادآوری کھ غالم حلقھ بھ گوش زنش است و با یفوالد زره دارد و پدر
 ی خط قرمز مکی دختر، نی دور اگریاصال د.  دادم بھ طناز تا بھ دستش برساندی را مکھایپول الست. شد
 ی رفتھ بود و حس مزخرف عذاب وجدان، بھ جانی ام از بنھیک.  شدمی اش ھم رد نمی قدمکی از دم،یکش

 گفت، چند ی راست مرجی خواباندم، ایدادم و شر را م ی را مکھایپول الست.  کردی نممی رھایآن لحظھ ا
 بار بھ من گفتھ بود نی آمد آخرادمی.  بودادی زیلی خگری دی آخرنی بودم، ادهیبار پوزه اش را بھ خاک مال

 کردم کھ دستمان ی گلھ معارمانی بی ھالی از فامشھی کش نبودم، خودم ھمفیکھ ضعنھ من .  کشفیضع
 ی دانستم کسی کھ منی خواستم، ھمی شان را نمیاصال کمک مال.  زدندی نمسر  گرفتند، بھ مایرا نم

 ... کش نبودمفینھ، من ضع.  بودی کافمی باشد، براادمانیھست کھ بھ 
 : در ھم گره شده رو بھ او گفتمی و با اخمھاستادمی طناز امقابل

  داره، بده بھ دوستتمتوی قنی دست دو، ھمکی و ھفتاد تومنھ، حساب کردم پول چھارتا الستصدی سنیا-
 : با نگاه متعجب رو بھ من گفتطناز

 بـــــــدم بھ گلـــــــرخ؟-
 :اورمی بود ھمانجا مقابلش باال بکی ھم جمالت را کشدار ادا کرده بود و نزدباز

 ، بھ بقال سر کوچھنینھ، بد-
 :دمی حرفش پرانی اعتراض کند کھ بھ مخواست

  نھ؟ای رنی گی خوام برم، باالخره پولو میخانوم من عجلھ دارم م-
 : گفت و پول را گرفتیظیغل" شیا" لب ریز
  تو خونھ کتکش نزننگھی بخره تا دکی تونھ چھار تا الستیم-

 :افکارم را پس زدم.  زدندی آمد کھ کتکش مادمی در ھم شد، باز ھم میاخمھا
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  خونھ دردسر درست نشھ؟ی تون؟یدی پولو بھش میبھ چھ اسم-
  پولو از مــــــــن قرض گرفتـــــــــھگھیتو خونـــــھ م-

 : رژه رفتمشی وسط ناز و اداانھی ھم فشردم و موذی را رومی ھادندان
  حاج خانومادیَزت ز-

 : درشت شدچشمانش
 ــــــاج خانومــــــــم؟من حــ-
 : و گفتمستادمی امی آمد، سر جاادمی یزی چی کھ بروم، ولدمی توجھ بھ حرفش چرخیب
 بھش غاموی پنی ای بھ کارش ندارم، ولی کارگھی دم،ی حساب شدی بن،ی بگیخانوم، بھ گلرخ ملک-

 ری ترم دو ارشد عمران گفت ازم فاصلھ بگ،یوسفی مانی کھ انیبرسون
 . سر چرخاندم و رفتمو
 
 

چشم .  قلبم پاره شودی ھاانی کردم ھر لحظھ ممکن است شری احساس مد،ی تپی منھی تند تند در سقلبم
مثل . گر گرفتھ بودم.  کردی گوشش گذاشتھ بود و بھ من نگاه می را روی کھ گوشرجیدوختھ بودم بھ ا

آن .  را بشنومشیصدا  قرار بودنباری کرد، ای فرق میلی خنباری آمد اما ای کھ اسم گلرخ می لحظاتیھمھ 
.  ام گذاشتمنھی سی رویدستم را بھ آرام.  خشک شده بودمی زد، گلویچشمانم دو دو م. ھم بعد از سھ سال

 انگشت اشاره اش کبارهی تماس را قطع کند کھ می بگورجیدھان باز کردم تا بھ ا.  کرده بودخی میدست و پا
 :، بلند کرد"صبر کن" یرا بھ نشانھ 

 یسالم خانوم ملک...الو-
 :دمی گلرخ را شنفی ظریصدا.  از بدنم پرواز کردروح

 سالم، شما؟-
 یھنوز ھمان صدا. خودش بود، گلرخ بود.  خوردی کھ با ھر تپش، بدنم تکان مدی تپی آنقدر محکم مقلبم
 :دی خندرجیا.  زدی را داشت و با ناز و عشوه حرف مفیظر

  آشناھی-
 گلرخ ،ی اھیبعد از مکث چند ثان.  بردم و با تمام وجود گوش شدملشی موباکی سرم را نزداری اختیب

 :جواب داد
 اوردمی بھ جا ند،یببخش-

. دمی سھ سال، اصال نشننی را در اشیسھ سال گذشتھ بود، سھ سال گذشتھ بود و من صدا.  رفتجی گسرم
چشمانم از نم اشک سوخت و من با لجاجت .  منجمد شده بودمیحاال بعد از سھ سال انگار خون در رگھا

 ی مھی عشقش گری چھ بود؟ مرد برای براھیاصال گر.  نشودی ھم فشردم تا اشکم جاری را رومیدندان ھا
 کرد و رفت، خودش یدر حقم نامرد.  عشق از دست رفتھ ھم نبودی من چھ بود؟ حتیکرد، گلرخ برا

 : تکان خوردمرجی ایبا صدا.  عشق نبودگری کھ دنیا. مرا پس زد
 ،نی کارتو دارمی سنی ھمھ سال ھنوز ھمنیپس واقعا من سعادت داشتم کھ بعد از ا-

 از گلرخ بھ یی صداھی چند ثانیبرا.  سوختی می از خشکمیگلو.  ام چنگ زدم، نفسم تند شده بودنھی سبھ
 : اخم کردرجیا.  نگاه کردمرجی بھ ایبھ تند. دیگوش نرس

 ن؟ی ھست،یالو، خانوم ملک-
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 :دی گلرخ باز ھم بھ گوشم رسفی ظریصدا
  کھن؟رجیا-

 : قھقھھ زدرجیا.  را شناخترجی را بستم، اچشمانم
 گذره؟ی خوش منینی بی خانوم؟ ما رو نمنی کنھ، خوبیبھ بھ، حافظھ تون ھم خوب کار م-

 : جواب دادی اھی ھم با مکث چند ثانباز
 بھ مرحمت شما-
 : بھ خود گرفتینی غمگی افھی قرجیا
  واقعا متاسف شدمدم،یاز دوستان خبرو شن-

 :دی بالفاصلھ پرسگلرخ
 کدوم خبرو؟-

 : بھ من زد و ادامھ دادی چشمکرجی زل زدم، ارجی گونھ ام گذاشتم و بھ ای انگشت دستم را روچھار
 تونویخبر جدائ-

 :فرستاد را باال شی ابروھارجیا. دی از گلرخ بھ گوش نرسیی ھم صداباز
 ؟یالو؟ خانوم ملک-
 ن؟یدی شنیاز ک-
 : بھ من انداختی نگاھمی نرجیا
 ی ارشد معماری از بچھ ھااد؟ی مادتونی ،یحامد رستم-

دوباره آن .  را بشنومشی وجود صدای خواستم با ھمھ ی شدم، مزی خمی نی صندلی و از رواوردمی نطاقت
 را بشنوم و شی خواستم صدایمن م.  کردی میی کردم، تھ دلم خود نمای کھ از آن فرار میحس مزخرف
کس مباح بود،   ھریکھ رحم و مروت برا.  کردکونی ام را کن فی گلرخ زندگنی بزنم کھ ابیبھ خودم نھ

 مھر و محبتم بھ او ی خواستم تھ مانده یم.  حرام بود،ی گلرخ ملکنی ھمی ھر کس واجب بود، برایبرا
 : وجودم را لرزاندی گلرخ ھمھ یصدا.  ببرمنیز برا در قلبم ا

  خبرو رسونده، درستھ؟یطناز ذوالفقار-
 ..... شدمدهی سرگرم جواب دادن بھ گلرخ شد و من بھ گذشتھ ھا کشرجیا

 : سرش را بھ چپ و راست تکان دادبرزی بودند، فرستادهی و حامد دست بھ کمر مقابلم ابرزیفر
 ستی نروزی امروز و دی ما کھ برای دوست؟ی قھر کردرجی با ا؟یداداش بچھ شد-

 : خاراندم، جواب دادمی کھ پلک چشمم را مھمانطور
 سی نیروزی ھم دیلی خمونی آشنا شدم، پس دوستسانسی لی آخرارجیمن با ا-

 :دی کوبمی با مشت بھ بازوحامد
 می بدتونی آشتمی خوای جون داداش، مایکوتاه ب-

 : بھ او براق شدمرو
 ن؟ی دخالت کردسی کھ بھتون مربوط نی بازم تو کارن،ی بدی ما دو تا رو آشتنی کردخودیب-

 :دی ھوا پس گردنم کوبی برداشت و بزی بھ سمتم خبرزیفر
  دانشگاه؟یای ھر روز نمگھی دنھی پس واسھ ھم،یچرت نگو داش، مثھ دخترا لج کرد-

 نداشتم، کار ھر روزه ام سر بھ سر ی کارگرید.  آمدمی ھر روز بھ دانشگاه نمگری بود، دبرزی با فرحق
ھمان دو روز در .  از خودم لجم گرفتھ بودی لبش، حسابیدگی ترکانی بود کھ با آن جریگذاشتن گلرخ ملک
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گلرخ کھ . ی با گلرخ ملکھ چشم در چشم شوم و نرجی کردم نھ با ای می آمدم و سعیھفتھ را بھ دانشگاه م
بند .  را واسطھ کرده بودبرزی حامد و فرنباری بود کھ انگار ارجیفقط مشکل ا نبود، دایباز ھم در دانشگاه پ

 : شانھ مرتب کردم و با پوزخند گفتمیکولھ ام را رو
  کھ خودمو ازش قائم کنم؟ھی ھم عددشیدو روز در ھفتھ کالس دارم، اون گاو م-
 :دمی حامد را شنی کردند، صدا ھم بھ دنبالم حرکتبرزی بھ سمت در دانشگاه بھ راه افتادم، حامد و فرو
 ؟ی برزخ شدینجوری کرده کھ ای پسره چھ غلطنی اصال اگھ،یداداش تموم کن د-

 : بلند شدبرزی فریصدا.  شلوارم فرو بردمبی را ندادم و ھر دو دستم را داخل ججوابش
 ، زنمی شب بھت زنگ مشھ،ی ما کالسمون االن شروع ممانیا-

 سوشرتم را باال پیز.  لرز بھ جانم انداختد،ی کھ وزیباد سرد.  بودیھوا ابر.  آمدمرونی دانشگاه باز
 : متوقف شدمیی آشنای رفتم کھ با صدای منمی و قدم زنان بھ سمت ماشدمیکش

 ؟یوسفی یآقا-
از سر .  جا خوش کردمی دو ابرونی بیاخم. دمی ام دی گلرخ بود، سر چرخاندم و او را در چند قدمیصدا
.  خوردی بھ چشم می کبودی اش بھتر شده بود، کنار لبش، ھالھ یشانیزخم پ.  پا براندازش کردمتا بھ

 : شدمرهیچشم از لبش گرفتم و بھ چشمانش خ
 ھوم؟-

 : قدم بھ سمتم برداشتکی را در ھم گره کرد و دستانش
 ن؟ی بھ حرفم گوش کنشھیم-
 : منتظر جوابم نماندو
ِ خواستم بابت، بابت جریم-  ... ھاکی الستانیِ

 :دمی را از پشت سرم، شنشی قدمھایصدا.  و بھ راھم ادامھ دادمدمی حرفش را کامل کند، چرخنگذاشتم
 نی صبر کن،یوسفی یآقا-

 : و راھم را سد کردستادیمقابلم ا.  نکردماعتنا
 نی اجازه بدیوسفی یآقا-

 جملھ کیصلھ چشم از او گرفتم و تنھا  حویب.  جملھ را گفت کھ ابروانم باال رفتنی با ناز و عشوه اآنقدر
 :گفتم

 برو کنار-
 :باز ھم راھم را سد کرد.  گذشتمواری او و دنی بی خودم را کج کردم و از فضاو
  لطفان،یبھ حرفم گوش کن-

 : شدمیعصب
  بھت نرسوند؟غاممویدوستت پ-

 : مضطرب شدنگاھش
 ... خبرو رسوندهیظناز ذوالفقار-

 : را قطع کردمحرفش
 ریپس ازم فاصلھ بگ-
 : گفتعی تند و سرنباری دوباره خودم را کج کردم، او
 ... من حرف بزنم، من بابت اون روز کھ بھتون گفتم عر عرنیاجازه بد-
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 : مجال ندادم ادامھ دھد و از کنارش گذشتم، با سماجت راھم را سد کرددوباره
 ، خوام بابت اون حرفمیمن معذرت م-
 : شدی دادم، عصبی من کھ ھمچنان بھ راھم ادامھ مدنی با دو
  گفتمانی ساسانی کھ اون روز بھ آقادی زنم، ببخشی دارم حرف منی صبر کنقھی دقھی-

ِ خواست ور بزند کھ ببخشمش؟ یم.  را نداشتمی مترمی دخترک ننی ای را تندتر کردم، حوصلھ میقدمھا
 : از حد معمول باالتر رفتشیصدا. گریدم د را بھ او داکھای بودمش کھ پول الستدهیخوب بخش

  باشھ، من غلط کردم، گھ خوردموفتم؟ی بھ پات ب؟ی بشی بگم کھ راضیچ-
. دمی بھ غلط کردن افتاده بود؟ و چھره در ھم کشستادم،ی امیسر جا.  برق سھ فاز از بدنم رد شدانگار

سرم را چرخاندم و بھ چھره . فتدوی خواستنم بھ گھ خوردن بی خواستم؟ مگر نمی را نمنیاصال مگر ھم
 ینبار من نمیا.  خوردی با وزش باد، بھ چپ و راست تکان مشیموھا.  شدمرهی برافروختھ اش خی

  بھ من گفت گھ خوردم؟ابانی دختر چھ مرگش شده بود؟ وسط خنیا. میدانستم چھ بگو
از پشت سر، نگاھش کردم، .  منتظرم نماند، عقب گرد کرد و رفتگری دد،ی و کالفھ ام را کھ درهی خنگاه

عذاب وجدان . بھ من گفت غلط کردم.  در قلبم تکان خورده بودیزیچ. دی کششیانگار دستش را بھ چشمھا
 ی نمی درستھ رفت، کھ بی قلبم رژه می ھم ال بھ الیگریحس د.  ھمزمان در دلم نشستیو دلسوز
 ....ستیدانستم چ

 : بھ زمان حال برگشتمرج،یا ی صدابا
 عالمھ ھی بابا، ی ان؟ی ری سر کار نمیی جان؟ی نداریزی چی پدرتون مشکلی خونھ یخواستم بدونم تو-
  ھست کھ من چرا بھ شما زنگ زدملیدل

 رونی بی گلرخ از گوشی عصبی خاطرات گذشتھ، لھ ام کرده بود، صدادم،ی بھ سر و صورتم کشیدست
 :زد
 ن؟ی کمک بھ من زنگ زدی ھمھ مدت برانی باور کنم بعد از اینی-

 با رجیا.  اش نبودیی دانشجوی مثل دوره گری بود، دیچقدر عصب.  کردم و لبم را بھ دندان گرفتماخم
 : گفتیحاضر جواب

 الزم ی کمک،ی گفتم کاری زدم می زنگ زد، من اگھ زنگ مشدی کھ نمنی متاھل بودیخانوم تا وقت-
  کرد؟ی در مورد شما می شوھر سابقتون چھ فکرن،یندار ای نیدار
.  داده بودی خوب جوابامد،ی جوابش بدم ننی بھ من زل زده بود، از ارهی خرهی نگاه کردم کھ خرجی ابھ

 را ھم بھ سراغش رجی وقت سراغش نرفتم، اچی ھگری ازدواج کرد، دی گفت، گلرخ وقتیراست ھم م
 ی بدبختانی ما زن مردم شد، داغ گذاشت بھ دلم و رفت و من رگری کھ ازدواج کرد، دیاز وقت. نفرستادم
 .رھا کرد

 
 : سر داد و گفتزی می را رولشی موبارجیا
  چشممری خوابوند زی مشت ھم مھی باور کن اگھ چاره داشت گھ،ی دھی کنیبابا ا-
 : لبش را جلو فرستادو
 ... وختیرو بھم رطلبکارم ھست، حاال خوبھ خودش کاسھ کوزه -
.  شدمرهی براقم خیچشم از او گرفتم و بھ کفشھا.  حرفش را خوردی ھی کھ بھ او انداختم، بقی نگاه تندبا
 ام را ی شرکت، وضع و اوضاع زندگنی داخل ھمنجای آمد ھمی مدیبا. دمی کشی او را بھ سمت خودم مدیبا
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 ام، جواب ی خواسگارنی افتاد و صد در صد با اولی مانی پول دوستش بھ غلی و آن وقت آن خودی دیم
 :با ھمان سر فرو افتاده، گفتم.  دادیمثبت م

 ی خوای موار،ی بھ دی سرتو بزنی خوای م،ی دونم چجوری من نمنجا،ی گلرخو بکشون ارج،ی انیبب-
 ،نجای ای بکشوندی بانوی نداره، ای بھ من ربطی کنی ھر کاری خوای م،ی کنیخود زن

 :دی بھ ذھنم رسیزی چکبارهی و
 بند ی انتشاراتنی دستشو تو ھماتھ،ی ادبیری گلرخ دبسانسی لھ،ی ما انتشاراتیی واحد رو بھ رونی ھمن،یبب-

 .. بودی کاروی نیکن، برو بھ مشئولش ا
 : گفتی بھ آرامرجی فکر کردم، ای کمو
 ی عابدیآقا-
 یمی قدی آشناھی خوام واسھ ی کار مناسب مھی بھش بگو ،ی عابدنیاوھوم، آره، ھم-
 : بلند شدمی صندلی از روو
 رهی حامد بھت خبر داده کھ گلرخ سر کار ھم نمی گفتشی چند روز پادمھی-
 : پوزخند زدمو
ِ کنسشو تحمل کنھ؟ی باباش، اون نامادری تونھ تو خونھ ی میچجور- ِ ِ 
 : بغ کرده گفتی افھی با قرجیا
 ؟یاری سرش بی خوای میی چھ بال،ی ترسونی منو میداداش دار-

 : لباسم را تا زدمینھایآست
  کشمشینترس نم-

 :ستادی امقابلم
 ....یری مشی پی کھ تو دارینجوری اش،ی کشتی می کاشکمان،یا-

 : را قطع کردمحرفش
 ،رمی نمشی پی جورچیمن ھ-
 ...آخھ-
 ؟ی از حامد نداری اگھی خبر دنمیببند دھنو، بگو بب-

 :دی پرسی کرد و با کنجکاوریی نگاھش تغحالت
  بھم خورد؟نتونی دفھ چرا بھی ؟یتو چرا با حامد قطع رابطھ کرد-

 : برداشتم و گفتمزمی می قرار داد را از روی ھابرگھ
  ندارهیبھ تو ربط-

 : شدیعصب
 ازت چھار تا ی من دست راست پدرخوانده ام، وقت،ی راه بندازای و مافی باند بشمزی جی خوای میوقت-

  نداره، نھ؟ی پرسم بھ من ربطیسوال مردونھ م
 :دمی رھا کردم و با غضب چرخزی می ھا را روبرگھ

 ؟ی بدونی خوای میچ-
 : کردینی موضعش عقب نشاز
 نی بوداقی با ھم عیلی شد؟ شما دو تا کھ خی دفھ چھی نتونی خوام بدونم بیخوب م-

 ...دندی چشمم قد کششی جملھ باز ھم گذشتھ ھا پنیبا ا.  زل زدمرجی چشمان ابھ
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 : بودی دادند، حامد عصبی بودند و مرا بھ جلو ھل مدهی چسبمی از بازوھایکی و حامد ھر کدام بھ برزیفر
  رو بکنھی کن قال قضی آشتگھ،ی اعصاب خورد نکن دمان،یَاه ا-
 : خشم گفتمبا
 ن؟ی داری خوام باھاش حرف بزنم، شما دو نفر چھ اصراریبابا من نم-

 : با خنده گفتفربرز
 نی کنی آشتدی االن بانی ھمشھ،یجون داداش نم-

 شدم کھ با آن رهیسر چرخاندم و بھ او خ.  کنمی آشترجی را بھ شدت تکان دادم، دوست نداشتم با ادستانم
 : بھ او کرد بود، حامد روستادهی ای درشتش، مظلومانھ گوشھ اکلیھ
 ندازهی کھ جفتک مینی بی کن، می جلو آشتای بش،ی گاو مگھی تکون بده دکلتویاون ھ-

 : باال رفتمیصدا
  داره؟ی بھ شما چھ ربطسھای خوام باھاش حرف بزنم، دھن سرویبابا نم-

 :دمی را شنرجی ایصدا
 ... داداشمان،یا-
 : رو بھ او گفتمتی عصبانبا
  گمشوستم،یمن داداش تو ن-

 :دمی را شنبرزی فریصدا
 نی بوداقی با ھم عیلی شما دوتا کھ خھ؟ی چھ حرفنی بابا، ایا-
 : چند قدم بھ سمتم برداشترجیا
  باشھی دلخورنمونی من دوست ندارم بمان،ی کن ایآشت-

 : زدمادیفر
 رونی برهی وقت از ذھنم نمچی ھست، ھی دلخوریول-
 :ھ گفت شد، حامد بالفاصلرهی مستاصل بھ حامد خمانیا
 رج؟ی ای کردی چھ غلطنمی بابا، آدم کھ نکشتھ، اصال بگو ببیا-

 : من و من کردرجیا.  شکستمی زد گردنش را می انداختم، اگر حرف مرجی بھ ای تندنگاه
 ... نزدم، من فقط گفتمیمن، من حرف-

 : رو بھ حامد کردمعی و سرتند
  زنم، دستمو ول کنی خوب بابا، باھاش حرف ملیخ-

 تا بناگوش در رفتھ، دستش را بھ شی شدم کھ با نرجی ای را رھا کردم، متوجھ می بازوھابرزی و فرحامد
 کف دستم را محکم بھ رم،ی دستش را در دست بگنکھیسمتم دراز کرد، با عجلھ بھ سمتش رفتم و بدون ا

 : کردم و گفتمکیسرم را نزد. دمیکف دستش کوب
 ی مشکنم،ی گردنتو می زدیی از خواھرم جای حرفنمت،ی نبگھی درج،ی ھا اشھی نمداتیدور و بر من پ-

 رمی بگنھی ازت کامتی قامی نکن تا قی معروفھ، کارمی شترنھی کھ کیدون
 . کردم و رفتمی خداحافظبرزی از حامد و فرعی تند و سرو
 : را باال داد و گفتنی ماشی شھی شرجیا
 سرت ری خ،ی کھ نداردی مثھ اون وقتا پراگھی از گرما، دمی پختگھ،ی اون کولرتو روشن کن دس،یبابا خس-

 یشی بلند سوار میشاس



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 40 

 : کولر را فشار دادمی دکمھ
  بابا، نالھ نکنایب-

 : اش جا بھ جا کرد و گفتینی بی اش را روی آفتابنکی و عدیخند
 کار کنھ، قبلش ھم با ی تو انتشارات عابدادی تونھ بی اگھ بخواد مگمی و مدمی مامی بھش پگھیدو سھ شب د-

  زنمی حرف میعابد
 : ادامھ دادم،ی گوی نمیزی چدی دیوقت.  کرد و منتظر جواب من شدمکث

  کھ داشتھی مخصوصا با اون شوھرستا،ی نی تومن راضستی دوی آدم بھ حقوق ماھنی ایول-
 : تکان دادمیسر

  بشھبشیھر پولدار نص شووفتھی بھ تکاپو منھی منو کھ بب،یتو فقط بکشونش انتشارات عابد-
 : باال انداختچانھ

  زن تو بشھ؟ادی میِ زرتینی ،یگی باشھ کھ تو منجورامی کنم ایفکر نم-
 : و گزنده گفتمتند
 ھی باھاش تجزی کھ بخوای تو مغزم دار،ی اصال من از تو نخواستم فکر کنگم،ی کھ من مھینجوریھم-

 ؟ی کنلیتحل
 تند رفتھ یلیحس کردم خ.  زل زدابانی بھ خنھی در ھم شد و دست بھ سشی بھ او برخورد کھ اخمھاانگار

 : وارد شدمییاز در دلجو.  زبانم دست خودم نبوداری و کالفھ بودم کھ اختی روزھا آنقدر عصبنیا. ام
  خوب حاال، قھر نکنلیخ-
 : گفتی ناراحتبا
 خونھ کھ ازت چرند رمی مروی مسنیم ا چرا با توئھ چلغوز داررگاھھ،ی تعمنمیِمن احمقو بگو حاال کھ ماش-

 ھم بشنوم
 : ام را باال فرستادمی آفتابنکیع
 ، دلخور نشوگھ،ی خوب دلیگفتم خ-

 : ھم غر زدباز
 و فکر ی تو مغز ندارگھی زن تو بشھ، مادی دو ماه نمیکی دختره تو نی گم ای بھش من،ی خرو ببکھیمرت-

 ور دل خودت، دو سوتھ یاری بی دختره رو ور داری خوای م،ی نھ جون داداش تو مغز دار،یندار
 ...یمخشم بزن

 :دمی حرفش پرانی مبھ
 دی از کجا معلوم کھ اون خبر منو نداشتھ باشھ؟ شا،ی شی ناراحتم می مغز ندارگمی می وقتنیبب-

  اونم از حامد آمار منو گرفتھ،ی گرفتی کھ تو از حامد آمارشو میھمونجور
 :دی سمتم چرخبھ
 ره؟ی خواست آمارتو از حامد بگی میچجور-
 : زدمشخندین
 ی طناز ذوالفقارقیاز طر-
 ی انتشاراتنی تو اادی اصال نمگھیباشھ اصال حق با تو، آمارتو داره، پس د-

 : تکان دادمسر
  تو نگران نباشاد،یم-
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 :دمی بھ او انداختم کھ ھمچنان پکر بود، خندی نگاھمی نو
  رستوران مھمون منمی ری ناھار مر،یخوب حاال، ماتم نگ-

 : از گلش شکفتگل
  بھ غلط کردنت نبودمیداداش، راض-
 .... ھم فشردم، گذشتھ ھا باز ھم عرض اندام کردندی را رومی جملھ دندانھانی ادنی شنبا

از شدت اضطراب، .  نشستھ بودم، منتظر بودم تا گلرخ وارد کالس شوداتی ادبانی کالس دانشجوداخل
 داخل کالس نجای داد کھ من ای سوال در سرم جوالن منیمدام ا.  دادمین م را تکامی از پاھایکی

 جواب سوالم را ا افتاد تیو باز ھم ذھنم بھ تکاپو م.  کردمی چھ کار مات،ی ادبیری ترم سوم دبانیدانشجو
 یکالس ھمنی او را بای خواستم سر بھ سرش بگذارم ی نمگریاما د. نمی تا گلرخ را ببنجایآمده بودم ا. بدھد

 ھر از انیچند تن از دانشجو. نمشی آمده بودم سر کالس تا فقط ببلیاصال انگار بدون دل.  کنمعی ضاشیھا
 دو نفر از آنھا مرا شناختھ بود، ھمان پسرک یکی دیشا.  کردندی و بھ من نگاه مدندی کشی سرک میگاھ

با ورود گلرخ بھ کالس، .  شان را سد کرده بودی راه ھمکالسش،ی مغرور کھ چند ھفتھ پیاز خود راض
 چندان بھ گریزخم لبش د.  بودختھی را دو طرف صورتش رشیموھا.  او ثابت ماندی ام رورهینگاه خ
 یسالنھ سالنھ قدم بر م.  چسبانده بود، وارد کالس شدنھی سبھ ھمانطور کھ کالسورش را.  آمدیچشم نم

باز ھم جا . کھ سرش را بلند کرد و نگاھش در چشمانم قفل شد ھا بگذرد ی صندلنیداشت، خواست از ب
. ستادی اشی چند لحظھ سر جایبرا.  نگاھش کردمیمن ھم خشک و جد.  نگاھم کردیخورد، با ناباور

 تک ی آن طرف تر روی انداخت و چند صندلنییاز رو رفت، سرش را پا  نگاھش کردم کھرهیآنقدر خ
 گذاشت و سر چرخاند و زی میو ثابت مانده بود، کالسورش را رو اینگاھم ھمچنان رو.  نشستیصندل

 لبم ی رویلبخند کم جان.  انداختنیی لبخند زد و سرش را پاد،ی ام را کھ درهیبھ من نگاه کرد، نگاه خ
 ...ندی در ھم کردم تا لبخندم را نبرا مینشست، اخمھا

 ی کرد، از آن ھمھ نثرھای مسی را تدریھقی بخی تارات،یاستاد ادب.  آخر، داخل کالس نشستمی لحظھ تا
 چشمم بھ کی شدم، ی جا بھ جا می صندلیمدام رو.  سردرد گرفتھ بودمم،ی قدی بھ زبان فارسنیسنگ

 موش و نی ازا.  شدی مدی کرد و سرخ و سفی چرخاند و بھ من نگاه می سر میگلرخ بود کھ ھر از گاھ
باالخره کالس بھ .  بھ خودم امدمان،یدانشجو" دیخستھ نباش" ی جملھ دنیبا شن.  خوشم آمده بودیگربھ باز
 ی صندلیگلرخ از رو.  رفتندرونی بلند شدند و از کالس بشانی ھای صندلی از روانیدانشجو. دیاتمام رس

 کم کم کالس از ستاد،ی بودم، مردد استھ نشی صندلی کھ ھمچنان رودنمیاش بلند شد، سر چرخاند و با د
 :ھول و دستپاچھ گفت.  بلند شدم ی صندلی دادم و از روتیباالخره رضا.  شدی خالانیدانشجو

 سالم-
 : تکان دادمیسر

 سالم-
 :دی بھ مقنعھ اش کشیدست

 ن؟یشما ھم تو کالس ما بود-
 : سوال خنده دارش شده بود کھ معذب شدی انگار تازه متوجھ و
 ن؟ی کھ چرا تو کالس ما بودنھینھ، منظورم ا-
 :را صاف کردم سوشرتم ی قھی
 نمتیاومدم بب-
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 : مقنعھ چپاندری را زشیموھا. خطاب کرده بودم" تو" کردم کھ او را دای پی تھ دلم حس خوبو
 ... منز،یآھان، چ-

 :دمی حرفش پرانی مبھ
 ؟یدی خرکیالست-
 ، پنج تومن اضافھ اومددم،ی دستتون درد نکنھ، چھارتا خردم،یبلھ بلھ خر-
 : را باز کردفشی کپی زو
 دمشیاالن بھتون م-

 :ستادمی فاصلھ، مقابلش ای صندلکی ھا گذشتم و با ی صندلی ال بھ الاز
 ، خوادینم-
 .... االندی بمونشھ،ی کھ نمینجورینھ ا-
  خواد، مال خودتیگفتم نم-
 : چشمانم را تنگ کردمو
  شده؟یلبت چ-

 : و چھره اش در ھم شددی بھ لبش کشیدست
 ستی نیزیچ-

 :امدی سرباال جواب دادنش، خوشم ناز
  خواھرت برادرت؟؟ی دعوا کردیتو خونھ با کس-
 : کردمدی تاکو
 ھوم؟-

 : را بھ دندان گرفتلبش
 سی نیزینھ، نھ چ-

 : لبم نشستی روی کجلبخند
 شھی رژت پاک م،ینکن اونجور-
 : لبخند گفتانیاو ھم لبخند زد، م.  از حرفم بھ خنده افتادمو
 ن؟یدیمنو بخش-

 : شدی چھره ام جددوباره
 ، بھ غلط کردنت نبودمیراض-
 : با خودم فکر کردم انگار جملھ ام چندان مناسب نبودو
  برات دردسر درست بشھنکھی نھ ای بودم ولی از دستت عصب،ی خواستم اون حرفھا رو بزنی من نمینی-

 : زدلبخند
 ی کردیریشما کھ خوب حالگ-
 انی از دانشجویکیدر کالس باز شد و .  و قشنگ استفی لطشی من با خودم فکر کردم چقدر صداو

 :بھ خودم آمدم و رو بھ او گفتم. دیسرک کش
  برمدی باگھی خوب، من دلیخ-
 :دمی آخر بھ سمتش چرخی بھ سمت در کالس حرکت کردم، لحظھ و
 ؟ی دارلی موباگم،یم-
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 : تکان دادسر
 بعلھ دارم-

 :دمیخند
 ...پس شمارتو بده داشتھ باشم-
 : کباب برگ را دو تکھ کرد و گفتی با سرخوشرجیا
  سوختھ خوردمیمردم از بس غذا-
 :دی خندو
  پدر و مادرم جمع کردن رفتن اونور آب، دست من موند تو پوست گردویاز وقت-

 : و رو کردم و گفتمری را زمی غذایکم
 ؟یتو چرا باھاشون نرفت-
 : دھان پر گفتبا
 نجاسی خونھ ام انجاس،ی رفتم؟ کارم ایکجا م-
 : گفتمیالی خی ببا
 یزی چھی منتظرمھ یکی ای نجاس،ی عشقم ای گفتیباز اگھ م-
 :اخم کردم و نوشابھ را بھ سمتش ھل دادم.  و بھ سرفھ افتاددی پرشی غذا بھ گلوکبارهی حرف، نی گفتن ابا
 یبخور خفھ نش-

 : گفتیھ ا با تک سرفد،ی کشی مقی و ھمانطور کھ نفس عمدی را سر کشنوشابھ
  تو حلقمدیغذا پر-

 : شدمرهی خمی از او گرفتم و بھ بشقاب غذاچشم
 ؟یری گیتو چرا زن نم-

 : کرد وگفتی سرفھ اتک
  بھ من؟ی دادریاالن گ-

 : شدمرهی بلند کردم و دوباره بھ او خسر
 ؟یری گی گم، چرا زن نمی دارم میجد-
  غذاتو بخوررم،ی گیبھ وقتش زن م-
 : سماجت گفتمبا
 ؟ی سر دارری رو زی کس؟یری گی زن میک-

 : شد و قاشق و چنگالش را داخل بشقاب رھا کردکالفھ
 ؟یری گی اصال تو خودت چرا زن نمم،ی لقمھ کوفتو ما بخورھی بابا، اگھ گذاشت یا-

 : برق زدچشمانم
 شمی داماد مگھی اگھ خدا بخواد چند ماه دگھیمن کھ د-

 : زدپوزخند
 مبارکھ-

 : زدمھی تکی صندلبھ
 ھی خوبی ماست ازدواج کن، بچھ ی دختره کھ منشنیتو ھم با ا-

 :دمی پرسیبھ آرام.  نگفتیزی تکان داد و چیسر
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  گفتم؟ی مدی زدم؟ نبای شد؟ حرف بدیچ-
 .... خود فرو بردانی دوباره گذشتھ ھا، مرا در مو

بھ . رمیاستم با گلرخ تماس بگ خوی زده بودم، مجانی ھدم،ی پتو خزری زی اطاقم را قفل کردم و بھ آرامدر
 : فرستادمامی پشی براعیتند و سر.  باشدداری دادم بیاحتمال م.  شب بودازدهیساعتم نگاه کردم، 

 "؟یداریب"
 تا بھ حال اصال در ی دخترنکھینھ ا.  ام زل زدمی گوشی پوست لبم را بھ دندان گرفتم و بھ صفحھ و

 کرده بودم ی دوستی چند صباحی و معمولی گذریلی دو نفر خیکیبا .  ھم نبودنطوری ام نباشد، نھ ایزندگ
 تی وضعنیھم.  کشفش کنمعتری خواستم ھر چھ سری ناشناختھ بود کھ میای دنکیاما انگار گلرخ 

 گشت، چطور دھانش بھ ی صفتش بر می ھمھ ناز و ادا، وقتنی با ای دخترنکھی اش و اینابسامان زندگ
 از امی اس ام اس بھ خودم آمدم، پیبا صدا.  من جالب بودی برانھای ای شد، ھمھ یفحش و ناسزا باز م

 :گلرخ بود
 "دارمیآره ب"

 :دیچی پی درون گوشفشی ظری بعد صداھی نکردم و تماس رفتم، چند ثانمعطل
 سالم-

 :دمی دراز کشطاقباز
 ؟یسالم، خوب-
 یمرس-
  موقع کھ زنگ نزدمیب-
 ھی چھ حرفنینھ، ا-

چند لحظھ چشمانم را بستم، چھره اش، در ذھنم نقش بست، با .  چھ بپرسمگری دانستم دی کردم، نممکث
 :دمیچشمان بستھ پرس

 لبت چطوره؟-
 :دمی پرسیبھ آرام.  کردسکوت

  گفتم؟ی مدی زدم؟ نبای شد، حرف بدیچ-
 نھ-

 : زمزمھ کردمد،ی لرزی مشی کردم صداحس
 گلرخ-

 : ھم با مکث جواب دادباز
 بعلھ؟-
 تر؟ انگار حالت گرفتھ شد دخیخوب-
 ستی نیزیچ-
 : گفتکبارهی و
 ی لحظھ گوشھی-

 نیاصال ا.  دانستم کتک خوردهی من کھ مدم؟ی در ھم شد، اصال چرا در مورد لبش از او پرسمیاخمھا
 : گفتعی کھ تند و سردمی آھستھ اش را شنیصدا.  بوددیطرز صحبت از من بع

  قطع کنمدی تونم صحبت کنم، بای نمد،یببخش-
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  شده؟یزیچ-
 ، نشدهیزینھ، چ-
 : گفتی اھی بعد از مکث چند ثانو
 ی گوشدیببخش-
 تماس گرفتھ نکھی کرد، از ای جر و بحث می انگار با کسدم،ی شنی نامفھومی دقت گوش کردم، صداھابا

 :دمی را شنشیدوباره صدا.  شدممانیبودم، پش
  قطع کنمدی من بادیببخش-
  دانشگاه؟یری میباشھ، فقط ک-
 پس فردا-
 : براق شدست،ی دانستم کی کھ نمی رو بھ کسکبارهی و
  ندارهیبھ تو ربط-
 : عجلھ گفتمبا
 ....باشھ برو، من قطع کردم، خداحافظ-

 را کنار یگوش.  دردسر درست کرده بودمشیحتما برا.  بودمی کھ قطع شد، از دست خودم عصبتماس
 ....بالشم پرت کردم و بھ سقف خانھ زل زدم

 یخودم ھم از اشتھا افتاده بودم، با صدا.  ثابت ماندرجی پکر ای چھره ی زمان حال برگشتم، نگاھم روبھ
 : گفتمیگرفتھ ا

 غذاتو بخور-
 : اخم گفتبا
 اشتھا ندارم-

 : بلند شدمزی و از پشت مدمی را عقب کشیصندل
 میپس پاشو بر-

 : باال رفتمی بلند شد و زودتر از من بھ سمت صندوق رفت، صدابالفاصلھ
  کنمیمن حساب م-

 . باال انداختمیبرا" برو بابا" ی را بھ معندستش
................................ 

 بود و ھمانطور کھ انگشت ستادهی چھار چوب در انی باز شدن در خانھ، چشمم افتاد بھ پرند کھ ببا
 :با ھمان انگشت در دھانش گفت.  کردی بھ من نگاه م،دی مکیشصتش را م

 ییسالم دا-
 :رمی خاطرات گذشتھ آنقدر پکرم کرده بود کھ حوصلھ نداشتم او را در آغوش بگی آورادی
 مامانت کو؟-
 یپدرم گوشھ .  را از پا خارج کردم و وارد خانھ شدممیکفش ھا.  چشم و ابرو بھ سمت راست اشاره زدبا

 :رو بھ پرند گفتم. دمیبھ دور و بر سالن نگاه کردم، ارزو را ند.  بوددهیسالن خواب
 ؟ییکو دا-

 شر شر آب یسالنھ سالنھ بھ سمت راھرو رفتم، از حمام صدا.  با چشمانش بھ راھرو اشاره زددوباره
 دهی خمکلی با ھومرثیک. دمینگران شدم و سرک کش.  باز بودمھی درش نستادم،یمقابل حمام ا.  آمدیم
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 ی رودستش،  دری آرزو شدم کھ با کاسھ ای تنھ اش برھنھ بود، متوجھ می نشستھ بود، نی صندلیور
 :دمی آرزو را شنفی ھق ھق خفی کھ صدارمیخواستم از در حمام فاصلھ بگ. ختی ریسرش آب م

 م؟ی داشتی خوبی چھ روزاادتھی ؟ی اوائل ازدواجون چقدر خوب بودادتھی ومرث،یک-
 :ختی سرش ری خم شد و کاسھ را داخل تشت پر از آب فرو برد و دوباره روو
 ی خوب بود، الغر نبودکلتی ھ؟ی چقدر رو بھ راه بودمی خواسگاریاون وقتھا کھ اومد-

 بھ لیھق ھق آرزو تبد.  را بشمرمشی توانستم دنده ھایم.  ثابت ماندومرثی کفی نحکلی ھی رونگاھم
 :نالھ شد

 از گھی دی گفتی بھ من مشھی ھم؟ی پرندو حاملھ شدم چقدر خوشحال بودمونیعد از عروس سال بھی ادتھی-
 ی خوای نمی چچیخدا ھ

 :دی اش را پر صدا باال کشینیب
 داداش صد بار کمکت کرد ترک مون؟ی تو زندگی موادو آوردنی چرا او؟ی شد کینجوری دفھ اھیچرا -

  سمت موادی دوباره رفتدهی بھ ماه نکشی ولیکن
 ی منھی امان در سیقلبم ب.  کردی مھی خواھرم زل زدم کھ مثل ابر بھار گرمرخی را کج کردم و بھ نخودم

 و می حملھ کنم و ھمانجا سرش را بھ کف حمام بکوومرثی کردم تا بھ سمت کدای پیدی شدلی باز ھم مد،یتپ
.  و کف حمام زانو زددآرزو کاسھ را داخل تشت رھا کر. ھم او را راحت کنم و ھم خواھر بدبختم را

 : دادھی تکومرثی کیسرش را بھ بازو.  شدسیدامنش خ
 داداش با ازدواج ما نی ضامنت بود، واسھ ھمی مھندس کرم،ی مھندس خوشنام بودھی تو ومرث،یک-

 می دختر کوچولو دارھی انصاف ما ی آخھ بو؟ی کی خراب کردزویموافقت کرد، چرا ھمھ چ
 : چنگ زدشی بھ بازوو
  بابامھ؟نیفردا بھ دوستاش تو رو نشون بده بگھ ا-

 آرزو ھمچنان بھ یصدا.  سر خوردم و پشتم را بھ آن چسباندمواری در حمام فاصلھ گرفتم و کنار داز
 :دی رسیگوش م

 کھ یومرثی ھمون کی موادو ترک کن، بذار بشنی آخر باھاتم، تو رو خدا ای بخدا من تا لحظھ ویک-
  خوردی م روش قسمیمھندس کرم

 .... کردندیِ را بستم، گذشتھ ھا باز ھم بھ من خستھ، دھن کجچشمانم
 : دراز کردمی را بھ سمت مھندس کرمدستم

 سالم استاد-
 : فشردی را بھ گرمدستم

 ی امروز زود اومد؟ی خوب،یوسفیبھ بھ، سالم -
 :دمیخند

 رمی بگادی فوت و فنو زود ازتون یاومدم کھ ھمھ -
 : زدمی جشمکو
  نره استادادتونی ھم یفوت کوزه گر-

 : گفتی زد و بھ شوخلبخند
  پسر؟ی بدم کھ فردا رو دست خودم پاشادیبھت -
 : بھ خودم گرفتمی مظلومی افھیق
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  من شاگرد شمامامتی قامیاستاد تا ق-
 : بھ شانھ ام زد و گفتیدست

 تونھ ی کارش حرف نداره، مھ،ی خوب عمران مھمون منھ، پسر خوبی از بچھ ھایکی تو اطاق، میبر-
  کمک حالت باشھیلیخ
  ارشده؟یاز بچھ ھا-
 از شتری رفت تو کار شرکت و ساخت و ساز، تجربھ اش بی ادامھ نداد، ولگھی گرفت و دسانسشوینھ ل-

  ھر دو نفرتونو با ھم آشنا کنمای بست،یمن نباشھ، کمتر از من ن
 . وارد اطاق شدم،یھندس کرمبھ ھمراه م.  ام را پنھان کنمی کردم خوشحالیسع

 بود، دو سھ سال بزرگتر از من بھ ستادهی ثابت ماند کھ مقابل من ای پسر جوان و چھار شانھ ای رونگاھم
 : بلند شدی مھندس کرمیصدا. دی رسینظر م

  خوب منھی از دانشجوھایکی خوب ارشد عمران، ی از بچھ ھایوسفی مانی کنم، ای میمعرف-
 : پسر جوان گذاشت و رو بھ من گفتی شانھ ی دستش را روو
 خوب عمرانھ کھ ھمھ جوره قبولش ی از مھندسایگی خان بومرثی شاخ شمشاد، کینی بی کھ مشونمیا-

 دارم، اخالق، رفتار، کار
 : با تواضع گفتومرثیک
  استادمیدست پرورده ا-
 : دستش را بھ سمتم دراز کردو
 خوشبختم-

 : را در دست فشردمدستش
 نطوریھممنم -

 : رو بھ من گفتی کرممھندس
  خودش شرکت داره،ی ازش بپرسی داری و تو ھر سوالنیقراره با ھم آشنا بش-
 : لحنش شوخ شدو
 رهی گی کھ زن نمنھی بزرگ داره و اونم ارادی اھیفقط -
.  در دلم نشستیحس خوب.  لبخندم، او ھم لبخند زددنیبا د.  نگاه کردمومرثیبا لبخند بھ ک.  قھقھھ زدو

 .با ھمان نگاه اول از او خوشم آمده بود
 : ھق ھق خواھرم اوج گرفتھ بودی را باز کردم، صداچشمانم

 شھی متی بگھ، ھم خودش اذراهی بھت بد و بنجای اادی خوام ھر دفھ داداش میتو رو خدا برو ترک کن، نم-
 یشیھم تو داغون م

 :دی پنجھ بھ اعصابم کشومرثی کش دار کیصدا
 خودم ھواتـــــــــو شـــــــــــم،ی بھ مرگ پرند خوب مشـــــــــــم،ی نکن، من خوب مـــــــــھیآرزو گر-

 دارم
 بود، ستادهی پرند شدم کھ وسط راھرو ای بلند شدم، متوجھ نی زمی ھم فشردم و از روی را رومیلبھا

 :دی مکیھنوز انگشتش را م
  خوامی مامانمو مییدا-

 :متش رفتم و بغلش کردم بھ سبالفاصلھ
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 می دارخچالی تو ی چمینی آشپزخونھ ببمی مامان االن کار داره، بر،یینھ دا-
 : شکمش بردمکی حواسش را پرت کنم، سرم را نزدنکھی ای براو
 م؟یھـــــــــــــام کن-

 :دی اورد و بھ سرم چسبرونی را از دھانش بانگشتش
  خندمی مییدا-
 یای کودک است از دنیبھتر بود تا وقت.  نشودی ھم فشردم تا اشکم جاریلبم را رو. دی خندی با سرخوشو

 سال است معتاد نی مھندس عمران شھر بود، چندنی بھترینداند پدرش کھ روز.  خبر بماندیاطرافش ب
ا سرم ر.  استنھی کا اش از سر تا بھ پیی خودش را بشورد و دایی تواند بھ تنھای نمی است کھ حتیبدبخت

 .بھ شکم پرند چسباندم و سالنھ سالنھ بھ سمت آشپزخانھ رفتم
 : ظرف غذا را بھ دست من دادآرزو

 می خوردی دور ھم ناھار مگھ،ی دی موندیداداش م-
 : غذا را از دستش گرفتمظرف

 ...نمی مونده با اون نکبت بشنمیھم-
 :دمی کشقینفس عم.  زبانم را گرفتمی بھ خودم آمدم و جلوکبارهی و
  برم خونھی بابا رو مامی مگھی دو روز دیکی-
 : گفتی نگرانبا
 چرا داداش؟-
  نباشھ بھترهنجایا-
 : گذاشتمی بازوی خواستم بروم کھ دستش را روو
  شده؟یزیداداش چ-
  خونھ باشھھیدوست ندارم با شوھرت تو -

 : شدنی غمگچشانش
 ادی دوست داشت بابا بشھیاره، تازه ھم ندی بھ کسی بھ بابا نداره، اصال کاری کھ کارومرثیداداش ک-
 شمونیپ

 : خودم را کنترل کنمنتوانستم
 و ھی معتاد زپرتھی مھندس سرشناس بود، نھ االن کھ ھی بود کھ شوھرت رو بھ راه بود، یاون مال زمان-

  کنھ؟ی بدبختم دود نمی بابایافتاده کنج خونھ، اصال از کجا معلوم شوھرت جلو
 : گونھ ام گذاشت، دستش سرد بودی را رودستش

 .... تو اطاقرهی نگو، بخدا تو اطاقھ، مینجوریداداش ا-
 : بغضش شکست و بھ ھق ھق افتادو
 ، خونھ کھ من ھمزبون ندارم، دلم بھ بابا خوشھنی منھ، بابا رو نبر داداش، تو ادیبابا ام-

 :دمی گذاشتم و بھ بازوانش چسبی جا کفشی غذا را روظرف
 ی می خوشبخت زندگیی من، بابا ھم با ماست، چھارتاشی پمی برای بچھ تو بردار بریم طالق بگبھت گفت-

 میکن
 : تکانش دادمو
 رمی گی برات ملوی وکنی بھتررن،ی تونن ازت بگیبچھ رو نم-
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 : زدزار
  داداشامی دوستش دارم، نمام،ینم-
 داداش و زھر مار-
 : کردمشی رھاو
  برمی مگھیبابا رو دور روز د-
 : افتادمی خم شدم تا بند کفشم را ببندم، بھ پاو
 براش ی اتفاقای تا بعد از ظھر، اگھ فشارش بره باال ی تو کھ از صبح سر کارش،ی ببرذارمیداداش نم-
  رسھ؟ی بھ دادش می کوفتھیب
 رمیگیکارگر م-
 ده؟ی و سپلی و راحوشی اصال کدوم کارگر؟ پر؟یری گیمگھ من مردم کھ کارگر م-
 نکرده ی در مقابلم گستاخنطوریتا بھ حال ا.  ھم فشردمی را رومیلبھا.  با جسارت بھ چشمانم زل زدو

 : و چشم از من گرفتاوردیطاقت ن. با خشم بھ او زل زدم. بود
  داداشدیببخش-

 : فوت کردمرونی را بنفسم
 خداحافظ-
 :دی بھ سمت پلھ ھا رفتم، پا برھنھ دنبالم دوو
 دیبخشغلط کردم داداش، ب-
 ادی بی برو تو ممکنھ کسس،یمھم ن-
  رو ندارمی من کھ کسشم،ی مچارهی من بی و تنھام بذاری نرو، تو اگھ برینجوریداداش تو رو خدا ا-

 : گفتمیخی رفتم، سرد و ی منیی کھ از پلھ ھا پاھمانطور
 رمینم-

 :ستادی و مقابلم ادیپر
 داداش غلط کردم-

 ی می را سر او خالتمی عصبانیاصال من چھ مرگم شده بود کھ ھمھ .  از اشکش زل زدمسی صورت خبھ
 : تکان دادمیکردم؟ سر

 ستمی نی عصبانگھ،ی خوب دلیگفتم خ-
 : را پاک کردشی اشکھاعی و سرتند
 شم؟یقربونت برم داداش، پس بابا بمونھ پ-

 : زل زدمانشی کردم و دوباره بھ صورت گرمکث
 باشھ بمونھ-

 :دی و صورتم را بوسدیآغوشم پر بھ
 ،فدات بشم داداش-
 : گفتعی تند و سرو
 شیاری دنبالش بی بعد از ظھرا تو بشھی برمش، می اسم پرندو نوشتم مھدکودک، صبحھا خودم مز،یچ-

  برو دنبالشی شدلی خودتھ، ھر وقت کھ تعطریخونھ؟ مھدکودکش تو مس
  رمیم-
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 ،فدات بشم داداش-
 : دھدریی و خواست فضا را تغدی خندو
 ی رسونی مریھمھ جوره بھم خ-

 .... نگاه مستاصلش غرق شدم و بھ گذشتھ رفتمدر
. دیای نشستھ بودم و منتظر بودم تا گلرخ بعد از اتمام کالسش بھ آنجا ب،ی پشت دانشکده فنمکتی نیرو
 :ھ خودم آمدم حامد بیبا صدا.  بتپدنھی باعث شده بود قلبم بھ شدت در سدنشی دجانیھ
 ؟ی قرار داری با کسنجایراستشو بگو ا-
 : ام را خاراندمینی پشت دستم ببا
 نی دماغ منیشما دو تا واقعا مو-

 :دی پشت سرش نگاه کرد و دوباره بھ سمتم چرخبھ
  منتظر موندهواری ساعتھ کنار دھی بدبخت رجی انیداداش ا-
 : زده بود و رو بھ حامد گفتمھیه تک انداختم کھ بھ ساختمان دانشکدرجی بھ ای نگاھمین
 بھ درک-

 :دی وسط حرفمان پربرزیفر
  شده؟ی باز چن،ی کرده بودیشما دو تا کھ آشت-
 : سرش را تکان دادو
 شمونی پادی بذار صداش کنم بشھ،ی بدبخت داره ھالک منی بابا ان؟یدوباره دعوا کرد-

 : بلند شدممکتی نی از روغضبناک
 می دارکمونوی باھاش، سالم علستمی قھر نا،ی کنیصداش نم-

 : پوزخند زدبرزیفر
 نیدیزحمت کش-
 :می ھر سھ نفر سر چرخاند،یی آشنای صدادنی شنبا
 سالم-

 : لبخند زدمدنشیبا د.  داشتیمی رنگِ مالی صورتشیگلرخ آرا.  گلرخ و طناز ثابت ماندی رونگاھم
 سالم، کالست تموم شد؟-

 :دیخند
 آره-

 : بھ طناز کردمرو
 سالم خانوم-

 :دی باز ھم جمالت را کشطناز
 سلــــــــــــام-

 : گفتی نھ چندان آرامی با صداحامد
  جــــــــــانیا-
 : و رو بھ گلرخ گفتمردی تا خفھ خان بگدمی کوبشی آرنج بھ بازوبا
 ھی خطرنجای از دانشکده، ارونی بمی برنی نداریاگھ کار-

 : زدی خود بھ خود لبخند مدنشی لبخند زد، از ھمان لبخندھا کھ آدم با دگلرخ
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  ندارمینھ، کار-
 : رو بھ طناز گفتو
 ؟یایم-

 : را باال فرستادشی ابروطناز
 ی استــــــــاد ثبوتـــــــــــــــــــشی برم تا پدی من باــــــــزم،ینــــــــھ عز-

 : مزه پراندحامد
 در خدمتشون می ما ھستنیشما بر-
 : خودش را بھ سمتم خم کردو
  زنمی مخ طنازو دو سوتھ م،ی رسونی مریداداش ھمھ جوره بھم خ-
 :طنار با اخم گفت. دی پرصدا خندبرزی بھ ھمراه فرو
 ـــــــمی ما ھم بخندـــــن،یبلند بگ-

 : گفتی با حاضر جوابحامد
  بچھ ھا برننی کنم خدمتتون، بذاری عرض میاالن خصوص-

 : رو بھ حامد گفتمی برداشتم و بھ آراممکتی نی ام را از روی پشتکولھ
 ،ستای نی دختر فرارگھی دنی ا،یاری سرش نیی بالی نداره، ولیرادی شو اقیباھاش رف-
 : برداشتیدست از لودگ.  چشمانم را درشت کردم و بھ چشمانش زل زدمو
 ارهی خواست بال سرش بی میحاال ک-

 : انداختم دوشمی ام را روکولھ
 بھ ھر حال از ما گفتن بود-
 : و رو بھ گلرخ گفتمدمی چرخو
 ...ای دنبالم بنھ،ی نبانی تا ساسانرونی برمیزودتر از تو م-

 با یچھره .  گذاشتم و بھ گلرخ زل زدمنی ماشیدستم را پشت صندل. می من نشستنی دو داخل ماشھر
 : نشست، سرم را کج کردمی چھره اش بھ دل می بود ولی ھم معمولیلی نبود، اتفاقا خبایز.  داشتینمک

 خوب؟-
 : کرد و گفتنگاھم

 ؟یخوب چ-
  ازت بدونمشتری خوام بیاز خودت بگو، م-

 : زدی امھی نصف و نلبخند
  بگم خوب؟یچ-

 :دمیخند
 ... بابات چھ کاره است، مامانت چھ کارن،ی دونم، چند تا بچھ ایچھ م-
 بھ سکوت گذشت، نمانی بقھیچند دق. حرفم را قطع کردم.  بود مادر ندارد آمد طناز گفتھادمی باره کی و

 :خودش بھ حرف آمد
  مردشیمن مادر ندارم، مادرم چھار سال پ-
 :دی کشقی نفس عمو
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 ھم برادرم شی داره کھ ھم سن منھ، دو سال پشی دختر از شوھر قبلھی سال بعد زن گرفت، زنشم ھیبابام -
 نی اومد، ھمایبھ دن

 ھ؟یشغل پدرت چ-
 کارمنده-
 :دمی پرساطی احتبا
  خوبھ؟تیرابطھ ات با نامادر-

 :بھ رو بھ رو زل زد و گفت.  در ھم شدشیاخمھا
 ذارن، از ھر دو ی سر بھ سرم میلی اون و دخترش، خستن،ی اونا با من خوب نینی م،یستینھ خوب ن-

 ادینفرشون بدم م
 : را در دستش فشردفشی بند کو
 نن کی متمیاذ-

 دست ی چشم از او گرفتم و نگاھم رود،ی لرزی مشیلبھا.  رخش زل زدممی دھانم را قورت دادم و بھ نآب
 راه دستم متوقف شد، نگاه گلرخ ی انھیدستم را بھ سمت دستش بردم، اما م. مشت شده اش ثابت ماند

 :بھ چشمانش زل زدم.  صورتم ثابت مانده بودیرو
  کنن؟ی متتی اذیلیخ-

 ی کوچکیدگی خراشی کبود نبود، اما جاگریبھ لبش نگاه کردم، د.  تکان داددیی تایھ نشانھ  را بسرش
 : خوردی آن بھ چشم میرو

 ت؟ی بود؟ نامادری لبت کار کیکبود-
 : ھم فشردی را رولبش

 بابام زد-
 : با بغض گفتو
  پنچره، نخواست بھم پول بده، کتکم زدکی چھارتا الستدی دیچون وقت-
 را پنچر نکرده بودم او ھم کھایاگر الست. دیای بال بر سرش بنیِ آمد من احمق باعث شدم اادمی حرف نی ابا

 نھیک.  فکر بودمی فرو بردم، چقدر من بمی موھای و الدمی و دستم را عقب کشختمیبھم ر.  خوردیکتک نم
 : سر چرخاندمرهکبای ،باز ھم حس مزخرف عذاب وجدان در دلم نشست.  ام کار دستم داده بودیشتر

 گلرخ؟-
 . و منتظر نگاھم کرددی سمتم چرخبھ
 منو ببخش گلرخ، من باعث شدم-

 : باال انداختچانھ
  کردن تا منو بچزوننی مدای بھونھ پھی باالخره ومدی نمشی ھم پانی اون جرھ،ی چھ حرفنینھ، ا-
 :دی و با لبخند بھ سمتم چرخدی بھ صورتش کشی دستو
 ، برمگھیمن د-

 : زدمپلک
  تونم زنگ بزنم؟یباشھ برو، فقط بگو شب م-

 :دی در ھم کشچھره
 بذار خودم بھت اس ام اس بدم بعد زنگ بزن-
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 : لبش را تر کردو
  بھمدهی مری گیلی خمیدختر نامادر-
 :دمی پرسی کنجکاوبا
  داره؟یآخھ بھ اون چھ ربط-

 : تاسف تکان دادی بھ نشانھ یسر
  بودنطوری از اول ھمھ،ینی زنن، بابامم آدم دھن بی مرابموی زاد،یاز من خوششون نم-
 : را باز کردنی در ماشو
 رمی کھ زود مدیببخش-

 : زدملبخند
 مراقب باش-
 .... شد و رفتادهی پنی از ماشو

.................... 
 ی منی ھمی کنارم باشد، برایدوست داشتم کس.  خانھ ام شدم، باز ھم خانھ ام سوت و کور بودوارد

 ی توانم از او خوب مراقبت کنم، اما حد اقل خانھ ام خالی دانستم نمیم. اورمیخواستم پدرم را بھ خانھ ب
 قاب عکس مادرم ت مبل رھا کردم و بھ سمی را روفمیک. دی کشی نفس منجای من ای ھم پایکس. نبود

چقدر . دمی قاب دست کشیور.  زدی لبخند منیمادرم رو بھ دورب. ستادمیمقابلش ا.  بودواریرفتم کھ بھ د
 ام، زل ی اس ام اس، چشم از قاب عکسش گرفتم و بھ گوشیبا صدا.  تنگ شده بودشی لبخندھایدلم برا

 : بودرجی از ایامیپ. زدم
 اری رو برام بی مالیفردا جزوه ھا-
 .... چشمانم را تنگ کردم، باز ھم خاطرات بود کھ مرا در خود غرق کردام،ی پنی خواندن ابا
 : را بھ دست مادرم دادمی و سبزوهی ملونینا
 ی از جام تکون نمگھی االن بگو، من اگھ برم تو اطاق دنی ھمی داری اگھی ددینرگس خانوم، اگھ خر-

 خورما
 :دی خندمادرم

 ی کھ خودتم حظ کنی خوری تکون منیخوبھ خوبھ، ھمچ-
 : زدملبخند

 رونی بگو، وگرنھ دوباره منو از اطاق نکش بی داریجون مامان اگھ کار-
  ندارم، دستت درد نکنھی مادر، کارزینھ عز-

 :دمی مادر را شنی سمت اطاقم رفتم، صدابھ
 . دوستت زنگ زدی دم غروبیراست-

 :دمی سمتش چرخبھ
 کدوم دوستم؟-
  کھ اومد بھمون کمک کردمی مادر، ھمونگھی ھمون دھ،یکلیھمون کھ ھ-

 :دمیھا بھ سمتش چرخ برق گرفتھ مثل
  کار داشت؟ی زنگ زد؟ چرجیا-
  دونم، حتما با تو کار داشت، آرزو تلفنو جواب دادینم-
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 .... چشمان بھ خون نشستھ بھ سمت اطاق آرزو رفتمبا
 : دستپاچھ شددنمی با دآرزو

 سالم داداش-
 : باال نرودمی را مشت کردم تا صدادستم

  زنگ زده بود؟رجیا-
 : باره ام، ھول شد، با تتھ پتھ گفتکی سوال از
 بعلھ داداش-
  کار داشت؟یچ-
  خوامی داداش، گفت جزوه ھامو میچیھ-

 : را تنگ کردمچشمانم
 کدوم جزوه ھا؟-
 : آمدادمی کبارهی و
 زنگ زد گفت جزوه ھامو بده؟-

 : تکان دادیسر
 آره داداش-
 : گفتمتی عصبانبا
  بھ من کھ براش ببرم؟شیگفت بد-

 . نگفتیزی دھانش را قورت داد و چآب
 ارزو با تو ام-
 : گفتی نگرانبا
 رهی در خونھ ازم بگادیگفت فردا بعد از ظھر م-

 خواست کالس را دو دره کند ی نامرد مرجیا. فردا تا ھشت شب کالس داشتم.  از حدقھ درآمدچشمانم
  بخورد؟ی دم در خانھ کھ چھ گھدیایب
 : باال رفتمی صدااری اختیب
 نمی صاحابشو بده من ببی بیھ خورد گفت، جزوه ھاگ-

 : بعد جزوه ھا را بھ سمتم دراز کردی قھی و چند دقدی دورشی تحرزی بھ سمت معی تند و سرآرزو
 بفرما داداش-

 :دمی ھا را از دستش کشبرگھ
  گفت؟ی چگھید-
 : گفتمیزی آمدیبا لحن تھد.  نزدی بھ من نگاه کرد و حرفرهیخ
 آرزو-

 : گفتدهیترس
 ... بخدا منز،یداداش، چ-
 ،حرف بزن-
  ورهی گی در جزوه ھا رو ازم می جلوادیگفت فردا م-

 : آھستھ شدشیصدا
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  خواد بھم بگھی ھم می موضوع مھمھی-
 گذاشتم، یداغ بھ دلش م. ردی خواست مخ آرزو را بھ کار بگیم.  زدم موضوع مھمش چھ بودی محدس
 خودم ادبش ق،ی شرف نا رفیودم تا او خواھر مرا از راه بھ در کند؟ ب بی ببو گالبنجای کھ من االشیبھ خ

 :اند و خودش را بھ من رسدی بروم، آرزو دورونی تا از اطاق بدمیبا غضب چرخ.  کردمیم
 داداش بخدا من-

 :دمی حرفش پرانی مبھ
 حوصلھ ندارم آرزو، برو بھ درست برس-
 .دمی از اطاق خارج شدم و در را محکم بھ ھم کوبو
 : درھم گفتمی افھی نشست، با قزمی می رویالی خی با برجیا
 برو تو ؟ی کنی کار می چنجای اصال تو از،ی می کنم؟ پاشو از روی دارم کار مینی بی نمش،یگاوم-

 اطاقت
 :دی پرنیی پازی می رواز
  با گلرخ حرف زدمشبی کھ دی بدونی بخوادی گفتم شای ولرم،ی خوب ملیخ-
 : را نشان ندھمجانمی کردم ھیسع. دی کشری اسم گلرخ، سرم تدنی شنبا
 ؟یباھاش حرف زد-
 : از ابروانش را باال بردیکی
 رمی برم تو اطاقم، خوب منم میتو کھ گفت-
 ن؟ی گفتی چشبی دنمیزر نزن، بگو بب-

 :ستادی ازی بھ کمر مقابل مدست
  گفتم؟ی من چای گفت یاون چ-

 :ودم را بھ چپ و راست چرخاندم زدم و خھی گردانم تکی صندلبھ
 رج؟ی کنھ ای میچھ فرق-
 : ھم لبخند زدرجیا.  لبم نشستی روی داری لبخند معنو
  نھ؟ای داره ی بھش گفتم اوضاع و احوالش چطوره، مشکل مالشبید-

 : را تنگ کردمچشمانم
  گفت؟یچ-
 اخرش گفت اوضاع ی حرفھا، ولنی و از انی زنی ذره توپ و تشر اومد کھ چرا مدام زنگ مھیاولش -

  شو ببخشھ و جدا بشھھی مجبور شد مھرومد،ی ھم دستش نی اھی مھرچی و ھستی خوب نشیمال
 : گفتمیزی لحن تمسخر آمبا
  چرا جدا شده؟یدینپرس-
 مان، رهینگاه خ.  بھ او زل زدمز،یمن ھم با ھمان لبخند تمسخر آم.  شدرهی مکث کرد و بھ چشمانم خرجیا

 : چشم از من گرفت و پوزخند زدرجیا. د شیطوالن
 دنیگفت شوھرمو بھ جرم حمل مواد مخدر گرفتن، پونزده سال براش بر-

 : شدقی عمپوزخندم
  کرد؟ی کرد، مواد حمل می میعجب؟ مواد مخدر؟ شوھره چھ غلط-
 : شانھ باال انداخترجیا
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 دمی نپرسگھی رو دنایا-
 گھ؟یخوب د-
 ادی کردم، اگھ دوست داشت بدایر پبھش گفتم براش تو انتشارات کا-

 :دمی کشازهیخم
 خوب؟-
 دیاز حقوقش پرس-

 :دمیخند
  اشھیناکس ھنوز پول دوستھ، خوب بق-
 بھ صاحب گھی تا چند ماه دکنمی می ھست، اولش ناز کرد کھ کمھ، بعد گفتم سعیصدی سستیگفتم دو-

 کارت بگم حقوقتو ببره باالتر
 : را تنگ کردمچشمانم

 جھ؟یخوب نت-
 : زل زدم، شمرده شمرده گفترجی وجود، بھ دھان ای با ھمھ و
  اوضاع چطورهنھی ببادی مگھیگفت چند روز د-
 :دی کشقی نفس عمو
 گمی امشب بھش منجا،ی اادیالبتھ ھنوز نگفتم ب-

 کرد؟ ی می اصال چھ فرق،یی آمد واحد رو بھ روی کھ نھ، منجایا.  آمدی منجایگلرخ ا.  خشک شدمیگلو
 و گنگ بھ جی رفت، گادمیجمالت از .  آن ھم بعد از سھ سالدم،ی دی مکی او را از نزدگری دچند روز

 : درب و داغانم قھقھھ زدی افھی قدنیبا د.  شدمرهی خرجیا
 دی عالمو سفی ھاقی رفی ھمھ ی روفم،ی ھمھ فن حر؟ی کنی افتخار متی بھ حاجگھی کن، حاال دگاشین-

 کردم
 .... شد و مرا بھ گذشتھ برددهی جملھ مثل پتک بھ سرم کوبنیا

 واری را گرفتم و او را بھ درجی ای قھی.  شدنیجزوه ھا پخش زم. دمی کوبرجی ھا را بھ صورت اجزوه
 :فشردم

 ، ذارمی شرف، زنده ات نمیب-
 :دی با ھر دو دست بھ دستانم چسبرجیا
  نکردمیمن کار-

 :دمی کوبواری را بھ داو
 ؟ی خوردیعرق فروش بدبخت، چھ گھ-

 :دی با قدرت مرا بھ عقب کشحامد
 ؟ی کنی کار می چمان؟ی ای شدوونھید-

 ام کند، اما فقط ی حرکت ضربھ فنکی توانست با ی گذاشتم و فشار دادم، مرجی ای گلوری را زدستم
 : زدادیحامد فر.  دادیخودش را بھ چپ و راست تکان م

 ش کن کره خر ولش،ی کشی میدار-
 : و ھلش دادمدمی حامد، بھ سمتش چرخیانی از پادرمکالفھ

 ریبرو بم-
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 : اش گرفتمقھی سر چرخاندم و از رجی دوباره بھ سمت او
  ام، ھان؟ی من چی شرف، فکر کردی بشی کنم گاو می مسیدھنتو سرو-
 : از تھ دل نعره زدمو
 ؟یھـــــــــــان؟ مگھ باھات اتمام حجت نکردم عوض-
 و پشت چاندی و دستم را پدی با اخم بھ مچ دستم چسبکبارهی مشتم را بلند کردم تا بھ صورتش بکوبم، کھ و

.  قدم عقب رفتکیدستم را رھا کرد و .  لگد زدمشی بھ ساق پامیبا پا. دمیچیکمرم برد، از درد بھ خودم پ
 : زدادی و فردی پرانمانیخواستم بھ سمتش حملھ کنم، کھ حامد م

 قتھی رفنی اھ؟ی دردت چ؟ی چتھ، چرا رم کرد؟ی فھمیماالغ ن-
 : بردمورشی حرص بھ سمت حامد با
  برو گمشو کنار حامدس،ی نقمی رفنیا-
 : زدمادی کھ با صورت درھم بھ من زل زده بود، فررجی رو بھ او
  کردهدی عالمو سفیقای رفی ھمھ ی رونیا-

 : خلوت پرت شومی با سر داخل شکمم آمد و باعث شد وسط کوچھ حامد
  چھ مرگتھ؟نمیث، بنال ب...ید-
 : کردرجی شده باشد، رو بھ ادی انگار از من نا امو
  بھ جون ھم؟نی چرا چند ھفتھ است افتادنمیجون بکن بب-

 : باال رفتمیصدا
  کنمی مزتی رزی ری دھنتو باز کنشیگاوم-

 : زدادی فرحامد
  شده؟ی چنمی زر بزن ببرجیا-
 : در چشمان من گفترهی خرجیا
 ... برم خاسگاخوامی خوام، میمن خواھرشو م-

 : و نعره زدمدمی حرفش پرانی مبھ
 ،دھنتو ببند، خفھ شو-
 :دی نعره کشرجی اکبارهی
 س،ی نی راضزی ھمھ چی بنی اش،ی خوام با پدر و مادرم برم خواسگاری خوام، میخاطر خواھرشو م-
 ، سرمزمی ری مشھد آب توبھ مرمی ام، بھش گفتم می با دختر فرارفروشموی عرق مگھیم

 : بلند شدم و بھ سمتش حملھ کردمنی زمی رواز
 اریاسم خواھرمو بھ زبون نجست ن-

 : راھم را سد کردحامد
 ی خواسگارادی خواد بی مگھی خواد، خوب می خواھرتو مگھی قتل کھ نکرده، م،ی شدیتو چتھ وحش-
 : نفرت بھ حامد زل زدمبا
  بھش؟یدی کاسھ است؟ تو خواھرتو مھیو ھم دستت با اون تو کثافت ت-

 : گفتی با ناباورحامد
 میقی احمق ما رف؟یدی فحش مینطوریچتھ ا-
 ستی نقمی نامرد رفنی است،ی من نقی رفنیا-
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 : زدادی فررجیا
 ، کنمی مشیچرا نامردم؟ دارم مرد و مردونھ ازت خواسگار-

 بودم دهی اش نرسی قدمکی حملھ کردم، بھ رجی حامد را پس زدم و بھ سمت انباری شدم و اوانھی ھم دباز
 و گنگ بھ سرم جیگ.  سرم نشست و وسط کوچھ پخش شدمی رونشیکھ دستش عقب رفت و مشت سنگ

 :دمی را شنشی صدادم،یچسب
 ی مجبورم کردی خواستم بزنمت، ولینم-

 :دمینال
 یِ سرم، پست فطرت عوضیوا-

 : شانھ ام گذاشتی را رودستش
  کنمی خوشبختش مش،ی خواسگارامی خوام، میمن خواھرتو م-

 : کوچھ سجده رفتموسط
  سرم خدایوا-

 :دمی نگران حامد را شنیصدا
 نی ھستی احمق، جفتتون روانش؟ی زدرجیا-

 : با لبخند گفترجیا.  زدم و بھ زمان حال برگشتمپلک
  اموال شوھرش سابقشو مصادره کردهی انگار دولت ھمھ گ،ی خورده تھ درشیکف گ-
 : باال رفتمی از ابروھایکی
  بھ نامش نبود؟یزیمگھ چ-
 گھیحتما نبود د-

 : زدمقھقھھ
 رجی سر شوھرش اومد اییچھ بال-
 : بلند شدم و بھ صورتش زل زدمی صندلی از روو
  من واسھ شوھرش پاپوش دوختم؟یتو کھ نگفت-

 :دیخند
 کف ذارمی مرمی بعد م،ی ھولوف دونمیردم و شوھر سابقشو انداخت کی من خودم باھات ھمکاریوقت-

 دستش؟
 : را خاراندمگردنم

 ی گلرخ ملکی زندگی برایزی غم انگی مواد، چھ تراژدلوی حمل سھ کیپونزده سال حبس برا-
 : گفتمی بالحن ترسناکو
 شوھر نامردش الی خی سراغش نرفتم، بگھی خودش شدم و دالی خی بعد از ازدواجش بیفکر کرده وقت-

 بھ سال نکشھ جدا می دونستم واسھ شوھره پاپوش بدوزی تازه شروع شده، میھم شدم؟ نھ داداش، باز
  اخالقش دستمھی ولدمشی سھ سالھ ندشھ،یم
 : دوباره دستش را بھ کمر زدرجیا
 ی تا کجا متی شترنھی کنی ا،ی تو کھ انتقامتو گرفت،ی کنی شورش می داریادی زگھی دگمی منیواسھ ھم-

 خواد بکشونتت؟
 : قفل شده ام گفتمی دندانھاانی ماز
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 خوره، بعدم خودش، تو ی بھ نوبت داداش، اول شوھر سابقش کھ االن تو زندون آب خنک مابیآس-
 منم نھی ببادی نبود، فقط واسھ پول زنش شد، االن بکھی از اول ھم عاشق اون مرتنیخودتو ناراحت نکن، ا

 شھی زن من معیاشتم و پولدار شدم، سر گذاروی اون یجا پا
 : چشمانم را تنگ کردمو
 رجی ای تا آخرش باھام باشدیبا-

 : گذاشت و مصمم گفتمی بازوی را رودستش
 تا آخر باھاتم مارلون براندو-

 : را باز کردم و رو بھ پرند گفتمنی ماشدر
  دخملھنیبش-

با خنده .  عقب پرت کردی صندلی اش را در آغوش داشت، خودش را روی صورتفی کھ کھمانطور
 :دی بھ عقب چرخرجیا.  تکان دادم و در را بستمیسر

 گھ؟ی دھی کنیا-
 : بلند گفتیپرند با صدا.  نشستم و کمربندم را بستمنی ماشداخل

 سالم آقاھھ-
 : گفتطنتی اش را باال فرستاد و با شی آفتابنکی نگاه کردم کھ عرجی چشم بھ ای گوشھ از
 یتو چھ خوشگلسالم دختره، -
 : رو بھ من گفتو
 ل؟ی راحدمی شاوش؟ی خودتھ؟ از پری نکنھ بچھ ھ؟ی کی بچھ نیا-

 : شدمرهی بھ پرند خنھی را ندادم و از آجوابش
 یی دای بده بھ صندلھی تکوفتم،ی خوام راه بی پرند، منیخوب بش-

راھنما زدم و .  رخم زل زدمی باز ماند و بھ نمھی حرفم، دھانش ننی ادنی بود کھ با شنرجی بھ احواسم
 : دنده بودی کھ رودی بھ بھ دستم چسبکبارهی شوم کھ ابانیفرمان را چرخاندم تا وارد خ

 ومرثھ؟یدختر ک-
 : کردماخم

 آره-
 : خواستم دستم را عقب بکشم کھ محکم نگھش داشت، سر چرخاندمو
  خوام دنده رو عوض کنمیدستمو ول کن، م-

 : زدی اش حرف می صورتفی شد کھ با کرهیاره سر چرخاند و بھ پرند خ دھانش را قورت داد و دوبآب
 یی ھم دوست دارم، داومرثی بابا کی مامان آرزو دوست دارم، اندازه یتو رو دوتا دوست دارم، اندازه -
  رو ھم دوست دارمی ھم دوست دارم، بابا بزمانیا

 : و رو بھ پرند گفتمدمی کشرونی برجی را از دست ادستم
 ؟ی بابا بزرگای یسوختھ، بابا بزپدر-

 : را بلند کردسرش
 ھا؟-
 یی دای چچیھ-



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 60 

 ی نمیزی زد، من ھم چی نمی ساکت بود و الم تا کام حرفرجیا.  شدمابانی را چرخاندم و وارد خفرمان
.  کردی صحبت مفش،ی کی روی و ھمچنان با عکسھادی رسی پرند بود کھ بھ گوش میفقط صدا. گفتم

 : بعد، حوصلھ اش سر رفت و گفتی قھیچند دق
  خوامی می من بستنییدا-

 : نگاھش کردمنھی آاز
 رمی گی االن مییباشھ دا-
 :دمی را شنشی شدم، صداادهی پنیاز ماش.  پارک کردمی فروشی بستننی مقابل اولو
  گنده ھایاز اون بستن-
 ..... زدم و بھ گذشتھ رفتمیلبخند تلخ.  دستان کوچکش را در فضا گشودو

 : رنگ گلرخ انداختم و گفتمی آبی بھ روسرینگاھ
 ادی بھت می روسرنیچقدر ا-

 :دیخند
 ؟یگیراس م-
 ھ؟یآره، دروغم چ-
 یمرس-
 م؟یخوب، کجا بر-
 : دلھره گفتبا
 نھی ما رو نبیی جا باشھ کھ آشناھیفقط -

 : کردم، گفتمی می کھ رانندگھمانطور
  کنن؟ی متتی خونھ اذیبازم تو-

 : شدپکر
 آره-
 ھ؟ی بابا، آخھ حرف حسابشون چیا-
  خوانی دونم، حتما پدرمو تمام و کمال واسھ خودشون مینم-
 : تاسف تکان دادی بھ نشانھ ی سرو
  نرسوند کھ بخواد بھ اونا برسونھری خامرزمیپدر من بھ مادر خداب-
 :دمی پرسی کنجکاوبا
 چطور؟-
 ولش کن-
 ونم خوام بدینھ بگو، م-

 : جا بھ جا شدی صندلیرو
 ی توادی آخر ماه می کارمندری حقوق بخور و نمھی حق داره، دمی شاسھ،ی ھم خسیلی خنھ،یبابام دھن ب-

  منھی تا بتونھ بھ خودشو دو تا بچھ اش برسھ، االن درد و غمشون رنوارهی بھ من فشار ممیخونھ، نامادر
 :لبم را تر کردم.  سوختشی برادلم

 دی رنو رو برات خرنیباز خوبھ بابات ا-
  بھ مندهی رسامرزمھ،ی مادر خدابنی ماشنیا-
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 :دی کشآه
  جواب پس بدمھی صدبار بھ حوردی بانیواسھ گرفتن پول بنز-
 تھ؟ی نا مادرھیحور-

 : را تکان دادسرش
 آره-
 : ادامھ دادھی بعد از چند ثانو
 اونا نم،ی تونم ببی و دخترشو نمھی من شکل حورم،ی ھر روز جنگ و دعوا داراد،یاز خونمون خوشم نم-

 ی بار دست رو من بلند مھی بار با اونا، ھی کنھ ی بار با من دعوا مھی بابامم نن،ی تونن ببیھم شکل منو نم
  اونای بار دست روھیکنھ 

 حال و ھوا خارج نی کردم او را از ایسع.  شده بودیخودش ھم عصب.  مشکالتش، ناراحت شدمدنی شنبا
 :کنم

 ؟ی موافقیبا بستن-
 : شدرهی رخم خمی زد و بھ نلبخند

  گنده ھایآره، ازون بستن-
 :قھقھھ زدم.  دستانش را در فضا بھ دو طرف گشودو
  کنھ سھ سالشھی ندونھ فکر مینگاش کن، ھر ک-
 : شدم و گفتمرهیبھ صورتش خ.  پارک کردمی فروشی راھنما زدم و مقابل بستنو
  کوچولوطونی شامین ماال-

 . شدمادهی پنی را باز کردم و از ماشنیدر ماش.  و من باز ھم تھ دلم مالش رفتدیخند
 : چشمانش برق زد،ی بستندنی مخصوص را بھ دستش دادم، با دی بستنظرف

 ی پدر و مادر داریدستت درد نکنھ، چھ بستن-
 ی صحبت کردن، ھمخوانی داش مشتنطوری با اف،ی و لطفی ظری بھ خنده افتادم، آن صدارشی تعباز

 : بھ خودم آمدمشیبا صدا. نداشت
 ؟یدیچند خر-
 : شدمجی سوالش، گدنی شنبا
  رو؟ی بستنو؟یچ-

 : تکان دادیسر
 اوھوم-
 شھی بخور آب م؟ی کار داریبھ پولش چ-

 : کرداصرار
 یدیجون من راستشو بگو، چند خر-
 ھی چھ سوالنی بابا، آخھ ایا-

 : تکان دادیسر
  خوام بدونمیم-
 : خنده گفتمبا
  تومنشیدو تا شد ش-
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 : شدقی عملبخندش
 ی پول داشتھ باشھ کھ وقتنقدری ادی باشھ، مرد باسی دوست ندارم مرد خساد،ی الرژ خوشم میاز پسرا-
  چند و اون چندنی تو مغازه از فروشنده نپرسھ ارهیم

 : بکشد، با تھ خنده بھ او گفتمری باعث شد دندانم ت،ی بستنی ام خوردم، سرمای از بستنیقاشق
  دارهی باحالدیخوبھ، عقا-
 : اش اشاره زدمی بھ بستنو
 بخور-

......................... 
 کردم تا پرند ی شدم و ھمانطور کھ در عقب را باز مادهی پنی آپارتمان خواھرم پارک کرد و از ماشمقابل

 : گفتمرجی شود، رو بھ اادهی پنیھم از ماش
 امیاالن م-

 : گفترجی و رو بھ ادی پرنیی پانیپرند از ماش.  نگفتیزی تکان داد و چیسر
 ی بایآقاھھ با-
دست پرند .  نگفتیزی در ھم بھ پرند زل زد و چی با اخمھارجیا.  دستان کوچکش را در ھوا تکان دادو

 : گفتمیرا در دست گرفتم، دستش چسبناک شده بود، بھ آرام
  بھ خودت؟یدی رو مالی بستن؟ی کرد کاریچ-

 :دیخند
  خوردمیبستن-

 .... را داخل قفل، فرو بردمدی چشمان معصومش زل زدم و کلبھ
 : در ھم گفتی با اخمھارجیا
  چھ بزرگ شدهومرثیدختر ک-
 اوھوم-
 : دادریی صحبت را تغری صحبت کنم کھ مسنی از اشی باره بنی دوست ندارم در ادی انگار فھمو
 خوام بھش ی امشب مگھ؟ی دادی کھ شرکتمون کجاست، بھ نظر تو مدهی گم گلرخ حتما از طناز شنیم-

 ادی بگھی دو روز دیکیآدرس بدم تا 
 : تکان دادمدیی تای بھ نشانھ یسر

 ادی با سر ماد،یم-
 : گفتمی با لحن جدو
  شوھر سابقش رفت زندون ازش سوال نپرس، ممکنھ شک کنھ بھمونی چجورنکھی در مورد اادیز-
 : چانھ باال انداخترجیا
 ذره راھو براش ھی ما فقط وفتاد،ی مری کار بود، امروزم نھ فردا گنی شوھرش دستش تو ھم؟یچھ شک-

  کھ زودتر بره آب خنک بخورهمیصاف و صوف کرد
 خالف ی کارھانی گفت، شوھرش دستش در ھمیراست م.  از ھم باز شدمی حرف، اخمھانی ادنی شنبا

 ھمھ نیگلرخ آنقدر احمق بود کھ مرا با ا.  بوددهی رسیی بھ نان و نواشی ھای خالفکارنی ھمقیاز طر. بود
امروز ھم . میخت فقط زندان رفتنش را جلو اندارجیمن و ا.  شدکھیعشق و عالقھ رھا کرد و زن آن مرت

 . افتادی مری شد، فردا حتما گی نمریدستگ
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 طالق گرفتھ با گھی قرار شام و ناھار باھاش بذار، االن کھ دھی ،یدی ھمون روز کھ گلرخو دمان،ی اگمیم-
  کنھی رو بھ اون رو منی کال قرار شام و ناھار آدمو از ارون،ی بادی کنھ باھات بیسر قبول م

 .... سر چرخاندم و بھ او زل زدم، باز ھم گذشتھ ھا قد علم کردندکبارهی رج،ی حرف انی ابا
 : گفتی شانھ ام گذاشت و بھ آرامی دستش را روی کرممھندس

 ی خوای اگھ مشھ،ی نمی قاطادی جوشھ، زری ذره دھی فقط ھ،ی خوبیلی خی بچھ یگی خان ب،یوسفی نیبب-
 من ھر دو نفر شما رو ھمھ جوره قبول ،ی بشکی بھش نزددی با،یری بگادی و ازش کار یور دستش باش
  تازه برد با توئھ،ی سمت خودت ضرر نکردشی اگھ بکشونگمی بھت منیدارم، واسھ ھم

  کار کنم؟یاستاد چ-
 : را عقب فرستادنکشیع
 شو، اقی باھاش عادی بشھ، زری دعوتش کن خونھ، بذار نمک گیزی چی ناھاری دونم جوون، شامینم-

 سرش بھ کار ھ،ی حاشی آدم بھی خورم، ی من ھمھ جوره سرش قسم ماست،یباور کن دلش مثل در
  دارممانی من بھ ھر دوتاتون ا،ی باھاش جفت و جور بشدیخودشھ، با

 : تکان دادی سرو
 از گھی کنم، دی کنم، سفارشتو مفی اون ازت تعری تو اطاقم، جلومیاالنم تو اطاق من منتظرمھ، بر-

  خودمی اصلبی رقی بشویه بنداز شرکتو رادی بای برگشتیسرباز
 شنھادشی رفتم، فکرم بھ سمت پی و ھمانطور کھ بھ سمت اطاقش مدمیمن ھم ھمراھش خند.  قھقھھ زدمو

 . ھم نبودیفکر بد. گفتھ بود شام و ناھار بھ خانھ دعوتش کنم.  شددهیکش
 ی قھیچند دق.  گرفتمشی شھر را در پنیی پاریدور زدم و مس.  کردم، سمت خانھ ام نرفتمادهی را کھ پرجیا

ھمان در رنگ و .  رنگ، پارک کرده بودمیبعد، باز ھم داخل کوچھ با چند متر فاصلھ از آن در قھوه ا
 نی سال، باز ھم گلرخ بھ ادبعد از گذشتن چن.  بوددهی کھ انگار سال تا سال رنگ نو بھ خودش ندیرفتھ ا

 گاری برداشتن پاکت سیدستم برا.  گفت از آن متنفر استی من م بھشھی کھ ھمیخانھ برگشتھ بود، خانھ ا
 را بھ حرکت در نی و ماشدمی کشقینفس عم.  تمام شده بودگارمی آمد سادمی.  رفتراھنمی پبیبھ سمت ج

 .آوردم
 نوجوان کردم کھ ی برداشتم و رو بھ فروشنده ی روزنامھ فروشی دکھ شخوانی را از پگاری سی بستھ

 : پول را بھ سمتم گرفتھ بودی ھیبق
  خواد، مال خودتینم-
 : گفتی ناباوربا
 ن؟ی خوای تومنھ ھا، واقعا نمشیآقا ش-

 :ذوق زده شد.  باال انداختمچانھ
  آقایمرس-

 ... آوردی مادمی چند ھزار تومان، گذشتھ ھا را بھ ی برای ذوق زدگنی زد، ای برق مچشمانش
 ی پول برانی با اخواستمیم. دی چرخی ھزار تومانی اسکناسھای ھزار تومان را شمردم، نگاھم روده

 پول ھا عی دچار وسوسھ نشوم، سرنکھی ایبرا.  وقت بود سگکش مشکل داشتیلیخ. خودم کمربند بخرم
 : نشستھ بودنی مان، داخل ماشی چند ماه دوستنیرا بھ سمت گلرخ دراز کردم کھ طبق معمول ا

  باشھشتی ده تومن پنی ایگل-
 : شدرهی دراز شده بھ سمتش، خی بھ اسکناسھایاباور نبا



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 64 

 واسھ منھ؟-
 : زدملبخند

 خط ،یملی ر،ی رژ لب،یکی دونم ماتی چھ م،ینی پول بنز،ی خواستیزی چدی باشھ شاشتیآره دختر، پ-
 یچشم

 : بعد گفتیچند لحظھ . خودش ھم بھ خنده افتاد. دمی بلند بلند خندو
 ... پولنیآخھ ا-

 : را خم کردمسرم
 یدی بھم پس می ھر وقت داشتگھ،ی درشیبگ-

 : کردزمزمھ
 
  وقت نتونم بھت پسش بدمچی ھدیشا-
  نداره، نوش جونتیرادیا-
 ؟ی نداراجیآخھ مگھ خودت احت-

با تماس دستم با .  کند، ساعدش را گرفتم و پول را کف دستش گذاشتمی از حد تعارف مشی بدمی دیوقت
 : شدرهی بھ صورتم خیگلرخ با قدردان. م نشست در دلیدستش، حس خوب

 مان؟ی جبران کنم ایمن چھ جور-
دست .  از دستم در نرودارمی ھم فشردم تا اختیپلک چشمانم را رو.  شدمرهی بازش خمھی نی لبھابھ
 : دستم گذاشتی را روگرشید
 ی خوبیلیتو خ-

 ی نتوانستم خودم را کنترل کنم و روگری را باز کردم و بھ چشمان درخشانش زل زدم، دمیپلکھا
.  خراب کرده امدمیفھم. دیمثل برق گرفتھ ھا خودش را عقب کش. دمیصورتش خم شدم و گونھ اش را بوس

. دی لرزی مانمدست.  شدمرهی زدم و بھ رو بھ رو خھی تکنمی ماشیبالفاصلھ از او فاصلھ گرفتھ و بھ صندل
چند .  وجودم را در بر گرفتی ھمھ جانی شرم و ھنی بیزیچ.  برده بودیگری مرا بھ عالم ددنشیبوس

 : برسدانی تا آن سکوت عذاب آور بھ پامی بگویزیخواستم چ.  بھ سکوت گذشتقھیدق
  شده؟قی کھ دوستم حامد با دوستت رفی دونیم-
 : ناز و غمزه گفتبا
  بوسھ؟ی حامد خان ھم طنازو منیا-
 : ھم فشردم و با خجالت گفتمی را رومی حرف، لبھانی ابا
  کنمی کار می چدمی نفھمد،یببخش-

 : خنده بودشی صداتھ
 شھیخواھش م-

 کردم، ی ام باز ھم دود می دوران زندگنی بھترادی کنج لبم بود، بھ گاریس.  بھ زمان حال برگشتمدوباره
 ...دی زود بھ انتھا رسیلی لبم، خی روگاری سنی کھ مثل ھمیدوران

................ 
 ینگاھم رو.  شدم تماس از آرزو بودرهی ام خیبھ گوش.  باز شدمھی نمی پلکھا،ی زنگ گوشی صدابا

 :دمی از جا پری ثابت ماند، ساعت سھ صبح بود، با نگرانلم،ی موبایساعت صفحھ 
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 الو، آرزو-
 :دمی را شنفشی ھق ھق خفیصدا

 مانیا-
 : و دستپاچھ گفتمھول

  شده؟یچ-
 : بھ آسمان رفتادمی پدرم، فریادآوری با و
  شده؟شیبابا طور-
 : ھق ھق گفتبا
 ستی حالش خوب نومرثی کومرث،یک-

 : و چھره ام در ھم شددمی کشی راحتنفس
 سیبھ درک کھ خوب ن-

 :دینال
  تو رو خدا کمکم کنره،ی می داره مویداداش، ک-

  بود؟ختھی بر سرش ری کردم، حالش خوب نبود؟ چھ خاکمکث
 ده؟چھ مرگش ش-
  تونھ خوب نفس بکشھی کنھ، نمیداداش خر خر م-
 :دی کشغی جکبارهی و
 ایتو رو خدا ب-
 : گفتمی کالفگبا
 ...ی دونھ چھ خاکی منقل و وافورشو پرت کن سرش، خودش مده،یحتما مواد بھش نرس-

 : را قطع کردحرفم
  زنمی مشی خونھ رو آتنی خودمو و پرندو اره،ی بمومرثی اگھ ک،یایداداش، اگھ ن-
تماس را قطع . دمی ھق ھق پرند را شنی گوشم درد گرفت، صدای جملھ را بلند گفت کھ پرده نی آقندر او

 کھ با پا داشتم، از خانھ ی توالت برداشتم و با ھمان گرمکنزی را از مقابل مچمیی سوعیکردم، تند و سر
خواھرم نفس راحت   وردیم بود کھ بمی سوخت، اصال از خدای کھ نمومرثی کیدلم برا.  رفتمرونیب

 ی تر از ده بار ترک کرده بود و دوباره بھ سمت مواد برگشتھ بود، بھ چھ درد زندگشی کھ بیمرد. بکشد
 شد؟ سرنوشت پدر بدبختم ی سر آرزو و دخترش نبودم سرنوشتشان چھ می خورد؟ اصال اگر من باالیم

 ن؟ عارمای بی ھالی حتما فامد؟ی رسی بھ دادشان می شد؟ چھ کسیچھ م
 امشب نفس آخر نیاز تھ دل از خدا خواستم ھم.  در دلم نشستومرثی منقبض شد، باز ھم نفرت از کفکم

نفسش بھ نفس شوھرش .  کرده بودیدی آمد آرزو چھ تھدادمیدوباره . را بکشد و ھمھ مان را خالص کند
 و ھمانطور ردم را مشت کدستم.  مردی م،ی عوضِرتی غیِ معتاد بنی ای مرد، برای مشیبرا. بستھ بود

 فکر یِمن ب.  دو نفر شدمنی اییمن باعث آشنا. دمی رفتم، مشتم را بھ گونھ ام کوبی منییکھ از راه پلھ ھا پا
 مخش یچند ھفتھ رو.  را بھ خانھ مان دعوت کردمومرثی اعتماد کردم و کی مھندس کرمیکھ بھ حرفھا

 تی با او گرم گرفتم تا در نھا،ی مھندس کرمکتھ داخل شر بھانی و چند بار با بھانھ و بنیکار کردم، چند
سرم را تکان دادم و باز ھم با مشت بھ . دیای شام، بھ خانھ مان بی بار بھ بھانھ نی اولی شد برایراض

 .... بودروزی دنی انگار ھمدم،یصورتم کوب
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 : خانھ را باز کردمدر
،ی-   مامان مھمونمون اومدا
 : گفتمومرثی رو بھ کو
  خودتھی خان، خونھ ومرثیبفرما ک-
 : خجالت لبخند زدبا
 مانی آقا ای کنیشرمنده ام م-
 : کردمتی دستم او را بھ داخل ھدابا
  نکن داداشیبی بفرما تو، غرھ،ی حرفھا چنیا-
 : مادرم، سرم را چرخاندمی صدابا
 دیی بفرما،ی خوش اومدیلیسالم پسرم، خ-
 : مودبانھ سر خم کردومرثیک
 سالم مادر، مزاحم شدم-
 ی پسرم، صفا آوردھی چھ حرفنیا-
 اش را ی آب و قرص پدر را دستش داد و روسروانی وارد خانھ شد، چشمم افتاد بھ آرزو کھ لومرثیک

 : گفتی سرش مرتب کرد و بھ سمتمان آمد و بھ آرامیرو
 سالم-
 سر دنشی با دومرثیک.  چقدر با نمک شده بود،ی قھوه ای لبخند زدم، با آن روسراری اختی بدنش،ی دبا

 :خم کرد
 سالم خانوم-

 :دمی پدرم را شنیصدا
  عموتھ؟ عموت اومده؟مان،یا-

 : گفتمومرثی رو بھ کی آرامبھ
  ناخوش احوالھیبابا کم-
 : کردم و در جواب پدرم گفتمتی او را بھ سمت کاناپھ ھداو
 ، از دوستامھیکیبابا -
 : لبخند گفتبا
 ؟یاوردی زنت و بچھ تو چرا نعموتھ،-
 ..... کاناپھ نشستی سالم گفت و روی بھ آرامومرثیک
 

 دهی زنان، بھ تخت متحرک چسبنھی رفتم کھ سر بھ سی را در آغوش گرفتھ بودم و بھ دنبال آرزو مپرند
 :دی ورود ندادند، آرزو نالی شدند، بھ او اجازه یپرستارھا وارد اطاق. دی دویبود و م

  تو، تو رو خداامیا منم بتو رو خد-
 : پرستار بلند شدیصدا.  افتادھی ھق ھق مادرش، بھ گردنی با دپرند

 نی منتظر باشرونی خانوم، بشھینم-
 : گوش خراش پرند، رو بھ من گفتی ھاغی جدنی شنبا
  ھامارستانھی بنجای ارون،ی بنیبچھ رو ببر-
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 سرش یباال.  نشستنی زمیآرزو کنار در اطاق، سر خورد و رو.  وارد اطاق شد و در را بستو
 در یبا اخمھا.  کردی مھی نشستھ بود و گرنی زمی روده،ی پشت و رو پوشی و مانتوییبا دمپا. ستادمیا

 : را گرفتمشیھم، خم شدم و بازو
 نی نشنی زمیپاشو، مثھ گداھا رو-

 :ھق ھق گفت و با دی را عقب کشدستش
 ره؟ی می مومرثی داداش، نھ؟ کرهی میم-

 کھ ی چند سالنی کنھ و ھم منو کھ تو ای و ھم تو رو خالص مرهی می کھ مشاالیا" می باز کردم تا بگودھان
 ی لبھادنیاما با د" دمی و نھ سال عمرم، فقط از دستش کشستی بنی ای ھمھ یدومادم بود، باندازه 

 و با دست دیکش ی مغی کھ ھمچنان جدمی دست محکم بھ پرند چسبکیبا .  سوختشیلرزانش، دلم برا
 : بلند کردمنی زمی را گرفتم و او را از روشی بازوگرمید
  کنھی ازت دوا نمی نشستن تو کھ دردنجای پاشو آرزو، امارستان،ی از برونی بمیبر-

 بھ سمت در یبھ آرام.  دادھی دستم را دور کمرش انداختم، خودش را بھ من تکد،ی لرزی مکلشی ھی ھمھ
 .می بھ راه افتادمارستان،ی بیخروج

 ی بومرثیک.  تا آرام شوددمی مالی کمرش را می چسبانده بودم و با دستم بھ آرامنھی آرزو را بھ سسر
 کھ بھ درک واصل دی رسی حاال خبر منی بودم ھمدواریاز تھ دل ام. شرف، چھ بھ روز دخترم آورده بود

پرند با .  ھم فشرذمی روا رمی شد، دندانھای موانھی دومرثی آرزو با مرگ کنکھی ایادآوری با کبارهی. شده
 :دست کوچکش سر آرزو را نوازش کرد

 ی نکن، مامانھی گریمامان-
 : و سرم را خم کردمدمی پرند را بوسی گونھ

  چش شده بود؟نمیال بگو بب نکن، اصھیآرزو، آروم باش، گر-
 : ھق ھق گفتبا
 ، نشدداری بی تکونش دادم ولدم،ی خرخش از خواب پرینصفھ شب با صدا-
بھ مرز جنون .  شدری مادرش، دوباره اشکش سرازی ھی گردنیپرند ھم با د.  دوباره بھ ھق ھق افتادو

 ازدواج کند، کاش ومرثی دادم با کی وقت اجازه نمچی گشت و ھی کاش زمان بھ عقب بر می ادم،یرس
 :دمی نالھ اش را شنیصدا.  توانستم سرنوشتش را عوض کنمیم
  دلش بزرگھست،ی نی پسر بدی ول،ی دونم ازش متنفریداداش م-

 .... خاطرات کھنھ بودادآوری جملھ نی زدم، اھی ام را بھ سرش تکگونھ
 : را از گوشم فاصلھ دادمیگوش

 ی زنیاد مکره خر، سرم رفت، چرا د-
 : گفتی با سرخوشحامد

 ھی باحالی بچھ یلی بھ پستم خورد، خی اکھیجون داداش عجب ت-
 : گفتمی کردم و بھ سردی سرفھ اتک

  نفر خوشت اومد، پس قدرشو بدونھیخدا رو شکر کھ باالخره تو از -
 : دادری صحبت را تغریمس

 ینی تو کھ ھنوز با من سر سنگمان،یا-
 : را چرخاندم و وارد محلھ مان شدمفرمان
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 ادی خوشم نمی از فضولستم،ی ننیسرسنگ-
  حل کنھ، دوست ندارم جمع چھار نفره مون بھم بخورهقشوی مشکل رفدی باقی نبود، رفیداداش فضول-
 نی پری با از ما بھترون مبرزی بھم خورده، االن تو و فرینی بیفعال کھ م-
 یت ازمون فاصلھ گرفت بابا، تو خودگھی نگو دینجوریا-

 : در خانھ پارک کردممقابل
  بھترهرمی اون بزمجھ باھاتونھ ھر چقدر فاصلھ بگیتا وقت-
 : گفتی دلخوربا
  زنھی نمیبابا اون بزمجھ ھم حرف ناحساب-

 : باال رفتمیصدا
 ششی کھ ھست، ببند بھ رلتونی خوب دختر دم بخت تو فک و فامھ،ی آدم خوبیلی خیکنیاگھ فکر م-

 : لحظھ مکث کرد و گفتچند
 من کال س،ی دور و برمون نی از دختر فراری خبرگھی دھی مدتھی االن نی بب،یری تند می داریلی خمانیا-

  ھم فاصلھ گرفتمزای چنی از اگھیبا طناز سرم گرمھ، د
 : زدمپوزخند

  بھ طنازنیپس آفر-
 : کالمم گفتی توجھ بھ طعنھ یب
 ؟ی شدی دوشت نبود تو ھم مثھ ما نمی خونواده ات روتی مسئولی از کجا معلوم اگھ از نوجوونمانیا-

 ی ھم جا بھ جا نمی آدم شده، چند وقتھ آب شنگولگمی بابا م؟ی زدی راحت ما رو پس مینجوریاونوقت ا
 کنھ

 : را زدمدی پراموتیر
 نی باال بزننی براش آستبرزی خوبھ تو و فرنقدری گم کھ اگھ ایم-
 ، شد، من برم بھ کارم برسمیبابا تو بازم اخالقت گھ مرغ-
 : لحنش شوخ شدو
  براشرمی می ما شد، مبی نصی قربونت برم داش، عجب دختریول-
 : حرفش بھ خنده افتادمنی با اتم،ی عصبانی ھمھ با
  حامدیفقط گردنتو نشکن-

 ... زد و تماس را قطع کردقھقھھ
مادر کنار تلفن نشستھ بود و آرزو ھم در .  در ھم و برھم بودیانگار اوضاع کم.  خانھ شدموارد

 : گذاشتشی تلفن را سر جایبا ورود من، مادرم گوش. دی چی می ھا را داخل ظرفوهیآشپزخانھ، م
 رمی گی ساعتھ دارم باھات تماس مھی مادر یی کجا؟ی اومدمانیا-

 : لبم را خاراندمپشت
  شده؟ی مامان، چسیعال نپشت خطم ف-

 :دمی آرزو را شنیصدا
 سالم داداش-

 : مادر بلند شدیصدا.  سر تکان دادمشیبرا
  زنگ زد، گفت من خانوم کھن ھستمی خانومھی شی ساعت پھی بگم، ی دونم وهللا چیمادر، من نم-
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 : حرف، چشمانم درشت شدنی ادنی شنبا
 خوب؟-

 : کنار تلفن بلند شداز
 ،رجھیگفت مادر ا-
 . داشتی مان بر نمی پسر چرا دست از سر زندگنیا.  گر گرفتمرج،ی اسم ادنی شنبا
 نجای اانی مری شد، گفت دارن واسھ امر خی دونم چیخودم نم-
 : حرف منفجر شدمنی ادنی شنبا
 گھ خورد گفت-
 :دمی کشقی نگاه دلخور مادرم، نفس عمدنی دبا
  ماماندیببخش-

 :دی کشی ھا دستمال موهی بھ می انداختھ بود و با دستپاچگنیی بھ آرزو انداخت کھ سرش را پای نگاھمادرم
  زنمی دارم باھات حرف م؟یپسر مگھ سر آورد-

 : گفتمعی و سرتند
 گھ؟ی نھ دنی گفتن؟ی گفتی مامان، خوب شما چگھی ددیببخش-
  مای خونھ انی االن دارن منی شد، گفت ھمی چدمی گم کھ خودمم نفھمی بگم، منویمادر اصال وقت نشد ا-

 خواھرم؟ ی ما؟ خواسگاری خانھ نجا؟ی آمدند ایداشتند م.  شدختھی سرم ری پارچ آب سرد روکی انگار
 خواھد ی خواھرم را مدی و با وقاحت بگوندی ما بنشی کاناپھ ی رودیای خواست بی می عوضشیآن گاو م

  من بخندد؟شیو بعد بھ ر
 : باال نرودمیردم صدا زحمت تالش کبھ
 نی گفتی نھ، منی گفتی کلمھ مھی ن؟ی مگھ شما بچھ اشھ؟ی شد؟ مگھ می چدمی نفھمیگی میمادر من، چ-

 شما ھم ،ی اونجا خواسگارامی زنگ زده کھ دارم مشی ساعت پھی دم، اصال دختر ندارم، زنھ یدختر نم
  کنن؟ی نون و خرما پخش منجای بفرما؟ مگھ ایگفت

 :دی چسبمی اخم کرد و بھ بازومادرم
 گفت گھ،ی وقت دھی نی بھش گفتم بذارستم،ی آدم بزرگم، نفھم ھم نستمی من بچھ ننم،ی ببریزبون بھ دھن بگ-

 بھی گفت ما کھ غرس،ی نانی خونھ در جرومدهی گفتم برادرش ھنوز نم،یای بگھی ساعت دھی می خوای مشھینم
 فردا دی گفت اصال شاآخرشم،  دراورد و بھ من گفتنشی از آستیزی چھی آوردمف ی ھر بھونھ ام،یستین

  بگمی دونستم چی نمگھی منم دوفتھ،ی فاصلھ نری واسھ امر خنیافتادم و مردم پس بذار
 :دی بھ صورتش کشی دستو
 منم بھ ،یستی در دسترس نای ی مشغولای زنم، ی سره بھت دارم زنگ مھیاز ھمون وقت تا االن دارم -

  برسننای بذاره تا ایی آماده کنھ چاوهیمآرزو گفتم 
 : آتش گرفتمدوباره

 انی رسن، حق ندارن بی مخودیب-
 : با تعجب گفتمادرم

  تو انقی پدر و مادر رفنای ا،ی کنی شلوغ می تو داریومدی از در نمان،ی ایگی میوا، چ-
 : باال رفتمیصدا

 سی من نقی شرف رفیاون ب-
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 . زل زدمی کھ بھ زبان آورده بودم شدم کھ چشم از مادرم گرفتم و بھ قالی انگار تازه متوجھ حرفو
 س؟یپسر من، تو حالت خوب ن-

 : پدرم بلند شدیصدا
 ومده؟ی نمانی اھ؟ی کینرگس، صدا-

 : توجھ بھ پدر، رو بھ من گفتی بمادرم
  رنی و مننی شی دو ساعت مانیبرو لباستو عوض کن، فوقش م-

 : را درشت کردمچشمانم
 دختر ما م،ی ما دختر ندارر؟ی گن امر خی ما، اصال مگھ نمی بذارن تو خونھ دیامان گفتم نھ، پاشونو نبام-

 ِ زن شوھر دار؟ی خواسگارانیشوھر داره، مگھ م
 : گفتکبارهی چند لحظھ مات و مبھوت بھ من زل زد و مادرم

 ینی واسھ خودت؟ خواھرت شوھر داره یگی می تو چرجھ،ی پسره دوستتھ، انی امان؟ی ایتو عقلتو خورد-
 ؟یچ

 : پدرم بلند شدیصدا
  کنھ؟ی دعوا می با کمانینرگس، ا-

 ی در گوشی زنی را گرفتم، صدارجی ای و شماره دمی کشرونی ببمی را از جیگوش.  مادر را ندادمجواب
 :دیچیپ
 " باشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم"
 : آخر رو بھ آرزو گفتمیحظھ  و بھ سمت اطاقم رفتم، لدمی حرص چرخبا
 می مھمون ندار،ینی بچوهی خواد مینم-
 :دمی مادر را شنی حامد را گرفتم، صدای شماره و
  شدهوونھی پسره خل شده، دنیا-

 :دیچی پی حامد درون گوشیصدا
 .... منوی دلت واسم تنگ شد؟ طاقت دوری زودنی بھ ھممان،یبھ، داش ا-

 :دمی حرفش پرانی مبھ
 ھ؟ی کدوم گوری دونی نم،ی خبرشو نداررج،ی پسره انیحامد ا-

 : زده گفتبھت
 ...یکی علی سالمھیآخھ -

 : زدمادیفر
  نھ؟ای ی دونی لشش کجاست؟ مرجیبھم بگو ا-
  دونمیداداش چھ خبره؟ نھ نم-

 ی کسمی خواستم بگودم،ی پررونی را قطع کردم و مثل فشنگ از اطاقم بی زنگ در بلند شد، گوشیصدا
 ی سرش می اش را روی بود و روسرستادهی افونیمادرم کنار آ.  شده بودری را نزند، اما دفونیا یدکمھ 
 :رو بھ او گفتم. بست

 دمیشما بمون، من جوابشونو م-
 : دستانش را در ھم گره کردمادرم

  نکن تو رو خدایزی مادر؟ آبروری کنی کار می چی دارمانیا-
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 زدم لھ اش ی مدی از حدش گذشتھ بود، اصال خونش مباح بود، باگری درجیا.  لبم را بھ دندان گرفتمپوست
 یکت و شلوار مشک.  قفل شدرجی اول نگاھم در نگاه ایلحظھ . با حرص در خانھ را باز کردم.  کردمیم

ره شدم و سر آخر یپلک زدم و بھ پدر و مادرش خ.  در دست داشتیبھ تن کرده بود و دستھ گل بزرگ
 خودش را جمع و عی جا خورد، اما سری من کمدنیمادرش با د. سالھ اش، ثابت ماند برادر ده ینگاھم رو
 :جور کرد

 سالم-
 : تکان دادمیسر

 ش؟ی فرماک،یعل-
 :دمی غر غر مادرم را شنیصدا.  نگفتیزی چگری بھت زده شد کھ دآنقدر

  خدا مرگم بده، اونا مھمون ما ھستن،ی وایا-
 : را گرفتانھی بود، می کھ مرد درشت اندامپدرش

  تو؟میای بیدیشازده، راه نم-
 : را تنگ کردمچشمانم

  تو چھ خبره؟نیا-
 : گفتمرجی رو بھ اد،ی بگویزی مجال ندادم تا چو
 ؟ی بکنی ما چھ غلطی در خونھ ی اومدش،یگاو م-

 : مادرش بلند شدیصدا
  چھ طرز برخورده؟نیِاوا، ا-

 : دادمھیپس بزند، دستم را محکم بھ چھار چوب در، تک از پشت سر بھ تنھ ام فشار اورد تا مرا مادرم
 مامان برو تو-
 : گفتمرجی رو بھ مادر او
 ش؟یخانوم گفتم فرما-
 : رو بھ من گفترجیا
 می اومدریداداش حرمت نگھ دار، واسھ امر خ-
 : گفتمتی عصبانبا
 ی اومدری واسھ امر خیتو گھ خورد-

 :ستادیر چوب در ا چھانی با تقال باالخره مرا پس زد و بمادر
 نیی تو، بفرمادیی بفرماس،ی پسر من حالش خوب ننیخدا منو بکشھ، ا-

 : باال رفتمیصدا
  تو؟انی بخوانی خونھ چھ خبره کھ ھمھ منی ای خونھ، مگھ توی توادی نمیکس-

 : زدیلی بھ گونھ اش سمادرم
 ی کنی پول مھی ی منو سکھ ی کھ داری الھیپسر الل بش-

 : گفتی با ناراحترجی اپدر
  چھ طرز برخورده؟نیجوون من دو برابر تو سن دارم، ا-
 : گفترجی رو بھ او
  کنھ؟نی الف بچھ بھمون توھھی نجای ایما رو آورد-
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 : کالفھ شد و رو بھ من گفترجیا
  کھ قبال گفتھ بودمی مرد و مردونھ، ھمونجور،ی اومدم خواسگار؟یاری در می بازیتو چرا کول-
 :دمی بھ سمتش پرتی عصبانبا
 ی اومدی کردجایب-

 : ما انداختنی بلند شد، پدرش خودش را برجی مادر من و مادر اغی جیصدا
  رفتن جرمھ؟ی خواسگارم؟ی کار کردی چ؟ی پری بھ ما می اول کار دارنیپسر تو چتھ؟ چرا ھم-
 : نفرت گفتمبا
 سی زن شوھر دار؟ اصال خواھر من شوھر داره، مجرد ن؟ی کِیخواسگار-

 : زل زدرجی بھ ای با ناباورپدرش
 رج؟ی اگھی می چنیا-

 : باال رفترجی ایصدا
 ،گھیدروغ م-
 : رو بھ من گفتو
 ؟ی کنی میزی آبرو ریچرا دار-

 : آرزو از پشت سرم بلند شدی بھ سمتش بروم کھ صداخواستم
 داداش تو رو خدا دعوا نکن-

 :دمی عقب چرخبھ
  نموننجایبرو تو ا-
 : وحشت گفتبا
 ی کنیآخھ دعوا م-

 :دمی را شنرجی پدر ای صدام،ی بگویزی چنکھی از اقبل
 ؟ی کنی می دختر پدر نداره کھ شما براش بزرگترنیاصال مگھ ا-
 نیمن خودم پدرشم، با من حرف بزن-
 : شدموانھی آرزو ثابت مانده بود دی کھ رورجی ای رهی نگاه خبا
 ی کنی کجا رو نگاه مش،یگاو م-
 مچ دستم را گرفت، بھ گمانش کھ رجی و خواستم در خانھ را محکم ببندم کھ ادمیقب چرخ دوباره بھ عو
 : خواستم بھ سمت آرزو حملھ کنمیم
  نداشتھ باششیکار-

 ی نگاه مرجیدوباره بھ آرزو نگاه کردم کھ با صورت گل انداختھ بھ ا.  اش زل زدمی چشمان عصببھ
 : زدمادی و فردمی کشرونی برجیدستم را از دست ا. کرد

 نی تموم شد، خوش اومدیمھمون-
 :دمی مادرم را شنی نالھ یصدا

  خدا منو بکشھ،ی وای شد، ایزی چھ آبرو ریوا-
 با رجیپدر ا. دیبرادر کوچکش ھم بھ دنبالش دو.  رفتنیی و از پلھ ھا پادی با غضب چرخرجی امادر

 : تکان دادیتاسف سر
 ھیپسره وحش-
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 : گفترجی رو بھ او
 میبر-
. ستادمی قدم بھ سمتش رفتم و مقابلش اکی.  بھ من زل زدرهی خرهی خرجیا.  رفتنیی او ھم از پلھ ھا پاو

 :دمی مادرم را شنیصدا
  بسھی بلوا بھ پا کردی ھر چگھی بسھ، دمانیا-
 : چشمانش را تنگ کردرجیا
 مانی اینجورینکن ا-
 : گفتمری تحقبا
 ؟ی کنی می بکنم تو چھ غلطینجوریمثال ا-

 :دی کشقی عمنفس
  صبر و تحمل دارنی اندازه اھیآدما تا -

 : زدمپوزخند
  حرفھا؟نی چھ بھ اشویگاوم-
 : شدی لحنم جدو
 رم؟ی بگنھی نکن تا آخر عمر ازت کی رفتھ، نھ؟ بھت نگفتم کارادتی من ی شترنھیک-
 :دمی اش کوبنھی با انگشت اشاره، تخت سو
 رجی گرفتم انھیتا آخر عمر ازت ک-

 : باال رفتمی شد، صدارهیرا پس زد و بھ پشت سرم خ دستم
 آرزو برو تو-

 : گفتھی کھ با گردمی مادرم را شنیصدا
  کردرونی شده، مھمونو بوونھی دنی خونھ، ای تومیدخترم بر-
 : زل زدمرجی در، بھ چشمان ای صدادنی شنبا
 خوب؟-
 : بھ راه پلھ اشاره زدمو
 ھینوریراه خروج ا-

 : گفتھی را بھم فشرد و بعد از چند ثانشیلبھا
 مانی ارمی بگنھی نکن من تا آخر عمر ازت کی کنم، کاردی دفھ ھم من تھدنی بذار ای کرددیاون دفھ تو تھد-

 : آوردمنیی را بھ شدت پاسرم
 دمی بھ گھ نکشتوی برو گمشو تا لباس پلو خور،یزر نزن بچھ قرت-
بر خالف انتظارم . می شکمش بکوری حرکت زنیآماده بودم تا با اول.  بھ چشمان زل زدمھی چند ثانرجیا

 .... رفتنیی و از پلھ ھا پادیچرخ
 :دی مالی خانھ شدم، مادر وسط سالن نشستھ بود و زانوانش را موارد

 خواستم ی تو شاھد باش من نمای کرد، آبرومون رفت، خدارونی مھمون خونھ مونو با،ی خدایوا-
  بشھینجوریا
 : باال رفتشی صدادنمی با دو
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 نی آخھ بچھ، مگھ آدم با مھمونش ا؟ی کارو کردنی ای کنم، آخھ واسھ چنتی تونم نفری نمیتو پسر من-
 سال تا سال کھ ؟ی رفتن، آخھ تو مگھ آزار داشتنجای از ای خدا با چھ افتضاحی کنھ؟ بنده ھایکارو م

  زنھی خونھ رو نمنی در ایکس
 : گفتمتی عصبانبا
  ھمش ھفده سالشھنی بره؟ ای ردش کنی خوای کھ ممی تو خونھ داریمامان، مگھ دختر اضاف-
 :مادر با ھق ھق گفت. دی مالی را مشی با دست بھ آرزو اشاره زدم کھ شانھ ھاو
 ی گفتم نھ، آخھ پسره ی زدم می خوردن، خودم دو روز بعد بھشون زنگ می میی چاھی تو ومدنیم-

 جا بھ جا نکرد؟ آخھ نمک نشناس، لوی ھمھ وسانی اومدی نشی پسر بدبخت چند ماه پنیناخلف، مگھ ا
 یحرمت ھمونم نگھ نداشت

 :دمی آرزو را شنی آخر صدای جر و بحث با مادرم را نداشتم، بھ سمت اطاقم رفتم، لحظھ ی حوصلھ
 بزرگھ دلش ست،ی نی پسر بدی ول،ی دونم چرا باھاش لج کردیداداش، نم-
 : زدمادیفر.  انداختنییآرزو جا خورد و سرش را پا. دمی غضب چرخبا
  دخالت نکنسی کھ بھت مربوط نی تو کار،ی بود کھ ازش دفاع کردی آخریدفھ -
 .دمی وارد اطاق شدم و در را بھم ھم کوبو
 

 دمی بھ صورتش کشیدست.  خوردی صورتش بھ چشم میھنوز رد اشک رو.  بوددهی در آغوشم خوابپرند
 را در ومرثی نشستھ بود و دست کومرثی کنار تخت کی صندلی آرزو ثابت ماند کھ رویو نگاھم رو
 ی مستانماری بھ بری شده و اگر او را دنطوری مواد، ای مصرف بااللیپرستار گفتھ بود بھ دل. دست داشت

 معطل ی فرستادم کھ چرا کمیت م و من ھر بار در دل بھ خودم لعندی دی صبح را نمی دهی سپم،یرساند
 : گفتیآرزو بھ آرام. می و ھمھ مان نفس راحت بکشردی بمومرثینکردم تا ک

 ی خستھ شدن،ی بشایداداش، ب-
 و چھار سال سن داشتھ باشد، ستی کرد فقط بی باور می در ھم شکستھ اش نگاه کردم، چھ کسی چھره بھ

 :اخم کردم.  سالھ شده بودی سیمثل زن ھا
 زنم و ی ھم بھ بابا می سرھی خونھ ذارمی منوی اده،ی بچھ ھم خوابنی خونھ، بابا ھم تنھاست، ارمیمن م-

  گردمیدوباره بر م
 : گفتی خفھ ای با صداآرزو

  کردم؟ی کار می درد و بالت تو سر من بخوره داداش، اگھ نداشتمت چیالھ-
نفسم را . دی کشی نفس می بھ آرامژنی ماسک اکسریز.  ثابت ماندومرثی کی دهی صورت تکی رونگاھم

 .... بھ چھره اش، غرق گذشتھ شدمی فرستادم و با نگاھرونیب
 ھم با برزیحامد و فر.  بودمدهی را در دانشگاه ندرجی گذشتھ بود، ایی کذای دو ھفتھ از آن خواسگاریکی

 کردم کشش ی مسرم بھ گلرخ گرم بود و حس.  آنھا را کھ اصال نداشتمیحوصلھ .  بودندنیمن سر سنگ
 تی اھمیلی انگار خپول  بود کھ بھنی ارادشیمھربان بود و خوش خنده، تنھا ا.  دختر دارمنی بھ ایبیعج

 بود دهی رسیی کار بھ جاگرید. دی پرسی را از من ممتشی قدم،ی خری کھ میدی نو و جدزیھر چ.  دادیم
 می اخالقش برانیکم کم ا.  گفتمی را زودتر از آنکھ بپرسد، بھ او ممتشی قدمی خری میکھ خودم ھر چ

 برسد و ی داشتم پولدار شوم، کھ روزستخودم ھم دو. دی آیمشخص بود از پول بدش نم.  شده بودیعاد
 خواھم بھ گلرخ ده ی می خواست وقتیدلم م.  خواستی بلند می شاسنیدلم ماش.  نشومدیمن سوار پرا
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 کھ یفی کمتی مھم بود قشی برانکھی خاطر، انیبھ ھم.  نگران لنگ بودن خودم نباشمھزار تومان بدھم،
 تی ننیبا ھم.  نبودبی و غربی است، چندان عجدر ام چقدهی کھ پوشی بلوزمتی خرم و قی مشیبرا

 را داشتم، شی زدم و ھوایمدام بھ او سر م.  کردمشتری بومرث،ی را با کمیدھای و بازددیپولدار شدن، د
.  تک و تنھاستنجای کنند و خودش ای می زندگیگری دانستم خانواده اش در شھر دیمخصوصا کھ م

 دو تن از یکی بردم، مرا با ی شدنھا سود مکی نزدنیمن از ا.  ھم بھ خانھ مان آمدگری دو بار دیکی
 شھر، شناختھ نی مھندسنی خواست مرا بیکم کم م.  کھ ھمکارش بودند، آشنا کرده بودی خوشنامنیمھندس

 دانستم ی بودم و منی خوشبندهیبھ آ.  برومی راحت بھ سربازالی بود تا با خای مھزی ھمھ چگرید. شده کند
 . دھدی خوشش را بھ من، نشان میرو یبعدھا زندگ

 ،ی ساختمانی پروژه ھاانی برخورد با مجری در مورد نحوه می بودم و او براستادهی اومرثی ککنار
 یصدا. دی بگویزی کرد تا بھ من چی پا و آن پا منی ای تمام شده بود و کمشیصحبتھا.  کردیصحبت م

 :دی بھ گوش رسیمھندس کرم
 ؟ی کنی دلھ مکی ھنوز دلھ ای بھش ی گفت،یگیخان ب-

 : گفتمی و رو بھ مھندس کرمدمی عقب چرخبھ
  شده؟یاستاد چ-
 : برگشتمومرثی دوباره بھ سمت کو
 ؟ی بھم بگی خوای میزی شده، چیچ-
 :دی خندومرثیک
  بگمی دونم چجوری نمی بگم ولیزی چھی خوام یخوب آره، م-

 : مھندس بلند شدی ھم صداباز
  من بھش بگم؟ی خوایم-
 :با خنده گفتم.  شده بودمجی گگرید. دی بلند بلند خندو
 نی مشکوکیلی شده؟ خیچ-

 دنی سر چرخاندم و با دکی سالم و علیبا صدا.  بھ پشت سرم ثابت ماندومرثی سالن باز شد و نگاه کدر
 اما حامد بھ سمتم آمد و دستش را ستاد،ی اشی سر جارجیا. دندیھر دو نفر مرا د.  و حامد، جا خوردمرجیا

 : گفتیمیدراز کرد و نھ چندان صم
 سالم داش-

 : با او دست دادمی سرسر
 سالم-
 : گفتعی تند و سرومرثیک
  بھت گفتی مھندس کرمدی بعد، اصال شایحرفھام بمونھ برا-
 : گفتمی کنجکاوبا
  افتاده؟ی شده؟ اتفاقیزیچ-
 : داد، رو بھ او گفتی دست مرجی مھندس ثابت ماند کھ ھمانطور کھ با ای نگاھم روو
 ییدای پسر؟ کم پیخوب-

 کردم و بھ سمت در یحافظ خداومرثی گرفتم از شرکت بروم، با کمیتصم.  کردی متمی اذرجی احضور
 :دمی را شنی مھندس کرمی رفتم کھ صدایسالن م
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  صبر کنمان،یا-
 برداشت و خودش را با آن سرگرم زی می رنگ را از روی نارنجی پوشھ رجیا.  فاصلھ گرفترجی از او

 : گفتعی تند و سریمھندس کرم. کرد
  ھمھ جوره ھواتو داره،ی بر بخوریگی با خان بھیپسر بھت گفتھ بودم برد با توئھ، فقط کاف-

 : زدملبخند
  شدمیمی شده مگھ استاد؟ منم باھاش صمیچ-

 : بھ شانھ ام زدیدست
  و ازدواجھی بدون کھ بحث خواسگارنوی بگم، اما ھمستیاالن وقتش ن-

خودم .  ثابت بماندرج،ی ای صورت بھت زده ی افتادن پوشھ، باعث شد سر بچرخانم و نگاھم رویصدا
 بھ عی ھا عاشق خواھرم شده بود؟ سردی و بازددی دنی در اومرثی کیعنی.  از او نداشتمی کمھم دست

 : گفتمی گرفتم و رو بھ مھندس ملکرجیخودم آمدم و چشم از ا
 ...با...  باومرثی کینی-

 : تکان دادیسر
 حاال گھ،ی درهی زن بگدی رفت باال، بایاره، بھ من گفتھ، خوب شد دم بھ تلھ داد، بھتر بابا، سنش داشت م-

 میبرو تا بعد در موردش حرف بزن
 در دانشگاه ی نداشت، بھ تازگیآرزو سن و سال چندان.  و منگ بودمجی آمدم ھنوز گرونی شرکت کھ باز

 شد، ی دامادم مومرثی بود، اگر کی ھم حق با مھندس کرمیاما از طرف.  قبول شده بودی کاربردیعلم
 پروژه و  کھ بھ کل از درس و شرکتی آن ھجده ماه سربازیخصوصا طم.  مرا داشتیھمھ جوره ھوا

 خواستم بھ زور آرزو را بھ ی ھم فشردم، نھ من کھ نمی را رومیپلکھا.  شدمی دور م،ی ساختمانیھا
 ی کارومرثیک.  کردمی خواست زنش شود من ھم از خدا خواستھ قبول میاگر خودش م.  بدھمومرثیک

 ی را مھرم خوایمن ھم فقط خوشبخت.  ھم ضامنش بودیرفت، مھندس کرمبود، مھربان بود و با مع
  بھتر؟ومرثی از کیواقعا چھ کس. خواستم

 نانی اطمی کھ روزیومرثی بود، کومرثی کیھنوز نگاھم رو.  و بھ زمان حال برگشتمدمی کشقی عمنفس
 ام، کم کم بھ فکر ازدواج ی زندگی راحت بروم پالی خواستم با خیم.  کندیداشتم خواھرم را خوشبخت م

 گند زد ومرثیاما ک.  مادرم را از بابت خودم و خواھرم، راحت کنمالی خواستم خیم. با گلرخ افتاده بودم
 ام، ختھی عمر مرا با وجدان افسار گسی ھمھ ی خودش را خراب کرد و ھم برای ھم زندگز،یبھ ھمھ چ

 ....تنھا گذاشت
........................ 

 مارستانیشب قبل کھ در ب.  خون بودی صبح بود کھ وارد شرکتم شدم، چشمانم دو کاسھ زدهای ساعت
 ساعت ھشت صبح ھم او را بھ مھدکودک بردم و اورم،یبودم، بعد از آن مجبور شدم پرند را بھ خانھ ب

تن نداشتم، راه رف ی نایاز خستگ.  و آرزو را بھ خانھ برگرداندمومرثی رفتم و کمارستانی بھ بمیبعد مستق
 : بلند شدزی از پشت مدنمی شرکت با دیمنش.  زدمی در دست احداث می بھ پروژه ی سردیاما با

  مھندسیسالم آقا-
 گھ؟ی کھن اومدن دیسالم، آقا-
  ھست کھ رفتنی ساعتھی یاومدن، ول-

 : کردماخم
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 ادی بنی بگنیری باھاش تماس بگعی سر پروژه؟ سرمی بردی دونھ امروز بایکجا رفت؟ مگھ نم-
 : گفتعی و سرتند
 رمی گیچشم، چشم االن تماس م-

 در قفل شد، ھنوز در را باز نکرده بودم، کھ از پشت سرم ی رهی دستگی سمت اطاقم رفتم، دستم روبھ
 :دمی را شنرجی ایصدا

  داخلنیی بفرمان،یخوش اومد-
 :دمی را شنی منشیصدا

  آوردنفیئھ، خودشون تشر-
 کھ با یفی ظری صدادم،ی را شنیی آشنایصدا. فشارم افتاد، دستم سرد شد. دی تپنھی س دانم چرا قلبم درینم

 :عشوه گفت
 تو رو خدا مزاحم نباشم؟-
 :دی خندرجیا
  خانوم؟ شرکتمون متعلق بھ شماستیچھ مزاحمت-

 نم،ی بعد از سھ سال صورتش را ببنمش،یدوست داشتم بچرخم و بب.  لمس شد، خودش بود، گلرخ بوددستم
حس کردم .  نشستمی شانھ ھای روینفسم تند شد و عرق سرد.  بودمستادهیاما مسخ شده رو بھ در اطاقم ا

 :دمی را شنرجی ایھر لحظھ ممکن است تعادلم را از دست بدھم، صدا
 می مھندس، مھمون داریداداش، آقا-

 شد، ی نقشھ ام میجھ  گلرخ متودی کردم، نبای حفظ ظاھر مدی بادم،ی کشقی بار پشت سر ھم نفس عمچند
 گلرخ ثابت ماند و انگار زمان ی قرارم روی در جدا شد و سر چرخاندم، نگاه بی رهیدستم از دستگ
 بعد از سھ ھ کیفقط من بودم و گلرخ، گلرخ.  شرکتم محو شدندواری محو شد، در و درجیمتوقف شد، ا

 زده بھ صورتش نگاه جانی باشد، ھدهی کھ بھ آب رسیمثل تشنھ ا. سال دوباره مقابل من قرار گرفتھ بود
 نی اد،ی تپی مانھیقلبم وحش.  بھ صورت داشتیمی مالشی پر تر از گذشتھ شده بود، آراکلشیھ.  کردمیم

 ھمھ شال، نی بعد از ادی باشد، شام توانست زنیم.  و رفتدی ام را بھ آتش کشی بود کھ زندگیھمان زن
 بود، زن ستادهی امی کھ رو بھ رویاما حاال زن. می کردی می آمده بود و خوشبخت زندگایبچھ مان ھم بھ دن

 و ردی تا او مجبور شود طالق بگمی زندان کردی بود کھ من و دوستم، شوھر سابقش را روانھ یمطلقھ ا
 نیم و ا بودم تا حقش را کف دستش بگذاری و من منتظر فرصتمیبود  کشاندهنجایحاال با ترفند او را بھ ا

 رهیگلرخ با چشمان از حدقھ در آمده بھ من خ. حس عذاب آور رو دست خوردن را، از وجودم پاک کنم
 : گفترجیبھت زده بھ ا.  بودمستادهی شد من در مقابلش ایشد، باورش نم

 نیی خودتون تو شرکت تنھانی شما کھ گفتیول-
 ... خودم آمدم و پوزخند زدمبھ
 ... خودم آمدم و پوزخند زدمبھ

 رهیچند قدم عقب رفت و ھمانطور کھ بھ من خ.  شددی لبانم، رنگش مثل گچ سفی پوزخند رودنی با دگلرخ
 :شده بود، زمزمھ کرد

 شمی مزاحم مگھی وقت دھی کھن، یمن برم آقا-
 بود تا بتوانم خودم را یفرصت خوب.  در چشمانم، تا چھار چوب در عقب عقب رفترهی ھمانطور خو

 : انداختم کھ رو بھ گلرخ گفترجی بھ ای نگاھمین. جمع و جور کنم، تپش قلبم کمتر شد، نفسم متعادل شد
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 ،خانوم کجا؟ مھندس کھ از خودمونھ-
 : سر چرخاند و چشمانش را درشت کردو
 ن؟ی گی نمیزی رن، چی مھمونمون دارن م،یوسفیمھندس -

بھ .  مرا نداشتدنی بھ گلرخ چشم دوختم کھ انگار نا نداشت راه برود، مشخص بود کھ انتظار ددوباره
 بزند و در قلبم جا رونی و نفرت بنھی کی خواست از ال بھ الی را کھ می کردم تا آن حسیشدت تالش م

 : را صاف کردممیگلو. خوش کند، پس بزنم
 دمتون؟یسال دوباره د بعد از چند دار،ی مشتاق د؟ی خانوم ملکنیخوب-

 :دمیی ھم سای را رومیدندانھا
 بعد از سھ سال، درستھ؟-

 : اش گذاشت و دھان باز کردنھی سی قفسھ ی را رودستش
 ...، من اون وقتا، من...من-
 و انگار ھنوز تھ دلم، ھمان دمشی دیبعد از سھ سال م.  نتوانستم تحمل کنم، قلبم از درد فشرده شدگرید

 سالن یھوا.  از عالقھ ام نسبت بھ او مانده بودی شد، ذره ای نمدهی دیزی چیاھی جز سگری کھ دییجا
 : شددار  خشمیصدا. دی لرزمی لبھادم،ی بلوزم و آنرا کشی قھیخفھ شد، دست بردم سمت 

 ی تو، دم در بده خانوم ملکنییبفرما-
پلک .  رفت و کمرم تا شدغمایبھ پشت در، توانم .  خودم را داخل اطاق پرت کردمبای سر چرخاندم و تقرو
سرم را بھ .  گونھ ام سر خوردی و رودیاشک مجال نداد و از چشمم فرو چک.  ھم فشردمی را رومیھا

 ی بھ استقبالش منھیک ای دنکی رفت کھ حاال با ی زد و می بھ من نارو مدیچرا با. چپ و راست تکان دادم
 رفتم؟
 :دمی را شنرجی ایصدا

 ،ستی آدم خور کھ نن؟ی کنی منی بابا، حانوم چرا ھمچیا-
 : باالتر رفتشی صداو
 یوسفی مھندس مان،یا-

 بھ ھم ی گونھ ام زدودم و با لبھای اشک را از رویقطرھ.  ھم پشت سر ھم آب دھانم را قورت دادمباز
 دمینفھم. د برورونی خواست از شرکت بیچشمم افتاد بھ گلرخ کھ م. فشرده، در اطاق را باز کردم

 : شدی دلم، بھ زبان جاری عقده شده رویچطور حرفھا
 گفتھ؟ بگو بزنم گردنشو بشکنم، اصال نکنھ یزی زده؟ چی حرفی چرا دم در؟ کسگھ،یخانوم بفرما تو د-

  زدم؟یمن حرف
 یھمان صورت. دی جرخی صورتش می اجزاینگاھم رو. ستادی چھارچوب در انی مات و مبھوت بگلرخ

 :دمی را شنرجی ایصدا.  گرفتمی جان مدنشیکھ سالھا قبل، با د
  تو؟یگی می آروم، چمان،یا-

رو بھ گلرخ .  رفتیی بلند شد و بھ سمت دستشوزی شرکت شدم کھ دستپاچھ از پشت می منشی متوجھ
 :گفتم

  من برمنی شی متیبفرما داخل، اگھ اذ-
 : سرم را بھ عقب خم کردمو
 رمیھ؟ باشھ من م کنی متتونیحضورم اذ-
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بدم .  را تند کردممی بھ سمتش رفتم، ھول و دستپاچھ از چھار چوب در خارج شد، قدمھاعی تند و سرو
 ی کھ بھ آرامدمی را شنرجی ای توانست بدود، صدای پاشنھ بلندش نمیبا آن کفشھا.  بترسانمشی کمامدین

 :زمزمھ کرد
 ، پرهیاحمق نشو، مرغ از قفس م-
 :رد با حرص اضافھ کو
 خر-

 کھ پشت سرش ھستم کھ دستش را بھ نرده ھا دیانگار فھم. دمی پلھ ھا، بھ گلرخ رسی و رودمی دوبایتقر
 نییاز باال تا پا.  بودمستادهی اش ای قدمکی شد کھ رهی و وحشت زده بھ من خدیگرفت و بھ سمتم چرخ

.  گذاشتمنرده یدستم را کنار دستش رو. با قد کوتاھش مقابل من مثل جوجھ بود. براندازش کردم
اما بھ .  شودنی پلھ ھا ھلش بدھم تا پخش زمیاز ذھنم گذشت از باال. چشمانش از شدت ترس گشاد شد

 :دمی مانتو اش چنگ زدم و او را بھ سمت جلو کشنیبھ آست. موقع خودم را کنترل کردم
  پاشنھ بلندی کفشھانی خانوم با ای افتیم-
 ... تکان خوردم و بھ گذشتھ رفتمکبارهی و

با گلرخ .  شدی مسی از سر تا بھ پا خقھی کھ آدم در عرض دو دقی شالقی از آن بارانھاد،ی باری مباران
 نامھ ام دفاع انی از پاگری دیچند ھفتھ .  کنمی خواستم ھمان جا از او خواستگاریبھ پارک رفتھ بودم و م

.  بروم و برگردمی سربازھ راحت بالی ماند تا با خی خواستم مطمئن شوم کھ منتظرم می کردم و میم
 می بلند شدمکتی نی کرد، از رودنی شروع بھ باری کنم کھ باران تندینی مقدمھ چشی خواستم برایتازه م

گلرخ با پاشنھ .  از کوچھ ھا پارک کرده بودمیکی کھ داخل می برساننمیتا بھ سرعت خودمان را بھ ماش
.  لک لک ھا شده بود، قھقھھ زدمھی کھ شبدنشیو طرز ددنی با دد،ی دوی می اش بھ سختی ھشت سانتیھا
 :دی کشغیج
 نخند، لـــــــوس-

 :دمی خندبلندتر
 جــــــــــون-
 : زدمادی فردم،ی دوی ھمانطور کھ مو
 گلرخ، گلرخ-
 ھا؟-
 ؟ی کنیواج مگلرخ با من ازد-

 : حرفم نشد کھ گفتی متوجھ انگار
 مان؟ی ایگی میچ-

 : باال رفتمیصدا
 ؟یشیگلرخ زنم م-
 : را گرفتمشی بود کلھ پا شود کھ بازوکی ھول شد و تعادلش را از دست داد، نزدکبارهی
  پاشنھ بلندی کفشھانی خانوم با ای افتیم-

 : زد، گفتی کھ نفس نفس مھمانطور
 مان؟ی ای گفتیتو چ-

 : شده بودسی صورتم خی فرو بردم، ھمھ می شانھ ھاانی را مسرم
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  برگردم؟ی مونی منتظرم م،ی رم سربازی مشھی درسم تموم مگھی چند وقت د؟یشی گم زنم میم-
 : گذاشتمسشی خی گونھ ی دستم را روو
  کنمیخوشبختت م-

 شر شر ری نداشت کھ زیتین اھم کدامماچی ھیانگار برا.  انداختنیی کھ سرش را پادی خجالت کشانگار
 : بردمشی گونھ اش برداشتم و بھ سمت بازوی دستم را از روم،ی بودستادهیباران ا

 ھ؟ی جوابت چ؟یشی زنم م،یگل-
وجودم . دمیمنظورش را فھم.  دادنی اش را چینی شد، لبخند زد و برهی را بلند کرد و بھ چشمانم خسرش

 کھ داخل ی عابری پای صدادنی باران، او را در آغوش بکشم، اما با شنریگرم شد، دلم خواست ھمانجا ز
 : بھ خودم آمدم و گفتم،فی دویکوچھ م

  رفتمی شدسیفدات بشم عروسکم، بدو خ-
 گلرخ را نی لبم نشست، آستی رویلبخند.  از خاطرات گذشتھ کنده شدم و بھ زمان حال برگشتمدوباره

 :رھا کردم
 نی تا شما راحت باشرمی من م،یک داخل خانوم ملدییبفرما-
 .... از کنارش گذشتمی بھ آرامو

........................ 
 : زدی نفس غر مکی رجیا
 ،ی بود کھ در آوردیاتری اون چھ ت،ی فندق ھم عقل ندارھی یآخھ خاک دو عالم تو سرت کھ اندازه -

 شی بزنی خوای سمتش من فکر کردم میدی کھ تو از اطاق دوئیاونجور
 : زدمشخندین
 ذره واسشون ھی شھی ھم خوشش اومد، زنا دوست دارن مردا ھمیلی تازه خ،ی مغز نخودی فھمیتو نم-

 ارنی در بی بازیھند
 : حرص گفتبا
 داشتھ، تو ی دوره عشق و عاشقھی زن مطلقھ است کھ از قضا قبل از ازدواجش، با تو ھی نیبدبخت ا-

  سمتتادی نمینجوریا ،ی دارنھی کھ ازش کی فھمونی بھش میدار
  خودش اومد تو شرکت؟ی امروز با پایدی سمتم، تو نگران نباش، دادیم-
 ،ی دونستم تو مثھ اجل معلق تو شرکتی امروز من مخشو زدم و آوردمش شرکت، چھ مکھیمرت-
 : زده گفتمجانیھ
 ؟ی عابدشی پشیبرد-

 : فرستادرونی را بنفسش
 تی ھتل ھامشونی خانوم توقع داشتن ببرومد،ی و انگار خوشش ندی کارو دطیآره بردمش، مح-
 : گفتمی خونسردبا
  کنھینگران نباش تو ھمون انتشارات کار م-
  دونمی مدی بعی کھ تو در آوردی خر بازنیبا ا-
  رفت؟ای بعد از من تو شرکت موند نمیاصال بگو بب-

 : باال رفتشیصدا
 ی کنی کارھا رو خراب مشھیببرن کھ ھم رفت، مرده شورتو عینموند، از ترس سر-
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 : را در دستم جا بھ جا کردمیگوش
 گلرخ بھ طناز نی ببری زنگ بزن بھ حامد ازش آمار بگگھی دو روز دیکی رج،یمغز منو رنده نکن ا-
  نھای گفتھ یزیچ
 : دادریی صحبت را تغری مسکبارهی
 ،ی زنی دو سالھ باھاش حرف نمیکی االن ؟ی جون داداش چرا با حامد بھم زدمان،یا-

 : شدمیعصب
  کردی منم ده بار بھت گفتم در حقم نامردیدیده بار ازم پرس-

 : شدکالفھ
  کرد؟ی کار کرد، چھ نامردیخوب بگو چ-

 : باال رفتمیصدا
 ؟ی بدونی خوای خورد، بازم میادیگھ ز-
 : از خشم منفجر شدکبارهی
 کلمھ بگو ھی م؟یچونی پی کھ مدام می زنی سھ سالھ حرف می مگھ با بچھ کھی خوام بدونم، مرتیآره م-
  کار کرده؟یچ
 ؟ی پرسیچرا از خودش نم-
 حق با شھی ھمی کنی کھ فکر می آدم کلھ خراب بزمجھ اھی سوء تفاھمھ، گفت تو گھی مدم،یازش پرس-

 خودتھ
 : مکث گفتھی بعد از چند ثانو
 ھی از بقشتری بی کنی کھ فکر می داری برسونم کھ تو مشکل روانغامی ھم بھم گفت بھ تو پشیچند وقت پ-
 ی فھمیم

 : گفتدی با تاکرجیا.  زدمپوزخند
  نھ؟ای کرده ی چھ غلطیگی ممانیا-
 : نفرت گفتمبا
  ازش خوردمی بدجوری کرد، چکمو داد دست شر خر، تو عالم کاری پامو خالریز-

 : کردزمزمھ
 ی کنیبھم گفت تو اشتباه فکر م-
 دمی حامد واسھ من مرده، بھ زور چکمو از دست شر خر کشرج،ی ادمی مصیرست و غلطو من تشخد-
 سی االن خبر مرگش ھم بشنوم برام مھم ننمش،ی وقت ببچی خواد ھی دلم نمرون،یب
 : گفتی ناراحتبا
 ی گردونی صفت بر مقتی واسھ رفعی بابا، سری ھستی کگھیتو د-

 .... جاده زل زدم و بھ عقب برگشتمبھ
 : گفتی راھم را سد کردند، حامد با ناراحتبرزی و فرحامد

 ی کنی ازمون فرار ممی لحظھ صبر کن، ما کھ جذام ندارھی مانیا-
 : اخم گفتمبا
 ھوم؟ بفرما-

 : تکان دادی سرحامد
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 ؟ی بابا، تو چتھ چند وقتھ عوض شدیا-
 : گفتمی حوصلگی ببا
 د؟ بونیکارت ھم-

 : مداخلھ کردبرزیفر
 ؟ی کنی مینجوری با ما ای واسھ چم،ی و دانشگاھرستانی دبی دوره ی ما دوستاده،یداداش از تو بع-

 : ساعتم نگاه کردمبھ
 من کار دارم، اگھ حرفتون تموم شد من برم-

 : قدم بھ سمتم آمدکی حامد
 رجھیدر مورد ا-

 : باال انداختمییابرو
  کرده؟ی خوب چھ غلطش؟یعجب، در مورد گاو م-

 : شدمی پا و آن پا کرد، عصبنی ای کمحامد
  پس فعالستم،ی منم مادر شوھرت ن،ی خوای می لفظری زنکھیتو مثھ ا-

 : را گرفتمی و بازودی سمتم پربھ
 خان ومرثی راستھ کھ اون پسره کنی رم سر اصل مطلب، ای معی تند و سرمان،یکمتر متلک بنداز ا-
 ت؟ی آبجی خواسگارادی خواد بی ماقھی عیرم کھ با مھندس کیگیب

 : واسطھ شان کرده بودرجیا.  مرگشان چھ بوددمیفھم. دمی را عقب کشدستم
  داره؟یبھ شما چھ ربط-

 : تکان دادی سرحامد
  ما بودشی پشبی کنھ، دی بده، پسره داره دق مرجی فرصت بھ اھیداداش -

 : زدمپوزخند
  خونھ؟نی آورده بودیباز دختر فرار-

 : گفتعی تند و سرحامد
 کرد، نامرد نباش، بھش ھی ما گرشی تا صبح پرجی ادم،ی خط کشزای چنی دور اگھی گفتم کھ دمان،ینھ ا-

  خوادی میلی ختویفرصت بده، خاطر آبج
 :دمی سمتشان پربھ
 دم،یھش نم خواھرمم بی جنازه ن،یاری کھ ھمھ تون راه بھ راه بھ زبون مستی من نقل و نبات نیاسم آبج-

 خوام بھش ی ھم مگھی کرد، چند وقت دی ما ازش خواسگاری اومد خونھ ومرثیمحض اطالعتون ک
 جواب بدم

 : گفتی با نگرانحامد
 ھ؟یخواھرتم راض-

 : شدمیعصب
  رد کارتوننی برس،ی ما بھ شماھا مربوط نیمسائل زندگ-

 : مداخلھ کردبرزیفر
 ؟ی شدوونھیبابا تو چرا د-

 : بھ او گفتمرو
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 نیزی ھمھ چی شما دو تا طرف اون بنکھیواسھ ا-
 : گفتی با ناراحتبرزیفر
  خاطرخواه شده، بھش فرصت بدهیلیآخھ خ-
 : نفرت گفتمبا
  کنمی متی ما بپلکھ، ازش شکای دور و بر خونھ گھی بار دھی دم، یفرصت کھ سھلھ بھش امون ھم نم-
 :دمی حامد را شنیا آخر صدی از آنھا فاصلھ گرفتم، لحظھ ی بدون خداحافظو
 ی گردونی صفت بر مقتی واسھ رفعی بابا، سری ھستی کگھیتو د-
 : بھ زمان حال برگشتمرجی ای صدابا
  دمی زنم و بھت خبر می فردا شب بھ حامد زنگ مایمن برم بھ کارم برسم، امشب -

 خاطرات گذشتھ دم،ی کشقینفس عم. دیای بشی پارک کردم تا حالم سر جاابانی کھ قطع شد، کنار ختماس
 یاما من مرد خال.  گلرخ ھم مرا از پا انداختھ بودی دوباره دنید.  گرفتھ بودیروح و روانم را بھ باز

سرم .  کردمی خالص مج، ھمھ درد و رننی رفتم و باالخره خودم را از ای نبودم، تا آخرش مدانیکردن م
 بھ صفحھ انداختم و ی نگاھمیبلند شد، ن ام ی زنگ گوشی فرمان گذاشتم و چشمانم را بستم، صدایرا رو

 :بالفاصلھ کمرم را صاف کردم
 الو-
  مرتبھ؟یداداش، اوضاع چطوره؟ ھمھ چ-

 : زدملبخند
 ، خبر دور و برشو ندارهست،ی نای دننی مرتبھ، طرف انگار تو ایھمھ چ-
  کردم؟ی بازلمیخوب براش ف-

 : شدقی عملبخندم
  واسش پختمی برف، خبر نداره چھ آشری مثھ کبک سرشو کرده زرجی بود، ایآره حامد خان، عال-

 : شدقی عملبخندم
  واسش پختمی برف، خبر نداره چھ آشری مثھ کبک سرشو کرده زرجی بود، ایآره حامد خان، عال-

 : گفتی با لحن جدحامد
 ،ھ برن تھ چاه تو سرشون کی با لگد بزندی کھ نامرد باشن بایی حقشھ، آدمایاری سرش بییحقشھ، ھر بال-
 : پر شدنھی کھ در حقم کرد، قلبم از کی و نامردرجی ایادآوری با
  فاتحھ اش خونده بشھدی از تھ چاه رفتن گذشتھ، بارجیکار ا-

 : باال رفتشیصدا
 ش؟ی بکشی خوای م،ی حماقت نکنمان،یا-
  کشمش، مرگ ھم کمشھینترش نم-
 :دمی کشیقی نفس عمو
  کھ از اول باھاش رفاقت کردممونمیپش-
 .... باز ھم گذشتھ ھا زنده شدو

. دی مالیمضطرب بود و دستانش را در ھم م.  شدمرهی تخت نشستم و بھ چشمانش خی آرزو روکنار
 : کردم آرامش کنمیلبخند زدم و سع

 آرزو-
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 . نگفتیزی را بھ دندان گرفت و چلبش
 ھ؟ی چومرثیآرزو جوابت بھ ک-
 دست لرزانش گذاشتم و پدرانھ ی شدم و دستم را روکی بھ او نزدیکم. مانم زل زد اضطراب بھ چشبا

 :گفتم
 ،سی ھم نیچی اھل ھھ،ی مرد زندگھ،ی خوبیبچھ -

 : گفتمدیبا تاک.  شدمانی اما انگار پشدی بگویزی باز کرد تا چدھان
 ؟ی بگی خواستی میبگو چ-

 : گفتدهی بردهیبر
 داداش.... گمیم-
 : لبش را با زبانش تر کردو
 شھ؟ی می دوستت چفیپس تکل-
  بود؟رجیدوستم؟ کدام دوستم؟ نکند منظورش ا.  باز، بھ او زل زدممھی دھان نبا
 کدوم دوستم؟-
 : گفتی نگرانبا
 رجیا..ریا-

 :باالخره دھان باز کردم.  رفتادمی چند لحظھ جمالت از ی و مبھوت نگاھش کردم، برامات
 ؟ی کار داری چرجی آرزو؟ اصال تو بھ ایفیچھ تکل-

 . نگفتیزی دھانش را قورت داد و چآب
 ؟ی کار داری چرجی بھ ادمیپرس-

 : شددستپاچھ
 یداداش، آخھ اومد خواسگار-

 : درشت شدچشمانم
 ، خورهی تو؟ اون پسر بھ دردت نمیگی می اومد؟ چیِ ک؟یکدوم خواسگار-
 : مشکوک نگاھش کردمو
 ؟ی کردیالیکر و خ خودت فشینکنھ تو پ-

 : شدھول
  نھ؟ی گفت؟ی گفتی بود کھ بھ اون چنینھ داداش، منظورم ا-

 یعصب.  آمدی خوشش مرجی نکند از اای.  کرده بودیاالتی خودش فکر و خینکند آرزو برا.  کردممکث
 :شدم

 ،ستی خوره، مرد ازدواج نیآره، بھش گفتم نھ، اون بھ درد تو نم-
 . نزدی انداخت و حرفنیی را پاسرش

 دو یکی ی حاال اگھ خواستھ،ی آدم خوبگمی بھت می کنم، ولی فکر کن، من مجبورت نمومرثیدر مورد ک-
 جلسھ ھم با خودش حرف بزن

 : بود کھ زمزمھ کردیگری دی فکرش جاانگار
 ؟ی جواب رد دادرجیپس بھ ا-
 : تخت بلند شدم و بھ سمت در اطاق رفتمی حرص از روبا
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 ، ھم فکر نکنرجی بھم بگو، بھ اگھی تا چند روز دجوابتو-
 ؟ی پس چرا باھاش دوستھیداداش اگھ آدم بد-

 : گذاشتمرهی دستگی را رودستم
 ... کھ از اول باھاش رفاقت کردممونمیپش -
 : حامد، گذشتھ ھا محو شدندی صدابا
 یی شروع کنھ تا بتونھ جای کار از اون انتشاراتی خواد برای کھ گلرخ گفتھ مدمی از طناز شنمان،یا-

 شھی و دخترش خونشو کردن تو شی نامادرنکھی خودش اجاره کنھ، مثھ ایبرا
 :دی خندو
  آبی روختی پتھ مون ریدی دفھ دھی ا،ی کھ خبرا رو داری نشون ندرجی ایجلو-

 : گذاشتمنی ماشی پنجره ی را رودستم
ِ کنار نی زمکھی تھی خبر داره یھ، راستحامد، بھ طناز بگو رو مخ گلرخ بره و در مورد من بھش بگ-

 ... وسوسھ بشھ مخمو بزنھی بھ گوشش برسون بذار حسابنمی ادم؟یاتوبان ھم خر
 گلرخ مقابل یمدام چھره .  پھلو و آن پھلو شدمنی تختم ای شب کھ بھ خانھ برگشتم، تا صبح روآن

 در گریکدی ذھنم با کی بخش تار وجدانم و آنیندا. اصال انگار در سرم غوغا بھ پا بود. صورتم بود
 ذھنم بھ کیتار ی مھی و باز ناورمی بر سر گلرخ بییانگار تھ دلم دوست نداشتم بال. جنگ و جدل بودند

آن وقت بود کھ قلبم از فشار . دی کشی کھ بر سرم آمده بود، بھ رخم میی ھای آمد و بدبختی در مانیغل
 ِکیِ ور تارت،یدر نھا.  کردم ھر لحظھ امکان دارد از شدت غصھ منفجر شودی شد و حس می مزیلبر

 یرجی ادم،ی ھم نقشھ کشرجی ایبرا. دمی گلرخ نقشھ کشی برادم،ی شد و من در ذھنم نقشھ کشروزیذھنم پ
 .... رو بھ آن رو کردنی مرا از ایکھ زندگ

................. 
 بھ ی ادکلنم تا چند فرسخیبو.  بودمدهیبھ خودم رس یحساب.  ساعت ھشت صبح وارد شرکت شدمراس

 بود و بھ ستادهی شرکت ای کھ مقابل منشرجیاز در شرکت کھ وارد شدم، چشمم افتاد بھ ا. دی رسیمشام م
 ابروانش باال و  بھ من انداختیبا ورودم سر چرخاند و از سر تا بھ پا نگاھ.  کردیچند برگھ اشاره م

 :بھ دنبالم وارد اطاق شد.  زدم و بھ سمت اطاقم رفتمشخندین. رفت
 یدیبھ، داش، چھ بھ خودت رس-
 : اور کتم را مرتب کردمی قھی
 رج؟یگلرخ پسند شدم ا-

 :دیخند
  کھ حاال پسندت کنھ؟شھی مداشی ورا پنی ای کنی فکر می سرش آوردروزی کھ دییبا اون بال-

 : کردماخم
 اد؟ی گفت نم؟ی از حامد آمارشو نگرفتشبیمگھ د-

 :دی بھ سرش کشیدست
 یلی اوضاعش تو خونھ خنکھی کنم، مثھ ای تو انتشارات کار مامیوهللا حامد کھ گفت گلرخ بھ طناز گفتھ م-

 ستیرو بھ راه ن
 : گذاشتم و گفتمزی می را روفمیک
  بگو ھواشو داشتھ باشھی بھ عابداد،یپس م-
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 : نشستم، گفتمی مزمی ھمانطور کھ پشت مو
 رمی اوضاع احوال گلرخ خانوم چطوره، بعدشم منمی خوام ببی م،ی عابدشی پرمی سر مھی گھی ساعت دھی-

  کار دارمییجا
 : دستش را بھ کمر زدرجیا
 ؟یای بی خوای امروز ھم نمینی ،یومدی کھ نروزی سر پروژه، دمی بردیبا-

 : چشمانش زل زدمبھ
 ت تنھاست خواھرم دسس،ی حالش خوب نومرثی برم خونھ، کدیبا-

 : شدھول
 چشھ؟-

 : کردم خونسرد باشمی و سعدمی کشرونی را بزمی میکشو
 مارستانی حالش بھم خورد بردمش بشیدو شب پ-
 : در پنھان کردنش نداشتم، ادامھ دادمی کھ سعی با نفرتو
  کنھی خالصمون نمرهی مینم-
 ھمھ دینبا.  ھم فشردم تا بتوانم خودم را کنترل کنمی را رومیدندان ھا.  نگفتیزی چند لحظھ چی برارچیا

 : گفتمیبھ آرام. ختی ری بھم مزیچ
  دست توئھ؟ی توراناروی اون یبرگھ قرار دادھا-
 : توجھ بھ سوالم، گفتیب
  داغونھ، نھ؟یلیاوضاعش خ-

 : داغان ھم نبود، افتضاح بودومرثیاوضاع ک. دی ام لرزچانھ
  ھمھ راحت بشھالی و خرهی خواد بمیآره داغونھ، کم آوردم، دلم م-
 : با حسرت گفتمو
  بابامھنی بھ ھمھ نشونش بده و بگھ ادی باگھی دی بچھ اش کھ دو فرداچارهیب-
 : گر گرفتمکبارهی و
  دست توئھ؟ی تورانیقراردادھا-

 : گفتی آرامبھ
 آره دست منھ، دنبالش نگرد-
 : گفتاطی با احتو
  ترک کنھ؟ی کنیچرا کمکش نم-

 :ندی شکست خورده ام را ببی پاک کردن کفشم، خم شدم، دوست نداشتم چھره ی بھانھ بھ
  کمکش کردمی کافیبھ اندازه -
 : فرستادمرونی نفسم را بو
  بھ عنوان دومادم انتخابش کردمنکھی شدم از امونیپش-
 ... گذشتھ ھا جان گرفتندو

 : کشاند و گفتی مرا بھ گوشھ ای شلوغی ال بھ المادر
  تاالره، کارت دارهرونی بیی آقاھی گھی داده مغامی پی شوھر خانوم محسنان،میا-

 : کردماخم
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  تاالر؟رونیب-
 :رو بھ آنھا کردم.  مھمانان، قطع شددنی با رسصحبتمان

 نی اومدنی داخل، لطف کرددیی بفرمان،ی خوش اومدیلیخ-
 :دی ھم چرخمادر

  رسمی کنم، االن خدمت می خواھش مدییبفرما-
 : رو بھ من گفتو
  منم بھ مھمونا برسمھ،ی کنیمادر من سرم شلوغھ، برو بب-

 آرزو یعروس.  آمدمرونی بی و ھمھمھ و ضرب و آھنگ، فاصلھ گرفتم و از تاالر عروسی آن شلوغاز
 او، شھر را یبھ پشتوانھ .  دامادم شدومرثیباالخره ک.  پا بند نبودمی رویاز خوشحال.  بودومرثیو ک

 تاالر خارج از.  باشدبمانی توانست رقی نمی کسگرید.  ھم پشتمان بودیمھندس کرم.  گرفتمیدر دست م
 : از آنھا رو بھ من گفتیکی تاالر بودند، رونی بانی دو تن از آشنایکیشدم، 

 ِاحوال داداش عروس؟-
 :دمیخند

  داره؟ی با من کارنجای ایچاکرم، کس-
 :اره زد کنار تاالر اشکی تارمھی تنگ و نی کوچھ بھ
 ی کوچھ بغلیای بمی بھت بگرونی بی بود، گفت اومدیی آقاھی-

 یکس. وارد کوچھ شدم.  بود؟ فکرم مشغول شدی چھ کسیعنی.  بھ آنجا رفتمعی تکان دادم و تند و سریسر
. دی کتم چسبی قھی از عقب بھ ی باره کسکی کھ ستمیداخلش نبود، سر چرخاندم و دوباره بھ انتھا نگر

 . کرده بودرمی غافلگدم،یخودم را عقب کش
  نھ؟،یِداداش عروس، باالخره کار خودتو کرد-
 : شدم و دست و پا زدموانھی درج،ی ای صدادنی شنبا
  خواھرمی تاالر عروسی جلوی اومدی بھ چھ حق،یولم کن نالوط-
 ریرعت برگشتم و زبھ س.  ام بردارم، خودش مرا بھ جلو پرت کردقھی تالش کردم دستش را از پشت و

اما زود بھ خودم مسلط شدم و .  از اشکش، جا خوردمسی چشمان خدنینور تک چراغ کوچھ، با د
 :خواستم بھ سمتش حملھ کنم کھ گفت

 ومدمیواسھ دعوا ن-
 : لباسش، اشکش را پاک کردنی با آستو
 یشی ممونی پشی روزھیفقط اومدم بھت بگم -

 :دمی در ھم کشچھره
 رمی گیِ دھنتو گل م؟ی کنی مدیس، منو تھد... نامیب-
 : زدادی و فردی بغضش ترککبارهی قدم بھ سمتش رفتم کھ کی و
  دومادت شدهومرثی کھ کی شی ممونی پشمان،ی ای شی ممونیپش-
 ی خواستم شب عروسیخواستم بھ دنبالش بروم، اما با خودم گفتم کھ آخرش چھ؟ م.  عقب عقب رفتو

  مغز؟ی بِشی گاو منی ا،ی کنم؟ آن ھم با چھ کسیخواھرم کتک کار
 رفت، ھق ھق ی شدم کھ ھمانطور کھ عقب عقب مرهی خرجی و بھ استادمی بھ کمر وسط کوچھ ادست

 ... بوددهیچیمردانھ اش در کوچھ پ
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 شدم، مثل سگ مانیپش.  راست گفت،ی عوضِرجی انیراست گفت، ا.  بھ زمان حال برگشتمدوباره
 یکھ اگر بھ خاطر خواھر بدبختم نبود، تا االن ھزار بار م.  دامادم شدومرثی کنکھی شدم از امانیپش

 در تمدوست نداش.  نگاه کنمرجی ماندم، دوست نداشتم بھ چشمان ازی مریھمانطور خم شده ز. کشتمش
 .ندی سرخورده ام را ببی دوست نداشتم چھره د،ی را ببنیمانیچشمانم پش

نگاھم .  شده بوددیباز ھم تپش قلبم شد.  ھل دادمیر انتشارات گذاشتم و بھ آرام دی سردم را رودست
 یسر بلند کردم و چشمم بھ آقا. دی کھ وسط سالن، تلنبار شده بود، چرخی کتاب و کاغذی بستھ ھایرو

 : بودستادهی ایان عاقل مرد پنجاه و چند سالھ افتاد کھ با چند برگھ در دستش، مقابل مرد جو،یعابد
 کھ چاپ کردن نگھ ی اون صفحاتیصفحات چھل تا چھل و ھفت اصال چاپ نشده، بھ بچھ ھا بگو ھمھ -

  انتظار ندارمگھی از شماھا د؟یعی حواستون کجاست رف،یدارن، کتاب نره واسھ صحاف
 : تکان دادی سردنم،یبا د.  بھ سمتم بچرخدی در، بھ صدا درآمد و باعث شد عابدی کوچک باالی زنگولھ

 ؟یبھ، سالم مھندس جوان، خوب-
 : سالن شدموارد

  ما؟ی با زحمتھانی کنی کار می چن؟ی خوب،یسالم جناب عابد-
 : پسر جوان زدی بھ بازویدست

 امیبرو االن م-
 : رو بھ من گفتو
  اوضاع خوبھ؟،ی جوون؟ خوب چطورھیزحمت چ-
  چطوره؟لمونیشکر خوبھ، فام-

 : در دستش انداختی بھ برگھ ھاینگاھ
  عالمھ کار سپردمھی اول بھش نیخوبھ، تو اطاقشھ، از ھم-
 : را جا بھ جا کردنکشی عو
 نگران نباش، ھواشو دارم-
 : سالن اشاره زدی با سر بھ اطاق آن گوشھ و
 ی خرابکاری بچھ ھا، حسابشی سر تا پھی برم دی برو بھش سر بزن، من بای خوایتو اون اطاقھ، م-

 کردن
 با گلرخ فقط یعنی.  کھ بھ آن اشاره زده بود، ثابت ماندی درینگاھم رو.  کرد و رفتی از من خداحافظو
 اری انگار تحت اختمیاما پاھا.  خارج شومی در و چند قدم فاصلھ داشتم؟ خواستم برگردم و از انتشاراتکی

 تیو در نھا برخورد کردم اھم کتاب سر ری دو بار بھ بستھ ھایکی.  شدمدهیبھ سمت اطاق کش. من نبودند
 در اطاق را باز کبارهی شدم و مانی ضربھ زدن بھ در بلند کردم اما پشیدستم برا. ستادمیپشت در اطاق ا

 با ۀ کردی داشت مادی یزی خم شده بود و چزی می گلرخ ثابت ماند کھ روینگاھم رو. کردم و وارد شدم
ھر .  زدمھیدر اطاق را بستم و بھ آن تک .بھ شدت جا خورد ،دنمی ام سرش را بلند کرد و با دیورود ناگھان

 ی و نھ مدمی دیاصال انگار بھ جز گلرخ نھ م.  شدمرهی شلوارم فرو بردم و بھ او خبیدو دستم را داخل ج
 کردم و دای پیفرصت.  خوردی شده بود و تکان نمریغافلگ. گلرخ ھمانطور خم شده بھ من زل زد. دمیشن

 کھ آرزو داشتم، یھا.لب.  ثابت ماندشیھا. لب ی را از نظر گذراندم، نگاھم روتش صوریبا دقت اجزا
.  افتادنی زمیگلرخ بھ خودش آمد و قد راست کرد، خودکار از دستش ولو شد و رو. سمشان. ببویروز

 :لبخند زدم. دی کشی بود و با دھان باز نفس مدهیرنگش پر. وحشت زده بھ من چشم دوخت
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 ؟ی خانوم ملکیخوب-
 :سرم را کج کردم. امدی نرونی از دھانش بیزی اصوات نامفھوم، چجز

  کردهدای براتون پیی خوب جارجی ا؟ی ھستی راضطیاز مح-
 : زدمھی قدم عقب رفت، سرم را بھ در اطاق تککی
  تومنصدی سیحقوقشم مناسبھ، ماھ-

پوزخند . دیچی اطاق پی تندش در فضای نفسھایصدا.  باال آمد و مشت شدنھی سی تا روفشی ظردست
 :زدم

 ،ھی شوھر سابقتون زندوندمی شنن؟یچند وقتھ جدا شد-
 : تکان دادمی سرو
  کار کرده بود؟یچ-
 ...من...مای، ا...من-

بھ سطل آشغال پشت .  قدم عقب رفتکی و دیترس.  ام را از در اطاق جدا کردم و بھ سمتش رفتمھیتک
 :قب رفت و ملتمسانھ گفتسرش برخورد کرد، تلو تلو خورد و دوباره ع

  کنمی نکن، خواھش متمیتو رو خدا اذ-
قلم .  گرفتمی جان مدم،ی شنی می کھ وقتیفی ظری چاقو، قلبم را خراش داد، ھمان صدایزی مثل تشیصدا

 : و با غضب گفتمستادمی کردم و مقابلش ای بلند فاصلھ مان را طیبا قدمھا. از درد مچالھ شد
  تو؟ای کردم تی زنھ، من اذی متی حرف از اذی کنی نکنم؟ ببتتیاذ-

 : باال نرودمی کردم صدای خورد، سعی و تکان نمواری بود بھ ددهی چسبد،ی لرزی مدستانش
  نکنم؟تتی اذیگی بھ من مییاالن با چھ رو-
 : لرزان گفتی چانھ با
  سرم شکستھ استی کافی نکن، من بھ اندازه تمی اذوفتم،یبھ پات م-

 : دادم و خودم را خم کردمھی تکواری ام با او کم شد، کف دستم را کنار سرش بھ دفاصلھ
 ؟ی بھ عشقت نارو زدای ،ی و ازش جدا شدی شوھرتو نگھ داریسرت چرا شکستھ؟ چون نتونست-

 : بھ عقب خم شد و بھ من نگاه کردسرش
  داره؟ی ادهی چھ فانی کھ خورده زمی زدن کس؟ی کنی تالفی خوایاالن م-
  واسھ کار؟نجای ای اومدی شرکت منھ؟ پس چرا پاشدی رو بھ روی انتشاراتنی ای دونستیتو مگھ نم-

 : و بھ ھق ھق افتاددی اور کتم چسبنی آستبھ
 ی مدای کھ سھلھ تو قبرستونم برام کار پنجای کنن، بھ گھ خوردن افتادم، ای متمیاوضام تو خونھ خرابھ، اذ-

  رفتمیشد م
 : تمسخر گفتمبا
 ی پول داشت، مگھ واسھ اون پوال نزدلوی کلوی اون کھ ک؟ی نگرفتھی پدرت مھریمگھ از اون شوھر ب-

 ومد؟ی ھم دستت نی پاپاسھی شد؟ ی چ؟ی زنش نشدیمن، نرفت... در
 :دی گونھ چکی روشیاشکھا

 ی م اموالش ھم مصادره شد، منم فقطدن،ی کرد کھ پونزده سال زندون واسش بری دونم چھ غلطینھ، نم-
  و جدا شدمدمویخواستم از دستش خالص شم، مھرمو بخش

 : را تنگ کردمچشمانم
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 یبدبخت بھ خاطر پول خودتو فروخت-
 :دمی کشرونی را از دستش بنمی آستو
 سر نجای گھ خورد تو رو آورد ارجی گم عذرتو بخواد، ای می رم بھ عابدی م،ی کار کننجای ایحق ندار-

  محلھی خروس بشھیکار، ھم
 :دی چسبمی بھ بازونباریا
 وفتمی بھ فالکت بی خوای من کھ بھ قول تو بدبختم، چرا مر،ی شغلو ازم نگنیتو رو خدا ا-

 کردم، زجر ی مرشی تحقنطوری ھمدی شروع کار بود، بانیا.  بودمی کردنم راضی نقش بازنی دلم از اتھ
 : کردمیکشش م

 بعد کھ؟ی چھ کوچای دنیدی د،ی کردی منجاشمیا بفکر ،ی رفتی و می کردی ھمون موقع کھ شوھر مدیبا-
 میدیاز سھ سال بازم بھم رس

 :دی کشنیی مقنعھ اش را پای گوشھ کبارهی دستم را از کنار سرش برداشتم و خواستم بروم کھ و
 نی کارم کردن، ببی چنیبب-

دستش از .  خورد، ثابت ماندی گوش تا گردنش، بھ چشم مری کھ از زیقی چھار خراش عمی رونگاھم
 حبس شد، با اعصاب داغان، دستم را بھ سمت مقنعھ اش بردم، سرش نھینفسم در س.  آمدنیی مقنعھ پایرو

 : شدمیعصب.  و مقاومت کرددیرا عقب کش
 نمیصبر کن بب-
 مقنعھ اش را گر،ی چسباندم با دست دواری را بھ دمرخشی ور کردم و نکی دست چانھ اش را کی با و
بھ .  گردنش چنگ انداختھ بودری با چھار ناخنش زی بود، انگار کسقیخراش گردنش عم. دمی کشنییپا
از دست . کالفھ شدم.  کردی مھی گری ھم فشار داده بود و بھ سختی نگاه کردم، پلکش را رومرخشین

دستم از . ختی ری اش، روح و روانم بھم مھی گردنیخود احمقم کالفھ شدم کھ ھنوز نگرانش بودم و با د
 : گفتھیسر چرخاند و با گر.  مقنعھ اش شل شدیرو

  شدمری سی کنن کھ از زندگی متمیاونقدر تو خونھ اذ-
 ... اش گم شدمدهی برد، در چشمان ترسی آشنا بود، مرا بھ گذشتھ ممی جملھ چقدر برانیا

 : گلرخ را در دست گرفتمدست
 گھی نکن دھی گرشھ،ی تموم ممی سربازی چشم رو ھم بذار،یدختر-
 : ھق ھق گفتبا
 ی تو رو خدا منو تنھا نذارمانیا-

 : کرداخم
 ؟یگی می چرم،ی می من می تنھات بذارم؟ بخدا تو نباش،ی منی دختر تو زندگ؟ی شدوونھی د؟یگل-
 : کردم بخندانمشی خم شدم و سعو
 ،نگاش کن، دختر دماغو، ھو ھو--
 :دی خندھی گرانیم
 ؟یری میک-
 ،شمی اعزام مگھی دیھفتھ -
 : دستش را فشردمو
 ، زنمیمراقب خودت باش، مدام بھت زنگ م-
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 : بھ ھق ھق افتاددوباره
  شدمری سی کنن کھ از زندگی متمیاونقدر تو خونھ اذ-
 :دی آه کشو
 امی خواھرت ھم نتونستم بی کھ عروسیدید-
 : دو انگشتم، صورتش را نوازش کردمبا
 رمی گی رو برات می عروسنی بھترشھ،ی تموم می ھمھ چامی می سربازرمی مگھ،ی بسھ د،یگل-
 : از ذھنم گذشتیزی چکبارهی و
 امی مرمی گی االن دست مادر و پدرمو منی ھما،ی بی جلو؟ بخدا بھم بگامی بی قبل از سربازی خوایم-

 خونھ تون
 : باال انداختچانھ

 منتظر شن،ی جونم می و دخترش ھم بالھی نھ، تازه حورگھی جلو بابام میای اگھ ب،ینھ، تو االن کار ندار-
 ،یای و بی مونم بریم
 :دی اش را باال کشینی بو
 مراقب خودت باش، منتظرتم-

 دخترک نامرد بھ من دروغ نیا. دروغ گفت.  فرستادم و دوباره بھ زمان حال برگشتمرونی را بنفسم
 مرکز کشور، ی از شھرھایکی بھ ،ی سربازیبرا.  از شش ماه منتظرم نماندشتریمنتظرم نماند، ب. گفت

 . رفتشھی ھمی مرا تنھا گذاشت و برادمی رفت و آمدھا فھمنی از ایکیاعزام شدم، در 
 نی زمی سر خورد و روواریعقب عقب رفتم، کنار د.  کردی مھی گلرخ فاصلھ گرفتم کھ ھمچنان گراز

 مانی اما پشم،ی بگویزی دھان باز کردم تا چستادم،یکنار در اطاق ا. دی لرزی من ھم میچانھ . نشست
 و از تم آن سالن شلوغ گذشنیاز ب. در اطاق را باز کردم و خودم را داخل سالن پرت کردم. شدم

 ....انتشارات خارج شدم
 گذاشتم و زمی میدستم را رو.  کھ بھ چھره زده بودم، از ھم وا رفتی وارد اطاقم شدم، آن ماسکیوقت

 گردنش ی روی ھایدگیخراش. ِ دخترک نامرد را دوست داشتم، ھنوز دوستش داشتمنیا. کمرم تا شد
ھم آن   دوستش داشتم، بازدم،ی کشقیپشت سر ھم نفس عم.  رفتی از مقابل چشمانم کنار نمیلحظھ ا

 تکان یکمرم صاف شد، سر.  کردم آنرا پس بزنمی تالش مھودهی در دلم نشست و من چقدر بیمیعشق قد
 :ھ کردمدادم و زمزم

 ی نگاه مھی بھ قضینجوری تونم گول بزنم، باشھ، بھ جاش ایباشھ، من دوست دارم گلرخ، خودمو کھ نم-
 ... کھ عشقشو از دست دادهی آدمھی نھ ره،ی خواد حالتو بگی عاشق زخم خورده مھیکنم کھ 

 ... لبم نشستی رویطانی شلبخند
 نگاھش یبا طلبکار.  نشستنی داخل ماشرجی باز شد و انی کھ در ماشوفتمی زدم و خواستم راه باستارت

 : از ابروانش باال رفتیکی. کردم
  درست بشھ خرابتمنمی باره؟ تا ماشی می چھ بارونینی بی نم،ی منو برسوندیجون داداش با-

 بود و ختھی من و خانواده ام را بھ ھم ریزندگ.  بودری لحظھ بھ صورتش زل زدم، چقدر پست و حقچند
 : باال رفتمیصدا.  آوردی خودش نمی بھ رواصال

 ؟یری بگی تونی آژانس نمھی باال، رهیتو کھ پولت از پارو م-
 ؟یری گی پاچھ می شدی بابا باز خروس جنگھیچ-
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 خواست تا سرحد مرگ کتکش بزنم، اما بھ موقع بھ ی را مشت کردم تا بھ صورتش بکوبم، دلم مدستم
 جگر ی ھمھ سال صبر کرده بودم، چند ماه ھم دندان رونی کار نبود، من کھ انیاالن وقت ا. خودم آمدم

 :دمی را شنشیچشم از او گرفتم و راھنما زدم، صدا.  گذاشتمیم
  موندهابونی گلرخ کنار خمان،ی انیئھ بب-

 با نباری ا شد امایباز ھم تھ دلم خال.  بودستادهی باران اری زابانیگلرخ کنار خ.  بھ عقب نگاه کردمنھی آاز
 :دمی کوبمی ھای دلرحمی ھمھ ریلگد ز

 بھ درک کھ مونده-
 ، برو سوارش کن؟ی مخشو بزنی خوای بابا، مگھ نمیا-

 : را چرخاندمفرمان
  بکشمش سمت خودم، االن حوصلھ شو ندارمی دونم چجوریخودم م-

 .باران تند شده بود. برف پاک را روشن کردم.  نگفتیزی کرد و چمکث
 ش؟ینی تو انتشارات ببی آخھ واسھ رفتشھیداداش تو کھ اعصابت خورد م-

، "قی نا رفستمیمن داداشت ن" میتا نوک دھانم آمد کھ بگو. کھ بھ زبان آورد، آتش گرفتم" داداش" لفظ از
 ی را ھم کف دستش مرجیبھ وقتش حق ا.  زدمی گدار بھ آب می بدینبا. اما باز ھم حرفم را قورت دادم

 .مگذاشت
  کار دارمیی خوام برم جای رسونمت، می میی جاھیتا -

 : شدکنجکاو
 کجا؟-
  خوام برم قبرستونیم-
 ؟ی ری می خوایَاه زر بزن بگو کجا م-
  خوام برم قبرستون سر خاک مادرمیراس گفتم، م-

 نگاھم.  بعد، پشت چراغ قرمز ترمز کردمی قھیچند دق.  نگفتمیزیمن ھم چ.  نگفتیزی کرد و چسکوت
 : زدی مادی گوشش بود و فری رولی موبای ثابت ماند کھ گوشی پسر جوانیرو

  شمی موونھی بخدا دارم د؟ی بری خوای می ام نکن، کدوم گوروونھید-
 ...دندی سر کشاه،ی سی شدم و گذشتھ ھارهی وجودم منقبض شد، بھ پسرک درشت اندام خی ھمھ

 دو یمرخص. نمشی خواستم تا عصر بھ سراغ گلرخ بروم و ببی ذوق و شوق بھ خانھ برگشتھ بودم و مبا
 یدور.  مدام با گلرخ باشمتوانستمی نم گرید.  سخت گذشتھ بودمی برایشش ماه از سرباز. روزه داشتم

 تواند ی نمانھ گفت داخل خی گلرخ کمتر شده بود و ھر بار می اواخر ھم تماس ھانیا.  کردی متمیاذ
 مھم نبود، می برانھای اگریاما د.  شده اشتشتری روز بھ روز بن،ی دخترش نگ وھیصحبت کند و فشار حور

 تخت پرت کردم و یخودم را رو.  پا بند نبودمی رویاز خوشحال. دمشی دی مگری دو ساعت دیکی
 : گلرخ را گرفتم، بعد از ھفت ھشت بو،ق باالخره جواب دادیشماره 

 الو-
 : جان گرفتمفش،ی ظری صدادنی شنبا
 نمتی بی مگھی دو ساعت دیکی خونھ، دمی کجام؟ رسی دونی دلم؟ مزی عزیسالم نفس، خوب-

 .سکوت کرد.  خالف انتظارم، ذوق زده نشدبر
  دنبالت عروسکمامی منی با ماشگھ؟ی درونی بیای بی تونی خانمم، میالو گل-
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 . بوداقمی ھمھ شور و اشتنی ھم سکوت، جواب اباز
 م؟ی اس ام اس بدی خوای و مادرش دور و برتن؟ منی نگ؟ی حرف بزنی تونیخانوم، نم-
  بشھ؟ی کھ چمیاس ام اس بد-

 :اوردمی خودم نی جا خوردم، اما بھ روشی صدای سرداز
 ربع ھی امی آماده شو بی تونی ذره شده، اگھ مھی دلم برات یعروسک پس زبونتو موش نخورده، گل-
  تو بشمی فدانمت،یبب

 : شدمیکم کم نگران م.  ھم مکث کردباز
  شده؟یزی چزیخانوم، گلرخم، عز-
  شدهیزی چھیآره -

 : شدمزی خمی تخت نی رواز
 ،ارمی کردن؟ پدرشونو در متتی شده خانوم؟ بازم اذیقربونت برم چ-

 :دیچی پی نفسش درون گوشیصدا
  رابطھ تموم بشھ؟نی اشھی ممانیا-

 شده بود؟ با وانھیگلرخ د.  ماندمخکوبی مز،ی خمی نتی جا خوردم کھ تا چند لحظھ در ھمان وضعآنقدر
 : گفتمی خفھ ایصدا

  خانوم؟یچ-
  رابطھ تموم بشھنیگفتم ا-

 : از سر تا نوک پا مرا در بر گرفتی عصبی رعشھ
  خورده؟یی حالت خوبھ؟ سرت جا،یگل-
 : باره منفجر شدکی
 ، زنمیازه ھوش و حواسم اومده سر جاش، من رابطھ رو بھم م خورده تییآره سرم جا-

 : من ھم باال رفتیصدا
  شده؟یتو چھ مرگتھ؟ چ-
 : کردم اوضاع را آرام کنمی سعو
 ی دونی مگھ،ی بھت زنگ بزنم، بخدا شرمنده ام، پادگانھ دادی دونم نتونستم زی کرده؟ متتی اذمی دوریگل-

  پدر مادر دارا؟ی ازون بستنم؟ی بخوری بستنمی دنبالت برامی بھ،یکھ اوضاع چجور
 :دی کشغیج
 چھ ی فکر کرد،ی بخری سھ تومنی بود کھ واسھ من بستننی ھنرت ای بخورم، ھمھ ی بستنامینھ نم-

  بوده تموم شدهنمونی بی بھم زنگ نزن، ھر چمھ،ی عروسگھی دیخبره؟ ھفتھ 
از ھمان .  احمقانھ بودی شوخکی نی نھ ا؟ی اش بود؟ عروسیعروس.  رفتجیسرم گ.  کشدری تقبلم

 دادم کھ تا ی بھشان می خبرکبارهی.  دادمی انجام مشی و گاو مبرزی کھ خودم با حامد و فریی ھایشوخ
 : بودی خرکی ھای ھم از ھمان شوخنیا. مرز سکتھ بروند

 ،می زنی گلرخ جان، آروم باش، با ھم حرف م،یگل-
 :دی کشغی جدوباره

 منتظرت ی نشون نامزدم دستمھ، انتظار داشتی االنم حلقھ مھ،ی عروسگھی دی ھفتھ گمی م؟یچھ حرف-
  بود فراموش کننمونی بی کنم؟ ھر چی قرون دو زارت زندگھی زنت بشم و با امیبمونم و بعد ب
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  شده بود؟نی اطاق، سنگی بکشم، چرا ھواقیدھانم را باز کردم تا نفس عم.  بند آمدنفسم
 ؟ی چینی حرفا نی نکن، اھوونی منو د؟یگی میگلرخ چ-
 :دی لرزمی صداو
 ی گلرخ تو زن من؟ی چینی یعروس-
  کردمدای منم راھمو پت،ی برو دنبال زندگ؟ی چھ دوغی اصال چھ کشکستم،یمن زن تو ن-

 : زدمنعره
 ی کار کردم؟ من چھ غلطی من چ؟ی چینی ی عروس،یدی منو سکتھ میگلرخ، خدا لعنتت کنھ، دار-

 کردم؟
  از تو پولدارتر بھ پستم خورده،ی پولی فقط ب،ی نکردی کارچیتو ھ-

 : افتادم و بھ سجده رفتمنی زمی تخت خم شدم و روی رواز
 ...رونی بمی دنبالت برامی کارو نکن، اصال بذار بنی با من ای گلشم،ی منم پولدار میگل-

 : گفتی رحمی و با بدی حرفم پرانی مبھ
 کف دستم؟ فقط ده تومن؟ با ده تومن گھ ی بذاریده تومن بشمر م؟ی بخوری سھ تومنی بستنرونی بمیبر-

  دنیھم بھ من نم
 : شد، تند و پشت سر ھم گفتمی لبم جاری دھانم از گوشھ آب

 دو ھیث ک...ی دنی ای ذره وقت بده، گلھی خوام، ی فرصت مرم،ی گی من ھمونو واست می تو بگیھر چ-
 روزه اومده مخ تو رو زده؟ من بھ تو اعتماد داشتم

  باالرهیث پولش از پارو م...ی دنیا-
 : بعد از چند لحظھ مکث گفتو
 ،ی دارھی تو بچھ مامی ما فکر کردادتھ،ی ارهی بھ طناز کھ واسم بی دادکوی کھ پول چھارتا الستیاون روز-

 تر ختی ریون مختو بزنھ، اوضاع من از طناز ب جر و بحث شد کھ کدوممنمونی ب،ی پولدارمیفکر کرد
 تو ی وضع مالونستم دی سمتت، اما نمامی کردم دست از سر تو برداره و من بشی راضنیبود، واسھ ھم

 مانی الرژ بود اشھی نمی خالبی با جی ول،ی نبودسی بود کھ تو خسنی با ما نداره، تنھا فرقش ایفرق
 ، تومن سر کنمستی شوھرم با ده تومن بی تونم تو خونھ ی من نم،یوسفی
 :دی لرزشی حس کردم صداو
 باره دست ھی خوام، ی منی گم پول بنزی بھ شوھرم می خوام حسرت بھ دلم باشھ، دوست دارم وقتینم-

  ھم برو شکالت بخرھی با بقنتی پول بنزنی اای بگھ برونی پنج تا تراول بکشھ ببشیکنھ تو ج
 : افتادمھی گربھ
  سال صبر کن، گلرخھی ذره صبر کن، ھی گلرخ دم،ی رسم، جونمو برات می منای ایبھ ھمھ  من یگل-

 :دی کشغی جدوباره
  خداحافظم،ی رم دنبال زندگی تموم شد، من می خوام صبر کنم، ھمھ چینم-

 : بن جگر نعره زدماز
  شمی موونھی بخدا دارم د؟ی بری خوای می ام نکن، کدوم گوروونھیگلرخ، د-

 : بھ خودم آمدمرجی ایبا صدا.  تماس را قطع کرده بودد،ی خط بھ گوش نرسی از آن سوییصدا
  زنن، حواست کجاس؟ی بوق منای ماشگھ،ی چراغ سبز شد برو دمانیا-
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ھم مرا فروخت و ھم .  مرا فروختی راحتنیگلرخ بھ ھم.  ھم فشردم و بھ راه افتادمی را رومیدندانھا
ِمن . فکر کرده بودند من پولدارم.  ام داده بودندی بازیو و طناز دو نفر ام داده بود، ایباز. خودش را

ِاحمق از پول کالس خواھرم، پول الست  تا دمی و شلوار نخرربند را جور کردم، خودم کفش و کمشی ھاکیِ
 داد ی شدم، اگر گلرخ مھلت میپولدار م.  پس انداخت،ییچطور مرا مثل تفالھ چا.  نباشدقھیاو در مض

من ھم بھ او امان . اما بھ من امان نداد. دمی خواستم رسی حاال کھ بھ ھر آنچھ منی شدم، مثل ھمیر مپولدا
 .م کردکسانی اش را با خاکستر یمن ھم زندگ. ندادم

 ؟ی کار کنی چومرثی با کی خوای ممان،یا-
 : آمدمرونی از گرداب افکارم برج،ی ای صدابا
 ھوم؟-
 ؟ی کار کنی چومرثی با کیخوای مگمیم-

 : در ھم شدمیاخمھا
  بکنم؟دی کار بایچ-

 : کرد، گفتی را باز مفشی کپی داد و زی نشان مالی خی کھ خودش را بھمانطور
  کنھی زندگی انگلنی ذاشتم خواھرم با ھمچی تو بودم نمی بخدا من اگھ جار،یطالق خواھرتو ازش بگ-

 . بزندرونیچشمانم آنقدر گشاد شد کھ حس کردم ھر لحظھ ممکن است از حدقھ ب.  گشاد شدچشمانم
  داره واسھ ازدواجی خوبیخواھر بدبختت مگھ چند سالشھ؟ فرصتھا-

 : شود کھ ادامھ داددهی کوبرجی از فرمان جدا شد تا بھ دھان ادستم
 خودمون، ی منشنیا خانوم حق دوستم، ھم مثال من، تو فکر ازدواج بنی ازدواج کنھ، ببدیتا جوونھ با-

 ھیدختر خوب
  خواست با خانم حق دوست ازدواج کند؟ی مرجیا.  در ھوا معلق مانددستم

 اگھ ای چشمشون کور بزرگش کنن، ومرث،ی بچھ رو بنداز سر بابا مامان کر،یتو ھم طالق خواھرتو بگ-
 ی راحت طالقشو ماده،ی شھر زنی ا خوب تولی وکر،ی کنھ بچھ شو ھم بگی می تابی بیلیخواھرت خ

 کشنی ھمھ منت خواھرتو می چجورنی اونوقت ببره،یگ
 نی از اشیمنظور گاوم. آتش گرفتھ بودم.  شوموانھی بود دکینزد. دمی بھ سر و صورتم کشیدست

  چھ بود؟اتیچرند
 ق،ی خوام برم واسھ تحقی می باشھ بھم بدادتی خانوم حقدوست ھم تو اطاق توئھ، فردا ی پرونده یراست-
 متی شرکت ازدواج کنم، گفتن ھر وقت تصمی خوام با منشی با پدر و مادرم حرف زدم، گفتم مشبید

 رانی امی شد بگو تا برگردیقطع
 :دی خندو
 شمیدارم دوماد م-
 : آواز خواندو
 ، زنھی داره چشمک منیخر رو بب-
 : بھ خودش اشاره زدو
 رو گھی ھمددن،ی بودن، حاال کھ ددهی رو ندگھیھ، خره و گاوه ھمد زنی داره تنبک منیگاوه رو بب-

 ...دنیپسند
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 راحت از طالق الی بود و حاال با خدهی مان بھ لجن کشیزندگ.  داشتی مقطع شد، چھ دل خوشنفسم
 :ختی روانم را بھم رشیصدا.  گفتیخواھرم و ازدواج خودش م

 ...بادا بادا مبارک بادا-
 : و نعره زدمدمی ترمز کوبی کشاندم و محکم روابانی را بھ کنار خنی ماشکبارهی
  گمشو اعصاب ندارمن،ییگمشو پا-

 : خوردجا
 ؟ی شدیچتھ باز گھ مرغ-
  بروش،ی گاو منییبرو گمشو پا-
 : گفتتی عصبانبا
  بارون کجا برم؟ری زسیدھنت سرو-
 :دمی را کشنی ماشی رهی خم شدم و دستگکبارهی
 ومدهی سگم نی تا اون رونییبرو پا-
 ؟یری گی پاچھ میکره خر تو االن پس چھ روت اومده کھ دار-
 رجی رو ولو شد، اادهی وسط پفی پرت کردم، کرونی بھ بن،ی و از در باز ماشدمی را از دستش کشفشیک

 :دی پرنیی پانی شد و از ماشیعصب
 ی بزه،یری اعصابت بھم می سراغ گلرخ وقتیری می خوری گھ مرم،ی خوب دارم ملیکره بز، چتھ، خ-

 نی ببزویھمھ چ
 : را برداشتفشی خم شد و کو
 ؟یزی ری بھ سرمون می بشھ چھ خاکسی قرارداده اگھ خی شرف، توش برگھ ھایب-
از .  را بھ سرعت بھ حرکت درآوردمنی را بستم و ماشنیمعطل نکردم، در ماش. دادی نفس فحش مکی
 . بودمزاری مان را نابود کرد، بی وجدان کھ مثل طوفان زندگی بقی نارفنیاز ا.  بودمزاری برجیا

 نبود قبر یازین.  کردمی نگاه می بودم و بھ آن مرمر مشکستادهی کنار قبر مادرم اد،ی باری می شالقباران
 توانست حاال یم. بھ اسم قشنگش زل زدم، نرگس خاتون.  دست شستھ بودکیرا بشورم، باران قبر را 

 فکر، با آن یمن ب. ذاشتم اما من احمق نگند،ی توانست نوه اش پرند را ببی کند، می ما زندگنیحاالھا ب
 کھ ی بارانیبھ قطره ھا.  من پر پر شدیمادر دستھ گلم بھ خاطر کم عقل. ختمی مان را بھم ریحماقتم زندگ

 .... و بھ گذشتھ رفتمدیلرزنفسم تنگ شد و لبھام .  شدمرهی خدی چکی ممیاز نوک موھا
 رو بھ آن نی در عرض شش ماه از ایعنی.  قابل قبول نبودمی براشی گلرخ، حرفھای بودم در خانھ رفتھ

 یِ امکان داشت؟ کیزی چنی اصال مگر چنگر،ی دی ھفتھ کی بود، آن ھم یرو شده بود؟ حرف از عروس
 کرد با یم  ھمزمان کھ با من صحبتیعنی اش آمد؟ ی او بھ خواسگاری شرف آشنا شد، کیبا آن مردک ب

رفتم مقابل ھمان در .  دست خودم نبود، رفتم در خانھ شانارمی اختگری زد؟ دی ھم حرف مکھیآن مرت
اشکھا دست من نبودند و . در زدم، محکم در زدم، نعره زدم و گلرخ را صدا کردم. ستادمی ایقھوه ا

 ی سھ ھزار تومانیبستن. بود  را تمام کردهزی ھمھ چی راحتنیبھ ھم شد، یباورم نم. دندی باریھمچنان م
 ی جان مشی داد برای اگر بھ من فرصت مدم،ی خری اش را میونیلی مشی خواست؟ خوب من براینم

 ھی اندام و سانھیمرد م. دمی دی بار بود کھ پدرش را منی اش آمدند مقابل در خانھ، اولیپدر و نامادر. دادم
 : بھ سمتم ھجوم آوردکبارهی دنمی با د بود،یچرده ا

 ؟ی کنی بلغور می مردم چی در خونھ ی است؟ اومدلھی مگھ طونجایچتھ؟ ا-
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 : را پاک کردممی پشت دست اشکھابا
 نمیاومدم گلرخو بب-

 : زدادیفر
  شد؟داتی از کجا پکارهی تو شھی عروسگھی دی دخترم ھفتھ ؟ی گلرخیتو چھ کاره -

 :بھ التماس افتادم.  شدیِ زن مردم مگری دی اش بود، راست بود، ھفتھ یپس عروس.  قلبم کند شدضربان
  کنمی خواھش منمش،ی من ببادی بنی صداش کنقھی دقھیشما -

 : اش بھ حرف آمدینامادر
 ، حرف نزن برو دنبال کارتخودیب-
 : رو بھ پدرش کردو
 خراب ی نکنھ ھمھ چشھ،ی عروسگھی دی ھفتھ نی ا الدنگ دوست بوده؟نی دخترت با ا،یزیچھ آبرو ر-

 بشھ؟
 :،ختمی حرف، بھم رنی ادنی شنبا
 شی خواسگارامی خوام، دوسش دارم، می من گلرخو من،یآقا تو رو خدا بھ من فرصت بد-

 :دی ام چسبقھی بھ سمتم حملھ کرد و بھ پدرش
  کنھی می خانواده چھ گلرخ گلرخی بی خبر نکردم، پسره سویبرو دنبال کارت تا پل-
 کردند، پدر و ی من نگاه مِیچارگی ھا از پنجره بھ بھی دو تن از ھمسایکی.  مرا بھ عقب ھل دادو

وسط کوچھ بھ زانو افتادم، اشک مثل ابر . دندی اش بھ داخل خانھ رفتند و در را محکم بھ ھم کوبینامادر
ھر چھ قدر زار زدم و . ندی گلرخ نخواست مرا ببیعنی مش،نیآن روز نتوانستم بب. دی چکیبھار از چشمم م
 و دی نا امست،ی نارمی تحت اختزی چچی ام، حس کردم ھی نداشت، حس کردم تھ بدبختدهیالتماس کردم فا

.  خون شده بود، وارد اطاقم شدمی دو کاسھ ھی کھ از فرط گریبا چشمان.  بھ خانھ برگشتمیعصب
 کلمھ کی نگفتم، اگر یزیشد، چ  احوالمیای جویمادرم با نگران.  و آرزو خانھ مان بودندومرثیک

.  شدمی کھ گرفتھ بودم، منصرف میمی ھم از تصمدی شد، شای می کردم دوباره اشکم جاریصحبت م
. در حمام را بستم و دوش را باز کردم و داخل وان نشستم.  را عوض کردم و وارد حمام شدممیلباسھا

 ھمھ نی خواستم خودم را بکشم و ایشدم، م رهی در دستم خغیبھ ت.  کردمھی دوش آب گرری زد،یغضم ترکب
 . دستم گذاشتم و رگ زدمی را روغیت. اصال تحمل ازدواج گلرخ را نداشتم.  تمام شودبتیمص

 سنگ ی را رو امیشانیپ.  مقابل قبر مادرم دو زانو نشستمد،ی باری می خودم آمدم، باران ھمچنان شالقبھ
 : افتادمھیسردش ذاشتم و بھ گر

 کردم کھ تو سکتھ ی نمی و خودکششکستی کاش من دستم م،یمامان غلط کردم، مامان کاش زنده بود-
 ی کھ رفتی نداشتی خدا منو نبخشھ مامان، سن،یری و نمینکن
رگ زدم . من باعث مرگ مادرم شدم.  خواستیدلم تنگ بود، دلم مادرم را م. دمی قبرش دست کشیرو

 زد جواب می دانم چقدر در حمام بودم کھ مادر بھ من شک کرد، پشت در حمام آمد و ھر چھ صدایو نم
 شدند، مام پنجره را شکست، ھر سھ وارد حومرثیک.  گفت در را باز کندومرثینگران شد و بھ ک. ندادم
 قلبش گرفت، قلبش د،یِ مادرم وان غرق بھ خون را دیت کھ وقت گفمی بودم، اما بعدھا آرزو براھوشیمن ب

اما من زنده ماندم، من احمق زنده .  رفتمی کاش من ھم بھ ھمراه مادرم میا. دیگرفت و نفس آخر را کش
 ی شبھ زندگکی ی راحتنیبھ ھم.  شدمِمادرم رفت و گلرخ ھم چند روز بعد، زن مرد. ماندم و مادرم رفت

 .ختیام بھم ر
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 وقت بر چی ھگری گشت، مادرم دی بر نمگری ددم،ی اسمش دست کشی رونباری قبر مادرم ولو شدم، ایرو
 کرد ی نممی رفت، اگر رھایاگر نم.  او بودریمرگ مادرم ھم تقص.  گلرخ بودری ھم تقصنیا.  گشتینم

 چی ھادرم خواست تقاص پس بدھد، مرگ میگلرخ چطور م.  سکتھ کنددنمی زدم تا مادرم با دیرگ نم
 داد، بغضم شکست و وسط ی تقاص مرگ مادرم را ھم پس مدی رفت، گلرخ بای نمرونیوقت از ذھنم ب

 ....قبرستان بھ ھق ھق افتادم
...................... 

 ی حاال سر و کلھ نی دانستم ھمیم.  بودمستادهی بود، منتظر اابانی اطاقم کھ مشرف بھ خی پنجره پشت
 شدم، ی بھانھ مقابلش سبز می با بھانھ و بدیبا.  کردمی می را عملمی نقشھ ھادی باگرید.  شودی مدایگلرخ پ

تا دوباره بھ سمتم جذب شود،   کردمی می کاردیبا.  بودی ام را نشانش داده بودم کافنھی ھر چھ کگرید
 راه برگشت گری آمد، دی مرونی کھ بی جھنمیاز آن خانھ .  شدی زنم مدیبا. دی ترسی از من مدینبا

ان وقت تقاص مرگ . مجبور بود با من بسازد و بسوزد.  کردی اش دوباره او را قبول نمینامادر. نداشت
 ادهی پی نارنجی گلرخ ثابت ماند کھ از تاکسی رومنگاھ.  گرفتمی خودم را از او می ھایمادرم و بدبخت

 یدست راستم را رو. فقط تپش قلبم نبودنھ، حاال .  فرو بردممی موھاانیھر دو دستم را م. دیقلبم تپ. شد
 اطیگلرخ با احت. دی کوبی مواری آن خودش را بھ در و دری کھ قلبم زییھمانجا.  ام گذاشتم و فشردمنھیس

نگاھم افتاد .  آمدمرونی برداشتم و از اطاقم بی صندلی دستھ ی کتم را از رود، کری را طابانیعرض خ
 نیا.  خواھد با او ازدواج کندی افتادم، گفتھ بود مرجی حرف اادی کرد، ی مپی تایزی شرکتم کھ چیبھ منش

. دی کشی شود؟ نھ، کار بھ آن جاھا نمبشی نصرجی مثل ایقرار بود شوھر.  بودفی حشی گاو میدختر برا
 ی بھ راه افتادم، صدایافکارم را پس زدم و بھ سمت در ورود.  تا آن موقع خوانده شده بودرجی ایفاتحھ 

 :دمی ام را شنیمنش
  سر پروژه ھارنی شرکت، مانی مھندس، جناب کھن تماس گرفتن گفتن بھتون بگم امروز نمیآقا-

 ی بدنم لمس می ھمھ دم،ی دی اش را کھ مافھی اصال قدمش،ی دیبھتر بود چند روز نم.  تکان دادمیسر
 بھ ھشت صبح قھی کردم، ده دق بھ ساعتم نگاهستادم،ی آمدم و مقابل در انتشارات ارونیاز در شرکت ب. شد
 ی پاشنھ ھایبعد، صدا ی قھی شد، چند دقی مشیدای حاال پنیھم.  لبم نشستی گوشھ یباز ھم لبخند. بود

 دانستم، آرام و کوتاه ی نوع راه رفتنش را ھم میحت.  آمدی از پلھ ھا باال می کھ بھ آرامدمیکفشش را شن
 می ثابت ماند کھ مقابل کفشھاشی کفشھای کتم سرگرم کردم، نگاھم رونیخودم را با آست.  داشتیقدم بر م

 از خانھ شوھر سابقش، رخت و لباس نو یعنی.  شدھم  درمیاخمھا.  کھنھ بودشیکفشھا. متوقف شده بود
  بود؟اوردهیھم ن
 :دمی را شنشیصدا

 سالم-
 .ت داشی شدم، کنار کفشش زدگرهی کھنھ اش خی ندادم و ھمچنان بھ کفشھاجواب

  تونم رد شم؟ی مدیببخش-
 کی مشخص بود کھ یخستھ بود، خستھ و داغان، از چند فرسخ.  شدمرهی بلند کردم و بھ صورتش خسر

 :با اخم گفتم. زن شکست خورده است
 رد شو-
 : قدم سمتم آمد و مکث کردکی
  آخھز،یچ-
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 اما نھ، د،ی ترسی مدی نباگرینھ، د.  کردیاز من وحشت م.  بوددهی دقت بھ چشمانش نگاه کردم، ترسبا
 می از جادی دیوقت.  در حال انفجار بودبی و غربی بترسد، سرم از ھجوم افکار عجی ھم بد نبود کمدیشا

 و او ھم از ترس مدی چرخکبارهی خورم، خودش را کج کرد تا بتواند وارد انتشارات شود، یتکان نم
 :اشتم و راھش را بستم گذواری دی کف دستم را روم،ی شدنھی بھ سنھی و سدیچرخ

  کھنھ است؟نقدریتو چرا کفشت ا-
 : مانتو اش ھم کھنھ بود، پوزخند زدمد،ی مانتو اش چرخی نگاھم روو
 شوھر سابقتون پول مانتو و کفش و شلوار ھم نداشتن بھتون بدن؟-
ود  بکینزد.  شدی داشت از دستم خارج مارمی و با وحشت بھ من زل زد، اختدی را در آغوش کشفشیک

 ھی قضنی نھ، قرار بود با اای. قرار بود از او متنفر باشم. ھمانجا مقابل در انتشارات او را در آغوش بکشم
 از کدام گری ددنشیکش  در آغوشلی منیاما ا. رمی خواھم انتقام بگی کھ دوستش دارم و ممیایکنار ب

 را می نقشھ ھادی نباست،ی زدم کھ وقتش نبیقبرستان در دلم نشستھ بود؟ دستم باال آمد و من بھ خودم نھ
 ی خودکشادی.  بوددهی خروارھا خاک خوابری مادرم افتادم، مادر گلم کھ زادی بھ کبارهی. خراب کنم

 آتشم کباری ھمان دمش،ی بار دکیاز ازدواج فقط  بعد.  خودش و شوھرش افتادمادینافرجامم افتادم، اصال 
 قی رفنی اگریھمان دوران بود کھ از خدا خواستم د. مردم و زنده شدمزد و من تا چند سال بعد، ھزار بار 

 را شی و نھ صدادمشی سھ سال، نھ دنی انی راه را نشانم ندھد و خدا انگار دلش بھ حالم سوخت کھ عمھین
 .... بودی ھزار سال بعدم کافی برادم،یکھ او را بھ ھمراه شوھر سابقش د کباری اما ھمان دم،یشن

مادرم رفتھ بود و پدرم . خانھ ماتمکده بود.  وزنم کم شده بودلوی از ده کشتری بدی کم کرده بودم، شاوزن
 شی بود، پدرم را برده بود پری ام تمام نشده بود، آرزو از دستم دلگیھنوز سرباز.  گرفتیبھانھ اش را م

 مدام ومرثیآن روزھا ک. م آمدی بھ شھرمان نمی مرخصیمن ھم برا.  کردی میخودش و از او نگھدار
 در نظر گرفتھ و منتظر اتمام ی مکانمیگفتھ بود برا.  خواست دلگرمم کندی گرفت و میبا من تماس م

 شرفتیمدام از پ.  بند نبودشی پای روی از شادومرثیآرزو دو ماھھ باردار بود و ک.  ام استیسرباز
 ی را منھایا. میری گیرا در دستمان م ھر دست تنھاست و با آمدن من شنکھی گفت و ای اش می کاریھا

حال پدرم بھم خورده بود و .  متحرک بودمی کھ آن روزھا مرده ی کند، مندواری امیگفت تا مرا بھ زندگ
 ادیآرزو ز.  او را ھم مثل مادرم از دست بدھمدمی ترسی بھ خانھ آمده بودم، مدنشی دیبعد از چند ماه، برا

 ما ی آمده بودند خانھ ومرثی خواندم، خودش و کی را در چشمانش میان کرد، اما نگریبا من صحبت نم
 دانستند من کم کم در ذھنم ینم.  نکنم و رگ نزنمتیتا بھ قول خودشان مراقب من باشند تا دوباره خر

آن روز ھم آنقدر آرزو و .  اش برسانمی نامردی تا گلرخ را بھ سزادمی کشی نقشھ مدم،ی کشینقشھ م
 گفتند کھ کالفھ شدم و می روزگار و دوباره از جا بلند شدن برای از نامردمی مستقری غم وی مستقومرثیک

 ی از دوره یادگاری دم،ی کشی ھم مگاریچند وقت بود کھ س.  ھوا بخورمی را برداشتم تا کمنی ماشچییسو
 بود،  رفتن گلرخی ھمھ زخمھانھایا. دمی کشی کردم و نقشھ میروز و شب دود م.  ام بودیسرباز
 تا ستادمی ای روزنامھ فروشیمقابل باجھ . دمی کشی ھم مگاری کرده بودم و مادرم مرده بود و سیخودکش

 چشم بود کھ نگاه من ھم با آن گذشت ی و توکی ار مقابلم گذشت، انقدر شیمتی گرانقنی بخرم، ماشگاریس
 ی کھ بھ پنجره ی و دستیدود نکیگلرخ بود، گلرخ بود با ع.  مات شدم، داغ شدم، کمرم تا شدکبارهیو 

 زل زدم، شوھرش ھم بود، پسر نی و منگ بھ داخل ماشجیگ. دی داده بود، پلک چشمم پرھی تکنیماش
 نشستھ نی با کبر و غرور پشت ماشد،یگلرخ مرا ند.  داشتی کھ صورت پری و چند سالھ ایجوان س
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 بار بود کھ او را نی آن روز آخرشد، باز ھم شکستم، تازه قد راست کرده بودم، باز ھم کمرم خم. بود
 ...دمید

عشق عقب .  صورت گلرخ خم شده بودم، خاطرات مچالھ ام کرده بودی بھ زمان حال برگشتم، رودوباره
 شدم کھ در خودش رهی ھم فشردم و بھ گلرخ خیفکم را رو.  برگشتنھیرفت، پس زده شد، نفرت و ک

 : دستانم دو طرف بدنم شل شددم،ی عقب کشکبارهی.  فشردی را در آغوشش مفشیجمع شده بود و ک
 برو-

 : کردم بھ صورتش نگاه نکنمیسع.  خوردی بود و تکان نمستادهی اھمانجا
 ادی میکیگفتم برو، االن -
از پشت بھ رخت و لباس .  ام گذاشتمیشانی پیکف ھر دو دستم را رو.  ترس و لرز از مقابلم گذشتبا

 امروز بس یبرا.  رفتم داخل اطاقمی مدیبخت شده بود؟ سر چرخاندم، با بدنقدریکھنھ اش زل زدم، چرا ا
 . شدمم تند وارد شرکتیبا قدمھا.  گرفتی دختر آخر نفس مرا منیا.  من بس بودیبود، برا

 
 

 : بغ کرده گفتپرند
  کار کنم؟ی من چرهی اگھ مامانم بم،ییدا-
 : بود؟ اخم کردمی چھ سوالگری دنیا.  زده شدمرتیح
  داده؟ادی حرفو بھت نی ای ک؟یی داھی چھ حرفنیا-

 : شدنھی بھ سدست
 رمی می منم میری گفت اگھ بمی داشت بھ بابام مروزی مامانم د،ییدا-
 : انداختنیی سرش را پاو
 رنی خوام مامان و بابام بمی من نمییدا-

 بود از دست کی بچھ نزدنیا.  داشتتی اھمشی اش برایفقط آن شوھر مافنگ.  شدمی دست آرزو عصباز
 ی مرد بھ کجای مزی ھمھ چی بومرثیاصال اگر آن ک.  زدیدر مقابلش حرف از مرگ و مردن م. برود

 : کردم خشمم را پنھان کنمی خورد؟ سعی بر مایدن
  حرفا نزننی از اگھی دره،ی می نم،یی کرده دایمامان شوخ-

 : را باال انداختسرش
  گفت پرندو بردار بروی کرد، بھ مامانم می مھی گرروزی بابام دییدا-

 خواست یدلم م.  زن و مرد ھر دو عقلشان را خورده بودنددم،ی بھ سر و صورتم کشی شدم و دستکالفھ
 . انگار مرده بودشانی بچھ برانیبھ فکر خودشان بودند، ا.  و آرزو را تا سر حد مرگ کتک بزنمومرثیک

 : کردم حواس پرند را پرت کنمیسع
 زمی خونھ، بخون عزمی شعر واسھ من بخون تا برسھی ،یی خوب دالیخ-
 : بغ کرده خواندی ھمان صدابا
 زرنگھ با سھی اون در فکر شکاره، آقا پلمینی بی ما خواب خوش مداره،ی بسھی آقا پلمی خوابیشبا کھ ما م-

 .... جنگھیدشمنا م
................ 



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 101 

 آن خانھ و خودش ی حوصلھ یعنیکرد بمانم، قبول نکردم،  را بھ دست آرزو سپردم، ھر چھ اصرار پرند
 کردم تا ی حواسم را جمع مدی داشتم، بای شدم و بھ راه افتادم، کار مھمنیسوار ماش. و شوھرش را نداشتم

 .... رفتی مشیاوضاع ھمانطور کھ مد نظرم بود پ
 : خانھ باز شددر
  تو داداشای گل، بمانیبھ، داش ا-
 :دست حامد را در دست فشردم و وارد خانھ شدم.  دستش را بھ سمتم دراز کردو
  خونھ است حامد؟یک-

 : زدلبخند
  توای بھ،یخود-

با .  بودستادهی طناز ثابت ماند کھ مقابل اپن ای و سر آخر رودی مجللش چرخی دور تا دور خانھ نگاھم
 : دستپاچھ شددنمید
 سالم-
حامد .  آن پرت کردمی تکان دادم و سمت مبل رفتم و خودم را رویسر. دی کشی جمالت را نمگرید

 :کنارم نشست
 زون؟ی می اوضاع چطوره؟ ھمھ چ،یچطور-
 : زدی چشمکو
 گلرخ چطوره؟-

 : دادمی فوت کردم و بھ بدنم کش و قوسرونی را بنفسم
ن، سر و صورت  بدبخت شده، رخت و لباس داغونقدری دونم چرا ای نمی ولره،ی سر کارو مادیخوبھ، م-

 داغون
 : شدمرهی چشم از او گرفتم و بھ طناز خو
  نگفت؟یزیبھت چ-

 : چند قدم بھ سمتمان آمدطناز
  است، اوضاعش داغونھقھی تو مضی کنن، از نظر مالی متشیگفت کھ تو خونھ اذ-

 : را تنگ کردمچشمانم
 ؟ی بھش نگفتیزی تو کھ چ؟یتو چ-

 : گشاد شدچشمانش
 ،من؟ من غلط کردم کھ گفتم-

 :دی حرفمان پرانی بھ محامد
 ادی سرش میی دونھ چھ بالیحرف بزنھ خودش م-
 خبر، یِمن ب.  ام داده بودی با گلرخ، بازیبا ھمدست.  داشتمیاز او ھم دل پر.  نفرت بھ طناز زل زدمبا

 . دانستم دور و برم چھ خبر استی برف کرده بودم و نمریسرم را مثل کبک ز
 : حامد سر چرخاندمی صدابا
 یوفتی می بھ چھ فالکتی کلمھ حرف بزنھی طناز اگھ ی دونیخودت م-

 : گفتی بغض آلودی با صداطناز
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 از عقد و ی ولم،ی باھمیی از دوره دانشجون،ی بگم؟ حال و روزمو ببدی بای زنم، اصال چی نمیمن حرف-
  از ھمھ جا رونده شدمس،ی نی خبریعروس
 : کالفھ شدحامد

 ری خودت بود، دوباره آبغوره نگریتقص-
 : افتاد و رو بھ من گفتھی بھ گرطناز

 خوام ی من واقعا خودشو مدهی ھمھ مدت ھنوز حامد نفھمنی آخھ بعد از ان،ی بگیزی چھی شما مان،یآقا ا-
  دم و دستگاھونینھ ا

 : برداشتزی می را از روگاری سیحامد بستھ .  با سر بھ دور و برش اشاره زدو
  کنمی محضر عقدتم ممیری اون وقت مشھ،ی ثابت مزی چیلی تا آخرش بره بھ من خی بازنیبھت گفتم ا-
 :ھق ھق طناز اوج گرفت. دمی کشرونی نخ بکی.  را بھ سمتم گرفتگاری سی بستھ و
 دونست چقدر دوست ی کرد، خودش می وسط؟ نامرددی منو کشی پایخدا گلرخو لعنت کنھ، واسھ چ-

 دارم
 ... زل زدم و گذشتھ ھا زنده شدانشی صورت گربھ

 از دست دادن او و مادرم ی شھر، من در عزای سونیا.  شدموانھی ددم،ی را کھ بھ ھمراه شوھرش دگلرخ
.  دادی جوالن مابانھای شد و در خی بلند شوھرش می شاسنی شھر او سوار ماشیبودم، آن وقت آن سو

ِ مردک دزد ناموسنیباالخره ا. زمی اش را بھم بری کھ زندگدیھمان لحظھ بھ ذھنم رس  ی نقطھ ضعفکی ،ِ
 ی بود و پانجای امی پاکیاما االن کھ سرباز بودم و .  کردمی مدای کردم، نقطھ ضعفش را پی مدایپ. داشت

حامد و دوست دخترش طناز، ھمان .  حامد افتادمادی بھ کبارهی.  مرکز کشور، عمال دستم بستھ بودگرمید
 کجا معلوم کھ چشمش بھ مال و اموال زاصال ا.  کاسھ بودکی معرفت کھ دستش با گلرخ در یطناز ب
 معرفت ی ببرزی حامد و فرنیاصال ا.  گفتمی بھ حامد مدیبا.  بوددهی او نقشھ نکشی بود و براوفتادهیحامد ن

 خبر داشتند؟ سوار یزیگلرخ مادرم را بھ کشتن داده بود، از چ.  را داشتند؟ مادرم مرده بودقشانیخبر رف
 ... حامد رفتمیمجرد ی شدم و بھ سراغ خانھ نیماش

 و داغان شده فیآنقدر ضع.  نگاھم کردرهی خرهی خیکم.  جا خوردد،ی مرا کھ مقابل در خانھ شان دحامد
 :آب دھانش را قورت داد.  شوکھ شود،دنمی دادم از دیبودم کھ بھ او حق م

 ؟ی شدی شکلنیداداش، تو چرا ا-
 : زدمپوزخند

 ی ازم نگرفتی دو ماه خبریکی نی کھ تو ایتو چقدر با معرفت بود-
 : اش در ھم شدچھره

  دونم مادرت فوت شدهیخبرتو دارم، م-
 : از مقابل در کنار رفتو
  توایب-

 ورود، چشمم یلحظھ .  بودزی تر و تمشھیاش بر خالف ھمخانھ .  و خراب، وارد خانھ اش شدمخستھ
 یِدخترک عوض.  اش در دلم بودنھی نگاھش کردم، کرهیخ.  بھ شدت جا خورددنم،یافتاد بھ طناز، با د

 :پوزخند زدم.  بود، آن وقت حامد عاشقش شده بوددهی من نقشھ کشیبرا
 ن؟ی طناز خانوم؟ خبر دوستتون رو دارنیخوب-

 : من و طناز در گردش شدنی حامد بنگاه
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  شده مگھ؟یچ-
 : بھ او گفتمرو

 ؟یخبر ندار-
 : دوباره بھ طناز گفتمو
 ؟ی خانوم ذوالفقارنیبھش نگفت-
 : اوج گرفتمی صداو
  نھ؟نینگفت-

 : را در ھم گره کردشی دستھاطناز
 ؟یوســــــــفی ی گفتم آقای مــــدی بایچ-

 :دمیبھ سمت حامد چرخ.  کردی ام می عصبشتری بنی ھم کلمات را کشدار ادا کرده بود و اباز
 ؟ی دونی نمای ی دونی سرم اومده؟ میی چھ بالی دونیتو نم-

 : بھ سمتم آمدحامد
 کنار، خبر فوت ی ماھا رو گذاشتی دفھ ھمھ ھی شده آخھ، بابا تو ی چنمی مبل ببی رونی بشایداداش ب-

 دمی شنرجیمادرتم از ا
 : تاسف تکان دادمی بھ نشانھ یسر

  سر خاک مادرمی چطور اومددمید-
 :دی کشآه
 برزی ھم من بودم و ھم فرومدم،ی جلو نی جنازه، ولعیاومدم تش-

 : گذاشتممی گونھ ھای را رودستم
  چرا مادرم مرد؟ی دونیم-
 : گفتی نگرانبا
 گھیقلبش گرفت د-

 :دمیی ھم سای را رومیدندانھا
  چرا قلبش گرفت؟ی دونیم-
 : و دوباره تکرار کردمدمی بھ سمت طناز چرخو
 ھ؟ی چانی بھ حامد جری چرا قلبش گرفت؟ گفتی دونیم-
 : چشمانم را تنگ کردمو
 شھی کھ باورم نمیتو رو خدا نگو خبر گلرخو ندار-

 : بھ تتھ پتھ افتادطناز
 ــــــــــدمی آخر فھمی کنھ، لحظھ ی می دونستــــم داره چھ غلطــــــیمن نم-

 : دوباره مداخلھ کردمدحا
  شده خوبی کار کرده؟ داش بھ منم بگو چی چیک-
 : باال رفتمی از ابروھایکی
  دونھ؟ی نمیزیپس چرا حامد چ-

 :دی چسبمی بھ سمتم آمد و بھ بازوحامد
  کار کرده؟ی شده؟ گلرخ چی چمانیا-



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 104 

 : گلرخ و شوھرش مقابل چشمانم ظاھر شدریدوباره تصو. دمی خندیعصب
  شھر چقدره کھ خبرا بھت نرسھ؟ گلرخ شوھر کردنی شده حامد؟ مگھ ای چین دوینم-

 : مسخ شده بھ من نگاه کردحامد
 ؟ی چینی شھ؟یشوھر کرد؟ مگھ م-

 نی شده بود، او ھم مقصر بود، او ھم در ادی از او گرفتم و بھ طناز زل زدم کھ رنگش مثل گچ سفچشم
 : دخالت داشتفی کثیباز

  سکتھ کرددی شوھر کرده رگمو زدم، مادرم جنازمو تو وان حموم ددمی فھمیآره شوھر کرد، منم وقت-
 : مچ دستم را بھ طناز نشان دادمقی عمیدگی را باال زدم و برنمی آستی با حالت عصبو
  رگمو زدمن،یبب-

 : با شدت مرا بھ سمت خودش چرخاندحامد
 ؟ی پریھ اون م بھ طناز داره؟ چرا بی چھ ربطھی قضنیا-

 : کرد، نعره زدمری گمی گلوخی ببغض
 بھ نی دارم، اھی دو نفر سر من با ھم دعوا کرده بودن، فکرکردن بچھ مانای اھ؟ی چانی جری دونیتو نم-

  کناردیخاطر گلرخ خودشو کش
 : بھ خانھ اش اشاره زدمو
  بھ تودهی حتما چسبدهی رو دی خونھ زندگنیاالن ا-
 :دمی حامد را شنیصدا.  نتوانستم ادامھ دھمگری نشستم و دلی می روو
 گھ؟ی راس منیطناز، ا-

 :دمی طناز را شنی وحشت زده یصدا
 بخدا، من، من دوســــــت دارم، من تو رو دوست دارم-
 : افتادھی بھ گرو
 شـــــــھی وقت پیلی خــــــانی جرنیا-

 : زدادی فرحامد
 ؟ی تو بھ خاطر پول باھام بودت،ی خواسگارامی خواستم بیز من م چھ خبره؟ طنانجای بگھ اتونیکی-

 :دی کشغی جطناز
 نھ، بخدا خودتـــــــو دوست دارم-

 : زل زدمانشی گری بلند کردم و بھ چھره سر
 ؟ی و نگفتیَ دونھ گلرخ شوھر کرد؟ چرا سرشو نگھ داشتی نمنیپس چرا ا-

 : رفتادشی خودش را کتک زد و کش دار صحبت کردن از طناز
ِّ شرش دامن منو بگدمی ترسی مدم،ی ترسیمن از امروز م-  وسط، اون دی منو کشی گلرخ چرا پاره،یَ

 دونستم ی من اصال بعد از اون بھ پول حامد فکر نکردم، من اصال از اول نمشھ،ی وقت پیلی مال خانیجر
 یتو پولدار

 : بھ سمتم آمد و با التماس گفتو
 ؟ی کنی کارو منیا با من ا چرمانی آقا امان،یآقا ا-

 : کرده بودم، دلم خنک شده بودی اش را سرش خالی بدجنسی کھ تالفنیھم.  خنک شددلم
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 خواد ی آشنا شده و می پسرھی با ی حامد نگفتای گفت، پس چرا بھ من ی خورد بھ تو می گلرخ آب منیا-
 شھ؟ی تو زندگی کسی دونستی نمینیشوھر کنھ؟ 

  دونستم، بخدا من خبر نداشتمینم-
 : شدمیعصب

 ....یدروغ نگو، دختره -
 : حرفم را خوردم و رو بھ حامد کردمو
 بعد گھ؟یو بره با کس د....  بزنھ درپای تھی کھ ی مثھ من بدبخت بشی خوای واسھ پول اومد سمتت، منیا-

 نی اشھیحال و روزت م
 طناز در خانھ غی جیصدا. ولو شد و بھ من زل زد مبل یحامد رو.  دوباره مچ دستم را نشانش دادمو
 :دیچیپ
 ، دونستمی کنھ، بخدا من نمی کار میمن خبر نداشتم داره چ-

 : باال رفتمیصدا
 ی نمیزی چرا االن چھل روز گذشتھ و حامد چ؟ی پس چرا از ازدواجش بھ حامد نگفتی دونستیاگھ نم-

 دونھ
 : انگار با خودش حرف بزند، گفتحامد

  سمتم؟یتو واسھ خاطر پول اومد-
 : زمزمھ کردو
  چقدر واست خرج کردم؟ی دونیم-

 : حامد افتادی بھ پاطناز
 وسط؟ خودش چند دی منو چرا کشی خوامت، گلرخ غلط اضافھ کرد، پایبخدا من واسھ خاطر خودت م-

  پولداره مخشو زددی فھمی پسره آشنا شد و وقتھی تو چت با شیماه پ
 : شدموانھی دکبارهی
 ؟ی نگفتیزی و چی دونستی نھ؟ می دوسنتیپس تو م-

 : شدرهی بھ طناز خی با ناباورحامد
  برف؟ری کاسھ بود؟ من مثھ کبک سرمو کرده بودم زھی دستتون تو ن؟یشما دو تا با ھم ھمدست بود-

 گفت ما مثل کبک یحامد راست م.  را داشتزیپس خبر ھمھ چ.  دھانش گذاشتی دستش را روطناز
 :دی حامد دستش را پس کشد،یطناز بھ دست حامد چسب. می برف کرده بودریمان را زسر

 اشاره کنھ رو ھوام، ھی ھمھ مال بابامھ، نای چھ خبره؟ بدبخت ای فکر کردیدیبھ من دست نزن، پولمو د-
 ؟ی دو تا اثاث خوش کردنیدلتو بھ ا

 : سر تکان دادو
 خاک تو سرت حامد، خاک تو سرت-

 :دی چسبشی بھ پاطناز
 قول و قرارمون سر گھی بھ تو مادی بزنم می کرد اگھ حرفدمی دلشو زده، تھدمانیبخدا نھ، گلرخ گفت ا-
  بودهی چمانیا

 : زدادی فرحامد
 ؟ی نگفتیزی و چی الل شدی کارو کرده، پس تو واسھ چنیاالنم کھ ھم-
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 : بھ او زل زدیچارگی با بطناز
  کردیرم، نامرد دونست من چقدر دوست دایگلرخ خودش م-

 : دو دست پنھان کردنی صورتش را بحامد
 کردم تا ی تو سرم می خاکھی ی داشتم واسھ سرباز،ی جلو واسھ خواسگارامی خواستم بی خدا، من میوا-
  توی کار کردی جلو، چامیب

 : نعره زدطناز
  رو خدا حامددم،توی گوش می بگی کنم، بخدا ھر چیمن جبران م-

 گلرخ نقشھ ی خواست جبران کند، بدک ھم نبود، من کھ برای ھدف در فضا زل زدم، می بی نقطھ ابھ
 ... کردیداشتم، او ھم کمکمان م

 : حامد بھ زمان حال برگشتمی صدابا
  شک نکرده؟یزیداداش، گلرخ کھ بھ چ-

 : شدمرهی گرفتم و بھ چشمان طناز خگارمی از سیقی عمکام
ِ موقع دو سره کار نکنھھی نھ، ای زده ی کھ حرفی بپرسدی باشونیاز ا- َ 

 : با بغض گفتطناز
 منو بدبخت کرد، پنج سالھ رنگ شی دارم، واسھ خاطر خوشبختنھی نزدم، من خودم ازش کیمن حرف-

 رهی جلو منو بگادی نمدن،ی ھمھ من و حامدو با ھم ددم،یآرامش ند
 : زار زدو
 ؟ خوامی تا بھت ثابت بشھ خودتو مسی نی ھمھ سال کافنیا-

 : شدرهی بھ من خحامد
 ی من برم سر زندگی خوای بھم خورده و بعد ممانی ای گذرم طناز، زندگی می رفاقت از ھمھ چیمن پا-

 معلوم فتی با ما باش تکلی خرت از پل بگذره؟ تا آخر بازیستیخودم؟ اصال از کجا معلوم تو منتظر ن
 شھیم

 : با ھق ھق گفتطناز
 از ی نداره، بدبختی پولچی ھ،یسی معلوم بشھ، از گلرخ متنفرم، االنم کھ خورده بھ پفمی خوام تکلیمنم م-

 شوھرش از اول ناتو بود، شنوه،ی خوره و زخم زبون می باره، ھر روز تو خونھ کتک میسر و روش م
  افتادری نبود، اخرش ھم مواد جا بھ جا کرد و گیادم حساب

فقط من و حامد و .  خبر نداشترجی من و ایطناز از نقشھ . م بھ حامد نگاه کردم و لبخند زدی چشمریز
 م،یدی گلرخ نقشھ کشی حامد رفتم، ھمانجا برای کھ بھ خانھ شیچند سال پ. ستی چانی جرمی دانستی مرجیا

 کھ طناز در میبود آن روزھا فقط بھ دنبال اطالعات.  و چھ کاره استستی شوھرش کمیقرار شد بفھم
 از غفلتم سو رجی رفت، بعدھا کھ ای مشی پیمن ھم سرباز بودم و کارھا بھ کند.  گذاشتی مارمانیاخت

 ھم رجی بھ خود گرفت و ایدی نقشھ مان خود بھ خود شکل جدخت،ی مان را بھم ریاستفاده کرد و زندگ
 . شدیوارد باز

 یانمان را بدرقھ م و مھمانمی بودستادهی مقابل در شرکت ارجی دو بعد از ظھر بود و بھ ھمراه اساعت
 : گفتیی با خوش رورجیا. میکرد

 ،نی شرکت معتبر گذاشتھی ی بھ ما، دست رونی بسپرزویجناب روشن، ھمھ چ-
 : تکان دادی بود، سری کھ مرد چاق و قد کوتاھروشن،
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 ی کارتون حرف نداره، براگن،ی اومدم سراغ شما دو نفر، ھمھ تو شھر از شرکت شما منیواسھ ھم-
  کمک شما دو نفر حساب باز کردمی کھ حرفشو زدم رویساخت شھرک

بھ .  ھمکارش بود، از شرکت رفتای کھ گوی زد و بھ ھمراه مرد الغر اندامرجی ای بھ شانھ ی دستو
 در ھم گره شی نگاھم شد و اخمھاینی سنگیمتوجھ .  نگاه کردمرجی زدم و بھ اھیچھار چوب در تک

 باال ون شود و خدهیدوست داشتم ھمانجا مقابلم بھ صالبھ کش.  رخش ثابت ماندمی نینگاھم رو. خورد
 شدن نبود، یاالن کھ زمان عصب.  تا آن حس و حال از سرم بپرددمی کشقیپلک زدم و نفس عم. اوردیب

 شیاخمھا. با نوک پا بھ کفشش ضربھ زدم.  آوردمی شرف را بھ دست می بِشی گاو منی دل ادیاالن با
 : گفتمی کنج لبم نشست، بھ آرامیلبخند.  شدقیعم

 شمیگاو م-
 :چشمانم را تنگ کردم. دی کردم خندحس

  قشنگمِشیگاو م-
 کمرش ی دستم را رودم،ینقطھ ضعفش را فھم. ردی لبخند زدنش را بگی کرد جلوی زحمت تالش مبھ

 :گذاشتم
 شمیِدوست دارم گاو م-
 : قھقھھ زدکبارهی
 مانیدھنتو ا-

 : را مظلوم نشان دادمخودم
 ؟یقھر-

 :دی سمتم چرخبھ
 ی سر من درآوردی چھ بامبولشی نرفتھ دو روز پادمی ام، ینھ آشت-
 :دمی کشآه
  خواھرمی زندگنوری خودم، ای اونور زندگ،ی دونیخوب من اعصابم خرابھ، تو کھ مشکالت منو م-
 : بھ چشمانش زل زدم، خودش را نباختمی مستقو
 از گلرخ کھ نی ا،یری گی سخت مزوی کھ ھمھ چی ھر دو تا مشکلت راه حل ھست، اما از بس خریبرا-

  ور دلتھنیھم
 : با دست، بھ در انتشارات، اشاره زد و ادامھ دادو
  طالق، ختم کالمھ؟ی چی دونیراه حل مشکل خواھرتم م-

 : تا کنترلم را از دست ندھمدمی کشقی عمنفس
 ؟ی خاطرخواھش شدی بھش گفت؟یار کرد کی رو چی خانوم منشنیا-
 چشمم ی کھ گلرخ با تو کرد باعث شد حسابی گدار بھ آب بزنم، وهللا کاری بدی نباگم،یامروز فردا م-

  ازدواج نکرده؟ی ھم با طناز ذوالفقاری حامد بحری دونیبترسھ، م
 : را باال بردمابروانم

 یی ھمھ سال ھنوز عقد نکردن؟ باور کن دختره شده تفالھ چانی بعد از ا؟یچ-
 : باال انداختشانھ

  مثھ گلرخ نشھنمی از کجا معلوم اگھی دونم، میچھ م-
 : دادمنی ام را چینیب
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 طنار مال و اموالشو بکشھ باال و دو دره اش دوارمی حقشھ، اصال امادی سر حامد مییبھ درک، ھر بال-
 کنھ

 : زدھی بھ در تکرجیا
 اھھی خاک تو سرت، چقدر دلت سا،ی داری شترنھیواقعا ک-

 نتوانستم خودم را کنترل گری بود؟ داهیدل من س.  و قاه قاه بخندمرمی دلم را بگری مانده بود ھمانجا زکم
 " تو دلت تعفنھش؟ی گاو مھی دل تو چاھھیاگھ دل من س"  میکنم، دھان باز کردم تا بھ او بگو

 ...ِاگھ دل من-
 :: لبخند زددنمانیبا د.  ثابت ماندی عابدی آقاینگاھم رو.  باز شدن در انتشارات، حرف را خوردمبا
  بابا؟نی پر تالش، چطورِقیبھ بھ، دو تا رف-
 : گفتی با لودگرجیا
 ن؟ی کردلی تعطم،ی ھم ھستی عابدیچاکر آقا-
  برم دفتر فروشمون، ھزارتا کار دارمدیآره پسر جون، ساعت دوئھ، با-
 : زدشی صدارجی ھم گذاشت و بھ سمت راه پلھ رفت، ای در را روو
 ن؟ی بندی درو نمی عابدیآقا-

 :دی سمتمان چرخبھ
 شما ھم کھ ،ی پس فردا فالن،یعی امروز اون، فردا رفتھ،ی مونھ، نوبی امروز اضافھ کار ملتونیفام-

 ستی تو انتشارات نی درو باز گذاشتم، البتھ کسن،ی ھستیخود
 :دی خندو
  کشمای دارم ازش کار منی وقت نگھی-
 رجیا.  زمان، در ھم گره خوردکی در رجینگاه من و ا.  رفتنیی تکان داد و از پلھ ھا پامانی برای سرو

 : زد و با سر بھ انتشارات اشاره زدیچشمک
 ششیبرو پ-

 .خودش بود و خودش.  داخل انتشارات نبودیکس.  بھ جانم افتاده بود کھ بھ سراغش بروموسوسھ
 : سرم آوردکی سرش را نزدرجیا
 یبرو تو کار مخ زن-
 : گفتانھی موذو
  خوشگلمونو بزنمی مخ منشنوریمنم از ا-

 : را درشت کردمچشمانم
 یاری سرش نییبال-

 : و با تعجب گفتدی کشعقب
  ھوم؟؟یاری سر گلرخ بیی بالی خوای نکنھ تو مکھیمرت-

 :م را قورت دادم دھانآب
 گی تو دیوفتی نمی منظورم بھ توئھ کھ از ھول حل،یینھ خره، چھ بال-
 : دستش را بھ کمر زدرجیا
 ای زنی و ھشت مشی شارم؟ی بال سرش نیگی تو مرمش،ی خوام بگی گم می میپدر صلوات-
 : مچ دستم را گرفت و مرا بھ سمت انتشارات ھل دادو
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 برو مخشو بزن-
 : با خنده گفتو
 سھ.برو تو کار ماچ و بو-
 : برزخ شدمکبارهی
 شی نداره گاومیبھ تو ربط-

 : تکان دادیسر
 زهی ری احمق، نقشھ ھامون بھم م؟ی شدی سراغش گھ مرغیری میباز دار-
 : گفتی با لحن جدو
 ؟ی ھولوف دونمی ما دو تا شوھر سابقشو انداختی بھش بفمونی تونی کارا منی با انیبب-
.  لمس شده بودمیدست و پا.  بودمستادهیمقابل در انتشارات ا.  نثارم کرد و وارد شرکت شدیکی فحش رکو

 در یھنوز فکرم را منسجم نکرده بودم تا چھ عکس العمل.  عرض اندام کنمی بود تا کمیفرصت خوب
 .... زدم و وارد انتشارات شدم و در را بستمایبرابرش داشتھ باشم، دل بھ در

 ی بھ در اطاق گلرخ نگاه مبم،یبا دستان فرو برده در ج.  بودمستادهیبھا و برگھ ھا ا کتانی سالن بوسط
اما . دیای برونیمنتظر بودم تا در اطاقش را باز کند و ب.  بوددهی بستھ شدن در را شنیاحتماال صدا. کردم
 :دمی را شنشفی ظریصدا.  زدمر دنباری بلند خودم را پشت در اطاقش رساندم و ای نشد، با قدمھایخبر

 ن؟یی شمای عابدیبلھ؟ آقا-
 دنمیبا د.  بعد، نگاھمان در ھم گره خوردی قھیدر اطاق باز شد و چند دق.  ندادم و منتظر ماندمجواب

 :خواست در را ببند کھ مانع شدم و گفتم. قبض روح شد
 ؟ی بندی واسھ من در م؟ی چینی کارا نیا-

. وارد اطاق شدم و در را پشت سرم بستم.  شود کھ در را رھا کرد و عقب رفتی نمفمی حردی فھمانگار
 :لبخند زدم.  کند، بھ من زل زده بودی کھ بھ سالخش نگاه میمثل گوسفند

 ؟یخوب-
 بھ لب ی رنگی شدم، رژ لب صورترهیبا دقت بھ صورتش خ.  نگفتیزی ھم فشرد و چی را روشیلبھا

 ی گفت رژ لب صورتی مشھیھم.  آمدی کرد و سر قرارمان می مشی افتادم کھ آرای دورانادی. داشت
 :بھ سمتش رفتم. دوست دارد

 ؟ی زنی میھنوز رژ صورت-
 : در ھم شدمیاخمھا. دی پشت دست، بھ لبش کشبا
 ؟ی کنی میچرا ھمچ-

 : باال رفتمیصدا.  افتادھی بھ گرد،ی کشی کھ با دست، پشت لبش مھمانطور
 ؟ی کنی مینجوریچرا ا-
 :وحشت گفت با
 ؟ی کنی متمی اذیای میچرا ھ-

 : سمتش رفتمبھ
  کارت کردم؟ فقط اومدم بھت سر بزنمیچ-
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.  رفتشی پناه گرفت و بھ موازات آن پواری کھنھ اش را برداشت و کنج دفی رفت و کزی می رودستش
 رفت، ی بھ سمت در اطاق میھمانطور کھ بھ آرام.  شدمرهی مضحکش خشی نمانیدست بھ کمر بھ ا

 :گفت
 ی ترسونی ندارم، تو منو می شغلو داشتھ باشم، من کھ بھ تو کارنیبذار ا-

 دمیمعطل نکردم و بھ سمتش دو. دی دوکبارهی و دی در رسی بھ چند قدمدم،ی اطاق، بھ موازاتش چرخوسط
ش خم.  و او را در آغوش گرفتم، دست و پا زددمی دستش بھ در برسد، از پشت سر پرنکھیو قبل از ا

 :کردم و کنار گوشش گفتم
 ، چتھ؟ گفتم فقط اومدم بھت سر بزنمس،یس-
 : گفتی خفھ ای صدابا
 ،یری ازم انتقام بگینھ،اومد-

 جا نیدر آغوش من بود، ھم.  جدا شدنی از سطح زمشی قد راست کردم، پاھای قد کوتاه بود وقتآنقدر
چانھ ام . رمی لحظھ بودم کھ او را در آغوش بگنیچند سال منتظر ا. میوسط اطاق، فقط من و خودش بود

 : التماس افتاده بودھب. دیای بنیی زد تا از آغوشم پایدست و پا م.  گردنش بردمی گودنی سرم را بد،یلرز
 ،نییتو رو خدا بذارم پا-

 ھم فشردم تا اشکم ی را رومی دستم دور شکمش تنگ تر شد، او را بھ خودم چسباندم، پلکھای حلقھ
  شرف بفروشد؟یِچطور توانست مرا بھ آن مردک ب. چقدر دوستش داشتم.  نشودریسراز

 و کنار گوشش زمزمھ دمی مقنعھ گردنش را بوسیاز رو.  از دستش رھا شد و کف اطاق افتادفشیک
 :کردم

  نفسمزم،ی عز،ی خانوم گل،یگل-
 گفتھ د،یچی در گوشم پشیصدا.  زد، در ذھنم آشوب بھ پا شدی دست و پا نمگری آرام شده بود، دانگار

 :بود
 ، بوده تموم شدهنمونی بیھر چ-
  کنمی رابطھ رو تموم منیمن ا-
 ی بخری سھ تومنی بود واسھ من بستننی ھنرت ایھمھ -

 ھم فشردم و ی را رومی داد، دندانھانھی خود را بھ خشم و کی باز ھم مغلوب شد، عقب رفت و جاعشق
 یچشمانش انگار م. دی ولو شد و با وحشت بھ سمتم چرخنیکف زم.  پرتش کردمنی زمی روکبارهی

 زدم، مقابلش زانو.  وحشت زده اش، دلم بھ حالش سوختی چھره دنیبا د.  بزندرونیخواست از حدقھ ب
 کھ ھمزمان نھی عشق و کنی از ا،ی موش و گربھ بازنیاز ا. کالفھ شدم. دی عقب کشنی زمیخودش را رو

 رفتم و با سرعت بھ رونیاز اطاق ب. قد راست کردم، خودش را جمع کرد. در دلم نشستھ بود، کالفھ شدم
 .دمیسمت در انتشارات دو

................... 
 :دی داغان در خانھ را باز کردم، پرند پر سر و صدا دوی اعصاببا
  ھمھ رو خوردمد،ی خری واسم آب نبات چوبیی دا،یبابا بز-

 : پدرم ثابت ماند کھ دستانش را از ھم گشودی ورود نگاھم روی لحظھ
  بغلم، دختر خوشگلمایب-
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ھمزمان .  شومیی مبل پرت کردم و سالنھ سالنھ بھ سمت راھرو رفتم تا وارد دستشوی و کتم را روفیک
 : را پاک کردشی با عجلھ اشکھادنم،یبا د.  آمدرونیآرزو از اطاق ب

 سالم داداش-
 :ھش را سد کردم خواست از کنارم بگذرد کھ راو
 ؟ی کردھیچرا گر-

 :دی چند جملھ بود کھ بغضش ترکنی منتظر ھمانگار
 رهی گی مشی زنھ دلم داره آتی میی حرفاھی ومرثیداداش، ک-
 یباز ھم ب.  داخل انتشارات مقابل چشمانم نقش بستیصحنھ .  دستانش پنھان کردنی صورتش را بو

 :دمی دست آرزو چسببھ مچ. ختیآنکھ بخواھم، روح و روانم بھم ر
 ن؟ی شی تو و داداشت و دخترم راحت مرمی می باالخره من مگھی مگھ؟ی میچ-
 : باال رفتمی صداو
 ؟ی ناراحتنی واسھ ھمز،ی ھمھ چی بِی مافنگکھی مرترهیبره بم-

 : بکشدرونی تالش کرد دستش را از دستانم بآرزو
 ، کشم، راھشم بلدمی مونم، خودمو می ھم زنده نمقھی دقکی رهیاگھ اون بم-
 : در چشمم گفترهی خو
  زنمیرگ م-

 کھ یکس.  زدی خورد کھ رگ می زد؟ گھ میرگ م. زر زده بود.  را بلند کردم کھ در دھانش بکوبمدستم
  خواست خودش را بکشد؟یِآن وقت دختر من م.  بودومرثی کشت کی خودش را مدیبا

 یامروز بھ اندازه . دمیدم و دستم را عقب کشبھ موقع خودم را کنترل کر.  خودش را جمع کردآرزو
 و دستانم را دمی کشقی اش، نفس عمدهی نگاه ترسدنیبا د. دی باری می بدشانسمی و زمان برانی از زمیکاف

 :از ھم گشودم
  بغلم آرزوایب-

 : چانھ باال انداختآرزو
 امینم-

 : سمتش رفتمبھ
  بغلمای دخترم، بایب-
 : ھق ھق گفتبا
 کمک کن ترک ومرثی بھ کای ب،ی کنی بھ خواھرت خوبی خوای و می ھستی تو اگھ برادر خوبام،ینم-

 کنھ
 کردم؟ ده بار، دوازده بار؟ از ھمان یچند بار کمکش م.  شدموانھی ھم کنترلم از دستم خارج شد، دباز
ر کمک  انگل چطونیاصال بھ ا.  نکردی کھ بھ او شک کردم خواستم کمکش کنم، نخواست، ھمکاریوقت

  کردم؟یم
 : زدمنعره

 تو ،ی شدیساق نم... قرکھی مرتنی بودم تو زن ای من اگھ برادر خوبستم،ی نھ نستم،ی نیمن داداش خوب-
 ،ستمی نی من داداش خوبیگیراس م

 : با انگشت سبابھ، بھ خودم اشاره کردمو
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  خودم بدبخت کردمی کھ دخترمو با دستاستمی نیمن داداش خوب-
 : و بھ سمتم آمددی ترسآرزو

  نداشتمیداداش فدات بشم غلط کردم، منظور-
 : پرند، از پشت سرم بلند شدی دهی ترسیصدا

  مامانمو نزنییدا-
 لب ریز.  پر پر شده بودندمیھر دو آرزو.  آرزو بودھی شبشیچشمھا.  شدمرهی چرخاندم و بھ پرند خسر

 :زمزمھ کردم
 ی بھ چھ روزیدی، من قرار بود پشت خواھرم باشم، د من قرار بود پشتش باشمھ،ی کتک چیینھ دا-

 م؟یافتاد
 .... کرد و من بھ پرند زل زدم و بھ عقب رفتمی ھمچنان ھق ھق مآرزو
 : فرستاده بودامی پحامد

 اره؟ی ھمھ پولو از کجا منی اس،ی بزرگ نیلی داره، شرکتش خیشوھره شرکت واردات-
 می داده بودادیبھ طناز .  رفتیما پولش از پارو باال م نداشت ای گفت، سن و سال آنچنانی ھم مراست

از حامد خواستھ بودم در نبود من ھمھ . اوردی اطالعات بمانی کند و براکیچطور خودش را بھ گلرخ نزد
آن . شود و برگردم  ام تمامی گذراندم تا سربازیمن ھم روز و شب را م. ردی نظر بگری را خوب ززیچ

 بودم، با ھزار دوز و دهیاز حامد شن.  نبودی ھم خبررجیاز ا.  گذاشتمیوقت حق گلرخ را کف دستش م
 مثل من نبود کھ ھشتمان گروئھ نھمان گر،ی پدرش خوب بود دیوضع مال.  معاف شدهیکلک از سرباز

طناز بھ .  بودمتی ھم غننی ھموباما خ.  نرودشی پعی تند و سرمی باعث شده بود نقشھ ھایسرباز. باشد
 نشان داده نطوریا.  آشنا شده و سرش با او گرم استی را زده، با کسزی ھمھ چدی قمانیگلرخ گفتھ بود ا

بھ حامد گفتھ بودم اسم .  شدمی موانھی آمد، دیاسمش کھ م.  امدهی دور گلرخ را خط کشگری کھ دمیبود
 ... من نبردشیگلرخ را پ

 : سر بلند کردمومرثی کی صدابا
 ، من برم، خواھرتو سپردم دستت؟ی نداری کارمان،یا-
 : ام را خاراندمینیب
  ساعت سھ بعد از ظھرهو؟یکجا ک-
 ،ی چند جا واسھ سرکشرمیم-
 : را ببنددشی آستی دستش را بھ سمت آرزو دراز کرد تا دکمھ و
 امیزود م-

 : اخم کردی بھ شوخومرثیک.  داد نشاننشی آستی بغ کرد و خودش را سرگرم بستن دکمھ آرزو
 گھی دامی میخوشگل من چرا اخم کرده؟ زود-
 :دی لپش را کشو
 مراقب خودتو و بچھ ام باش-

 : گفتمومرثی بھ کرو
  نشستھنجای آخھ برادر زنت او،ی کیچقدر تو چندش-

 : زدقھقھھ
 رمیقربون برادر زنم ھم م-
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بھ صورت ورم کرده .  زدھی بست و بھ آن تک رفت و آرزو در را پشت سرشومرثیک.  تکان دادمیسر
 : گفتمی حالیبا ب.  شده بودیمثل توپ قلقل.  اش بودیماه آخر باردار.  شدمرهیاش خ

  منشی پای بھ؟یگرد و قلمبھ، چ-
 : حوصلھ جواب دادیب.  مبل اشاره زدمی روی خالی با دست بھ جاو
  حوصلھ ندارممان،ی اامینم-
 ادی در بومرثی داداش تا چشم کشی پای ب،ی دخترگھی دایب-

 یکنارم رو.  لبم نقش بستی روی جانی راه رفتنش، لبخند بی نحوه دنیبا د.  کنان بھ سمتم آمدی تاتیتات
 :دستم را دور شانھ اش انداختم. مبل نشست

 ؟ی شدینجوری دختر؟ چرا اھیچ-
 :دمی پرساطینگاھش غم داشت، با احت. ختیتھ دلم ر.  شدرهی چشمانم خبھ
  شده؟یزیچ-

 : تکان دادسر
  چند وقتھ عوض شدهھی ویداداش، ک-
 چطور شده؟-

 : و دستم را در دست گرفتدی سمتم چرخبھ
 رهی کجا مسی معلوم نشھی ممی جیی وقتاھیداداش -
 ؟ی چینی-
 ری زی اصال ک؟ی واسھ سرکشرهی کجا داره م،ی بارونی ھوانی االن، آخھ تو انی مثال ھمن،یداداش بب-
  سازه؟ی دستش ساختمون مرهی گی و کلنگ ملی بلی سنیا

 ی آجر می ساخت و آجر روی خانھ می باران شالقنی اری زیواقعا چھ کس.  گفتی راست مخوب
  کرد؟ی آنجا نرفتھ بود، پس چھ کار مومرثیگذاشت؟ اما اگر ک

  ره؟ی کجا مومرثی آرزو، پس کی چینی-
 یلی وقتھا خی وقتا کسلھ، بعضی قراره، بعضی شبا بی بعضگھ،ی نمیزی دونم داداش، بھ من چینم-

 سرخوشھ
 : را تنگ کردمچشمانم

  کنھ؟ی متتیاذ-
 :دی حرفم پرانی مبھ
  شدهی جورھی کاراش ی ولگھ،ینھ، اصال از گل نازک تر بھ من نم-
 : گفتی با نگرانو
  وسط باشھ؟گھی زن دھی ینکنھ پا-

فقط .  بودی از زن جماعت فرارومرثیک.  محال بودر؟گی زن دکی و ومرثیک.  فرستادمرونی را بنفسم
آرزو .  روزگار بودبی آن ھم از عجا،ی دل باختھ اش شد کھ بھ قول مھندس کرمد،ی آرزو را دیوقت

 . بودی ھم از عوارض باردارنیحساس شده بود، ا
 :دمی را کشلپش
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 حساس تی فکرتو مشغول نکن، بھ خاطر حاملگس،ی نی اھل خانوم بازومرثی کا،ی زنیآرزو حرفا م-
 ی مھندس کرمشی رفتھ پای خطره، االنم ی بتی کبرومرثی نکن، کتی خودتو بچھ رو اذزای چنی با ا،یشد

  دارهی کاری جلسھ ھی ای تو شرکتشھ ای
 : ام ضربھ زدمنھی با کف دست بھ سو
  فکر نکنی چچیمن خودم پشتتم گرد قلمبھ، بھ ھ-
 ....دمی اش را بوسیشانی سرش را خم کردم و پو
. ِنتوانستم پشتش باشم، من احمق نتوانستم بھ قولم وفا کنم.  پرند، بھ زمان حال برگشتمی ھی گری صدابا

 ادی در دام اعتومرثی کد،ی نالی شوھرش مبی و غربی کھ آرزو از رفتار عجییآن روزھا، ھمان روزھا
 را بھ کمک خودش راه رکتم شی ام تمام شد و حتیتا چند ماه بعد کھ سرباز.  دانستمیافتاده بود و من نم

 نفر کیاما .  مشغول کرده بودی گلرخ مرا حسابی نھی و کیسرباز.  معتاد شدهدمی کردم، ھم نفھمیانداز
 شی گاو مرجیا.  نشانداهی وسط خوب جوالن داد، خوب پر و بال گرفت، خوب ھمھ مان را بھ خاک سنیا

 ....رد کچارهی و آرزو و مرا بومرثی و کختیبود کھ زھرش را ر
 
 

 گلرخ مقابل ری بود و مدام تصوریذھنم درگ.  تختم پرت کردم و بھ سقف اطاقم زل زدمی را روخودم
 تنش انگار در ی بودم،ی کشقینفس عم.  امروز او را در آغوش گرفتھ بودمنیھم.  رفتیچشمانم رژه م

دستم . برود رونی در دلم نشست، خودم را منقبض کردم تا آن حس خوب از دلم بیحس خوب. دیچیمشامم پ
 کرده رونی را از خانھ بوشی بار پرنیآخر.  خشک شده بودمیگلو.  ام گذاشتمنھی سیرا مشت کردم و رو

وست نداشتم  دد،یایدوست نداشتم ب. دمی بھ صورتم کشیدست.  آمدی منجای حتما ادیبودم، اما انگار امشب با
 بھ ی دو شب خوش گذرانیکی ی کھ برایی ھر جایآنھا کھ بودند؟ زنھا. دیای بھ خانھ ام بیگری زن دچیھ

 ی ام را در دست گرفتم و بھ شماره ی دست من نبود، گوشارمی اختگریاما انگار د.  خوردندیدردم م
 .... تماس سر خوردی زل زدم، دستم چند بار رووشیپر
 سھ یبستن.  اش را داشتمزهیانگ.  بھ پول برسمعی سریلی خواستم خیم.  کھ برگشتم، داغ بودمی سربازاز

 گری آنقدر در دلم جا خوش کرده بود کھ دنھی و کجانیھ.  داغ بھ دلم گذاشتھ بودبی عج،یھزار تومان
ارم را شروع  خواھم کی و بھ او گفتم مومرثیرفتم سراغ ک.  معنا نداشتمی بھ نام رحم و شفقت برایزیچ

.  کردی پول خرج مگی آمده بود و مثل رای گذاشت، دخترش بھ دنارمی را او در اختھی اولی ھیسرما. کنم
 ی دو قرارداد پروژه یکیکمتر از چند ماه .  کنمسیدستم را گرفت و کمکم کرد تا بتوانم شرکتم را تاس

 دی ام شدنھی دھانم رفت، کریکھ ز پول ی زهم.  نشان دھمی مھم امضا کردم و توانستم خودیکوچک ول
 مھم گرید.  دادندی قرار مارمی پول خودشان را در اختی کھ برایی زنھا،یی ھر جایرفتم سمت زنھا. شد

 ی گلرخ نبود، وقتی وقتگرید. زارمی کارھا بنی گفتھ بودم از ابرزی و فررجی خودم بھ حامد و اینبود روز
 از شتری و زمان لج کرده بودم و بنیبا زم.  خوردی میبھ درد چھ کس  منیِزن مردم شده بود، وفادار

 کھ چند سال از خودم بزرگتر ی اوهیزن ب.  امی آمد بھ زندگوشیپر. غرق کار و کثافت شدم. ھمھ با خودم
 ی ھای خوشنی آشنا کرد و من غرق شدم بلی آشنا کرد و با راحدهیبود، بعد از آن، خودش مرا با سپ

 ی اولم بر می کرد و بعد از آن دوباره سر جای دور مالی چند ساعت موقتا مرا از فکر و خقط کھ فیکاذب
 ... شدرمانی دستگییزھایھمان روزھا بود کھ کم کم در مورد شوھر گلرخ چ. گشتم
 :دی را از دستم کشگاری پاکت سحامد
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  چھ خبرتھ؟،یدیبابا ترک-
 : توجھ بھ او رو بھ طناز گفتمی سر ھم پلک زدم و بپشت

 ؟یدی فھمی بگو چقیدق-
 : مبل جا بھ جا شدی روطناز

 بار از دھنش ھی ی زنھ، ولی حرف نمی خالفھ، گلرخ کھ درست و حسابی کھ شوھرش تو کارانیمثھ ا-
  ره جلویدر رفت کھ تو شرکت کارا خوب نم

 : نگاھش کردممشکوک
  زد؟ی حرفنی ھمچھیچرا -
 : گفتی نگرانبا
 خوب بھش گفتم منو تو شرکت شوھرت ببر سر کار، گفت تو شرکت کار ؟ی کنی نگام مینجوریچرا ا-

  حرفانی دونم از ای است و چھ مگھی دی و درآمد شوھرش اصال از جاستی نیآنچنان
 خوب؟-
 کرد، اما مشخصھ ی ماست مالزوی ھمھ چی آخرشم با خنده و شوخشھ،ی منی تامیخوب نگفت از چھ راھ-

 ،ش تو کار خالفھدست
 : لبش را تر کردو
 گلرخ ھم زن سومشھ-
 : چشمان از حدقھ در آمده گفتمبا
 ؟یچ-
 ھی سومنیدو تا زن قبل از گلرخ طالق داده، ا-

 : تکان دادمی زدم و سرھی مبل تکی پشتبھ
  شدیخاک تو سر گلرخ، منو ول کرد رفت زن ک-
 : پوزخند زدمو
 ی با اون ھمھ دبدبھ و کبکبھ واسھ چاروی کاسھ است، اون می نری زی کاسھ اھی دمی فھمی مدیاز اولم با-
  کھ نھ جمال دارهی گلرخ ملک،ی گرفت، اونم کی شھر زن منیی از پاومدی مدیبا
 : بھم فشرده ادامھ دادمی با دندانھاو
 نھ کمال-

 : را بھ سمت حامد دراز کردمدستم
  بدهگارویپاکت س-
 ی خودتو خفھ کردشھ،یجون داداش نم-

 : زدمادی شدم و فریعصب
 سی حالم خوب نینی بیث، نم....ی گم پاکتو بده دیم-

 : مکث کرد و پاکت را بھ سمتم گرفتحامد
  بکشای با،ی اعصاب داریناراحت-
 : را جستجو کردم و گفتمبمی و کنج لبم گذاشتم، بھ دنبال فندک جدمی کشرونی نخ بکی
  سال صبر نکردکی دختر، نی اھیچھ احمق-
 : را آتش زدم و گفتمگارمی و سدمی کشرونی فندک را بو
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  از وضع و اوضام؟یبھش گفت-
 : تکان دادی سرطناز

  و کارت گرفتھیآره گفتم، گفتم شرکت زد-
 :دی حرفمان پرانی بھ محامد

 ؟یدی کشی چھ نقشھ ا؟ی کار کنی چی خوای مھ؟ی چمتیخوب االن تصم-
 : فرستادمرونی ب امینی را از بگاری سدود

  کنمی زنم لھ اش می رم محل کار شوھرش میم-
 : بھ من انداختیھی نگاه عاقل اندر سفحامد

 اهی زاق سم،ی کردکی و طنازو بھ گلرخ نزدمی در آوردی ھمھ موش و گربھ بازنی خر، ایپسره -
  ھمھ دنگ و فنگ داشت؟نی اگھی دنی ا؟ی شوھرشو بزنی کھ برمیشوھرشو چوب زد

 : شدمرهی او خبھ
  کار کنم؟یخوب چ-
 کن نفھمھ از کجا ی نھ، اصال کاری کتک کاری بزن، ولرابشوی زر،ی بھ سرت بگیِ گلھی دونم یچھ م-

 ی دم و دستگاھنی ھمھ پک و پز و انی بعد با اره،ی خودت گی فردا پاشی بزنی کھ برینجوریخورده، ا
  دستتیری شھرو بگگھی دی پرونده ات؟ تو قراره دو فردای بره الی کتک کاری خوای میکھ بھم زد

 : تکاندمیگاری را داخل جاسگارمی مبل کشاندم و سی جرقھ زد، خودم را بھ لبھ ذھنم
 ؟یزی ری برام میی چاھیطناز -

 : مبل بلند شدی مثل فنر از روطناز
 ارمیچشم االن م-
 : رو بھ حامد گفتم شدم ورهی بھ سمت آشپزخانھ رفت، از پشت سر بھ رفتنش خو
  دوزم، از ھمھ بھترهیحامد براش پاپوش م-

 : خودش را خم کردحامد
 ؟یچرا جلو طناز نگفت-
 دوزم، ی گلرخ از دھنش در رفت، واسھ شوھره پاپوش می جلودی کنھ، شای نمبی عیکار از محکم کار-

  خورهی آب خنک مرهیاز قراره معلوم دستش تو خالفھ، پس راحت م
 ؟یکنی کار میچ-

 : گرفتمگارمی از سیگری دکام
  بندم بھ نافشی میزی چی دونم، موادیچھ م-

 : نثارم کردی چشم غره احامد
 تو مواد ا،ی کنی نگاه مادی وسترن زیلمای ف،ی کار انی انگار چند سالھ ای زنی حرف منی ھمچکھ،یمرت-

 یزی چھی گفتم ی می بودرجی باز اگھ ا؟یاری بری گی خوایاز کجا م
 :دمی ابرو در ھم کشرج،ی اسم ادنی شنبا
  خواھرمو بدم بھش؟نی گفتی مبرزی تو کار مواد ھم بود، نھ؟ بعد تو و فرسی دھن سرونیا-

 :دی پشت گردنش دست کشبھ
  کاره باشننی داره کھ ایلی خوب دوست و آشنا خی ولست،ینھ، تو کار مواد کھ ن-

 : تاسف تکان دادمی بھ نشانھ یسر
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  اومدن تو دانشگاه ارشد بخوننای کنیبب-
 : گفتیالی خی با بحامد

 رم؟ی کمک بگرجی از ای خوایم-
 : را درشت کردمچشمانم

 ،ای زنی نمی حرفزی ھمھ چینھ، بھ اون ب-
 : را باال آورددستانش

  گمی نمیزی منو بخور، بھش چای خوب بابا، بلیخ-
 : اش را خاراندیشانی پو
  کنھی آشت دوست داره باھاتیلیاما اون خ-
 : خاموش کردمیگاری را درون جا سگارمیس
  خورهیگھ م-
 الی خی بچھ داره، بھی خواسگار خواھرت بود، االن خواھرت شوھر کرده ی زمانھی ال،ی خی بابا، بیا-
 ی دو تا حرف اون زد دو تا ھم تو زدگھ،ید

 : باال انداختمشانھ
  کنھ؟ی کار می ھست؟ چی ازش، اصال کدوم گورادی پدرو، خوشم نمیحوصلھ شو ندارم ب-
  زدهی مجاور دفتر مھندسی از شھرھایکیتو -

 : زدمپوزخند
  کرد کھ من کردم، بدبخت حسودی رو می ھمون کاردیحتما با-

 :دی کشازهیخم
 ی مکاری رو ولش کن، بگو با شوھر گلرخ چنای حاال اوفتاده،ینھ بابا کارش تازه گرفتھ، مثھ تو رو دور ن-

 ؟یکن
 : مبل بلند شدمی وارد ھال شد، از روی چاینی با سطناز

  من برمگھی کنم، دی مدای گردم آدمشو پی کھ گفتم، مینیھم-
 : رو بھ من گفتطناز

  آوردمیی چا؟یریئھ م-
 خورمی نمیمرس-
 .... بھ سمت در رفتمو

 آتش نیا.  کردی او دردم را دوا نمگرینھ، د.  نگاه کردموشی پری افکارم کنده شدم و دوباره بھ شماره از
 ی منی بالکی تخت سر بر نی ھمی شد و کنارم رویباالخره زنم م.  کردیرا فقط گلرخ خاموش م

 ....اورمی بر سرش بیی دانستم چھ بالی گرفتم و ھم میھم از او کام دلم را م. گذاشت
....................... 

 صورت ی بود، نگاھم روستادهی ای منشزی کھ مقابل مرجیا در کھ وارد شرکت شدم، چشمم افتاد بھ از
 :دی بھ سمتم چرخرجی کردم، ایتک سرفھ ا.  شده بوددیترانھ، ثابت ماند کھ سرخ و سف

 سالم مھندس-
 اشاره زدم تا بھ اطاقم رجیبا سر جواب دادم و بھ ا.  سالم کردی بلند شد و بھ آرامی صندلی از روترانھ

 : گفتیپشت سرم وارد اطاق شد و با لودگ. دیایب
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 ؟ی رو باش، چطورپھیبھ، داداش خوش ت-
 :دمی گذاشتم و بھ سمتش چرخزی می را روفمیک
  زشتھ؟یگی نم؟ی ابوالھول موندی اون بدبخت مثھ مجسمھ ی چرا جلوکھیمرت-

 :دیخند
 یدیمحل رس ی بازم مثھ خروس بزا،ی چنی و ازشنھادی رفتم تو کار پیجون تو داشتم م-

.  تا بلند کنم و بر سرش بکوبمی صندلنی ترکیدستم رفت سمت نزد.  در دلم شعلھ ور شدنھی ھم آتش کباز
 اش؟ ی خوشی خواست برود پی را معتاد کرده بود و مومرثی ک؟ی راحتنی بھ ھمرد؟ی خواست زن بگیم
 یاز آن دوستھا یکی زی ھمھ چی برجی انیھم.  کردی رقم ترک نمچی شده بود کھ ھیقی معتاد تزرومرثیک
 چپم یپا.  از دست رفتومرثی کرد و تا بھ خودم بجنبم، ککی نزدومرثی شرف تر از خودش را بھ کیب

 :سرم را بلند کردم.  شدمی کردم و خالص میآخر من سکتھ م.  تکان دادمیرا عصب
 بعد برو تو کار مخ ھیخوب خانوم ھمکارمونھ، تو اول مطمئن شو کھ آدم نی است،ی کارا ننیاالن وقت ا-

 زدن
 : را بھ کمر زددستش

 ؟یچی پی واسھ من نسخھ ھم میچرت نگو بابا، حاال ده صبح اومد-
 : بھ سمت در اطاق رفترجیا. تماس از آرزو بود.  ام زنگ خورد، بھ صفحھ اش نگاه کردمیگوش

 نجای اانی ساختمونا، تو بمون کھ روشن و ھمکاراش می سرکشرمیمن دارم م-
 : گوشم گذاشتمی را رویوشگ
  شده آرزو؟یالو، چ-
 :دیچی پی آرزو درون گوشیصدا.  ثابت ماند کھ مقابل در اطاق مکث کردرجی ای روزمی نگاھم تو
 دی باال؟ پول کم دارم، اومده بودم خرامی بی شرکتم، ھستنییداداش، من پا-

 : کردمرجی را بھ اپشتم
 امی االن منییبمون پا-
 ایباشھ داداش ب-

 از عابر بانکم پول دی نبود، بافمی از چند تومان تھ کشتری بدم،ی کشرونی پولم را بفی کھ قطع شد، کتماس
 : گفتی خفھ ای با صدارجیا.  کردمیبرداشت م

  من دارم؟ی خوایپول م-
 : گشاد شدچشمانم

  خوام؟یمن گفتم پول م-
بھ . دی فھمی را مانی جرشی گاو مد،ی فھمیم.  کردمی کار را منی ادینبا.  جا خوردممی خودم از تن صداو

 : گفتمیآرام
  کشمی از عابر بانکم مرمیم-
 : و دستپاچھ گفتدی کشرونی پولش را بفیک
  داداش من ھستمایب-
 ی بھ آن مردک بشی گاومنیا. با نفرت بھ دستش زل زدم.  بھ سمتم دراز کردی چھار تراول صد تومانو

 ی از مھندسھایکی. ومرثی کی پاری را نشان داد کھ آمد نشست زی صد تومانیشرف ھم تراول ھا
 ییآشنا  دانم چند وقت بعد ازی کرد و نمکی نزدومرثی کار خودش را بھ کیبھ بھانھ .  بودرجیشرکت ا
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کم کم .  تمام شدزی منقل نشست و بعد ھمھ چی بار پانی احمق، اولی پخمھ ومرثیشان گذشتھ بود کھ ک
 را سر و سامان بدھد، بعد ھم بھ شی از دست داد، نتوانست پروژه ھاشیصنف ھا ھم نیاعتبارش را ب

 نی آخر خانھ نشسر.  را مرخص کرد و باالخره در شرکت تختھ شدشی بر خورد و کارمندھایمشکل مال
آخ کھ اگر آرزو .  خواھر بدبختم رای رهی و ھم شدی خودش را کشی رهی شد کھ مثل زالو، ھم شیبدبخت

 را از کاسھ رجی بود، با دستانش چشمان اشی سر گاومری زھای بدبختنی ای ھمھ دی فھمی اگر مد،ی فھمیم
دخترش را ول .  دادی جان مشی براود، شده بومرثی کھ بعد از ازدواج عاشق کییآرزو. دی کشی مرونیب

 سی را سروجریاما االن زمانش نبود، بھ وقتش کھ دھن ا. تی خاصی بود بھ آن انگل بدهیکرده بود و چسب
 ای مرد و ی شوھرش مایآن وقت .  بال را بر سر شوھرش آوردهنی ای گفتم چھ کسی کردم، بھ آرزو میم

 ... تخم چشمانمی رواشتمش گذی خودم، مشی آوردمش پیم.  گرفتیطالق م
 ،ی حاجگھی دریبگ-

 : انداختم کھ جا خوردرجی بھ ایزی بلند کردم و چنان نگاه تسر
 ھ؟یچ-

 : برداشتمزی می ام را از روی دستفیک. دیای بشی تا اعصابم سر جادمی کشقی نفس عمدوباره
  کشمی عابر بانک کنار شرکت از حسابم پول منی از ھمرمی خواد، مینم-
 آمدم و بھ سمت راه پلھ ھا رونیاز شرکت ب. پشت سرم آمد.  از کنارش گذشتم و از اطاق خارج شدمو

 : زدمیرفتم، صدا
 امیا منم بداداش واست-

 :دمی و بھ سمتش پردمی با غضب چرخد،ی سرم سوت کشمغز
 ش؟ی گاو میایتو کجا ب-

 :ستادی اشیسرجا
  تا عابر بانک پول بردارمامی خوام بی مام،یمن؟ خوب منم م-

 :دمی اش چسبقھی و بھ دمی سمتش پربھ
  کھرونی بیدی کشفتی االن چھارصد تومن از ک؟ی پول نداربتیتو مگھ تو ج-

 : دستم گذاشتی را رودستش
  منھی تو مثھ آبجی آبج؟ی پری بھم منقدری چرا امروز اھ؟یداداش چ-
 دم؟ی کششی برای چھ نقشھ ادی از چشمانم تھ ذھنم را خواند؟ نکند فھمیعنی.  من جا خوردمنباریا

 :دی کشنیی اش پاقھی ی را از رودستم
 امیبرو، نم-
 راه پلھ گرفتم و خودم را خم یدستم را بھ نرده .  عقب عقب رفت و وارد شرکت شد و در را بستو

  بالش بگذارم؟ی شب، سر راحت روکی تا دی رسی می شد؟ کی تمام می و نفرت کنھی ھمھ کنیا. کردم
 : سر بلند کردمی عابدی صدادنی را بستم، با شنچشمانم

 بابا، پسرم-
 . زدم چرخاندم و بھ او زلسر

  شده؟یپسرم چ-
 : را صاف کردمکمرم

  سالم،ی چچیھ-
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 : تکان دادیسر
 ...ی خانوم ملکنی شده؟ ایزیسالم بابا جان، بھ من بگو چ-
 :دمی حرفش پرانی و بھ مدمی اسم گلرخ ابرو درھم کشدنی شنبا
 ؟ی چیخانوم ملک-
  جمع کرد و رفتلشوی سر کار، وساادی خواد بی اومد انتشارات بھم گفت نمشی ساعت پھیبابا جان -

 کھ چند سال یقی دقی نقش بر آب شد، آن ھمھ نقشھ مینقشھ ھا. دی با پتک محکم بر سرم کوبی کسانگار
 .در موردش فکر کرده بودم، نقش بر آب شد

 : گفتمی تومان بھ سمت آرزو دراز کردم و بھ تندستیدو
  در شرکت؟ی اومدی شال و کاله کرد؟یر پول کم دای بگی تونستی کھ خونھ ات بودم نمشبید-

 : گفتی را جمع کرد و با ناراحتشی و پادست
 مزاحم شدم؟-
  برو خونھری در شرکت، زود برو بھ کارت برس بعد ھم آژانس بگیای بی پاشادیخوشم نم-

 : را کج کردسرش
 چشم داداش-

 نیا.  بودختھی بھ ھم ریع حساباوضا.  و وارد شرکت شدمدمی پلھ ھا را باال دویکی کھ رفت، دو تا آرزو
مرغ را پرانده .  اش بھ من گفتھ بود مراقب رفتارم باشم تا مرغ از قفس نپردی فکری بی با ھمھ شیگاوم
 پدر ی بکی دوباره زن دیبا حتما.  زن مردم نبود، جدا شده بود او را پرانده بودمگریحاال کھ د. بودم

  و مراقب رفتارم باشم؟میای شد تا من بھ خودم بی میگرید
 بود و دستانش پشت گردنش قالب بود، با ستادهی اطاقش ای پنجره ی شدم، رو بھ رورجی اطاق اداخل

 : آنکھ سر برگرداند، گفتیورودم بھ اطاق، ب
  حوصلھ تو ندارممان،یبرو گمشو تو اطاقت ا-
 : گفتمی لحن تندبا
 گھ؟ی گلرخ ھنوز ھمونھ دیشماره -
  گفتم؟ی چیدیشن-

 : باال رفتمیصدا
  جواب منو بده، گلرخ گذاشتھ از انتشارات رفتھ، شمارش ھمونھ؟کھیمرت-

 :دی سمتم چرخبھ
 ؟یچ-
 : گفتمتی عصبانبا
 ھ؟ی شمارش ھنوز ھمون قبلاد،ی انتشارات نمگھی گفتھ دیبھ عابد-
 :بھ سمتم آمد. دمی کشرونی ببمی ام را از جی گوشو
  کھ رفت؟ی کردیچھ غلط-

 . ھمھ سال ھنوز شماره اش در ذھنم بودنی اش را حفظ بودم، بعد از اشماره
  کھ رفت؟ی کار کردی با تو ام، چیھو-

 : بلند کردمسر
  نکردمی کارچیھ-
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 : را بھ کمرش زددستش
 ی عرق بودسی خی برگشتی وقت؟ی کار کردیاون روز تو انتشارات چ-

باز ھم .  ھم فشردمی را رومیلبھا. دیبم لرزقل.  در مقابل چشمانم نقش بستدنشی در آغوش کشی صحنھ
 . کردمی کار را منی باز ھم ادم،ی کشیاو را در آغوش م

  گفتم؟ی چیدیشن-
 ،نی بغلش کردم، ھمدم،یآره شن-

 : فرستادرونی را بنفسش
 ، ابلھی نھیبوز-
 :دی قدم بلند خودش را بھ من رساند و بھ مچ دستم چسبکی با و
  کنمی اگھ گلرخ بفھمھ من واسھ شوھر سابقش پاپوش دوختم، دھنتو صاف ممانیا-
  کرد؟ مرا؟ی مدی مغز مرا تھدی بشی گاومنیا. دی لحظھ خون بھ مغزم نرسکی ی حرف، برانی ادنی شنبا

 :دمی را عقب کشدستم
 نمی دھنمو صاف کن ببای ب،ی دھن منو صاف کنی خوریتو گھ م-
 :دمی اش کوبنھینداخت، تخت س انیی نگفت و سرش را پایزیچ
 شی دھنمو صاف کن گاو مایب-

 : ھم فشردی را روچشمانش
 ی تموم شد، خواھش مانی اون جرگھی دشھ،ی من از خواھرت مال چند سال پی موضوع خاسگارمان،یا-

 ،کنم ھر حرف منو ربط نده بھ خواھرت
 : باز بھ او زل زده بودممھی سر بلند کرد و بھ من چشم دوخت کھ با دھان نو
  خواستم برم عابر بانک؟ی می زن شوھر داره، بھ نظر تو من االن واسھ چھیخواھر تو -
 : با خشم اضافھ کردو
 نم؟یکھ خواھرتو بب-
 : با حرص گفتو
 رتی غیب-

 .... ام کردوانھی گفتنش درتی غی بنی کلمھ، انی شدم و گر گرفتم، اوانھید.  گرفتمگر
 : زدمادی زده در خانھ را باز کردم و خودم را بھ داخل پرت کردم و فروحشت

 آرزو، آرزو-
عقل درست و .  کردی پدرم ثابت ماند کھ بھ سقف خانھ نگاه می نگاھم رودم،ی پرند را شنی ھی گریصدا
اعت  سمی ننیخواھرم ھم. دمی از اطاقھا دویکی بھ سمت یبا نگران.  از او بپرسمیزی نداشت تا چیحساب

 فقط گفت نپشت تلف.  از من خواست تا بھ خانھ اش برومادی و فرغی بھ من زنگ زد و با جشیپ
 افتاده، چھ ی بھ چھ روزومرثی دانستم کی، و من نم"ومرثیک" و گفت دی کشغی سره جکی، "ومرثیک"

 ی می لرزان بھ سمت اطاقی و حاال با پاھادمیاما باالخره رس. شده بود؟ تا برسم خانھ جان بھ سر شدم
 اول ی لحظھ کردم،  ضرب بازکیدر اطاق را . دی رسی پرند از آن بھ گوش مغی جیرفتم کھ صدا

 بود دهی تخت دراز کشیِپرند ھشت ماھھ، رو.  تخت نشستھ بودیچشمم افتاد بھ آرزو کھ گنگ و مات رو
 یتم و سرچرخاندم و چشمم رو نگاه آرزو را گرفریآب دھانم را قورت دادم و مس.  کردی مھیو گر

 :دمی ولو شده بود، ترسواری ثابت ماند کھ کنج دومرثیک
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 ....ومی شده؟ کیچ-
 ی بودم،ی کشقینفس عم.  سنجاق و انبر سوختھ و زر ورق ثابت ماندی خفھ شد، نگاھم رومی در گلوصدا

.  بند و بساط را نفھممنی ای اما خوب آنقدر پخمھ نبودم کھ معندمی کشی نماکیتر. دیچی ام پینی بریلجن ز
 دادم و بھ سمتش یکانبھ خودم ت.  زل زده بودومرثیدوباره بھ آرزو نگاه کردم کھ مات و گنگ بھ ک

 :رفتم
 رونیپاشو آرزو، بچھ رو ببر از اطاق ب-

 :دستم سمت شانھ اش رفت.  شده بودرهی خومرثیفقط بھ ک.  بھ من نگاه ھم نکردی نخورد، حتتکان
 ،پاشو گمیآرزو، م-

 : کردزمزمھ
  معتادهومرثیباالخره مچشو گرفتم داداش، بدبخت شدم، ک-

بھ سمت .  معتاد بودومرثی گفت، کیراست م.  شددهی مثل پتک بھ سرم کوبقتی تند شد، انگار حقنفسم
. پرند نق نق کرد، لبم را بھ دندان گرفتم.  کھ نعشھ بود و خبر دور و برش را نداشتدمی چرخومرثیک

  کردم؟ی چھ کار مدیحاال با. ست گلم پر پر شده بودخواھر د
 رونی پاشو پرندو ببر برون،یآرزو پاشو برو ب-

 : باال انداختچانھ
  کارو کردهنی خوام ازش بپرسم چرا ای مرم،ینم-

 : تکان دادمیسر
  بکنمدی بای چھ غلطنمی برو بذار ببس،یاون االن تو حال خودش ن-

آرزو را رھا کردم و پرند را در آغوش گرفتم تا از .  تخت بلند شد، ھمزمان پرند غلط خوردی رواز
 : آرزو ھم بلند شدی صداد،ی کشغیپرند ج. وفتدی ننیی تخت پایرو

 ؟ی خراب کردزوی آخھ چرا ھمھ چو،ی کم گذاشتھ بودم؟ کی تو چی من براو؟یچرا ک-
 آمدم و پرند را رونی مستاصل شدم، از اطاق بت،خی گوش خراش پرند، اعصابم را بھم رغی جیصدا

 :دمی پدرم را شنیکنار پدرم گذاشتم، صدا
  بھ مادرت سالم برسونمان،یا-

 را در دست گرفتھ بود و ومرثی کی آرزو شانھ ھادم،ی نشست، دوباره بھ سمت اطاق دومی گلوخی ببغض
 :از پشت سر بغلش کردم.  دادیتکانش م

 دخترم پاشو، پاشو گلم-
 : و پا زددست

  گفتی قشنگمون خراب شد، بھ من از گل نازک تر نمی کم گذاشتم، زندگی من چمان،یولم کن ا-
 : فرو بردمشی موھای را ال بھ السرم

  کنمی برو من حلش مزم،یدخترم، عز-
 : را داخل گوشت دستم فرو بردشیناخنھا

 ی خوام تو حلش کنیولم کن، ولم کن نم-
 : دستم را تنگ کردمی خودش را خم و راست کرد، حلقھ و
  آرزورونی بمیبر-

 : زدزار
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 ومرثی کی کارو کردنی شد؟ چرا اینجوری چرا اام،ینم-
 آخر ی لحظھ دم،ی کشرونیاو را کشان کشان از اطاق ب.  از درد سوختمد،ی انگشتانش ساعدم را خراشبا
 :دی کشغیج
 رتی غیب-

 دانست با یم.  شدمرهی خرجیبھ چشمان طلبکار ا.  کردندمی گذشتھ رھا خوردم و خاطرات تلختکان
 معتاد شده، ومرثی کدمی دانست بعد از آن کھ فھمی نھ؟ مای دانست ی ھمھ مان چھ کار کرده؟ میزندگ

بھ کمک حامد  باالخره.  کنمدای فروخت را پی آمد و بھ او مواد می کھ بھ سراغش میمنتظر ماندم تا کس
آنقدر بھم .  در آوردی سر از شرکت مھندس کرممی کردبشی تعقی بود کھ وقتی کردم، مرد جوانشیدایپ

 مھندس یعنی.  را تکھ تکھ کنمی خواستم ھمانجا وارد شرکت شوم و مھندس کرمی بودم کھ مختھیر
بھ .  مشخص کندمیھ را برای قضی روز انداختھ بود؟ حامد مانعم شد، قول داد تھ و تونی را بھ اومرثیک

 . خواھرم را نجات دھمی برسم و زندگومرثیمن گفت فعال بھ ک
 : بلند شدرجی ایصدا

 ،ادی بھش زنگ بزن، دوباره بکشونش بنھ،ی گلرخ ھمیشماره -
 : گذاشتمی بازوی دستش را روو
  تند شدمد،یببخش-

. خشش نبود خواھرم کرد کھ قابل بی کھ با زندگیتیجنا.  خواست ببخشمشیم.  لبم نشستی رویپوزخند
 از صد بار با خودم فکر کنم کھ اگر با ازدواجاو و خواھرم شی نشاند، باعث شد باهی را بھ خاک سمیآرزو

 شعلھ شتری دلم بر و نفرت را دنھی فکر حس کنی شد؟ ھمی منیموافقت کرده بودم، سرنوشتش بھتر از ا
 ستادهی انتقام ای انتقام ھموار شود، حاال در دو قدمیور کرد و من سالھا صبر کردم تا باالخره راه برا

 .بودم
 . و از اطاقش خارج شدمدمیچرخ

.................... 
 من ی تماس گرفتم، اول تماس را روشی ساعت پکی گلرخ منتظرش بودم، ی از خانھ نتریی کوچھ پادو

تماس را کھ قطع . نکرده بودم ھمھ مدت خطم را عوض نیمن ھم بعد از ا. شماره ام ار شناخت. قطع کرد
 : فرستادمامی پشیکرد، برا

 پس جواب ام،ی مشمی من کلھ خرم، پامشنا،ی خوشحال نمنی و نگھی در خونھ، حورامی بی خوایتو کھ نم"
 "بده

 : کھ جواب داددی نکشھی کھ تماس گرفتم، بھ ثاندوباره
 الو-
چند لحظھ مکث کردم .  کردی مرا سحر مشی دختر صدانیا.  دوباره حالم دگرگون شدش،ی صدادنی شنبا

 :دیایتا حالم سر جا ب
 کیعل-
 . نگفتیزیچ
 ی از انتشارات رفتدمیشن-

 : جواب دادی آرامبھ
 ن؟ی خواستی نمنویمگھ ھم-
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 : از ابروانم باال رفتیکی
 رمی عذاب وجدان بگیبا رفتنت باعث شد-

 . ھم سکوت کردباز
  از خونھ توننتریی دو تا کوچھ پاای بگھی ساعت دمی رفتن ندارم، لباس بپوش تا نھی حاشیحوصلھ -

 :دی حرفم پرانی مبھ
 شمی ھم مزاحم شما نمگھی درون،ی من کھ از اونجا اومدم بام؟ی بی اصال واسھ چام،ینم-

 : زدملبخند
  جلو در خونھ زنگ خونھ رو بزنمامی نذار ب،ی خانوم ملکرونی بایب-
 : گفتی سرتقبا
  بزنایب-
 :دمی پرنیی پانی شدم و از ماشی عصبکبارهی
  زنمی زنگ خونھ رو مامیبھ ارواح خاک مادرم م-
 : را زدمنی ماشموتی رو
  در خونھامیدارم م-

 زدم و ھم ی رفتم زنگ خانھ را میم.  نبوددی از من بعزی چچی شده بودم، ھوانھید.  را قطع کردمتماس
 ی می تالفگری جور دز،یاصال گور پدر نقشھ و انتقام و ھمھ چ. م او را کردم و ھیخودم را خالص م

 : گفتمتی گلرخ بود، با عصباند،ی در دستم لرزیگوش. کردم
 بع لھ؟-
 : گفتی نگرانبا
 بھ ی من کھ کار،ی کنی مدمی تھدنقدری ای واسھ چ،ی خوای از جونم میتو رو خدا، تو رو قرآن بگو چ-

 ...تو ندا
 :دمی حرفش پرانی من بھ منباریا
  در خونھامی وگرنھ م،ی چچی کھ ھنتریی دو تا کوچھ پایگلرخ اگھ اومد-
 : عجلھ گفتبا
 امی ساعت صبر کن ممی نام،ی بخدا مام،یم-

 نیبا ا. دخترک بدبخت مثل گذشتھ ھا ترسو بود.  لبم نقش بستی رویثی و لبخند خبستادمی کوچھ اوسط
 ی گونھ ام گذاشتم و بھ پسر بچھ یانگشتم را رو.  من نارو زد داشت کھ بھیھمھ ترس، چھ دل و جرات

 .... آمدی محاال نیھم.  را بستممیبا آرامش پلکھا.  شدمرهی کرد خی می کھ با توپش بازیچند سالھ ا
 ادیحتما .  کردی نگاه منمی بود و با حسرت بھ ماشستادهی انمی گلرخ ثابت ماند کھ کنار ماشی رونگاھم

خم .  رفتی طرف و آن طرف منی بلند آن دزد ناموس، بھ ای اش افتاده بود کھ با شاسیدوران پولدار
 : را باز کردمنیشدم و در ماش

  باالنیی بفرمان؟ی خوب،یبھ، سالم خانوم ملک-
دستانش . دی آی رنگش ثابت ماند و از ذھنم گذشت چھ بھ صورتش می آبی روسری ھمزمان نگاھم روو

 :را در ھم گره کرد
 رمی بعد من،ی حرفتونو بزننجایھمنھ، -

 : زدملبخند
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 ھی می باال بردیی شما؟ اصال در شان من و شما ھست؟ بفرمای وسط محلھ نجا؟ی خانوم؟ انی کنی میشوخ-
 می شاپ دنج حرفھامونو بزنیکاف
 : باال رفتمیابروھا.  کردی دل بود و با وحشت نگاھم مدو
 ی کنیبفرما باال خانوم، ضرر نم-

 :با خنده گفتم.  شدند، ثابت مانددای کوچھ پی کھ از انتھای دو زن چادری رونگاھم
  کنن؟ من و تو رو با ھم وسط کوچھ؟ارتمونی دو تا خانوم زنی ای خوایم-
 :دمی بھ سمتش چرخو
 ھوم؟-

.  فرستادنیی را پاری شد و آفتاب گنی آن دو دستپاچھ شد، معطل نکرد و سوار ماشدنی و با دسرچرخاند
 .... و استارت زدم و بھ راه افتادمدمیخند

 را در دست گرفتھ بود و با دلھره بھ فشیگلرخ بند ک. می نشستک،ی تارمھی شاپ نی کافکی دنج ی گوشھ
نھ خط چشم و نھ .  نداشتشیآرا.  شدمرهیبا آرامش بھ صورت مضطربش خ.  کردیچپ و راست نگاه م

 رمان، سی نور قرمز باالریز. دندی کشیره م کھ دخترھا بھ چھیرژ لب و نھ ھزار کوفت و زھرمار
 :ِمنو را در دست گرفتم.  دادی حال نشان میصورتش ب

 ؟ی خوری میچ-
 :چانھ باال انداخت. دوباره قلبم بھ تپش افتاد.  من نگاه کردبھ
 ی چچیھ-
 ، پدر مادر دار سفارش بدمی بستنھی بذار گھ،ینشد د-
 : بھ منو سر تکان دادمی با نگاھو
 ، ھم دارهییمتایاووووف، چھ ق-
 : شدمرهی دوباره بھ او خو
 گھ؟ی بزرگ ھشت تومن، بزرگ باشھ دیبستن-

 : کالمم شدشی نی متوجھ
 ن؟ی کارم داشتی چنی بگشھیم-

 : بھ سمتمان آمد، بھ او سفارش دادم و رو بھ او گفتمگارسن
  گم براتیم-

 :دی لرزی اش مچانھ
 نھی با شما ببنجای منو ای کس ممکنھن،ی کنم االن بگیخواھش م-

 : زدمھی تکی صندلبھ
 تونھ ما رو ی شاپ نمی شھر، خود صاحب کافی باالکی شاپ شی کافم،ی نگاه بنداز کجائھی نھ،ی بینم-
  بھ حال آشنای وانھیبب
 : شاپ چشم دوختمی بھ پارکت کف کافو
  صلح دوستانھ استھی گم برات، یم-

 : کرد کھ گفتیگری حرفم برداشت دنی از اانگار
 نمی تونم بشی برم، نمدی من بادیببخش-
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 قفل می ھر دو پانی را بشی کشاندم و پای صندلی اش را عقب بکشد کھ خودم را بھ لبھ ی خواست صندلو
 در دست گرفتم، دستانش ز،ی می را روشیخم شدم و دستھا. جا خورد و ھراسان بھ من نگاه کرد. کردم

 یم.  خم شدمش دستان نری تنگ تر کردم، سرم روشی را دور پاھامی پایحلقھ . تکان نخورد. سرد بود
. دمیکنترلم از دستم خارج شد و دستش را بوس.  زده شده بودمجانیباز ھم ھ. خواستم دستانش را ببوسم

بعد از سھ . داغ بھ دلم گذاشتھ بود.  مرد خالفکار شده بودکی دخترک، زن سوم نیا.  بھ خودم آمدمکبارهی
نفرت . دمی بوسی وقت من دستش را منآ.  پول از آن مردک جدا شده بودچی مشترک، بدون ھیسال زندگ

 : گفتمیبا لحن جد.  ھمچنان قفل بودمیاما پاھا. برگشت، دستان سردش را رھا کردم
 سر رهی می ھمھ چگھی دمیدیدعوا ھم ندارم، اگھ بھ توافق رس بھت بگم، یزی چھی خوام ی خانوم، منیبب-

  خودشیجا
 : گفتی نگرانبا
 ادی میکیتو رو خدا پاھامو ول کن، االن -
 ی بریحرفمو گوش کن، وسط حرفم پا نش-

 : شدھول
  پاھامو ول کنرم،یباشھ نم-

 :دمی کشقی و نگاھم کرد، نفس عمدی را شل کردم، خودش را عقب کشمیپاھا
 تی کاری خوام ساعتھای نمی بھ کارت ندارم، ولی کارگھی برگرد تو ھمون انتشارات کار کن، دن،یبب-

 دوباره خودم اومدم سراغت، یکی نی دونم ای مم،ی خوام چشم تو چشم بشی نمنمت،ی باشھ کھ ببیجور
  کنمبدبخت نی از اشتری آدم بدبختو بھی و برو، دوست ندارم ای تو ھمون انتشارات بام،ی نمگھید
 :ادامھ دادم.  ثابت ماندنشی چشمان شرمگی نگاھم روو
 ھی من و تو نی بانی بابات چھ خبره، جری خونھ ی تونستم حدس بزنم توی خودم می بگنکھیقبل از ا-
  دمی بھت ندارم، قول می کارگھی خوام کش بدمش، برگرد سر کارت، دی کھ تموم شده، نمھیزیچ
 : گفتی لرزانی صدابا
  کھ برگردم؟ی کنی کارو منیاچرا -
 ستمی دنبال انتقام نگھی کنھ، خدا تقاص منو ازت گرفت، دی تو دل منو خنک نمی بدبختدنی دنکھیواسھ ا-
 یاو چھ تقاص.  تقاص نگرفتھ بودی مترمی دخترک ننی خواستم از اینھ، خدا آنطور کھ م. دی کشری قلبم تو

 ما فقط ش،ی گاومرجیبھ قول ا.  شودی جدا مکھی زود از آن مرتای ریپس داده بود؟ کامال مشخص بود د
 ی را روی تومانھزار  ھشتی ھایگارسون مقابلمان ظاھر شد و بستن. می صاف کرده بودشیجاده را برا

 یالی خی ام را برداشتم و با بیبستن. انگار در فکر بود.  ثابت ماندی بستنینگاه گلرخ رو.  گذاشتزیم
 :ھان بردم و رو بھ گارسون گفتم از آن بھ دیقاشق

 نیاری ھم بی شکالتکی ککھیدو تا ت-
 : رو بھ گلرخ گفتمو
 یی االن کار کجا بود؟ اونم جاگم،ی خودت می برا،ی رو حرفھام فکر کن، من اصرار ندارم برگردنیبب-

 ی ولا،ی ھم نی نخواستا،ی بی خواست،ی دارازی پول ننی امن باشھ، تو ھم بھ اطی بدن و محیکھ پول خوب
  ات باشمگھی دی ھای خوام من باعث بدبختینم
 : بھ دھان گذاشتمی از بستنی دوباره قاشقو
 ی دونی خودت مگھید-
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 بلند ی صندلی را در دست فشرد و خواست از روفشی تکان داد و بند کیسر.  بھ چشمانش زل زدمو
 :شود کھ گفتم

 کجا؟-
 : گفتی نگرانبا
 گھیمن برم د-
  خودنی بھ دیسی خود عنی بھ دی رسونمت، از فردا ھم موسی بخور، خودم می بستننیبش-
 یبا اخمھا.  بودنییسرش پا.  قاشق را در دست گرفتیبھ آرام.  را بھ سمتش سر دادمی ظرف بستنو

 آمد، یاگر بھ سمتم م.  بودرفتھی صلح را پذیعنی نی خورد، ای را نمی کاش بستنیا. درھم بھ او زل زدم
 نیمن ھم. افتاد یاصال بھ درک کھ بھ فالکت م. دستم را مشت کردم.  شدی مدهی اش بھ فالکت کشیزندگ
 . فرو بردمیچشم از او گرفتم و دوباره قاشق را داخل ظرف بستن.  خواستمیرا م
 : بپر بپر کرد و با خنده گفتی صندلیرو.  کردمنی را سوار ماشپرند

  پرمی من مییدا-
 : شدمرهیبا لبخند بھ خواھرزاده ام خ. شتم، تماس از حامد بود گوشم گذای را رویگوش

 الو، حامد جان-
 ؟یداداش سالم چطور-
 چاکرم، چھ خبر؟-

 : مکث کرد و گفتیکم
  نشوی فقط عصبگمی بھت میزی چھی نیبب-

 : کردماخم
  شده؟یچ-
 ...رجیداداش، ا-

 : درشت شدچشمانم
 ؟ی چرجیا-
  من بودشی پشبی درجیداداش ا-
 خوب؟-
  بگمیچطور...نیبب-

 : آوردی ادا در ممی چسبانده بود و برانی ماشی شھی اش را بھ شینی پرند ثابت ماند کھ بی رونگاھم
  حامد؟ی چرجیا-
 ...ی دونیداداش م-

 : زدمادیفر
  شدهی چنمیزر بزن بب-
 عالم  مشروب خورد، بھ حد مرگ خورد، تویلی بود، مست کرد، خنجای ارجی اشبی نشو، دیعصب-

  گفتی مییزای چھی گفت، ی می وری دریمست
 :دمی پرسی ترسناکی صدابا
  گفت؟ی میچ-
 شھی موهی و خواھرش برهی می ممانی روزا شوھر خواھر انی گفت ھمیوهللا م-
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 : دادریی صحبت را تغری مسکبارهی و
  بده؟یلی خومرثی مگھ حال کنمیبگو بب-

 : زدمادیفر
  گفت؟ی چگھید-
 ...مانیا-

 : زدمنعره
  چھ گفت؟گھید-
 . بھ من زل زده بودرتی دوباره بھ پرند نگاه کردم کھ با حو
 ...رهی گی طالق خواھرشو ازش ممانی حتما ارهیَ اگھ نمی و حتھیگفت دامادش مافنگ-

 : شدموانھی را کھ قطع کرد، دحرفش
  اش؟ھی نھ؟ بقای خورده ی گھی چی بگی کنیوس، گالھ تو وا م..حامد پف-
 : گفتی دستپاچگبا
 ھمھ نی شد و ای مافنگکھی کرد، گفت خواھرش منو نخواست و رفت زن اون مرتھی گرشبیداداش د-

ِ بھ شوھر مھندس تزردیسال ھم فقط چسب  شیقیِ
 خواھرم ی کھ بھ خواسگاری کاش ھمان روزیا.  توان نداشتمگرید.  دادمھی تکنی ماشی را بھ بدنھ دستم

سالھا .  خودم استی دست پرورده شی گاو منی ادمی فھمی مدیبا.  گرفتمیم ی را جددشیآمده بود، تھد
 کھ ی گفتھ بودم کسبارھا. ی فرو کن،ی دارنھی کھ از او کی را بھ کسشتی ندی داده بودم باادیخودم بھ او 

 را بھ ششیچنان ن.  کرده بودی خوب کنارم شاگردرجیا. ستی کردن نداشتھ باشد، مرد نی تالفیجربزه 
 ....چشمانم را بستم.  بعد ھم، مثل خر در گل ماندمیمن فرو کرد کھ تا سالھا

 : گفتمیبا نگران.  نشستنی را باز کرد و مسخ شده داخل ماشنی در ماشحامد
  کنمی مسی دھن مھندسو سرورمی تو کاره، نھ؟ می دست مھندس کرم؟یدی فھمی شد؟ چیچ-

 : شانھ اش گذاشتم و تکانش دادمیم را رودست.  شدرهی خنی بھ داشبروت ماشحامد
  نھ؟ھی با مھندس کرمنی اده،ی مواد موی پسره کھ بھ کنی گفتم؟ ای چیدی شن؟یحامد کر-

 : شدرهی و با اضطراب بھ من خدی بھ سمتم چرخحامد
 گمی بھت مم،ی روشن کن برنویماش-

 : باال رفتمیصدا
 م؟ی روشن کن بریگی االن م،ی کنی امروز و فردا می ھشھ،ی مرتی دستگی تو چنمی ماھھ منتظرم ببھی-

  شدهی چنمیبگو بب
 مانیا-

 : زدمادیفر
 کشھ، ی تو خونھ مواد مومرثی کنی شده؟ حامد، ای چمی من اعصابم خرابھ، بگو ببنی دونیتو کھ م-

  غلطو کردهنی ای کنمی چشمش خونھ، بگو ببھی چشمش اشکھ ھیخواھرم 
  خودتو کنترل کنی ولگمیم-

 : شدی دلم خالتھ
 حرف بزن حامد، قلبم اومد تو دھنم-
 رجھیکار ا-
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 یاو زندگ.  بود؟ نھ محال بودشیکار گاوم.  حامد محو شدریتصو.  شددیچند لحظھ ھمھ جا سف.  خوردمجا
 . را او معتاد کرده بود؟ محال بودومرثی بود؟ کختھیخواھرم را بھم ر

 :دی حامد چسبی قھی بھ کبارهی
  کارو کنھنی اشی حال و روزمو؟ محالھ گاو مینی بی شده؟ نمی چنمی بب بنالکھیمرت-
 : گفتی اش جدا کند، با سستقھی نکرد تا دستم را از ی تالشچیھ
 کاسھ ھی دستش تو رجی با ای چرخھ، ولی شرکتھا می تو ھمھ ی اما نخودرجھ،ی بارو کارمند شرکت انیا-

 است
 ؟ی مردک حرف زدنیا خود ا باشھ؟ تو برجیخوب؟ از کجا معلوم کار ا-
 ، بھ نام تھمتن بھم آمار دادی شرکت کرمی از کارمندھایکینھ، -

 : کردمزمزمھ
 ؟ی چینی ھ؟یسی پللمیف-
 رجی ده، با ای مواد مومرثی کھ بھ کینی ھماروی نی ادم،ی زبونش کشریتھمتن گفت، باالخره امروز از ز-

  کننیی ھواومرثوی سفارش کرده کرجی خود انکھی مثھ اھ،ی کنھ، اسمش بھزادیکار م
 : گفتمھی برددهیبر
 ؟یچ.... گفتھ؟ واسھرجیا-
 خواد اونو بفرستھ جاده ی مشھی کاربی رقومرثی کنکھی بھشون گفتھ واسھ خاطر ارجی گھ ایتھمتن م-

 دهی سوختھ و کشومرثی بوده بعد دلش بھ حال کی و بھزادومرثی دوباره با کیکی خودشم گھی م،یخاک
  تا تھش رفتھوی کیکنار ول

 : تکان دادی سرو
  ام کردادهی تومن پصدی اطالعات سنیھم-

اصال .  شرکت زده بودگری شھر دکی در رجیا.  چھ بودگری دی کاربی رق؟ی کاربی رفت، رقجی گسرم
 : شد؟ انگشتم را بھ دندان گرفتمی او می کاربی رقدی چرا باومرثیک
 ختی زھرشو رشی گاو منی شدم حامد، اچارهیب-
  داشتھ؟ی مشکلومرثی با کرجی شده؟ مگھ ایچ-
 : انگار با خودش حرف بزند گفتو
 درست ی نقشھ ی وقت مغز نداشت، حتچی مغز،الحق کھ ھی بشی گاو مم،ی روش گذاشتیواقعا خوب اسم-

  راحت لو رفتیلی خد،ی ھم نکشیو حساب
 نشستھ نیتاد کند و آن وقت من داخل ماش را معومرثی کرده بود کھ کری آدم اجرجیا.  بھ خودم آمدمکبارهی

 دم؟ی جویبودم و انگشتم را م
 : غضب سر چرخاندمبا
 ھ؟ی تھمتن تو شرکت مھندس کرمکھی مرتنیا-

 : جا خوردحامد
 آره-

 : را باز کردمنی ماشدر
  کنمی شون مچارهی بشی و گاو می سراغ بھزادرمی بعد ھم مشونم،ی مادرشو بھ عزاش مرمیم-
 :دی چسبمی شوم کھ حامد بھ بازوادهی خواستم پو
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 ؟ی خون بھ پا کنی خوای م؟یریکجا م-
  بدبختش کردرجی خوام خون بھ پا کنم، خواھرم بدبخت شد، ایآره م-

 : گفتی با نگرانحامد
 نی تو ماشنی بش،یدی دست خودت می کارھی اونجا ی ری مسیداداش حالت خوب ن-

 :دی پررونی از دھانم بیکی رکفحش
 ل کن برم حقشو بذارم کف دستشدستمو و-
گلرخ شوھر کرده بود، .  بر سرم آمده بودیی ھای دو سال چھ بدبختیکی آمد در عرض ادمی کبارهی و

 : افتادمھیبھ گر.  رفتلی ام تحلیانگار انرژ. مادرم را از دست دادم و دخترم بدبخت شد
 رجی ام،یمی از دوست صمنمی بالھا سرم اومد، گلرخ رفت مادرم رفت، انی کردم کھ ایحامد من چھ گناھ-

 گفتھ ی کنھ، ھمون روز کھ اومد خواسگاری می بھم گفتھ بود تالفخت،ی خواھرمو بھم ری زندگشیگاو م
 بود

 : گفتی با ناراحتحامد
  نکن، آروم باشھی آروم، گرمانیا-

 : شدموانھی ددوباره
 ،زمی ری اونا رو ھم بھم می کنم، زندگی مچی پلھیتی االن ھمشونو فرمیم-
 ی کنی خون بھ پا میری حالت منینھ عاقل باش، تو با ا-

 : زدمادیفر
 زھرتو دی بای دارنھی کی گفتم اگھ از کسی مشھی خودش ور دست من بود، من خودم ھمشی گاو منیا-

 ،رو دست من بلند شده؟.... مادرنی ا،یبھش بزن
 : تالشش را کردنی آخرحامد

 دی و اون حاال حاالھا بای کن نتونھ سر بلند کنھ، بذار بدونھ تو استادی کن، تو ھم کاریاصال تو ھم تالف-
 ی شاگردشتی پادیب
 نی کھ مکث کردم و داخل ماشدی بھ مغزم رسیزی ذھنم چی از ناکجاکبارهی حرف، انگار نی ادنی شنبا

 اطیحامد با احت. پلک ھم نزدم.  شدمرهیخاندم و بھ حامد خسرچر. نشستم و دستم دو طرف بدنم شل شد
 :دیپرس

 ؟یداداش خوب-
 :دوباره سوالش را تکرار کرد.  زدمھی تکی صندلی را بھ پشتسرم

 مان؟ی ایخوب-
 : شدمرهی لحظھ بھ او خچند

 ، کنم حامدی کارو منیھم-
 : دھانش را قورت دادآب

 ؟ی کنی کار میچ-
 : نداشتی زدم کھ با حال و روزم ھمخوانی کجلبخند

  کنمی می آشتشیبا گاوم-
 :دمی حامد را شنی صداد،ی کوبی منی ماشی زمان حال برگشتم، پرند با دستان کوچکش بھ پنجره بھ
 ؟ی پشت خط؟یداداش ھست-
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  گفتھ؟ی چشبی بود کھ دادشی چقدر خورده بود؟ صبح شبی دنمیآره ھستم، بگو بب-
 ومدی امروز شرکت ننی صبحم کھ پاشد سردرد داشت، واسھ ھمد،یخرس خوابنھ داداش، مثھ -

 : تکان دادمیسر
 ی کمکم کردیلی حامد جان، خیخوبھ، چاکر داداش، کم مونده تاحقشو بذارم کف دستش، مرس-
 ... تماس را قطع کردمو

....................... 
 بود بھ داخل دهی، حتما گلرخ رس صبح بودمیساعت ھشت و ن. دی ام چرخی ساعت مچی رونگاھم

بھتر بود چند روز با او .  گرددی تماس گرفتم و گفتم گلرخ بر می خودم با عابدش،ی ھفتھ پکیانتشارات، 
بھ کار   داشتم تا مخ نداشتھ اش رایادیفرصت ز. داری شدم، شب دراز بود و قلندر بیرو در رو نم

 گذشتم و بھ سمت آسانسور ی ھمکف ساختمان شدم و از مقابل نگھبانیسالنھ سالنھ وارد طبقھ . رمیبگ
 کردم، اما آن روز اصال حوصلھ نداشتم ی اول بود و معموال از آسانسور استفاده نمیشرکت طبقھ . رفتم

دستم .  چشمم را ماساژ دادمدست،  وارد چشمم شد، پلک زدم و بایزیانگار چ. تا از ده پلھ ھم باال بروم
 داشت، ی بر منی زمی از رویزی گلرخ کھ مقابل در آسانسور خم شده بود و چدنی با دکبارهید و  آمنییپا
. می شدرهیھر دو مات و مبھوت بھ ھم خ. دی و رنگش پرد،یسرش را بلند کرد و مرا د.  شدمخکوبیم

رت  صوی ام روینگاه عصب.  بودقھی و پنج دقیساعت ھشت و س.  ام نگاه کردمیدوباره بھ ساعت مچ
. قد راست کرد و عقب عقب بھ سمت آسانسور رفت، پا تند کردم و بھ سمتش رفتم. ھراسانش ثابت ماند

با .  نگاھش کردمرهیخ. دی آسانسور چسبی وارهیبھ د. دمیوارد آسانسور شد، بھ دنبالش داخل آسانسور پر
 : پتھ افتادھبھ تت. دی کشی باز نفس ممھیدھان ن

 ام...سل-
.  دوازدھمیطبقھ .  طبقھ را فشردمنی آخری و دکمھ دمی طبقات چرخی زدم و بھ سمت دکمھ پوزخند

 : شد گفتی مدهی کھ بھ زور شنی گرفتھ ایگلرخ با صدا. آسانسور بھ راه افتاد
َطب-  ...یم...کی...ِقھ..َ

 : تکان دادمیسر
  منم تموم شدهی حرفامید طبقھ دوازده و برگرمی ذره حرف دارم، تا برھی ،یری مکی دونم طبقھ یم-

 :کمرم را خم کردم تا ھم قدش شوم.  و بھ من زل زددی لرزلبش
 م؟ی گفتی شاپ چی تو کافشی پیھفتھ -
 :دی بگویزی مجال ندادم چو
  بھ پست ھم کھمی خود؟ بازم خوردنی بھ دی خود و موسنی بھ دیسی عمینگفت-

 : و ادامھ دادمدمی درونش بود، با پشت دست بھ چشمم کشی ازهی چشمم سوخت، انگار سنگردوباره
 ؟ی از انتشارات رفتشی پیپس تو چرا ھفتھ -

 : گفتی لرزانیاز فرصت استفاده کرد و با صدا.  چشمم را مالش دادمدوباره
 نی از خودش بپرسنی زنگ بزننی خوای ھم گفتم، اصال می عابدیامروز خواب موندم، زنگ زدم بھ آقا-
 دستم را بلند دم،ی مالی شد، ھمانطور کھ چشمم را مفشی وارد کل،ی موبادنی کشرونی بیرا دستش بو

 :کردم
 ،الزم نکرده-
 :کمرم را صاف کردم.  از سوزش چشمم کالفھ شدمو
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  سوزهیَاه، چشمم م-
 : کھ با دلھره گفتدمی را شنفشی ظریصدا

  رفتھ توشیزی چدی فوت کنھ، شایکی دیبا-
 :دوباره کمرم را خم کردم.  دوست داشتم نفس معطرش را تو صورتم فوت کندامد،ی حرفش بدم ننی ااز
  سوزهیفوت کن، چشمم م-
.  چشمم فوت کردی کرد و توکیبا صورت وا رفتھ صورتش را بھ صورتم نزد.  بھ چشمانش زل زدمو
 ری زشی عطر خوشبویبو. دمی کشقینفس عم.  نفرت عقب رفت و عشق برگشتنباریا.  شدمی جورکی
 : گفتمیبھ آرام. دیچی ام پینیب
  بعد فوت کن، زود باش کور شدمریپلک چشمو بگ-

 :دمیبھ عمد نال.  دانتس چھ کار کندی دل بود و نمدو
  دھنم صاف شدیوا-

.  را گرفت و دستش را باال آورد با انگشت شصت و اشاره پلکم را باز کرد و فوت کردمشی تصمباالخره
دوست . بھ سمتش رفتم. دی پوستم دوری زیحس خوب.  نفرت در دلم نبودگرید. حال و روزم دگرگون شد

. می رفتی من می  با ھم بخانھی حاال دو نفرنی کاش ھمی لحظھ از ذھنم رد شد کھ اکی. داشتم بغلش کنم
 ی را نوازش مشی موھادمش،ی بوسیم. دمی کشی راحت او را درآغوش مالی کس نبود، با خچیآنجا ھ
خودش را عقب .  بود ببوسمشکینزد. دستانم دو طرف گونھ اش نشست، سرش را باال آوردم. کردم

 : آسانسور چسباند و با تتھ پتھ گفتی وارهی و بھ ددیکش
 شده...یچ-
 داخل پادگان، یی دانست چھ شب ھای ام خبر داشت؟ می بدبختیاز روزھا.  نشستمی گلوخی بغض بنباریا

 کھ یی نرسد؟ از روزھا و شبھای ھق ھقم بھ گوش کسیندان گرفتھ بودم تا صدا سرم را بھ دریبالش ز
 مادرم او  دانست بھ خاطر او رگ زدم؟ بھ خاطری دود کرده بودم، خبر داشت؟ مگاری پشت سگاریس

 : از بغض خش دار شدمیصدا. دوست داشتم ھمھ را بداند.  از آنھا خبر داشتکیاصال از کدام . مرد
 ؟ی کارو کردنی گلرخ؟ سھ سالھ منتظرم تا ازت بپرسم چرا با من ایھ روز من آورد بی چی دونیم-

 یفشار دستم رو.  زدی نمی رفت، باز ھم وحشت کرده بود و الم تا کام حرفشی گلرخ بھ سمت گلودست
 :دیدوست داشتم دستانش را از ھم باز کند و بگو.  شدشتریگونھ اش ب

  بغلمایب-
 ھر دو یبرا.  رفتی منی و انتقام از بنھی حس کنی از ای ھم کمدیشا.  رفتمی وقت با سر بھ آغوشش مآن

با متوقف شدن .  بودم، مو بھ تن خودم صاف کرده بوددهی کششی کھ برایینقشھ ھا. نفرمان خوب بود
دستم . قابلش نبودم یکس. در آسانسور باز شد. می بوددهی دوازدھم رسیبھ طبقھ . آسانسور بھ خودم آمدم

 ،ی دادم و بھ گلرخ نگاه کردم کھ با حالت عصبھی آسانسور تکی وارهی گونھ اش شل شد، بھ دیاز رو
 : برگشتنھیباز ھم خشم و ک.  کندی ناخنش را می شھیر
 ی سال صبر کن تو رو بھ آرزوھات مھی بھت گفتم ادتھی ؟ی بھتر از من بود کھ زنش شداروی اون ھ؟یچ-

  گلرخی نکردرسونم؟ صبر
 :دی شد، انگار آه کشنیی اش باال و پانھی سی قفسھ

 ،اشتباه کردم-
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 نی، ا"اشتباه کردم" ی ساده ی جملھ کی کرد با گفتن یواقعا فکر م.  اشتباه کردمن؟یفقط ھم.  زدمپوزخند
 نیینتوانست بھ من نگاه کند و سرش را پا.  شدمرهی رفت؟ با نفرت بھ صورتش خی منی از بنھیھمھ ک

خواست از آسانسور   لرزانی آسانسور را پر کرد، با قدمھای تند و مقطعم فضای نفسھایصدا. انداخت
 ... اول را فشردمی طبقھ یدکمھ . خارج شود، راھش را سد کردم، خودش را مچالھ کرد

.  و بھ سمت شرکت حرکت کردمدمی پررونی بودم کھ از آن بی نفرنی آسانسور باز شد و خودم اولدر
 :دمی گلرخ را از پشت سرم، شنیاصد

 یوسفی ی گم، آقایم...زیچ-
 . نگفتمیزی و چستادمی امی پشت کرده بھ او؛ سر جاھمانطور

  دونم، تو رو خدا منو ببخشی در حقت بد کردم میلیمنو ببخش، من اون وقتھا کور شده بودم، خ-
عجب . دی را ندمی لبھای روی انھی لبخند موذد،یصورتم را ند.  را ندادم و بھ سمت شرکت رفتمجوابش

 رفتار کردم کھ حس عذاب وجدان در یطور.  خواستمی شد کھ میباالخره ھمان.  بودمی قھارگریباز
 یلی شروع خیبرا.  شوددهی کردم، کم مانده بود تا بھ سمتم کشی رفتارم را بھتر مدیکم کم با. دلش نشست

 داشتم در عرض کمتر نانیکھ اشتباه کرده، اطم ماه اعتراف کرد کیدر عرض کمتر از . ھم خوب بود
 . شدیاز چھار ماه، زنم م

.................. 
 تا شده بود و شی و پاھاواری داده بود بھ دھیتک.  کردمی نشستھ بودم و بھ او نگاه مومرثی تخت ککنار

 :با سر فرو افتاده رو بھ من گفت.  آن قرار داشتیآرنجش رو
 ؟یــــداداش، رو بھ راھـــــ-

.  بردمی مادی او را بھ مرکز ترک اعتزدھمی بار سیبرا.  را گرفتھ بودمممیتصم.  ھم فشردمی را رومیلبھا
 گرفتم، ی پرستار مشیاصال برا.  ماندی اش میِ کرد و سر پاکی ترک مدیشا.  شدی خوب منباری ادیشا

 پی خوش پوش و خوش ترثومی ھمان کدیشا.  تا از او مراقبت کندنجای آوردم ای را مانسالی خانوم مکی
 پدر، ی بِشی گاو مرجی مثل ایآن وقت کس.  کردی مدای دخترم نجات پدی شد، شای مان مییاوائل آشنا

 تخت بلند ی را گرفتم و از روممیناگھان تصم.  کردی نمی شدن خواھرم لحظھ شماروهی دوران بیبرا
 :شدم

 می پاشو برویک-
 : بازش، بھ من چشم دوختمھی نی گرفتھ یا چشمان ق سرش را بلند کرد و بی سختبھ
 ـــــم؟ی کجا بر،یمشتـــــــ-

 رونی بی را از چوب رختشیراھنھای از پیکی شد، بھ سمت کمد اطاق رفتم و نی ام سنگنھی سی قفسھ
بھ .  افتاده بودی بھ آن عظمت بھ چھ روزکلی الرجش، قلبم فشرده شد، ھکسی دو اراھنی پدنیبا د. دمیکش

 : را بھ سمتش پرت کردمراھنی و پدمیسمتش چرخ
 ادی ترک اعتکینی کلمیریبپوش م-
 :دمی خنده اش را شنیصدا.  بکشمرونی لباسھا رفتم تا شلوارش را بی بھ سمت کشوو
  خودتو خستــــــھ نکنی شـــــــــــم، الکی من کھ خوب نممـــــان؟ی ای گـــــــی میچ-

 :ستادمی شدم و وسط اطاق ایعصب
 ای لباسھا بنی با ھم،ی خواد بپوشی اصال نمای گم،یبپوش م-
 :دی بھ سمتش رفتم، خودش را عقب کشو
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  داداش، خواھرتـــو نجات بدهشـــمیمن خوب نم-
.  انگل را دوست داشتنی گرفت، ایاو کھ طالق نم.  گناھمیخواھرم، خواھر ب. می گلوخی نشست ببغض
 :رمی را بگمی اشکھازشی ریھ حلقم انداختم تا جلو را تمیصدا

 کینی کلمی تا برای با زبون خوش راه بشھ،یاون ازت جدا نم-
 : زدمادیفر.  انداختنیی توجھ بھ من دوباره سرش را پایب
 مھندس شھر نی خواد، تو بھتری ذره اراده مھی کنم، فقط ی بازم کمکت مم،ی لجن، پاشو بررتی غیب-

 ،ی تو دست منو گرفت،یبود
 : بغضم شکستکبارهی و
 خواھرم با تو خوشبخت بود-

 : افتاده بودھیاو ھم بھ گر. دی لرزی مشی ثابت ماند کھ شانھ ھاومرثی کی رونگاھم
 شـــــــمی خوب نمگھی کن، من دی ام، واسھ پرند پدری من راضــــــر،ی طالقشو بگ،یمشتـــ-
 تخت بلند کردم یاز پشت گردنش گرفتم و از رو.  شدم و بھ سمتش حملھ کردموانھی حرف، دنی ادنی شنبا

 :دمی کشنی زمیو رو
 ی کنی ترک مای دفھ نی امی برای خواد، بی خودش نمرم،ی من از خدامھ طالقشو ازت بگک،ینی کلمی برایب-
 یری می مای

 : و پا زددست
 ،ـــــــارمی نذار بازم کم بــــــرم،ی بذار بممان،ینکن ا-
 : جانش را باال بردی بی صداو
 نذاز بــــــازم بھ خودم ثابت بشــــــھ کھ پست و بدبختــــــــم-
 : ھق ھق کردو
 ی نالوطشــــــھی داغون مـــــــنھی منو ببینجوریخواھرت ھنوز زن منــــــھ، ا-

 من و تی وضعدنیا د چھارچوب در ظاھر شد و بنی در اطاق باز شد و آرزو با وحشت بھمزمان
 : زدادی فرومرثیک
 ش؟ی بزنی خوای چھ خبره؟ منجایداداش، ا-
 :دی کشغی جو
 نزن-
 کوچک یخم شد و جثھ .  آزاد و کرد بھ عقب ھلم دادومرثی کی قھی و دستم را از دی بھ سمتم پرو

 : گونھ اش گذاشتی و دستش را رودیشوھرش را بھ آغوش کش
  کرد؟تتی کارت کرد؟ اذی چ؟ی خوبویک-
 :دی بھ سمتم چرخو
 ؟ی خوای من می زندگنی از جون من و ای داداش؟ اصال تو چی کارش داریچ-

 : بلند شدومرثی کی نالھ یصدا
  نداشتمیکار-

 :دی کشغی جھی با گرآرزو
 رمی ھام بمی برو داداش، برو بذار با بدبختنجا،ی ایای بگھی خوام دینم-
 :انو مقابلش نشستم اش، سرسام گرفتم، دو زھی گردنی دبا
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  خوام ببرمش ترک کنھی خوام کمکش کنم، میم-
 :دینال
 ش؟ی کھ ببری کشی چرا از گردنش موونھ؟ی مگھ حنی ا؟ینجوریا-

 : را باال بردممیصدا
 دهی ما رو بھ گند کشی ھمھ ی زندگن،ی شرف داره بھ اوونی اصال حوونھ،ی حرومزاده حنیآره ا-
 :دمی را کشومرثی دستم را دراز کردم و دست کو
 می برای شرف، راه بیِانگل ب-
 : گفتی حالی با بومرثیک
  خواھرتو ببـــــر،ی مشتـــــــامینم-

 :دی کشغی جآرزو
 رمی جا نمچی من ھرم،یمن نم-

 :دمی را کشومرثی دست کدوباره
  کنمی بتھ، پاشو کمکت میپاشو ب-

 : مانع شدآرزو
 رهی گینکشش، دستش درد م-

 :دمی کشنعره
 ،رهی بمدوارمیام-
 آرزو برق از چشمم پراند و صورتم یلی حوالھ اش کنم کھ سی کنترلم را از دست دادم و خواستم لگدو
 :دمی ھق ھقش را شنیصدا.  من دست بلند کرده بودی شد، دخترم رویباورم نم.  ور شدکی
 ای وقت نچی ھگھی دا،ی ننجای اگھیبرو د-

 یقد راست کردم و نگاھم رو.  زده بودیلیبھ من س. زذم اش زل ی چرخاندم و بھ چشمان اشکسر
 ثابت ماند کھ با چشمان بستھ در آغوش آرزو انگار بھ خواب رفتھ بود و خبر اطرافش را ومرثیک

 : تکان دادمیبا خشم بھ آرزو نگاه کردم و سر. نداشت
 ی از چشمم افتادام،ی نمگھی درم،یباشھ م-

 ... انداختنیی کھ سرش را پادی خجالت کشانگار
 کھ بھ لب داشتم از مقابل در کنار یدر خانھ را باز کردم و با لبخند زورک.  ھجده ماھھ در آغوشم بودِپرند
 :رفتم

  تو داداشای بم،ی گل ھم ھستومرثیچاکر داش ک-
 ومرثیک. می بودادی مرکز ترک اعتش،ی ساعت پکی نیھم.  و بھ دنبالش آرزو وارد خانھ شدندومرثیک

گفتھ بود .  در بدنش نماندهادی سم اعتگریدکترش گفتھ بود د.  شده بودیی سرپایی پنجم سم زدای  دفعھیبرا
 تی سمت اطاقشان ھداھ را بومرثی کاطیآرزو با احت.  تا دوباره بھ سمت مواد نرودمیفقط مراقبش باش

آشپزخانھ رفتم و بھ سمت .  بودزانیآب دھانش آو. دی جویپرند دستش را داخل دھانش برده بود و م. کرد
 مبل نشستھ بود و با خودش حرف یپدرم رو.  اپن گذاشتمی کھ سر راه گرفتھ بودم، روینیری شیجعبھ 

 :رو بھ او گفتم.  زدیم
 ؟ی خوری مییبابا چا-

 : من نگاه کردبھ
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 ھا؟-
 ؟ینیری بابا؟ با شی خوری مییچا-

 :دیخند
 رونی رم بیمادرت اومده؟ آره االن م-

 بھ خنده د،ی جوی بلوزم را می قھی خم شده بود و راھنمی پی پرند کھ رودنی فرستادم و با درونی را بنفسم
 :افتادم

 ادی منھ، واستا مامانت برھنی پنیپدرسوختھ، ا-
 : زدمصدا

  گرسنھ استای بد،ی بچھ ات منو جوئایآرزو، ب-
آرزو با .  بودمی چاختنی خورد و من ھم سرگرم ری مری بعد پرند در آغوش آرزو شی قھی دقچند

 : گفتیخوشحال
  نھ؟گھ،ی کنھ دی دفھ ترک منیداداش ا-

 : تکان دادمیسر
  دفھ خودش خواست کھ ترک کنھنی ترک کنھ، اصال ادیآره با-

 :دی بھ سر پرند کشیدست
  برمش مشھدیاگھ خوب بشھ م-
 : وسط سالن گذاشتم و گفتمزی می را روی چاینیس
  بخورهیی با ما چاادی صدا کنم بومرثوی کرمی آرزو، مشھیخوب م-

 : بھ پدرم گفتمرو
  بخورییبابا چا-
 :در اطاق را باز کردم.  بھ سمت اطاق رفتمو
 یی چاای شاخ شمشاد، بومرث،یک-

 باز مھی در نیمتوجھ .  در ھم شدمیاخمھا. دمشی وارد اطاق شدم، ندد،ی بھ گوش نرسومرثی از کییصدا
.  سست شدمیقدمھا. دی دستم لرزد،یچی ام پینی بری زیی بودم،ی کشقیمنفس ع. بالکن شدم و بھ سمتش رفتم

اما دل . دمی ترسید، می کشی کھ انتظارم را میزیاز مواجھھ با چ.  خواست بھ سمت بالکن برومیدلم نم
 بند ینگاه وحشت زده ام رو.  کردمخی کھ وسط بالکن ولو شده بود، ومرثی کدنیبا د.  زدم و رفتمایبھ در

حس کردم .  گردنش خم شده بودیدوباره بھ صورتش نگاه کردم، سرش رو.  ثابت مانداکشیو بساط تر
 : گفتمیو با ناباور دو زانو وسط بالکن ولو شدم. ردیھر لحظھ ممکن است قلبم بگ

 ی کردیی سم زداستی ھنوز دو ساعت نوی کومرث؟یک-
 : رفتغمای توانم بھ و
 ؟ی کار کردی چویک-

 : زدمادی را در دست فشردم و فرشیزانو بھ سمتش رفتم و شانھ ھا دو یرو
 ؟ی کار کردی چومرثی بار پنجمھ، کنی آوردمت خونھ، اکینی االن از کلویک-

 : را باز کردشی چشمھای سختبھ
  خوبھ، بذار تو خودم باشمیلی حالم خمان،یخوبم ا-

 :دمی گوشش کوبری زکبارهی از دست رفت و طاقتم
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 ؟ی کنی کار می چتی با زندگی شرف داریب-
 : کج شدیگری ام سرش بھ سمت دیلی سبا
  مو نپرونی ولم کن، نعشگیمشت-

بار پنجم بود کھ .  شدمرهی بالکن نشستم و بھ او خی و آن سودمی کشنی زمی کردم و خودم را روشیرھا
. پنھان کرده بود مواد در خانھ یحتما از قبل، کم. دی ساعت نگذشتھ دوباره کشکی کرد و بھ یترک م

 بالکن باز رد.  خودش خواستھ بود ترک کند، خودش گفت کمکش کنمنباریا.  حرف خودش ھم نماندیرو
 :دمی را شنشیصدا. سر بلند نکردم. شد، حتما آرزو بود

 ... بود، چرا داد زیداداش چ-
 شوھرش، الل شده دنی شدم کھ با درهی بھ او خیچارگیسر بلند کردم و با ب.  خفھ شدشی صداکبارهی و

لحظھ . نمی شکستنش را نبنی از اشیاز جا بلند شدم تا ب. اوردمی ھق ھقش کھ بلند شد، طاقت نیصدا. بود
 : گفتمومرثی آخر رو بھ کی
 یاز چشمم افتاد-

عقب عقب بھ سمت در .  گذاشتھ بودومرثی صورت کی اش را رویشانیآرزو پ.  زمان حال برگشتمبھ
 . سوختی گونھ ام میرزو رو آیلی سیجا. اطاق رفتم

.................... 
 دود ی دود کردم و ھگاری سیداخل اطاقم نشستم و ھ. آن روز بھ شرکت نرفتم. دی باری می تندباران
بھ خاطر چھ انگل . از دستش ناراحت بودم.  زده بودیلی افتادم کھ آرزو بھ صورتم سی لحظھ اادی. کردم

 ی حالیبا ب. بود بھ ساعتم نگاه کردم، ساعت دو بعد از ظھر.  من دست بلند کرده بودی رویتی خاصیب
 کھ بھ تن داشتم، ی بلندنی شرت آستی و تیبا گرمکن ورزش.  تخت بلند شدم تا بھ دنبال پرند برومیاز رو

 ... آمدمرونیاز خانھ ب
 : زدمی جانی باز ھم بغ کرده بود، لبخند بپرند

 ؟یی داھیھوم؟ چ-
 : را جلو فرستادنشیری زلب

 ، کنھی مھی مامانم ھمش گرییدا-
 : کردماخم

 گھ؟ی میچ-
 ؟یی دای دوسش ندارگھی د،ی گفت تو دوسش نداریی بھ باباروزید-

 :دمی را کشلپش
 ییدوسش دارم دا-
 ؟یمنم دوست دار-
  تو رو ھم دوست دارمزم،یآره عز-
 ؟ی خری کاکو مری برام شییپس دا-

 رد؟ی کرده بود تا رشوه بگینی ھمھ مقدمھ چنی، ا جان گرفتلبخندم
 گھ؟ی کاکائو دریش-
کنار شرکت، .  شرکت برومابانیراھنما زدم تا دور بزنم و بھ سمت خ.  دست زدی خوشحالبا
 ... داشتی داغ و خوشمزه ایرکاکائوھایش
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از . ستادمی امی گلرخ سر جادنی شوم کھ با دنی کاکائو را بھ دست پرند دادم و خواستم سوار ماشریش
 حضور یھنوز متوجھ .  نگاه کردی و بھ باران شالقستادی ساختمان ای دامنھ ری آمد و زرونیشرکت ب

 کبارهی کرد، ھا دستانش را مقابل صورتش گرفت و. ستادمی دامنھ اریبھ سمتش رفتم و ز. من نشده بود
 تکان داد و خواست یاچھ شد و سردستپ.  نگاھش کردمی جدی افھیبا ق.  جا خورددنمیسر چرخاند و با د

 : کردمشیبرود کھ صدا
 کجا؟-

 : گفتی آرامبھ
  رم خونھیم-
 : باال رفتمی از ابروھایکی
 ؟یری مادهی بارون پنی اریز-
 :با طعنھ گفتم.  سر جواب مثبت دادبا
 ؟یری مادهی بارون پری کھ زی ندارنیمگھ ماش-

 : کردزمزمھ
 نھ، فروختمش-

 : را کج کردمگردنم
 ؟یری بود، حاال چرا با آژانس نمامرزتی مادر خدا بادگاری ،یآخ-
 : دھان باز کردیدوباره سوالم را تکرار کردم، بھ سخت. جوابم را نداد.  با تمسخر بھ صورتش زل زدمو
 پول آژانس ندارم-

 کھ برود، دیدوباره چرخ.  اش بدبخت بودییبدبخت بود، مثل دوران دانشجو.  ھم تھ دلم خنک شدباز
 : زدمشیصدا

  رسونمتی سوار ماشن شو مایگلرخ، ب-
 : رفت جواب دادی کھ مھمانطور

 رمی خودم میمرس-
 : و راھش را سد کردمدمی شدم و دوی سر باال جواب دادنش عصبنی ااز
  صدامو ببرم باال؟ابونی وسط خی خوای سوار شو، مای گم بیم-

 : آوردمنیی را پامی تن صدای دلم سوخت، کمدم،ی را در چشمانش دترس
 ... خورمتی نترس نمنھ،یخواھر زاده ام تو ماش-

با خشم .  کردی بود و بھ او نگاه مستادهی ای صندلی روی در عقب را باز کرد، پرند با کنجکاوگلرخ
 :گفتم

  جلونی بشستم،ی نیمن راننده شخص-
 : لج کردپرند

ِاھھ، مھ، من عقب نم-  نمی شیِ
 : شدمنیسوار ماش.  شدی مسی باران، خری زشی بود، کم کم لباسھاستادهی انیر ماش کنافی بالتکلگلرخ

 یی ور دانی اای پرند بن،ینیدوتا با ھم بش-
 : مالحظھ در آغوشش نشستی شد و پرند بنی سوار ماشگلرخ

 ادیمن خوابم م-
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 : را از دستش گرفتموانیل.  کاکائو اش را بھ سمتم گرفتری شی خورده می نوانی لو
  خوب، تو بغل خالھ بخوابلیخ-

 :دی بھ سر پرند کشی دستگلرخ
 ،بخواب خالھ-

 ی چشم نگاھش کردم کھ با لبھایاز گوشھ . استارت زدم و بھ راه افتادم.  تنم را گرم کردشی ھم صداباز
خودش .  خواب بودمھی اش چسبانده بود و ننھیپرند سرش را بھ س. بھ ھم فشرده بھ رو بھ رو زل زده بود

 : گفتی را شکست و با دستپاچگنیکوت ماشس
  شماستھی شبگمیم-

 : را چرخاندمفرمان
  مادرشھھیشب-
باز ھم .  مچالھ کردم و کنار دنده گذاشتمرکاکائوی شی خالوانیل.  آرزو، پکر شدمشبی دیلی سیادآوری با و

 یھ مدام روشش دانگ حواسم بھ گلرخ بود ک. ستادمیپشت چراغ قرمز ا.  حکمفرما شدنمانیسکوت ب
 :دمی پرسیالی خیبا ب.  معذب شدهیمعلوم بود حساب.  شدی جا بھ جا میصندل

 ؟ی ھستیاوضاع چطوره؟ از کار راض-
 : تکان دادیسر

 آره خوبھ-
 : بھ پرند انداختی نگاھمی نو
 دیخواب-

 چند لحظھ یسر بلند کردم و برا.  بوددهی را خم کردم و بھ پرند چشم دوختم کھ در آغوشش خوابسرم
 رفت کھ یقلبم م.  نگاه کردرونیبھ سرعت چشم از من گرفت و از پنجره بھ ب. نگاھمان در ھم قفل شد

 سبز شد و بھ اغچر.  و خودم را آرام کردمدمی کشقی بکوبد کھ نفس عمواری خودش را بھ در و دنھیدر س
 : بھ دور و برش نگاه کردیوارد محلھ شان شدم، با نگران. راه افتادم

 شھی برام بد مھینی بی میکی ،ی شم، مرسی مادهی جا پنیمن ھم-
 : تلخ شدزبانم

  بلند برسوننشی با شاسستیآره، واسھ زن مطلقھ خوب ن-
پرند را در آغوشش جا بھ . ختی کالمم اعصابم بھ ھم ریاز تند. جوابم را نداد.  پارک کردمابانی کنار خو

 زدم و دستم بھ مھی خشی درشتم روکلیبا ھ. رمیجا کرد و خودش را بھ سمتم خم کرد تا پرند را از او بگ
 ھر دو نفرمان بود، آن ھم ر شد اگر پرند دختی دلم گرفت، چھ مکبارهی.  اش دراز شدنھی سیسمت قفسھ 

 من و خودش را ی ندهی مغز بود کھ آیتر احمق و ب دخنیچقدر ا.  کھ بچھ ھا را دوست داشتمی منیبرا
 او را گری دی قھی تا چند دقدیبا.  پرند ثابت ماند کھ معصومانھ بھ خواب رفتھ بودینگاھم رو. خراب کرد

 کبارهی بچھ چھ بود؟ نیسرنوشت ا.  کردی مقی تزرد بردم کھ پدرش در آن بھ خودش موای میبھ خانھ ا
 دیاز جا پر.  گلرخ گذاشتمی شانھ ی سرم را رواری اختیب.  نفسم بد آمدبت،ی ھمھ غم و مصنیبا فکر بھ ا

 : گفتمی خفھ ایو خواست خودش را عقب بکشد، با صدا
 شمی ندارم، اعصابم خرابھ، االن آروم متی لحظھ صبر کن، کارھی-
 دمی کشقینفس عم.  من مسکن بودی دختر برانیاصال ا.  ام را کھ بھ شانھ اش چسباندم، آرام شدمیشانیپ

.  گردنو بناگوشم، برق از تنم گذشتیبا تماس کف دستش رو.  ام را پر کردینی بی خوبیو باز ھم بو
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.  شدمرهی خنشبالفاصلھ سر بلند کردم و بھ چشما.  رفتجی گردنم گذاشتھ بود، سرم گیدستش را رو
کشد کھ نگذاشتم و شانھ اش را گرفتم و  آورد و خواست خودش را عقب بنیینگران شد و دستش را پا

 و دوباره خواست خودش را عقب بکشد، مجال ندادم، چانھ اش را در دیترس.  صورتش خم شدمیرو
 ....دمشیس*دست گرفتم و بو

 آرام شده بودم و بیعج. انگار در خلسھ بود.  چشمان بستھ اش ثابت ماندی را بلند کردم، نگاھم روسرم
 ی اجزای و نگاھم رودمی کششیھا* لبیانگشت شصتم را رو. م رفتھ بود از دلیچارگیآن حس ب

 اش یانشی ام را بھ پیشانی وپدمی پلک بستھ اش را بوسی رونباریدوباره خم شدم و ا. دیصورتش چرخ
.  سر خودش استری امروزم زی ھای از بدبختیمی آمد نادمی انتقام برگشت و یکم کم حس موذ. چسباندم

.  سرش را بھ عقب پرت کردم و از او فاصلھ گرفتمکبارهی شد، شتری صورتش بی رومیفشار انگشتھا
 :فتم گیبھ آرام. دی باری میباران ھمچنان شالق.  گذاشتمنی فرمان ماشیدستانم را رو

 برو-
 یبا صدا.  عاشقانھ، نداشتیسھ ھا* برخورد را بعد از آن بونی لحظھ مکث کرد، انگار انتظار اچند

 : گفتیگرفتھ ا
  شمادهی پریبچھ رو بگ-
 ضی ھمھ احساسات ضد و نقنیاز ا.  شدی شدنش، دوباره تھ دلم خالکیبا نزد. دی خودش را بھ سمتم کشو

 ی پرند تکاندم،ی کشرونی مالحظھ پرند را از آغوشش بی دست بردم و بکبارهی. دمیبھ مرز جنون رس
 :با اخم گفتم. خورد و چشمانش را باز کرد و دوباره بست

 یخوش اومد-
با حسرت بھ رفتنش . دی از ساختمانھا دویکی ی دامنھ ری زی شد و در را بست و بھ تندادهی پنی ماشاز
 .... شدمرهیخ

................. 
 : قرار داد را بھ سمتم گرفت و گفتی برگھ ھاروشن

 ای خوام بترکونیمھندس، م-
 : وارد شدی از در لودگرجیا.  گفت و ھر دو نفر قھقھھ زدندیزی گوشش چری زی قاسمی آقاھمکارش

 می ما ھم بخندنی بود؟ بلند بگیچ-
روشن با تھ .  کردم و بھ آن سھ نفر زل زدمی گردان خودم را چپ و راست می صندلی کھ روھمانطور
 :خنده گفت

  عجلھ دارم شھرکو بسازم و خانوم دوممو ببرم اونجاگھی بھم مینالوط-
 : و با ذوق گفتدی خندرجیا
  دمت گرم جناب روشن، شما ھم بعلھ؟یآ-

 : گفترجی با خنده رو بھ ایقاسم
 ؟یمھندس مگھ تو ھم دو تا زن دار-
 : قھقھھ زدرجیا
  ندارمشمی ھمون اول،ینھ حاج-
 : بھ من انداخت کھ با نفرت بھ او زل زده بودمی نگاھمی نو
 رمیالبتھ تو فکرشم کھ زن بگ-
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 : را گرفتانھی مروشن
 ؟ی سراغ دومیری می کیبعد بھ سالمت-
 : خنده گفتانی با آنھا ھم صدا شد و مرجیا. دی پر صدا خندی بھ ھمراه قاسمو
  نسلادی فقط واسھ ازدرمی گی رو می اول،ی بھ نوبت حاجابیآس-
 : زدھی تکی صندلی بھ پشتو
 ، واسھ عشق و صفارمی گی رو میدوم-
 : زد و ادامھ دادی چشمکو
 ی حاجای بچسبیھ دومب-

  بھ من بود؟رجی بھ من بود؟ منظور امی مستقری متلک غکی نی تند شد، انفسم
 : کھ مرا مخاطب قرار داده بود، سر چرخاندمی حاجی صدابا
 ؟یگی می شما چیوسفیخوب مھندس -
 : گفتمی حواسپرتبا
  در مورد ساخت شھرک؟؟یچ-

 :دیخند
  پھلوون، در مورد دو زنھ بودنھیشھرک چ-

 : زدمپوزخند
  کنھی مری ھا تو گلو گی گنده خورنی استم،یمن اھلش ن-

 : اش از حالت خنده در آمدچھره
 چرا اونوقت؟-

 : بھ چپ و راست، تاب دادمی صندلی را روخودم
 ارهی بھ بار میمونیپش-
 :دمی از سر تا بھ پا لرزشی گاو می صدابا
 مانی بشم امونی کنم کھ پشی نمیزی برنامھ ریمن جور-

باز ھم متلک بارم کرده بود، مطمئن بودم .  کردی زل زدم، با لبخند بھ من نگاه مرجی چرخاندم و بھ اسر
 مردم و ی بود کھ با مرورشان، ھزار بار میاھی خاطرات سادآوری جملھ نیکھ متلکش مرا نشانھ گرفتھ، ا

 ... شدمیزنده م
باز ھم متلک بارم کرده بود، مطمئن بودم .  کردی زل زدم، با لبخند بھ من نگاه مرجی چرخاندم و بھ اسر

 مردم و ی بود کھ با مرورشان، ھزار بار میاھی خاطرات سادآوری جملھ نیکھ متلکش مرا نشانھ گرفتھ، ا
 ... شدمیزنده م
 نی تا دست نامردترجانیآمده بودم ا.  شرکتش زل زدمی پارک کردم و بھ تابلورجی ساختمان شرکت امقابل

 و ومرثی را کھ کی لحظاتی انتقام ھمھ دیبا.  وارد شومی را بفشارم و با او از در آشتنی زمیمرد رو
 ی مشی بودم پدهیش ھمانطور کھ من نقشھ کزیاگر ھمھ چ.  دادی کرده بودند را پس مھیآرزو خون گر

 یگوش.  نشاندمی ماهیو را بھ خاک س گذاشتم و ای را کف دستش مرجی حق اگری دو سال دیکیرفت، تا 
 : حامد را گرفتمی و شماره دمی کشرونی ببمیام را از ج

 الو حامد-
 جانم داداش؟-
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  شک نکرده؟یزی کھ بھ چرجی اگھ؟ی شده دی اکی خوام برم باال، ھمھ چی در شرکتم، میحامد جلو-
 بھم خورده، مونی و دوستی زنی جان، االن چند ماھھ رو مخش رفتم و گفتم تو با من حرف نممانینھ ا-

  تختالتیبرو باال خ
 :دمی کشقی عمنفس

  کنمی خبرت مرون،یباشھ، پس حواست باشھ، از شرکت کھ اومدم ب-
داخل شرکت شلوغ بود و چند نفر در حال رفت و آمد .  نبودیشرکت چندان بزرگ.  شرکت شدموارد
 داد، بھ سمتش یشستھ بود و بھ تلفن جواب م نیزی ثابت ماند کھ پشت می دختر جوانینگاھم رو. بودند
 :رفتم

 سالم خانم، با مھندس کھن کار دارم-
 : کھ پشت خط بود، گفتی بھ کسرو

 یچند لحظھ گوش-
 : بھ من نگاه کردو
 ن؟ی داریوقت قبل-
 ،نھ از دوستانشون ھستم-
 ؟یآقا-
 یوسفی مانی ا،یوسفی مھندس دیبگ-
 نیچند لحظھ اجازه بد-
 شلوارم فرو بردم و سر بیدستم را داخل ج.  از اطاقھا شدیکی گذاشت و وارد زی می را روی گوشو

 را در ی کوچکی بزغالھ ی بلند و قھوه ای با موھایدخترک.  زل زدمواری دیچرخاندم و بھ عکس رو
.  امآمده قی نارفکی فکر نکنم کھ بھ سراغ نی کردم بھ ایدرستم را مشت کردم و سع. آغوش گرفتھ بود

 . را بھ او بزنم و آرام شومشمی است تا بھ وقتش نی بازکی فقط نیھنم تکرار کردم کھ ادر ذ
 مانیا-
 رجیا. خودش بود. دمی بستم و دوباره گشودم و بھ سمتش چرخی چشمانم را بھ آرامش،ی صدادنی شنبا

دو طرف .  کھ بھ گردن داشتیی طالری و زنجنھی سی باز تا روی قھی درشت و ھمان کلیبود، با ھمان ھ
 فکر کرده بود از ماالاحت.  بھ من زل زدیدو دل شد و با نگران.  فرستادمنیی لرزش پای را بھ نشانھ میلبھا

 :دست مشت شده ام را رھا کردم و گفتم.  آگاه شده امدشی پلینقشھ 
 ؟ی خوایمھمون نم-

 : گفتی چھره اش از ھم باز شد، با دستپاچگحالت
 ی تو، خوش اومدای، ب داداشایب-

 کردم تا بھ دای پیدی شدلی لحظھ مکی یبرا.  آدم ابلھ نبودمنیِمن داداش ا.  ھم فشردمی را رومیدندانھا
 .... فرو افتاده، وارد اطاقش شدمیسمتش حملھ کنم، اما بھ زحمت خودم را کنترل کردم و با سر

 : گفتدهی و با رنگ پرستادی را کھ بست، مقابلم ادر
 ق؟ی رفی راه گم کردنمت،ی بی منجای اشھی نمباورم-
 کردن بود، ی افکارم را پس زدم، االنفقط زمان نقش بازعیاما سر.  قلبم فشرده شدق،ی رفی کلمھ دنی شنبا

 :با بغض گفتم
  مادرم مرد، گلرخ شوھر کردرج،یروزگار کمرمو خم کرد ا-
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 ھم گارد دیاز ذھنم گذشت کھ با.  بھ سمتش رفتم، گارد گرفت و وحشت زده بھ من چشم دوختکبارهی و
 :خودم را در آغوشش انداختم.  کردهی دانست چھ غلطی می شرف عوضی گرفت، بیم
 رجیداغونم ا-
 : نشستمی واقعا بغض تھ گلونباری او
  شدمچارهی افتادم، بی بھ چھ فالکتی دونینم-

 :دمی کھ دور شانھ ام حلقھ شد، از نفرت لرزدستش
 دلم یلی بود، خینی کنھ، آروم باش، خبر مادرتو دارم، خانوم نازنی نمھی مرد کھ گرمان،یآروم باش ا-

 سوخت، خدا رحمتش کنھ
 کردن نبود، ی نقش بازگری دنیا.  گونھ ام سر خوردی صورتم گذاشتم، اشکھا روی دو دستم را روھر

 .ختمی ریرم اشک م مادیواقعا برا
  کردی نامردیلی ناراحت شدم جون داداش، خیلیخبر گلرخو ھم دارم، خ-

 :دمی ام را باال کشینی در مقابل چشمانم نقش بست، بومرثی مظلوم آرزو و کی چھره
  رو دلم داغ گذاشتھی گلرخ بدجورق،ی کمکم کن رف؟ی دست راست پدرخوانده بودشھی ھمادتھی رجیا-

 : کتفم گذاشتنی را بدستش
 ی تازه کنی نفسھی ی رو صندلنی بشای کار کنم داداش، بیچ-

 : را بلند کردمسرم
 با ھم ی اومدم سراغت، من و تو وقتنی واسھ ھم؟ی کنی بھ گلرخ بزنم، کمکم مشموی خوام نی مرجیا-

 می ترکوندی رو مای دنمیبود
 : تکان دادمی سرو
 داداش-
 :اورمی جملھ را بز زبان بنی بھ خودم فشار آوردم تا بتوانم او
 آدم بدبخت کھ ھی رو بھ روت واستاده، ی کنی ببی ول،ی دونم ازم دلخوری نبودم، می خوبقیمن برات رف-
 رجیِ نداره، پوچ پوچم ایچی نداره، نھ مادر داره، نھ عشق داره، ھی چچی ھگھید

 بودم، من بودم کھ ی ماھرگریمن باز. دمی را از حالت چشمانش فھمنی قرار گرفتھ بود، اری تاثتحت
 :دی بھ چانھ اش کشیدست. توانستم گولش بزنم

  سرتھ؟توی فکر مان؟ی اھینقشھ ات چ-
 : را تنگ کردمچشمانم

  خوام واسھ شوھرش پاپوش بدوزمیم-
 : را پاک کردممی با دستم اشکھاو
 ی ھام بھم میزی برنامھ رارم،ی بھ بار میمونی کنم، پشی اوضاع درب و داغون اگھ بخوام کارنیمن با ا-
 زهیر

 : کردتی ھدایھای از صندلیکی بھ سمت مرا
 ، کنمی عجلھ نکن، باشھ کمکت منجا،ی انی بشایب-
 : آب دھانش را قورت دادو
 میقیمثل اون وقتھا رف-

 : ولو شدم و با نالھ گفتمی صندلیرو
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  تنھا شدمیلی ندارم، خای تو دنی دلخوشچی ھرجیا-
 : کردزمزمھ

 ... خواھرست؟ی دور و برت نیمگھ کس-
 : حرفش را عوض کردو
  کجان؟نایشوھر خواھرت ا-

 آرزو ی ھای دانم بدبختی خواست بفھمد تا چھ حد می بود، مدهی پدر ترسیب.  دستم را مشت کردمدوباره
 : انداختمنییسرم را پا.  سر خودش استریو شوھرش، ز

 ،رمی گی کمک نمومرثی خودشو نو دارن، من اصال از کیھایاونا گرفتار-
 :ی پرسدی کنجکاوبا
 چرا؟-
 ؟ی کنی کمکم من،ی حال و روزمو ببقی رف؟ی کنی تو بگو کمکم مرج،ی برات اگمیم-

 : شانھ ام گذاشتی را رودستش
 ،می سر فرصت فکر کندی کنم، گفتم عجلھ نکن، بایباشھ، کمکت م-
 : التماس گفتمبا
 ،ی نکنمونمیپش-
  ذره صبر کنھی م،ی بشمونی کنم کھ پشی نمیزی برنامھ ریمن جور-
 : قھقھھ گفتانی مرجیا.  بھ زمان حال برگشتمش،ی و گاومی روشن و قاسمی قھقھھ ی صدابا
 ؟ی بذاری خوای دلت می کجاگھی روشن، زن سومو دی حاجی باحالیلیخ-

 :دی خندروشن
  سرمی روذارمیاونو م-
 : دستانش را باال آوردرجیا
 شکشی پی ام، سومینھ، من بھ ھمون دو تا راض-
 . شک نکندزم،ی تند و تی نگاه ھانی دوباره نگاھمان در ھم گره خورد، بالفاصلھ لبخند زدم تا بھ او

....................... 
 : بھ ترانھ گفتمرو

 نی ببرفی تشرنی تونی مد،یخانوم حق دوست، خستھ نباش-
 :فت بھ ساعتش انداخت و گی نگاھرجیا
  رسونمتونی خانوم حق دوست، مھیکی رمونیمس-

 : شددی سرخ و سفدخترک
  شمینھ، مزاحمتون نم-
.  ھم داشتییبای نازی افھی قمی توانستم بگوی می نبود، حتییبایدخترک ز.  شدمرهی دقت بھ چھره اش خبا

 نگاه کردم کھ رجیبھ ا.  نداشتی ھمخوانشی درشت گاومکلی گرد و چاق کھ اصال با ھکلیبا آن ھ
 شده؟ دخترک نی ازی قورت دھد و با خودم فکر کردم کھ واقعا عاشق چھ چکجای بود دخترک را کینزد

 نی با انکھی بعد از ایعنی نسل از زن اولش بود و عشق و صفا با زن دومش؟ ادی ھمان ازدانینکند جر
ذشت، روح و روانم بھم  کھ ھمزمان از ذھنم گی گرفت؟ از فکری کرد، زن دوم میدختر ازدواج م

 :دمی پررجی حرف اانی بھ مخت،یر
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  اصرار نکن مھندسان،ی دوست نداشتھ باشن بدیشا-
 : بھ من انداختی نگاه تندرجیا
 ،سی االن آژانس ھا ھم ھمھ رفتن واسھ سرواد؟ی می چھ بارونینی بینم-
 :دی دوباره بھ سمت ترانھ چرخو
 ،دییخانوم من در خدمتم، بفرما-
 :دی بھ سمتم چرخو
  خداحافظم،یما رفت-

در اطاقم را قفل کردم، از شرکت .  بعد، ترانھ ھم از مقابلم گذشت و در شرکت تنھا شدمی قھی دقچند
چشمانم را تنگ کردم، .  بود، جا خوردمستادهی گلرخ کھ مقابل در انتشارات ادنی با دکبارهی آمدم و رونیب
 کھنھ ی کفشایھم نگاھم رو از سر تا بھ پا براندازش کردم و باز . باشدی توانست تصادفی نمداری دنیا

 .اش ثابت ماند
 سالم-

 : تا در شرکت را قفل کنم، کھ مرا مخاطب قرار داددمی بلند کردم، جوابش را ندادم، چرخسر
  تونم باھات صحبت کنم؟یم-

 : جواب دادمکوتاه
 نھ-
 . در شرکت را قفل کردمو
  کنمیخواھش م-

 . ھم شد درمیاخمھا
 رمی گی وقتتو نمادیز-

 : در ھم گفتمی و با ھمان اخمھادمی سمتش چرخبھ
  برمدی فقط زود حرفتو بزن باشنوم،یبگو م-

 : را در ھم گره کرددستانش
  کنمی خواستم ازت معذرت خواھیمن م-

 کند؟ چقدر جالب، یکھ معذرت خواھ.  صورتم جا خوش کردی روی از ھم باز شد و زھر خندمیاخمھا
 : تکان دادمیسر.  کندی بود کھ عذر خواھدهی رسجھی نتنیبعد از سھ سال بھ ا

 ،باشھ قبول کردم-
 : بھ راه پلھ ھا اشاره زدمو
 حاال برو-
 : قدم بھ سمتم آمدکی
  کشمی می من چھ عذابی دونی من گوش کن، نمیتو رو خدا بھ حرفا-

 عمرم ی سالھانی کھ سھ سال از بھتردمی عذاب را من کشد؟یکش ی در ھم شد، او عذاب ممی اخمھادوباره
 عشق دنش،ی کھ با ھر بار ددمی کشیعذاب را من م. دود شد و بھ ھوا رفت، مادرم مرد و خودم رگ زدم

 داشتم ست دوگری دی خواستمش و لحظھ ی لحظھ بھ حد مرگ مکی.  نشستیو نفرت ھمزمان در دلم م
 : جواب دادمی خشنیا صداب. با دستان خودم خفھ اش کنم

 ؟ی کشی عذاب می اصال بابت چ؟ی خانوم ملکیدی کشیتو چھ عذاب-
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 : گفتی لرزانی صدابا
  اومدمی بھ روز زندگی چیتو خبر ندار-
 : نفرت بھ چشمانش زل زدمبا
 ی زن سوم شوھر سابقت بوددمی کھ سرت اومد حقت بود، شنییھر بال-
با دستش . دی چرخی صورتش می قرارم روینگاه ب.  بھ من چشم دوخترهی نگفت و ھمانطور خیزیچ

 :مقنعھ اش را مرتب کرد
 ....ینجوری اگھی دی بالھا سرم اومد، اگھ بدونیلیخ-

 : را بھ کمر زدمدستم
 ،ی در شرکتش بمونی ذاشت دو ساعت رو بھ روی من بود نمی جای کار کردم؟ ھر کی چ؟یچھ جور-

 از ستم،ی دنبال انتقام نگھی منم د،ی کنی ساختمون کار منی ھمی جا تونی ھم دو ماھھیکی تو االن یول
 ؟ی ترسی ممی شترنھیک

 : را دو طرف بدنم گشودمدستانم
  نترسختھ،ی کرک و پرم رن،یبب-

 بھ من و گلرخ زل زد و بھ سمت یبا کنجکاو.  آمدرونی از آن بی انتشارات باز شد و مرد جواندر
مرد جوان کھ وارد آسانسور شد، کالفھ شدم و .  انداختنییگلرخ معذب شد و سرش را پا. آسانسور رفت

 : و در شرکت را باز کردمدمیچرخ
 می حرف بزنستی خوب ننجای تو شرکت اایب-
 : بھ من زل زدی نگرانبا
 ...تو شرکت-

 :دمی و بھ مچ دستش چسبدمی سمتش پربھ
 ، بوسمتی کنم و می کھ بغلت منھی کنم ای کھ می کارتینترس، نھا-
 : پوزخند زدمو
 ادیتو ھم کھ چقدر بدت م-
 ... او را بھ داخل شرکت کشاندم و در را بستمو
 : زدم و گفتمھی تکی منشزی مبھ
 خوب؟-

 : سر بلند کردمی صدادنی بود، با شنستادهی کنار در شرکت اگلرخ
 ھا؟-

 : را کج کردمسرم
  بھشون گوش کنمی کھ خواھش کردییحرفتو بزن، ھمون حرفھا-

 : تکان دادیسر
 ...یوسفی ی آقاد،یببخش...مای انیآھا، بب-

تھ دلم مالش رفت، با .  کردی دوباره مان، مرا بھ اسم کوچک صدا مداری بود کھ بعد از دی بارنیاول
 : گفتمی خشنیصدا

 رفتو بگو حی ھی صدام کن، بقمانیھمون ا-
 : نگاھم کردمستاصل
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 و دخترش ھی حورنقدری اوضام ناجور شد، ایلی خی سربازی رفتی من فشار بود، وقتی خونھ رویتو-
 ، کنمی کار می چدمی نفھمگھی کردن کھ دتمیاذ
 : را فشردمزی می لبھ می پنجھ ھابا
 ی مرد خالفکار شدھی زن ی بعدش رفتگھ،ی دیدی نفھم،یگیراس م-
 : گفتمشخندی با نو
 دنی گفتھ پونزده سال زندون واسش بررجیا-
 : لبخند زدمو
  کرده بود؟ی غلطیچ-
 : چشمانم را تنگ کردمو
 مواد مخدر، ھوم؟-

 :قھقھھ زدم.  تکان دادیسر
 ی مطلقھ ھی ی نھ؟ کھ بعد بش،ی زنش شدی بشھ آخر و عاقبتت منو دو دره کردنی انکھی واسھ ایگل-

 بدبخت؟
 می پاھای جدا کردم و روی منشزی ام را از مھیتک.  تر شدکی و نزدکید، نزد بھ سمتم آمی آرامبھ
 بود کیاز ترس نزد.  بھ او زل زدمی جدی آمد؟ با نگاھی دختر تا کجا جلو منیجالب بود، ا. ستادمیا

 بھ دی ترسی نمه؟ مکان بستھ، با من تنھا ماندنی در ای لحظھ با خودم فکر کردم با چھ جراتکی. ردیبم
  کھ بر سرم آورده بود، بھ او تجاوز کنم؟ییجبران آن ھمھ بال

 :ستادی ام ای قدمکی ی فاصلھ بھ
 مانیا-

 نگاھم را چرخاندم و یپشت سر ھم پلک زدم و بھ سخت.  ثابت ماندشیھا* لبی قرارم روی ھم نگاه بباز
 . شدمرهیبھ چشمانش خ

 ، ترسمی تو می شترنھی من از کمانیا-
 : کردماخم

ِ ذره اون مغز پھنتو بھ کار بنداز، واقعا ھیلرخ گ-  ھم ازش مونده کھ من یزی چگھی مثھ تو دی آدم بدبختھیِ
 رم؟یبخوام سر بھ سرش بذارم و انتقام بگ

 : در شرکت را نشانش دادمی حوصلگی با بو
 ریبرو خونھ، وقت منو نگ-

 : التماس افتادبھ
 و دخترش منتظر ھی خونھ حوری تومانی انم،ی بی شبا کابوس می من بعض،یدیتور و خدا بگو منو بخش-
 ی مرابموی حتما زننی بھونھ ازم ببھی ندارم، باور کن یی پدرم جای خونھ ی توگھی بھونھ ھستن، من دھی

 ؟ی بگذرم کار کنم کھ ازی تو رو خدا بگو چرون،ی بامی شم از اونجا بیزنن و منم مجبور م
 شی بود کھ در ذھنم برای چھ کار کند؟ تنھا راھش ھمان نقشھ ادی پرسیم.  اش زل زدمی چشمان اشکبھ

 بھ کارش ی کارگری افتاد، دی خواست، می کھ دلم مینقشھ ام حرف نداشت، اگر آن اتفاق.  بودمدهیکش
 .نداشتم

 بھت بگم غلط کردم خوبھ؟ بگم گھ خوردم خوبھ؟-
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 ی گرفت و فالکتش را میاصال اگر نقشھ ام م.  کردی دل مرا خنک نمنھاینھ ا.  را تنگ کردمچشمانم
 ی از من دوا نمی جمالت کھ دردنی افتاد، االن گفتن ای آن موقع بھ غلط کردن و گھ خوردن ھم مدم،ید

 : باال رفتشی صداد،یتمسخر را کھ در نگاھم د. کرد
 شم، اصال یص م عذاب وجدان خالنی منم از ا،ی سبک شددی گوش من، شای بزن توایخوب ال اقل ب-

 جا منو بزن بذار شبا راحت نی تو رو خدا ھماد،ی برام می ھمھ بدبختنی تو پشت سرمھ کھ انی نفردیشا
االن اون  ، تقاص گرفتی کھ خدا چجوریدی ام کھ رفتم شوھر کردم، دی آدم پستیلیبخوابم، آره من خ

 گن،یار جور حرف پشت سرم م زن مطلقھ ام، ھزھی رفتھ زندون، من گھی واسھ پونزده سال دکھیمرت
 بودم، دوست داشتم پول داشتھ باشم، ی چقدر حسرت بھ دل ھمھ چینی ببی من نبودی وقت جاچی تو ھیول

  بازم ھمون آدم گدامن،یدوست نداشتم گدا باشم، حاال بب
 . بھ رخت و لباسش اشاره کردو
  ھمھ عذاب نکشمنی کن بذار ای کارھیخوب بزن منو خالص بشم، -

 کبارهی کند، ی دانست حس نفرت را لحظھ بھ لحظھ در وجودم شعلھ ور می گفت و نمی گفت و می ماو
 خودم ی کھ در حمام رگ زده بودم مقابل چشمانم ظاھر شد، داخل خونابھ یخشمم فوران کرد، صحنھ ا

مقابل  ھمھ  مادرم، ھمھ وی پدرم برای ھایتابی بم،ی کھ مادرم با بھ خاک سپردیصحنھ ا. نشستھ بودم
 : بھ ھق ھق شدلی گلرخ تبدیصدا. چشمانم نقش بست

 ی برم ازت مای دنی ھر جاگھی ترسم، دی مدمتی دوباره دی ترسم ازت، از وقتیمنو بزن خالص شم، م-
  کنمی تو میزی کنکنم،ی منو ببخش، من اصال برات جبران ممان،یترسم، تو رو خدا ا

 گوش گلرخ ری چرخ خورد و آنقدر محکم زمی عقب رفت، آنقدر عقب رفت کھ تنھ ام نی دستم کدمینفھم
 . آمدرونی از دھانش بی نامفھومی ور شد و صداکیخواباندم کھ بدنش 

 گوش گلرخ ری چرخ خورد و آنقدر محکم زمی عقب رفت، آنقدر عقب رفت کھ تنھ ام نی دستم کدمینفھم
 . آمدرونی از دھانش بینامفھوم ی ور شد و صداکیخواباندم کھ بدنش 

 ور شده، کمرش کیبھ دخترک کوتاه قد مقابلم زل زدم کھ با صورت .  در تنم نشستھ بودی عصبلرزش
 ام نابود شده یزندگ.  کندھی زدمش تا خون گری آنقدر مدیبا.  دست من نبودارمی اختگرید. خم شده بود

. زمی را برزھرم ل تحمل کنم تا بتوانم سر فرصت نامرد را سھ ساشی گاو مرجیبود، مجبور شده بودم ا
 شدم وانھی را تمام کند؟ دوباره دزی ھمھ چی خشک و خالی عذرخواھکی خواست با ی دختر منیآن وقت ا

 :دمی کوبواری شده بود، او را بھ دری کند اما دیو بھ سمتش ھجوم بردم، خواست حرکت
 ادمی من ببخشمت؟ ھنوز یگی می االن اومدیدی خوابکھی سھ سال بغل اون مرتیاره، رفت...ھرزه، پت-

 ی و ھفتاد تومن شده بودصدی عاشق اون سینرفتھ روز آخر بھ من گفت
 : زدمادی فرکبارهی و
 ، و ھفتاد تومن پول کالس کنکور خواھرم بودصدی، اون س....ی کھیزن-

 :دمی کوبواری و او را دوباره بھ ددمی اش کشقھی از
 ، چقدر دوست دارمی دونستی تو کھ م؟ی گلی کارو بکننی ا با منیچطور تونست-

 : کالفھ شدمم،ی لرزش صدااز
  بخشمتی وقت نمچی بخشمت گلرخ، ھی ببخشمت؟ نمیگی میاالن اومد-
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 انداختم و با او ازدواج ی خودم را بھ دردسر مدی در سرم چرخ خورد، اصال چرا بای ھمان فکر موذو
 جانی آن ھمھ ھدم،یب* خوای بار با او مکی داشتم اگر نانی آتشم تند بود؟ اطمنکھی کردم؟ مگر نھ ایم

 :دست بردم سمت مقنعھ اش.  کردیفروکش م
  شمی مری سی از زندگ،یدی خندیست بھ من م* ناموی ور دل اون شوھر بادی مادمی یوقت-
 : گفتھی گربا
 شرکت بدون مزد برات کار نی تو ھم جانی ھمامی کنم، من می بھ من فرصت بده، من جبران ممان،یا-
 ... کنم، تو رو خدایم

 :دمی را از سرش کشمقنعھ
 ؟ی زنده کنی تونی مگھ مادرمو می منو بکنی ھزار بار کلفت،ی کردتمی اذیلی خ،ی کنم گلیبھ تو رحم نم-
 :دی دستم سمت مانتو اش رفت، مقاومت کرد و بھ دستم چسبو
  دست نزن بھ من؟ی بکنی خوای کار میچ-
 :چشمانم را درشت کردم.  دست و پا زدو
 کردم ی اوردم و بعد ولت می سرت میی بالھی دی کردم، بای مشی چند سال پدی کنم کھ بای خوام کاریم-

  نشدهری االنم د؟ی بشی خوای کھ میوس... زن ھر پفی بری تونستی منمیو بعد بب
 : بھ ھق ھق افتاددم،ی مانتو اش را کشی قھی و
 ی نبودینجوری تو امانی نکن، ای من بازیتو رو خدا با آبرو-
.  خودش بھ دھان گرگ آمده بودیبا پا. چقدر بدبخت بود.  دست بلندش کردم، باز ھم دست و پا زدکی با

 نی زمیدوباره او را رو. دمی کشی میگری دی ھم نقشھ رجی ایبرا.  کردمی جا تمامش منیامروز ھم
 : بھ نالھ شدلیھق ھقش تبد. گذاشتم و دستم بھ سمت کمربندم رفت

  کنم، تو رو خدای می بگینھ، نھ تو رو خدا نھ، من ھر کار-
. دی تپی منھیقلبم تند تند در س.  مکث کردمکبارهی صورتش خم شدم و ی کمربندم را باز کردم و روبند

 ی کرد و دست و پا می مھیھمچنان گر. لک زدمپ.  اش ثابت ماندنھی جناق سقی عمیدگی خراشینگاھم رو
 زده اش شتبا غضب سر بلند کردم و بھ چشمان وح.  کنمشی خواست رھایزد و با التماس از من م

 :دمی ثابت ماند، با خشونت پرسیدگی خراشیدوباره نگاھم رو.  شدمرهیخ
 ھ؟ی چنیا-
 : گفتھی گربا
 غلط کردم، بذار برم-

 : باال رفتمیصدا
  کارو کرده؟نی ای کھ؟ی زخم چنی گم ایم-

 : گفتدهی بردهیبر
  کردھیحور...حور-

 : زدمادیفر
  کاره است؟ی پس تو اون خونھ چرتتی غی بی بابا؟ی گھ خورد، مگھ تو صاحاب ندارھیحور-

 : تکانش دادمد،ی نزد و چند قطره اشک از چشمش چکیحرف
  کنھ؟ی کار می شرفت چی بی باباگمیم-
 : بغض گفتبا
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  زنھی ماونم-
 : گشاد شدچشمانم

 اونم زده؟-
 : چسباندمواری شانھ اش شل شد، خواست بدود کھ بالفاصلھ او را بھ دی تکان داد، دستم از رویسر

  کجا رو زده؟گھی دنمیتکون نخور،بب-
 : نشستمی مقابل پاکبارهی
 ،بذار برم، غلط کردم-

 : شدمخم
 نشون بده کجا رو زده؟-

 : باز کردیکی یکی مانتو اش را ی دکمھ ھای شد و تکانشیعصب
  رو زدهنجای ان،ی رو زده، ببنجایا-
 : را باال زد و کمرش را چرخانددشی مانتو اش را کامل باز کرد و بلوز سفو
 نیبب-
.  کتفش و خمش کردمیخواست بچرخد کھ دست گذاشتم رو.  شدموانھی دش،ی پھلوی روی رد کبوددنی دبا

 : افتادھیدوباره بھ گر
  تو رو خدامان،ی کارو نکن، تو رو خدا انی ابا من-
ِ توجھ بھ زر زرش، مانتو و بلوزش را عقب کشیب .  رد کمربند پشت کمرش، نفسم تند شددنی و با ددمیِ

 : کردمشیرھا
 ھ؟ی پدری کار کدوم بنیا-

 :تکانش دادم.  نگفتیزی اش اوج گرفت و چھیگر
 گلرخ-

 :دینال
  بازم بگم؟ن،ی نگھ،یبابام، حور-

 : زدمادیفر
  زننت؟ی می پدرا، واسھ چی خورن بیگھ م-

 :دمی کشنیی صورتش گذاشت، دستش را پای را رودستش
 ؟ی بوکسسھی گلرخ؟ مگھ تو کی چینی نیا-
 زل زدم کھ ی و کف سالن نشستم و بھ زن بدبخت و درمانده ادمیعقب کش. ستی نگفت و باز ھم گریزیچ
 درمانده و خرد شده کھ بھ درد من نطوری خواستمش، ای نمنطوری، انھ.  نمانده بودی از او باقیزی چگرید

 لبم ی رویعصب لبخند. اورمی سرش بیی خواستم چھ بالی مشی پی آمد چند لحظھ ادمیو .  خوردینم
 ھمھ سال تحمل درد نیا.  ام را از دست داده بودمیتعادل روح.  شده بودموانھی بودم، دوانھیمن د. نشست
 ی منطوری ادیخودم را بھ چپ و راست تکان دادم، نبا.  ساختھ بودی روانکی سر آخر از من بت،یو مص

 . بودادی زیلیخ.  بودادی زشی براری ھمھ کتک و تحقنیا. شد
 پاشو، پاشو خودتو جمع و جور کن-
 یب. باز ھم دلم بھ حالش سوخت.  بستشی مانتو اش را پس و پی عجلھ کمر راست کرد و دکمھ ھابا

 حرکتم نیاز ا.  برودنی از بضی ھمھ احساس ضد و نقنی تا ادمی دستم را بلند کردم و فرق سرم کوباریتاخ
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بھ .  بستھ بودنیی مانتو اش ثابت ماند، ھمھ را باال و پای دکمھ ھاینگاھم رو. جا خورد و مکث کرد
 مانتو اش دراز کردم، بھ مچ یدستم را بھ سمت دکمھ ھا. دی چسبواری و بھ ددی شدم، ترسزی خمیسمتش ن

 :دیدستم چسب
 تو رو خدا-

 : را پس زدمدستش
 ی بستشی ندارم، ھمھ رو پس و پتیکار-

 شیدلم برا.  شدمرهیبھ دستان لرزانش خ.  را باز کردشی آورد و خودش دکمھ ھانیی دستم را پای آرامبھ
 یخودم ھم نم.  کنندتشیو اذدوست نداشتم شکنجھ اش دھند . نمشی خواستم ببی نمینجوریا. کباب شد

 ی را از روشخودش را جمع و جور کرد، خم شدم و مقنعھ ا. ستادمیسراپا ا. خواستم شکنجھ اش دھم
 : برداشتم و بھ دستش دادمنیزم

 شھی مینجوری ھمی تو اون خونھ ای تا وقت،ی گلنیبب-
 خواستم بھ یا آن چھ م تدمی کشقیچند بار پشت سر ھم نفس عم.  نگفتیزی ھم فشرد و چی را رولبش

 : بستم، گفتمیھمانطور کھ کمربندم را م. اورمیزبان ب
  ندارهتی کاری کچی ھیاگھ شوھر کن-
 : بھ چشمانش زل زدمو
 ی جرات نمگھی شرفت دی بی فالن فالن شده و بابای ھی داشتھ باشھ، اون حوررتی اگھ شوھرت غینی-

 ،کنن بزننت
 :زانوانش را داخل شکمش جمع کرد.  شدمی تنش، دوباره عصبی روی زخمھایادآوری با و
 تازه چھار ماھھ جدا شدم، دوباره شوھر کنم؟-

 : باشمالی خی کردم بیسع
  بشھسیپس بمون تو اون خونھ تا دھنت سرو-
 : قدم بھ سمتش رفتمکی دوباره کالفھ شدم و و
  صاف کنزوی ھمھ چی بنی بزن دھن اون نگ؟ی از خودت دفاع کنی تونی نم؟یتو مگھ چالق-

 : کردبغض
  قدم کوتاھھشم،ی نمفشونیحر-
 کمرم یدستانم را رو.  جملھ را گفتھ بودنی با نمک و معصوم ایلیخ.  لبخند زدمت،ی عصبانانی مکبارهی

 :لبم را تر کردم.  را برداشتفشی بلند شد و کنی زمی از رویبھ آرام. گذاشتم
 ؟یخواسگار ندار-

 : انداختنیی را پاسرش
 نھ-
 : زمزمھ کردو
  بار بس بودھی شم، ھمون ی ھم زنش نمادیخواسگار ب-

 : زدمپوزخند
 ؟یشی زنم متی خواسگارامی پرسم راستشو بگو، اگھ بی سوال مھی-

 :شانھ باال انداختم.  شدرهی را بلند کرد و با تعجب بھ من خسرش
 فقط سوالھ، واسھ خودت نرو تو ھپروت-
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 :بھ سمت در سالن رفتم و آن را باز کردم.  نگفت و در سکوت بھ من چشم دوختیزیچ
 رو سوالم فکر کن و بعد جوابشو بده، االنم برو-
 : زدمشخندی نو
  ساختمون ضد صداست، نگران نباشنی ایواحدھا-

 . دادمھیتکدر را بستم و پشتم را بھ آن .  رفترونی با سر فرو افتاده از مقابلم گذشت و از شرکت بگلرخ
.................. 

 : خواندی زد و آواز می نشستھ بود و با دستانش ضرب مزمی می روشھی باز ھم بھ عادت ھمرجیا
 می داری امشب عروسمی ھا رو خبر کنھی ھمسام،ی داری امشب عروسنیشمع و چراغا رو روشن کن-
 ی زد و صحبت نمی بار سوم بود کھ زنگ منیتماس از آرزو بود، ا.  شدمرهی خلمی توجھ بھ او بھ موبایب

 شده بود و مانیحتما پش.  را بشنومشی خواست صدای از دستش دلخور بودم و اصال دلم نمیحساب. کرد
 جانم بھ نکھی ایدآورای شد، و با ی خواباندم، دلم خنک نمی گوشش نمریتا ز.  کندی خواست با من آشتیم

 خواند، سر ی کھ ھمچنان آواز مرجی ای نکره یبا صدا.  پکر شدم فکر احمقانھ امنیجانش بستھ بود، از ا
 :بلند کردم

 ی زنم حسابیمخشو زدم من، بھ جون داداش مخ زدم، مخ م-
 : زدمھی تکی صندلی گذاشتم و بھ پشتزی می را روی تماس زدم و گوشرد
 ؟یمخ حق دوستو زد-
 : نگاھش کردمرهی خیکم.  لبخند سر تکان دادبا
 دختره نی اصال ا؟ی چاق و گرد و کوتولھ ای تا حاال دنبال دخترای تو از کشناسم،ی من تو رو مشیگاوم-
 ش؟یری بگی داره کھ تو بخوایچ

 : بھ غبغب انداختیباد
  من از اخالقش خوشم اومدهست،ی نافھی کھ شکل و قیھمھ چ-

 : تکان دادمیسر
 یگیتو کھ راست م-
 : باال رفتشی تن صداکبارهی
 رمش؟ی خوام بگی پس چرا مگم؟یروغ مپس نھ، د-
 : بھ او نگاه کردمتی عصبانبا
 ،شیصداتو برام نبر باال گاوم-
 : ھلش دادمزی می از روو
  بلند کنزمی می از روکلتویپاشو ھ-

 : زحمت تعادلش را حفظ کردبھ
 یکره بز، گھ مرغ-
 : کتش را مرتب کردی قھی و
 ؟ی سگ شدیباز با گلرخ حرف زد-
 برو تنھام بذار حوصلھ ندارم-
 : شدمی لحنش مالکبارهی
  نھ؟ای ازش ی کردیخواسگار-
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 : بھ او انداختمی نگاھمین
 دهیوقتش نرس-
 :دی خندزی رزیر
  برفھری داش، سرش مثھ کبک زی براش کندی دونھ چھ قبرینم-

 ... آشنا بودیلی جملھ خنی شدم و لبخند زدم، ارهی چشمانش خبھ
 : با تعجب گفترجیا.  گرفتمگارمی از سیگری دکام

 ھ؟ی چھ وضعنی داش، ای شدیگاریتو بدجور س-
 :دمی کشآه
 شھی صد پاکت ھم بکشم وضع و اوضام خوب نمی داغونم کھ روزنقدری ارج،ی بابا ایا-
 : دھمریی صحبت را تغری اطاقش انداختم و خواستم مسواری بھ در و دی نگاھو
  مرتبھ؟ی ھمھ چ؟ی ھستی راضنجایاز ا-

 : تکان دادیسر
 سی بدک نیھ-
 : لبخند زدو
  رسھی اوضاع تو کھ نمیبھ پا-

 : کردمنگاھش
 ؟ی کھ من ھستم کار کنی شھرنی تو ھمیدوست داشت-

 : زدلبخند
  شما عرض اندام کنھی تونھ جلوی می دستتون، کنیتو و دامادت شھرو گرفت-
 رفتار کند کھ من فکر کنم از یخواست جور ی خامش مالیبھ خ. دی حرف، تھ دلم لرزنی ادنی شنبا

 :لبخند زدم تا بتوانم خودم را کنترل کنم. ستی با خبر نومرثیاوضاع درب و داغان ک
 م؟ی کار کنیکی با ھم شریای بی خوایم-
 : باز نگاھم کردمھی دھان نبا
 جون داداش؟-

 : تکاندمزی می رویگاریرسی را داخل زگاری شدم و سخم
 ،رجی اگھیآره د-

 :دیخند
 ؟ی بکنسکوی رنی ای خوای میواسھ چ-

 :دمی کشقی عمنفس
 شوھر ری کھ خودتو درگی کنی مسکی ری بعدشم تو دار،ی کارنی تو ھم تو ھمرج،ی استی نسکیر-

 گھی جبران کنم ددی با،یگلرخ کرد
 : زده شدجانیھ
 ، کھادهی زیلی جبران خنیبابا ا-

 : انداختمنیی را پاسرم
  دفھ جبران کنمھی خوام ھمھ رو ی کردم، می بھت بدیلی ھم خی دوره اھی-
 : سر بلند کردمو
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  نصف نصفک،ی شرزی من، ھمھ چشی پای رو ببند بنجایا-
 : زده شدذوق

 شھینوکرتم داداش، باورم نم-
 : زدملبخند

 ونتمی عمر مدھیمن واسھ -
 : بلند شدمی صندلی از روو
 ...شمی پای رو ببند بنجای برم، تا آخر ماه اگھیمن د-

 : گوشم گذاشتمی را رویگوش. دی باری آمدم باران نم نم مرونی شرکتش کھ باز
 الو حامد جان-
  چھ خبر؟مان،یسالم ا-
 می با ھم کار کنشمی پادیدم بھ تلھ داد، قراره ب-

 :دیخند
 ، کھیبابا نصف راھو رفت-

 : زدمپوزخند
 شھی حل میبا صبر و تحمل برم جلو ھمھ چ-
 : بھ آسمان نگاه کردمو
  پرسھ؟یدر مورد من ازت م-
  دونھی میلی کنھ خی فکر مشھی کلھ خره و ھممانی گفتم اد،ی دوبار پرسیکیآره -
 شده ده شھ،ی کنم حامد، شوھر گلرخ کھ رفت آب خنک خورد، کار من شروع میخوبھ، من فقط صبر م-

  کنمیسال ھم صبر م
 :دی خنددوباره

  برفھری داش، سرش مثھ کبک زی براش کندی دونھ چھ قبری نمرجی امان،یکارت درستھ ا-
 نانیاطم. در سرم غوغا بھ پا بود.  کردمی بودم و بھ سقف اطاقم نگاه مدهی تختم دراز کشی ھم روباز

 د،یای بھ خانھ ام بنطوریدوست نداشتم ا. دلم گرفت.  کندی را قبول مشنھادمیداشتم امروز و فردا گلرخ پ
 خورد؟ اما ی می چھ دردھ بی و عقده ای انھی داماد ککی.  داماد شومنطوریاصال دوست نداشتم خودم ا

 نیتھ ا.  رفتی نمرونی حس سرسام آور انتقام، از دلم بنیا.  نداشتدهی رفتم، فایھر چھ با خودم کلنجار م
.  تخت چشم دوختمی رویخال ی و بھ جادمیبھ پھلو چرخ.  شدم، اما مھم نبودی مچارهیماجرا خودم ھم ب

.  ھم فشردمی را رومی دندانھاد؟ی خوابی کنار من مخت تنی ای گلرخ روگر،ی دی واقعا تا چند ھفتھ یعنی
دستانم سرد شد، انتقام آن روزھا را ھم از .  شرف شب را بھ صبح رسانده بودیسھ سال کنار آن مردک ب

.  بھ صفحھ، ابروانم باال رفتیدستم را دراز کردم، با نگاھ.  ام، جا خوردمی گوشیبا صدا.  گرفتمیاو م
 دانستم با دو تا توپ و تشر یجالب شد، اگر م. سھ صبح بود.  چشم دوختملمیبابھ ساعت مو. گلرخ بود

 : گوشم گذاشتمی را رویگوش.  کردمی کار را منی شوم، زودتر ای تر مکیآمدن، بھ ھدفم نزد
 الو-

 :اخم کردم. دی بھ گوش نرسییول صدا ای لحظھ
 الو؟-
 :دمی چھره در ھم کش،یفی ھق ھق خفی صدادنی شنبا
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 ؟ییگلرخ تو-
 : جواب دادی خفھ ای صدابا
 اوھوم منم-
 ؟ی کنی مھی شده؟ گریچ-

 : بھ نالھ شدلی حرفم بود کھ ھق ھقش تبدنی منتظر ھمانگار
 آره-

 را شی ھاھیطاقت گر.  لبم نشستی روی عصبیوباره خنده و د.  را ھم نداشتمشی ھاھیطاقت گر. دی تپقلبم
 تکان دادم تا افکار مزاحم یسر. طاقت تقاص ندادنش را نداشتم. نداشتم، طاقت شوھر کردنش را نداشتم

 :را عقب برانم
  شده؟یچ-

 : تخت نشستمیکالفھ شدم و رو. دی ھق ھقش بھ گوش رسی ھم جواب نداد و تنھا صداباز
  واسم؟یای بی سمفونینطوری ھمی خوای مای ی گی شده؟ می چیگل-
 : ھق ھق گفتبا
 ؟ی ھنوز سر حرفت ھستز،یتو، تو چ-

 : را تنگ کردمچشمانم
 ؟ی کنی مھی چرا گردمیکدوم حرف؟ پرس-
 : گفتی آھستھ ای صدابا
 ؟ی ھست،ی کھ امروز تو شرکتت بھم زدیکتک خوردم، تو ھنوز سر اون حرف-

اصال .  شناختھ بودمشی را کم و بھیاخالق و رفتار حور. کتکش زده بودند باز ھم خت،ی بھ ھم راعصابم
 . کش بودفیچقدر پست و ضع.  بوددهی گوش گلرخ کوبری بار مقابل خودم زنیاول

 ؟ی با من ازدواج کنی خوایتو م-
باالخره . دمی کشقی و نفس عمدمی لرزیاز خوشحال.  گلرخ، محو شدندرتی غی و دخترش و پدر بھیحور

 ی پدرش بھ خانھ یاز خانھ . خوب شناختھ بودمش.  من حرف نداشتیواقعا نقشھ ھا. او ھم دم بھ تلھ داد
 . کردی او را قبول نمگری دھی حوریعنی.  برگشت نداشتی برای راھگری آورد و دیمن پناه م

 : کردم خونسرد باشمیسع
  از ازدواج زدم؟یمن حرف-

 : بھ ھق ھق افتاددوباره
 ؟ی ازدواج کنی خوای نمینی-
 ؟ی مسئلھ افتادنی اادی یچرا نصف شب-

 :دینال
 ی کار می بھ بابا گفت من از صبح تا ساعت دو بعد از ظھر بھ بھونھ ھی کردن، حورتمی اذیلیامروز خ-

 ... رمیم...رم
 و اوردی خواست چھ بر زبان بی مدمیفھم.  افتادھی نتوانست حرفش را ادامھ دھد و باز ھم بھ گرگری دو

 .نتوانست
 مانی شم ای موونھیدارم د-

 :دی لرزی مشی کردم سردش است، صداحس
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 ؟ی لرزیچرا م-
  بشنوهی ترسم کسی زنم، می بالکن دارم حرف میتو-

 : فوت کردمرونی را بنفسم
 ھ؟ی چمتیتو تصم-
 خونھ نی خواد از ایھ سرپناه، دلم م نھ پول دارم نرن،ی گی کھ دارن ذره ذره جونمو منجای دونم، اینم-

 برم
 : کنج لبم نشستی کجلبخند

 ؟ی دی جواب مثبت متی خاسگارامی اگھ بینی-
 :دمی را شنشیصدا

 ره...آر-
 : شدقی عملبخندم

 ؟ی کنی باھام زندگی بازم حاضرختھ،ی کھ من اعصابم بھم ری دونیم-
 : عجلھ گفتبا
 ،ی زنی کتک نم،یتو دست بزن ندار-
 : افتادھی باز بھ گرو
  خورمی ھر روز کتک منجایا-
 . در ھم شدمی گوشش خوابانده بودم، اخمھاری کھ زیلی سیادآوری با
  من؟ی خواسگاریای بی خوای تو واقعا ممان،یا-
 : کردمی می رو بازدی زمانش بود، باگرید
 تی خواسگارامی من م،ی گلنیبب-
 :ادامھ دادم. دی اش را باال کشینیب
 محضر عقد دائم می ری کھ ممی سھ ماه با ھم مدارا کردنی سھ ماھھ، اگھ تو اغھی کنم، صی عقد دائم نمیول-
  خودشی دنبال زندگرهی می اگھ ھم نھ کھ ھر کم،ی کنیم

تند رفتھ بودم؟ اما نھ، اگر . دی تپنھیقلبم باز ھم در س. دی از پشت تلفن بھ گوش نرسیی چند لحظھ صدایبرا
 . کردی شک مشتریدائم کنم، ب خواستم عقد یم
 م؟ی خودمون بخوننی بغھی صھی ینی ھ؟یمنظورت چ-
 می عقد دائم نداری دم، ولی ھم مھی تو محضر، مھرشھی ما ثبت می غھینھ، ص-

 : کردبغض
  پدرم؟ی برگردم خونھ دی با؟ی چمیاگھ بعد از سھ ماه با ھم نساخت-

 : برق زدچشمانم
 ی کار کنی چغھی بھ خودت مربوطھ بعد از اتمام صگھیاون د-

 : افتادھی بھ گردوباره
 ی اونا قبولم نمینی تونم برگردم، ی نمادی کھ سرم بیی ھر بالگھی درونی بامی بابام بیمن اگھ از خونھ -

 کنن
 : آن لم دادمی زدم و روھی تختم تکی وارهی را بھ دبالشم

 ی گم کھ با چشم باز انتخاب کنی مطویخوب منم دارم از االن بھت شرا-
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 : توجھ بھ حرفم گفتیب
  افتادمی کنن، بھ فکر خودکشی متمی اذیلیخ-
 تخت کنار من نی ایھنوز رو. با او کارھا داشتم. ردی خواستم بمی نھ نم؟یخودکش. دی پشتم لرزی رهیت

 رد؟ی خواست بمی می راحتنیبھ ھم.  را پس نداده بودشی ھای بود، ھنوز تقاص بددهینخواب
 :دمی حرفش پرانی مبھ
 دهی خوششو ھم بھت نشون می روای بجنگ، دنی زندگی فکر نکن، بمون و برایبھ خودکش-

 :دی اش را باال کشینی ھم بباز
 رون؟ی بیندازیتو بعد از سھ ماه منو از خونھ ات م-
 کنم؟ چشمانم رونشیخانھ ام ب خواستم چھ کار کنم؟ از یمن بعد از سھ ماه م.  زل زدممی بھ انگشت پارهیخ

 :را تنگ کردم
 ام، اعتماد منو دهی من مار گزی ذارم، ولی چشمام می من تو رو روی من باشی برایتو اگھ زن خوب-

 زمی ری رو بھ پات مایجلب کن من دن
 ...آخھ من-

 : را قطع کردمحرفش
 بھت گفتم، خوب فکر کن فردا تو محل طوی صبحھ، من فعال شرای قھی دقستی االن ساعت سھ و بن،یبب-

 ھی بھ من بگو جوابت چایکار ب
 ...من-

 :دمی کشازهیخم
 ری تا فردا خوب فکر کن، شب بخاد،ی خوابم میمن االن خستھ ام و حساب-
 چراغ خوابم، باز ھم نقشھ ام را در ذھنم مرور کردم، چشمان ی نور کم سوریز.  تماس را قطع کردمو

 : زمزمھ کردمد،یدرخش
 ...ی کردی شھر فرار منی از ادم،ی برات کشی چھ نقشھ ای دونستیآخ گلرخ، آخ گلرخ، اگھ م-

................ 
انگشت شصتم را .  کردمی پھن کرده بودم و با دقت بھ آن نگاه مزمی می ساختمان چند طبقھ را روی نقشھ

 ام را از یگوش.  اشکال استی از نقشھ دارای و با خودم فکر کردم انگار قسمتدمی لبم کشیبھ گوشھ 
. تماس از آرزو بود. دی کھ در دستم لرزرمی مھندس نقشھ کش را بگی و خواستم شماره دمی کشرونی ببمیج

 : جواب دادمتیبا عصبان.  اش شروع شده بودیباز ھم موش و گربھ باز. حوصلھ اش را نداشتم
 الو-
 داداش-
 : شدمتری مالمی برگشت، صدای و حس دلسوز خشم و غضب رفتش،ی صدادنی شنبا
 ھ؟یچ-
 ؟یخوب-
 یتو بھتر-

 : کردمادداشتی یزی نقشھ چی کھ در دست داشتم، گوشھ یبا مداد.  کردمکث
  قطع کن من ھزارتا کار دارمی نداری اگھ کارھ؟یچ-
  داداش؟یازم دلخور-
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 : مالحظھ گفتمیب
  بود؟نیآره دلخورم، کارت ھم-
 داداش من غلط کردم-

 : ھم طبع سرکشم برگشتباز
 ،امی خونھ ات ھم نمگھی کھ دینی بی بھ من؟ می چرا زنگ زدرت،ی غیبرو برس بھ اون مھندس ب-

 : کردبغض
 داداش، گفتم غلط کردم-
 ؟ی نداری کارن؟ی ھم،ی خوب، باشھ غلط کردلیخ-
 داداش تو رو خدا-
  بود؟نی ام، کارت ھمی خوب، آشتلی آرزو؟ خھیَاه چ-

 : و من کردمن
  دنبال پرند؟یریم...داداش-

 . ساعتم نگاه کردم، ده صبح بود، االن کھ زمان رفتن بھ مھدکودک نبودبھ
  انگار تا االن نرفتم دنبالشی زنی جور حرف مھی ارمش،ی خودم ساعت دو مست،یاالن کھ وقتش ن-
 : گفتی ناراحتبا
 حت بودم، غلط کردم روت دست بلند کردم بودم، نارایداداش، تو رو خدا گوش کن بھ من، من عصب-

 : باز ھم دلم سوختد،ی لرزی مشیصدا
 ارمشی دو مدم،ی خوب، بخشلیخ-
 دنبالش و ی برشھی کنن، می ملینھ داداش، از مھدکودک زنگ زدن گفتن امرزو زودتر ھمھ رو تعط-

  خودتشی پشیببر
 : را تنگ کردمچشمانم

 چرا؟-
 ...داداش،راستش-

 : شدمنگران
  شده؟یچ-
 : پدرم افتاد و ھول کردمادی و
 آرزو، بابا؟-
 : عجلھ گفتبا
  ذره ناخوشھھی ومرثینھ نھ، بابا خوبھ، راستش ک-
 :دمی اسمش، ابرو در ھم کشدنی شنبا
 ... شده؟ باز مواد زده نعشھ شدهیچ-
 :دی نالھی گرانیم.  اش، ادامھ ندادمھی گری صدادنی شنبا
 ... کنمی مزی دارم خونھ رو تمنھ،ی خوام پرند ببی، خونھ افتضاحھ، نم استفراغ زدشی ساعت پھیداداش -

 ی مزی تر و تمدی و خواھر بدبختم بادی کشی شرف ھمھ جا را بھ گند میب.  وجودم منقبض شدی ھمھ
 :دمی حرفش پرانیبھ م. کردم

  کنھزی تمادی نفر بھی گمی م،ییشوی قالمیدی فرشو م،ی دست بزنیزی خواد بھ چینم-
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  خجالت بکشھوی خوام کینھ داداش، نم-
 : شدموانھی ددوباره

  حواس خانوم ھست خجالت نکشھ، ترک نکنھ، از گل نازکتر نشنوهره،ی حناق بگویک-
 : ھق ھق حرفم را قطع کردبا
 ؟یریداداش دنبال پرند م-

 : زدمادیفر
  ھات برسی برو بھ بدبخترم،ی خوب ملیخ-
 ... تماس را قطع کردمو

 کی شدم، ساعت نزدرهیا باز کردم، پرند بپر بپر کنان وارد شرکت شد، بھ در انتشارات خ شرکت ردر
 واری بود سرم را بھ دکی فکر نزدنی شد؟ و با امانی پشیعنی.  از گلرخ نشده بودی بود، ھنوز خبرازدهی

 تکان یسر. می کندائم  عقدخواھمی نمدی فھمی متی در نھا؟یعجلھ کرده بودم؟ اما باالخره کھ چ. میبکو
 :ترانھ با لبخند گفت. ستادی ترانھ ازی کرد و مقابل می لیپرند ل.  در ھم وارد شرکت شدمیدادم و با اخمھا

 ھ؟یسالم خانوم خوشگلھ، اسمت چ-
 : خودش را تاب دادپرند

 پرند-
 چند سالتھ پرند کوچولو-

 : شانھ باال انداختپرند
  دونمینم-
 و بھ او ستادی اشی سر جادنش،ی با درجیا.  شدرهی بھ داخل سالن، پرند سر چرخاند و بھ او خرجی ورود ابا

 خودم را جمع و جور عی نگاھم شد، سریمتوجھ .  شدمرهی خرجیچشمانم را تنگ کردم و بھ ا. زل زد
 :کردم

  تو اطاق کارت دارمای برجیا-
 : رو بھ پرند گفتمو
  تو اطاق من، بدوای بییدا-

 ھم بھ دنبالمان وارد اطاق رجیا.  کنان بھ سمتم آمد، دستش را گرفتم و وارد اطاقم شدی لیدوباره ل پرند
 .شد

 ثابت ماند کھ بھ او زل زده بود رجی اینگاھم رو.  دادی را تاب مشی نشستھ بود و پاھای صندلی روپرند
 : کردمیتک سرفھ ا.  زدیو پلک ھم نم

 ، دارهرادی قسمت نقشھ بھ نظرم انیا-
 فشی رنگش را از کی کرد کھ خرس قھوه ای در ھم بھ پرند نگاه می توجھ نکرد، ھمچنان با اخمھارجیا
 : فرستادمرونینفسم را ب.  بوددهی کشرونیب
  دارهرادی انجای اگمی م،یھو-

 : گفتیبا حواسپرت.  بودیتھ نگاھش خال.  شدرهی و بھ بھ من خدی سمتم چرخبھ
 ھوم؟-
 : اشاره زدمزی می روی دست بھ نقشھ با
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 ی نقشھ نمنی من با اده،ی کھ کشھی چھ نقشھ انی نمی ببادی زنگ زدم بی کاظماروی نی داره، بھ ارادی انجایا-
 تونم کلنگ بزنم

. اخم کردم.  دوباره سر چرخاند و بھ پرند نگاه کردد،ی بگویزی چنکھی لحظھ بھ نقشھ زل زد و بدون اچند
  شده بود؟وانھی چرا امروز دشی گاومنیا

 : کردی پرند کھ با خرسش صحبت می رفت پحواسم
 ذارم غصھ ی نمشتم،ی عالمھ پھی کنن؟ نھ اصال غصھ نخور، من ی مھیتو ھم مامان و بابات ھمش گر-

 ده،ی خوابشھی ھمومرثی کنھ، بابا کی مھی خورم، مامان آرزو ھمش گری غصھ مشھی من ھمی ول،یبخور
 شتمی نکن، من پھی گرگھی بھش مششی پرهیمامان آرزو ھمش م

 : اش را نوازش کردی خرس قھوه او
 ومرثی مثھ بابا کای نکنھی گر،ی خرسشتمیمنم پ-
 :رو بھ پرند گفتم.  گذاشتممی ھاقھی شقی شدم و ھر دو دستم را رووانھید
 س؟ی گشنھ ات نییدا-

 : بلند کرد و چشمان معصومش را بھ من دوختسر
  کنھی مھی گریلی مامان خ،ییدا-

دستم را دراز کردم .  خوردی ثابت ماند کھ باز ھم زل زده بود پرند و تکان نمرجی صورت ای رونگاھم
 : و بھ سمت خودم چرخاندمشدمی چسبشیو بھ بازو

  دارهرادی نقشھ انی گم ای گفتم؟ می چیدی شنش؟ی گاومی کنیکجا رو نگاه م-
 :دی کرد و دستش را پس کشریی حالت نگاھش تغکبارهی
 ؟یشی میرتینکنھ بھ بچھ سھ سالھ نگاه کنم بازم غ-
 : و بھ سمتش رفتمدمی پررونی بزمی خوردم، منظورش چھ بود؟ از پشت مکھی
 ش؟ی گاو مھیمنظورت چ-

 :دی را عقب کشدستش
  کنھینکن، بچھ داره نگاه م-

 : شدمیعصب
  بود؟ی منظورت چنمیدھنتو باز کن بب-
 یدستش را محکم نگھ داشتم، دست آزادش را رو. دی باز ھم دستش را عقب کشدم،ی بھ ساعدش چسبو
 : ام گذاشت و چشمانش را درشت کردنھیس
 نجاستی گم بچھ ایم-

 :دمی پرند را شنی دهی ترسیصدا
  ترسمی مییدا-

ش  از من فاصلھ گرفت و بھ سمت پرند رفت و مقابلرجی زده ام، ارونی در برابر چشمان از حدقھ بناگھان
 :زانو زد

  بغلمای دلم، بزینترس عز-
 : چسباند و چانھ باال انداختی خرسش را محکم در آغوش فشرد و خودش را بھ صندلپرند

 امینم-
 : دستانش را بھ دو طرف گشودرجیا
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 زمی بغلم عزایب-
 :دی لرزشی حس کردم صداو
  ندارم بخداتیکار-

 بلند، بھ سمتش ی با قدمھاخت،ی روح و روانم بھ ھم روفتد،ی بھی بود بھ گرکی شدم، نزدرهی رخش خمی نبھ
 ...رفتم

 بلند، بھ سمتش ی با قدمھاخت،ی روح و روانم بھ ھم روفتد،ی بھی بود بھ گرکی شدم، نزدرهی رخش خمی نبھ
 ...رفتم
 بود و خرس دهی چسبی سرش بکوبم، پرند با وحشت بھ صندلی خواست با مشت محکم روی مدلم

 بودم کھ چند ضربھ بھ در خورد و در دهی نرسرجی ای قدمکی فشرد، ھنوز بھ یمکوچکش را بھ خودش 
 متوجھ ر موقع وارد شده کھ انگای ترانھ، اخم کردم و خواستم بھ او بتوپم کھ چرا بدنیبا د. اطاقم باز شد

 : گفتی اوضاع درب و داغانم شد کھ با دستپاچگی
  ھستن، با شما کار دارننجای ای مزاحم شدم، خانوم ملکدیمھندس ببخش-

حاال ھم آمده بود تا رو در رو . پس باالخره قبول کرده بود.  بھ ترانھ زل زدمرهی کردم و خمکث
 یچھره ام از ھم باز شد، سر.  از نود درصد آن را از بر بودمشی بدی کھ شاییحرفھا.  را بزندشیحرفھا

 :تکان دادم
 ادی بفرستش برونین ب چند لحظھ صبر کنھ، مھندس کھن کھ اومددیبگ-

 زده ام جانینگاه ھ.  زدمھی تکزمی میعقب عقب رفتم و بھ لبھ .  تکان داد و در اطاق را بستی سرترانھ
 ی مان طوالنرهینگاه خ.  کردی ثابت ماند کھ حاال سر چرخانده بود و بھ من نگاه مرجی صورت ایرو
 را پرند نمانیب سکوت. منقبض شده بود بدنم ی اعضایھمھ . می نگرفتگریکدی کدام چشم از چیھ. شد

 :شکست
  ترسمی آقاھھ منی من از ا،ییدا-

 : کردم، گفتمی نگاه مرجی کھ بھ اھمانطور
 رونی خواد پاشھ بره بی آقاھھ االن م،یینترس دا-
 : و گفتستادی از مقابل پرند بلند شد و دست بھ کمر وسط اطاق ارجیا
  نھ؟؟یپس باالخره مخشو زد-

 : زدمی کجلبخند
 ؟ی کنی میتو چھ فکر-

 : ھم لبخند زداو
  رو نفھمھ؟زای چیلیحواست ھست کھ قراره خ-

 رهی خرجی اش گذاشتھ بود و دوباره بھ ای سر خرس قھوه ای بھ پرند انداختم کھ چانھ اش را روینگاھ
 :شدم

 حواسم ھست-
 : بھ در پشت سرش اشاره زدمو
  توادی بذار پرنسس برون،یحاال برو ب-
 : رفتم گفتمی مزمی عقب عقب بھ سمت در اطاق حرکت کرد، ھمانطور کھ پشت مرجیا
 می خودش تا ما حرفھامو بزنشی بچھ رو ببره پقھی تو ده دقادیبھ حقدوست بگو ب-
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.......... 
نگاھم از سر تا .  کردمی نشستھ بودم و بھ او نگاه مزی می بود، روستادهی با دستان گره کرده مقابلم اگلرخ
 ی ام میی کذایدر سرم نقشھ ھا.  و دلھ ام شدهزی نگاه ھی مھم نبود کھ متوجھ میبرا. دی چرخی مشیبھ پا
 ھمھ نی بود تا خودم را از اانده نمیزیچ.  شدی و انگار از آن ھمھ عذاب و فشار چند سالھ کم مدیچرخ

 :گلرخ سکوت را شکست.  خالص کنمیفشار روح
  من فکرامو کردمز،یچ-

 : زدملبخند
 وب؟خ-

 .چقدر بدبخت بود. دمی دیترس را تھ چشمانش م.  شدرهی دھانش را قورت داد و بھ من خآب
  کنمیباشھ، من باھات ازدواج م-

 :رمی را بگجانمی ھی از او گرفتم و بھ پارکت کف اطاق چشم دوختم تا جلوچشم
  نداره ھادهی فایمونی کھ پشی دونی م؟ی گلیقشنگ فکراتو کرد-
 ...یزی چھیم، فقط آره فکرامو کرد-

 : شدمرهی بلند کردم و بھ او خسر
 ؟یچ-

 : شده بودزی چقدر ترحم بر انگده،یبا آن قد کوتاه و چشمان ترس.  قدم بھ سمتم آمدچند
 ... دم جبران کنم، فقط تو ھمی خوام گذشتھ رو جبران کنم، قول می من ممان،یا-

 : تکان دادمی فرستادم و سررونی را بنفسم
 ؟یھوم؟ من چ-

 : حالت التماس گرفتنگاھش
 ی خوام بعد از سھ ماه دست از پا درازتر برگردم خونھ ی فرصتو بھم بده جبران کنم، نمنیتو رو خدا ا-

 ،پدرم
 :دی لرزشیصدا

 تو گھی کنن، اگھ ازدواج دومم ھم بھم بخوره اونھا دی اصال قبولم نمگھیاونجا برام مثھ جھنمھ، د-
 ندازنیصورت من تف ھم نم

 : تکان دادمیسر
  خوام باھات ازدواج کنم؟ی می چی فرصت بدم وگرنھ براھی خوام بھ جفتمون یمنم م-

 : را کج کردسرش
  من؟ی خواسگاریای بی خوای من با پدرم صحبت کنم کھ تو مینیخوب پس -

 : باال رفتمیابروھا
 ؟یبا پدرت صحبت کن-

 : تکان دادیسر
  با اون حرف بزنمدی باگھ،یآره د-
 : زدمشخندین
  باباتی خونھ امی نمیمن واسھ خواسگار-

 : خوردجا
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 ؟ی چینی-
 : گفتمیبا آرامش ساختگ. خودش را جمع و جور کرد.  و بھ سمتش رفتمدمی پرنیی پازی می رواز
  منی خونھ یای می کنی جمع ملتوی وسایری کھ میی تونی ا،ی گلامی پدرت نمیمن خونھ -
 : شدرهی زده بھ من خرتیح
 ن؟مایا-

 : تکان دادم و طلبکارانھ گفتمیسر
 تازه شوھر ،ی زن مطلقھ اھی تو رم،ی دختر مجرد کھ نمی خواسگار؟ی پدرت واسھ چی خونھ امی بھ؟یچ-

  کجا؟امی من ب،ی خونھ داری ھم توھی تناردی و ناخواھری نامادرھی مواد بوده، یسابقتم قاچاقچ
 : گفتی خفھ ای شد، با صداری دلگن،ی و توھری ھمھ تحقنی ااز
  رسم و رسومھنایا-
 : بھ سمتش رفتمگر،ی قدم دکی
 زن ھی دی دونھ نبای پدرت الدنگت ھنوز نم؟ی اون خونھ مھمی توی تو واسھ ک؟یکدوم رسم و رسوم گل-
  شورش نکن بابایادی و شش ھفت سالھ رو کتک بزنھ، زستیب

 : را بھ دندان گرفتلبش
  خوام شوھر کنم؟ی برم بھ بابام بگم ممان؟ی ارونی بامی بیمن چجور-

 : باال انداختمشانھ
 ی بگی خوای می دونم چجوریمن نم-

 : شدکالفھ
 ... فکر کن، آخھی ذره منطقھی-
 خواست از ی اش، نفرت در دلم جا خوش کرد و انگار می برخورد پدر و نامادری صحنھ یادآوری با و

 : بزندرونیچشمانم ب
 ی اومدم در خونھ تون بابات و زنش چجوری وقتشی نرفتھ سھ سال پادمی تو اون خونھ، ھنوز امیمن نم-

 باھام برخورد کردن
 ...آخھ-

 :دمی در ھم کشجھره
 بردار از اون خونھ لتوی قدمھ واسھ جبران، برو وسانی اولنی خوب ا؟ی جبران کنی خوای میگیمگھ نم-
  ساعت بعدش ببرمت محضرکی رونی بی کھ اومدی دم ھر وقتی قول مرون،ی بایب
دلم .  خواندمی را از نگاھش میچارگیب.  شدرهی بھ من خفیبالتکل. دی قدم رسکی بھ نمانی بی فاصلھ و

 رهی پرند خی صورتفیپلک زدم و بھ ک.  پناھش را نداشتمی سوخت، طاقت نگاه کردن بھ چشمان بشیبرا
 . بودی صندلیشدم کھ رو

 ... آخھ ممانیا-
 :دمی حرفش پرانی مبھ
  سمتمی کھ اومدی زنی بھ من کلک می تو دار،ی جبران کنی خوای کھ میگی پس تو دروغ میگل-
 : عجلھ گفتبا
 بستھ کلک دی کھ بھش امی بھ تنھا کسدی مثھ من چرا بای آدم بدبختھی ھ؟ی چھ حرفنی ا؟یبخدا نھ، چھ کلک-

 بزنھ
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 : شدمرهی خمی شد؟ بھ کفشھای نمی خالنھی ھمھ کنیچرا قلبم از ا.  حرف دلم گرفتنی ادنی شنبا
 یشی نممونی کھ گفتم انجام بده، مطمئن باش بعدش پشیپس ھمون کار-
 : مکث ادامھ دادمھی بعد از چند ثانو
 ی من باشی برایالبتھ اگھ زن خوب-

 : بغض آلود شدشیصدا
 رونی بامی اش ب بذاره من از خونھینجوری کھ ھمستی نرتی غی اونقدرام بگھی من دیبابا-
 : رفت و خشم برگشتی حرف، حس دلسوزنی ادنی شنبا
 کنھ، پس برو بمون ور دل پاپا جون خوش ی زن بلند می کھ دست رورتھی غی تو اونقدر بینھ، بابا-
 رتتیغ
 : را گرفتمیاز پشت سر بازو. دمی با غضب چرخو
 ،رونی بامی نشو، باشھ، از خونھ اش میباشھ، عصبان-

 :دمی بستم، اما بھ سمتش نچرخی را از خوشچشمانم
 ؟یک-
 ام؟ی بیک-
 : االن، اما خودم را کنترل کردمنی ھممی خواستم بگویم
 ؟ی دارشوی آمادگیخودت ک-

 : آورد و مجبورم کرد بھ سمتش بچرخم، اشک دور چشمش جمع شده بودی فشارمی بازوبھ
 ام؟یفردا ب-

 : کج کردمیسر
 ی دونیخودت م-
 :دی کشآه
 ...مانی فقط ارون،ی بامیباشھ فردا م-

 : را تنگ کردمچشمانم
 ھ؟یچ-
  تونم بر گردمی نمگھی درونی بامی تو رو خدا ھوامو داشتھ باش، اگھ بمانیا-

 : زدمپلک
 من رو قولم ھستم، نگران نباش-

 یباز ھم حس دلسوز. دی شل شد، با پشت دست بھ چشمش کشمی بازوی تکان داد، دستش از رویسر
 کھیدستم بھ سمتش دراز شد، . دوست داشتم بغلش کنم.  زدی سوخت، قلبم کند مشیدلم برا. برگشت

 :دی چانھ اش لرزدم،ی شدم و بھ سمتش پریعصب. دیخورد و خودش را عقب کش
  شده؟یچ-
 : خشم گفتمبا
  خوام ببوسمتیم-

 نی خواست ھمی من دلم م اماست،ی نی دانستم تھ دلش راضی شد، مدهی کشنیی لبش بھ سمت پای گوشھ
با غرور .  نگاھم کردی نھ، با دلخورای دیای من مھم نبود خوشش بیاصال برا.  کار را انجام دھمنیحاال ا
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 آخر دلم ی حظھ کردم، لکی چشم دوختم، خودش را شل کرد، سرم را نزدزی بدبخت ترحم برانگنیبھ ا
 ....سوخت، محکم بغلش کردم

.................... 
 یوقت.  دو دل شدماورم؟ی خواستم بر سرش بی میی بودم، چھ بالستادهی کھ رفت ھنوز وسط اطاق اگلرخ

نھ، .  ھم فشردمی را رومی چھ بود؟ دندانھاھیاصال فرق من با حور. دی لرزیبغلش کردم مثل جوجھ م
 پانزده یقت واز  ھمھ سال چھ کرده بودم؟نیپس من ا.  مھم نبود، بھ جھنم کھ بدبخت و تنھا بودمیبرا

 کس در خانھ مان را نزد، چیھ.  چھار نفره مان را اداره کردمیشانزده سالھ بودم، دست تنھا خانواده 
 از راه برسد و دستش را لی از دوست و فامی سال عقده بھ دلم ماند کھ کسیسالھا. دستمان را نگرفت

 " ما حساب کنکمک  روم،ی ما ھست،یپسر جون خستھ شد" دی شانھ ام بگذارد و بگویرو
 ی سر خانواده ام بود، اما نتوانستم بھ خوبی باالیی ھمھ سال بھ تنھانی و من اامدی نی کسامد،ی نی کساما

 سوزاندم؟ او ی گلرخ دل می برادیاصال چرا من با. از آنھا مراقبت کنم، مادرم مرد و خواھرم بدبخت شد
 شیمن ھم برا. رھا کرد و رفت  دردای دنکی دانست، اما مرا با ی مرا می زندگی ماجراازی تا پریکھ س
 ثابت ماند کھ پرند را بھ آغوش رجی ای فکر، در اطاقم را باز کردم و نگاھم رونیبا ا.  سوزاندمیدل نم

 : کردی صحبت مشی بود و برادهیکش
 ؟ی خوری می چگھی خرم، دی دلم؟ چشم، برات مزی عزی خوریشکالت م-
 بود، دختر ھمان دهی را کھ بھ آغوش کشی دختر بچھ انیا.  چشم دوختمرجیخون نشستھ بھ ا چشمان بھ با

 رساند، حاال دچار عذاب ی روزش را بھ شب می خانھ اش افتاده بود و با بدبختی بود کھ گوشھ یمرد
 : گفتمی کرد؟ بھ سمتشان رفتم با لحن تندی می دخترش دلسوزیوجدان شده بود و برا

 
 یی دانییا پایپرند ب-

 خودش را عقب رجی گرفتنش دراز کردم، اما ای کوچکش را بھ سمتم دراز کرد، دستم را برادستان
 :دیکش
 
  ذره بغلم بمونھھیبذار -

 : کردماخم
 ،الزم نکرده-
 : سرش را عقب برد و با تمسخر گفترجیا
 ؟ی کردی بازم قاطیشی دوماد می دارھ؟یچ-

  لحن صحبت چھ بود؟نیمنظورش از ا.  را تنگ کردمچشمانم
 : را ندادم و پرند را از آغوشش گرفتم و رو بھ حقدوست گفتمجوابش

  کجاسنینی ببنیری تماس بگی مھندس کاظملیبا موبا-
 : فرو بردمی موھایپرند دستش را ال بھ ال.  بھ سمت اطاقم رفتمو
  خرهی آقاھھ بھ من گفت برام شکالت م،ییدا-
 یی خرم دایخودم برات م-

 : کھ بھ دنبالم وارد اطاق شده بوددمی را از پشت سرم شنرجی ایصدا
  قبول کرده؟ی جدمان،یا-
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 : گفتمی چرخاندم و با لحن جدسر
 ؟ی شوکھ شدھیآره قبول کرد، چ-

 : پرند ثابت ماندی رورجینگاه ا.  گذاشتمنی زمی را روپرند
 ؟ی کار کنی باھاش چی خوایم-
 : زدمشخندین
  کنمی خوام باھاش زندگیم-

 : تکان دادیسر
 خوش بھ حالت-

 :چشمانم را تنگ کردم. دمی در ھم کشچھره
 ؟یخوش بھ حالم واسھ چ-

 :دی بھ پشت گردنش کشیدست
 می موندی ما ھنوز عذب اوغل،یخوب دوماد شد-
 ھی دردت چگھی د،یری گی زن میتو ھم دار-

 :اخم کردم.  بھ پرند انداخت و سکوت کردینگاھ
 رج؟یتو چتھ ا-

 : باال انداختچانھ
 لمشھ؟ی فای خواد زنت بشھ ی واقعا منمی دخره بپرسم ببنی بھ حامد زنگ بزنم در مورد ای راست،یچیھ-

  اش برگشتھ بود؟یشی نگاھش کردم، باز ھم رگ گاومیکم
 ھوم، زنگ بزنم؟-

 : تکان دادمی خودم آمدم و سربھ
 ،آره زنگ بزن-

 : باال رفتمیصدا.  عقب عقب بھ سمت در اطاق رفتدوباره
  تو اطاقمای کھ اومد باھاش بیکاظم-
 ... رفت و در را بسترونیاز اطاق ب.  نگفتیزیچ
 : زدی نفس حرف مکی و بھ آرزو زل زدم کھ ستادمی چھار چوب در انیب
 بخور، غذا درست کردم، پرند یزی چھی تو ای نھ؟ من فدات بشم، بی تو، گرسنھ اای ب،یداداش خوش اومد-
 ... در کنی تو خستگای دورت بگردم، بی کرد، نھ؟ الھتیاذ

 :دمی حرفش پرانی حوصلھ بھ می کردم و بتی را بھ سمتش ھداپرند
  بھش غذا دادمرونی بچھ ات، بنی تو، اامینم-
 : خواستم برگردم کھ با التماس گفتو
  تو؟یایداداش نم-
 :دمی افتادم، بھ سمتش چرخیزی چادی
 ی بچھ چھ گناھنی شرف،ای کن، کمتر بچسب بھ اون بی زارھی بچھ گرنی ای آرزو کمتر جلوام،ینھ نم-

  بھش برسن؟ییکرده کھ پدر و مادرش شما دوتا
 :دی برچلب

 ...ومرثیداداش آخھ ک-
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 : رو ترش کردمومرثی اسم کدنی شنبا
 خواسم رم،ی گیم خوام بھت بگم، من دارم زن ی میزی چھی یکمتر اسم اون انگلو جلوم ببر، راست-

 ی شوکھ نششیدی وقت دھی کھ اگھ یبدون
 : شدرهی باز بھ من خمھی دھان نبا
 ھ؟ی زنت ک؟یری گیزن م-
 آشناس، گلرخ-
 : گفتی ناباوربا
 گلرخ کھ شوھر داره-
 جدا شده-
 : در ھم شدمی مطلقھ بودنش، اخمھایادآوری با و
  زنگ بزن بھمی داشتی اون باشم، کارریچند روز ممکنھ درگ-
 :دیبھ دنبالم دو.  بھ سمت راه پلھ ھا رفتمو
 ؟ی رفتی خواسگار؟یری زن بگی خوای می چینی شدم، جیداداش، صبر کن، من گ-

 بھ ،ی خواسگاریِ گلرخ نامرد؟ محال بود برا،ی چھ کسی آن ھم خواسگار؟ی زدم، خواسگارپوزخند
 . پدرش برومیخانھ 

 ، کردمیاز خودش خواسگار-
 رم؟ی گی دارم زن می دفھ بگھی شھی مگھ م؟ی کنی کار می چی معلومھ دارچی ھداداش-

 : بھ او انداختمی تندنگاه
 نی ھمی تو کار من دخالت نکن، فقط گفتم بدونس،یبھ تو مربوط ن-
 آخھ داداش-

 :رو بھ آرزو گفتم. دی کشی صورت پرند ثابت ماند کھ از پشت در سرک می رونگاھم
 برو بھ دخترت برس-
 ... رفتمنیی زد، از پلھ ھا پای ممی توجھ بھ او کھ صدای بو

................. 
 نی آمد، ھمیاگر م.  پارک کرده بودم، منتظر بودم گلرخ از راه برسدابانیکنار خ. دی باری می شالقباران

م پاک  ذره ذره از وجودنھ،یآخ کھ قرار بود آن ھمھ ک.  نقشھ ھا داشتمشیبرا. می رفتیحاال بھ محضر م
 زنگ یبا صدا.  تر شدقیم لبم، لحظھ بھ لحظھ عی را مرور کردم و لبخند رومیدر ذھنم نقشھ ھا. شود
 :تماس از حامد بود.  بھ خودم آمدمیگوش

 الو؟-
 ؟یسالم داداش چطور-
 خوبم حامد جان چھ خبر؟-
 ؟ی کنی خبرو طناز بھم رسوند، امروز گلرخو عقد م،یسالمت-

 : زدملبخند
  کنمی عقدش مآره داداش-
 : چند لحظھ سکوت برقرار شد، سکوت را شکستمنمانیب
  حامد؟یمرد-
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 ؟ی انجام بدی خوای می کھ بھ من گفتیھمون کار-
 : را در دستم جا بھ جا کردمیگوش

  بھت زنگ نزد؟شی گاو منی ای خوام ھمون کارو انجام بدم، راستیآره، م-
  نھ؟ای گلرخ بھ فکر ازدواجھ دیجرا زنگ زد، ازم پرس-
 زای چنیخودمو زدم بھ اون راه گفتم خبر ندارم و از ا-

 : زدمپوزخند
  گوشھ بمون و تماشا کنھی رسھ، فقط ی ولش کن، کم کم داره نوبت اونم مسویاون دھن سرو-
 : ادامھ دادمو
  طنازو مشخص کنفی کھ تموم شد، تکلانی جرنیفقط حامد، ا-

 : فوت کردی را درون گوشنفسش
  عقدش کردمدیکرشم، شاخودمم تو ف-

 : تکان دادمیسر
 ،ی بشالشی خی بی تونی نمده،ی دختره پدر کھ نداره، االن چند سالھ تو رختخوابت خوابنیگناه داره، ا-
  ترسم مثھ گلرخ بھم نارو بزنھی خوب میدوسش دارم ول-

 :دمی کشقی عمنفس
  کنم کابوسھا تموم بشنی می من کارینی حامد، شھی کابوس ھمھ مون تموم مگھیتا سھ ماه د-
 بھ رجی کھ ایھمان روز. شی دو سھ ماه پنی دور، ھمیلی خی رفتم عقب، رفتم بھ گذشتھ، نھ گذشتھ ھاو

 .... داد گلرخ از ھمسرش جدا شدهامیمن پ
 گلرخ را اول ی خبر جدادیچرا من با. در سرم طوفان بھ پا شده بود.  بودمی آمدم، عصبرونی خانھ کھ باز

 شی پارک را در پری در ھم مسی چرا حامد زودتر بھ من خبر نداده بود؟ با اخمھادم؟ی شنی مرجیاز ا
 : ام بھ صا در آمد، تماس از حامد بودیگرفتھ بودم کھ گوش

 الو حامد؟-
  زنگ زد؟رجیداداش، ا-

 :دمی پرسکالفھ
  بشنوم؟رجی از ادی گلرخ جدا شده؟ من چرا بایحامد چرا زودتر نگفت-
 باشھ، خواستم اول خبرو یعی طبی گفتم ھمھ چ،ی دونی رو مھی کھ انگار قضینشون ند یخواستم جور-

 ی بشنورجیاز خود ا
 : فرستادرونی نفسش را بو
  کابوس تموم شھ؟نیداداش چقدر مونده ا-

 : آسمان زل زدمبھ
  کنم کابوسھا تموم بشنی می من کارینی حامد، شھی کابوس ھمھ مون تموم مگھیتا سھ ماه د -

 : شد، رو بھ حامد گفتمادهی پی تلفنی گلرخ کھ از تاکسدنی زمان حال برگشتم، با دبھ
 ...رمی گیحامد گلرخ اومد، باھات تماس م-

سرم را . دی باری سرم میباران شر شر رو.  شدمادهی پنی داشبورت گذاشتم و از ماشی را رویگوش
 کیبا .  بودستادهی مقابلم ایمدان سورمھ ا چکی اور کتم فرو بردم و بھ گلرخ زل زدم کھ با ی قھیداخل 

 ور کی کلشیھ. دست چمدان را در دست گرفتھ بود و با دست آزادش، چترش را باز کرد و بھ سمتم آمد
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 ی شلوارم فرو بردم، اصال دلم نمبیدستم را داخل ج.  بودنی سنگشیمشخص بود کھ چمدان برا. شده بود
 زن کیاو . باز ھم غرور در دلم نشست.  بودنی بھ جھنم کھ سنگرم،یخواست چمدان را از دستش بگ

 ی مال و اموال داشتم کھ مراو آه در بساط نداشت و من آنقد.  پسر مجرد بودمکیمطلقھ بود، اما من 
 و از سر تا بھ پا دمی صورتم کشیدستم را رو.  کنمی راحت زندگگریتوانستم حد اقل تا ده پانزده سال د

 را بھ رخش نیخواستم دھان باز کنم و ھم.  شده بودزی کھنھ چقدر رقت انگیبا آن لباسھا .براندازش کردم
 : سرم گرفتی باالرا  چترکبارهی و دی ام رسی قدمکیبکشم، کھ بھ 

 مانی ای شدسیسالم، خ-
 باران نباری نشوم؟ اسی سر من نگھ داشتھ بود تا خیچتر را باال.  شدمرهی خوردم و بھ چشمانش ختکان
 در ھم و برھم، خجالت زده شدم، اما ی لحظھ از آن ھمھ فکرھاکی یبرا. دی باری سر او می شر روشر

 : سرم، بھ عقب ھل دادمی غلبھ کند، چتر را از باالی مجال نداد حس دلسوزنھیک
 سوار شو-
و .  شدنی بعد، گلرخ ھم سوار ماشیچند لحظھ .  نشستم و با اخم بھ رو بھ رو زل زدمنی داخل ماشو

 : نگاھش کنم گفتمنکھیبدون ا.  زانوانش گذاشتی را روسشیچمدان خ
 رون؟ی بی اومدیچجور-
 گھیاومدم د-
 : اخم گفتمبا
  خوام بدونمیم-
 .... ی خوام برم، گفت اگھ رفتی گفتم مھیبابام خونھ نبود، بھ حور-
وست داشتم شکستنش را اصال د. دوست داشتم بشنوم. ستی حرفش چی دانستم ادامھ یم.  نگفتیزی چو

 : شدمرهی رخش خمی و بھ ندمیبھ سمتش چرخ. نمیبا چشمان خودم بب
 ؟ی چیگفت اگھ رفت-

 : دھانش را قورت دادآب
 ای ھم نگھی برو، دشھی واسھ ھمیگفت اگھ رفت-
 : از ابروانم را باال بردمیکی
 جلوتو نگرفت؟-
 نھ، انگار از خداش بود کھ برم-

 : زدمی بعد، با التماس صدایچند لحظھ .  شدمرهی زدم و دوباره بھ رو بھ رو خپوزخند
 مان؟یا-

 .ختی ری اعصابم را بھ ھم مستمی کرد، کل سی طور مرا صدا منی ای ھم فشردم، وقتی را روفکم
 ھوم؟-
 گھ؟ی محضر دمی ریاالن م-
 : خشم جواب دادمبا
 االن محضره، رجی محضر، امی ری من؟ می خونھ یای بی خوای می جورنی نکنھ ھمم؟یریپس کجا م-

 منتظرمونھ
 : سرم را بھ سمتش چرخاندمو
 شناسنامھ ات باھاتھ؟-
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 . تکان دادیسر
 شناسنامھ رو بده-

شناسنامھ را از .  و بھ سمتم دراز کرددی کشرونی فرو برد و شناسنامھ را بفشی دستش را داخل کبالفاصلھ
 اش بود ییعکس دوران دانشجو.  عکسش مکث کردمیرو. ردم اولش را باز کیاو گرفتم و صفحھ 

 وشم درون گشیباز ھم صدا.  ھمان دوران مقابل چشمانم نقش بستری چند لحظھ، تصویبرا. انگار
 :دیچیپ
 ی تنھام نذارمان،یا-

 طالقش خی تارینگاھم رو.  ھم فشردمی را رومی اسم شوھر سابقش، دندانھادنیبا د.  را ورق زدمصفحھ
 بغض یصدا.  داشبورت پرت کردمیشناسنامھ را بستم و رو.  جدا شده بودشیچھار ماه پ. ثابت ماند

 :دمیآلودش را شن
  کنمی اون روزا رو برات جبران میبخدا من ھمھ -

 "ی رسیزحمت نکش، بھ جبران کردن نم" می دھانم آمد بگوبھ
سھ ماه زمان داشتم، گلرخ سھ ماه از آن من . میو بگیزیاالن وقتش نبود تا چ.  خودم را نگھ داشتماما
 ....بود

................ 
 طرف کی ساختمان، من و گلرخ ی دامنھ ریز. دی باری باران ھمچنان مم،ی آمدرونی محضر کھ باز
 ابرو د،ی ام را کھ درهینگاه خ.  شدمرهیبا لبخند بھ او خ.  بودستادهی اگری ھم سمت درجی و امی بودستادهیا

 :باال انداخت
  خونھ، ھوم؟یشادوماد، کبکت خروس م-
 : بھ گلرخ انداختمی نگاھمین
 زن گرفتم خوب-
 : تکان دادی سررجیا
  قسمت ماشاالیا-
 : ھر دو دستش را پشت کمرش حلقھ کردو
 ن؟یریاالن کجا م-
 : در جمع و جور کردنش نداشتم، گفتمی کھ ابدا سعی لبخندبا
 خونھ-

 : تکان دادیسر
 اوھوم، پس منم برم-
 : زدی چشمکو
  ھفتھ؟ھی تا ی کنی ملی نھ تعطای سر کار یایفردا م-

 : شدشخندی بھ نلی تبدلبخندم
  کنمیخبرت م-
 : گفتی جدی افھی قبا
  داشتھ باشھ، ال اقل دو تا چک بھم بدهی مالری ممکنھ شرکت گ؟یای ھفتھ نھی ی خوای واقعا م؟ی چینی-

 : شدمیعصب
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 م؟یستی نکی خودت چک بکش، مگھ شر،ی کردخودیب-
 : ام جا خوردکبارهی ریی تغاز
 ستایحالت خوش ن-
 : رو بھ گلرخ گفتو
  آدمش کنیخانوم ملک-
 رفت و نشی شدم کھ بھ سمت ماشرهیاز پشت سر بھ او خ.  ھر دو نفرمان تکان داد و رفتی برای سرو

 ی کھ مظلومانھ نگاھم مدمیلرخ چرخبھ سمت گ.  تک بوق زدمانیسوارش شد، از کنارمان گذشت و برا
 : اشاره زدمنمیبھ ماش.  بود با چشمانم او را درستھ قورت دھمکینزد. کرد

 دی سوار ش،یوسفی خانوم دییبفرما-
 ... رفت، با آرامش بھ دنبالش حرکت کردمنمی بھ سمت ماشی آرامبھ
 بھ دنبالم یفتھ بود و بھ سخت را در دست گرنشی رفتم، گلرخ چمدان سنگی خانھ باال می راه پلھ ھااز

 سرم را چرخاندم و از گوشھ یکم. می از پلھ ھا برومیآسانسور خراب بود و مجبور بود.  کردیحرکت م
.  دادلش آنرا مای و کمدی پلھ گذاشت و بھ مچ دستش چسبیچمدانش را رو.  چشم نگاھش کردمی

 :ھمانطور کھ بھ راھم ادامھ دادم، گفتم
  باال؟یاری بی تونی چمدونو نمھی ؟ی گلیاومد-
 امیاومدم، برو باال من م-

 ی لحظھ نگاھش کردم کھ چمدان را در دست گرفت و بھ زحمت از پلھ ھا باال مکی پاگرد گذشتم و از
دلم .  ام گذاشتمیشانی پی و کف دستم را روستادمی پلھ ایھمانجا رو. نفس حبس شده ام را آزاد کردم. آمد
 پلھ باالتر از او کی راه رفتھ را برگشتم و.  ام کرده بودوانھی دی حس دلسوزنیا.  سوختھ بودشیبرا

 : و دستم را بھ سمت چمدان دراز کردم، جا خورد و سرش را باال آوردستادمیا
 ،ارمشیم-

 : و با غضب گفتمدمی را از دستش کشچمدان
  باالیایچھار تا پلھ رو ب منتظر باشم دی تا صبح بادی تو بمونم بادی بھ امش،یاریالزم نکرده ب-
 ... و از پلھ ھا باال رفتمدمی دوباره چرخو

 را در قفل چرخاندم و در را ھل دادم و دی گذاشتم و کلنی زمی چمدان را روستادم،ی در آپارتمانم امقابل
 :دمیخودم را کنار کش

 بفرما تو-
 : تکان دادمیسر.  نگاھم کردیبا دو دل.  لبم نشستی رویی کذاشخندی نو
  تو؟ی ریھوم؟ نم-
 : گفتمیالی خی با بو
 م؟یب* راه پلھ ھا با ھم بخوای امشب قراره روینی-

 : گفتی آرامبھ
  رم تویم-
 یبا پا. حس کردم مغزم منبسط شده. چشمانم گشاد شد، چشمانم گشاد شد و برق زد.  وارد خانھ شدو

چمدانش را در دست گرفتم و .  داشتیی با گلرخ چھ صفایموش و گربھ باز. خودش وارد تلھ شده بود
 . راست، در را ھل دادم، در بستھ شدیپشت سرش وارد خانھ شدم، با پا
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 آن ی را از تن خارج کرد و روسشی خی وسط سالن رفت و بارانی قھوه ای از مبلھایکی بھ سمت گلرخ
 یتی اھممی بود و اصال ھم براختھیخانھ ام بھ ھم ر.  کردی خانھ نگاه مواری بھ در و دیبا کنجکاو. گذاشت
 ی با خودم فکر مزمانھم.  نظر داشتمری را زشی رفتارھای زده بودم و ھمھ ھی تکیبھ در ورود. نداشت

 ھم بھتر بود بھ سمتش دی بھ سمتش بروم و او را در آغوش بکشم؟ شادی چھ کار کنم؟ بادیکردم، االن با
سالھا قبل، ھمان .  شب ازدواجم نقشھ ھا داشتمنی اولیبرا.  کنمری تحقیول او را حساب ادی شاایحملھ کنم، 

 شب کی شب ازدواجم، نی اولی براشھی ھمدم، رسانی کھ بھ عشق گلرخ، روزم را بھ شب مییسالھا
 شبم ازدواجم نقشھ ی کرد و رفت، باز ھم برایی وفایگلرخ کھ ب.  کردمی را در ذھنم تصور مییایرو
 کھ اورم،ی بر سرش بیی کھ اگر کلکم گرفت و از شوھرش جدا شد، چنان بالدمی بار نقشھ کشنی ام،دیکش

 لبم ی روی اانھیلبخند موذ.  آن، تن و بدنش را بلرزاندیر آوادی نرود و ھر بار ادشیتا آخر عمرش 
 :دیچی خانھ پی گلرخ در فضایصدا.  درد و رنجی آن سالھای تمامی بود، تالفینشست، حاال زمان تالف

 خونھ ات قشنگھ-
 مانتو اش برد یدستش را بھ سمت دکمھ .  ام، جا خوردانھی لبخند موذدنیبا د. دی ھمزمان بھ سمتم چرخو

 قدم کی دم،ی مانتو اش فھمی را از چرخاندن مداوم دکمھ نیا. مضطرب بود.  شدرهی بھ من خیو با نگران
 :با آرامش گفتم. عقب رفت

 ا شوھرت، بھت خوش گذشت؟شب اول ازدواجت ب-
 :سرم را کج کردم.  اما نتوانستد،ی بگویزی باز کرد تا چدھان

  نھ گلرخ؟،یدی خندی من مشیبھ ر-
 بھ من زل دهیبا چشمان ترس.  اش گذاشتنھی سی قفسھ ی مانتو اش جدا کرد و روی را از دکمھ دستش

 :پوزخند زدم. زده بود
 ؟ی گلدمی کشی من چی دونیم-
 : سرم را تکان دادمو
  دووم آوردمی بود، خودمم موندم چھ جوری سختی روزایلیخ-
 : چشمانم را تنگ کرمو
  کار کرد؟ی زنن، چی کھ نارو میی با کسادیبا-
 قدم عقب رفت و از پشت سر با مبل، مماس کی.  جدا کردم و بھ سمتش رفتم،ی ام را از در ورودھی تکو

 چند لحظھ آنقدر از ینفرت در دلم نشستھ بود، برا.  کردیھ من نگاه م و با وحشت بستادی اشیسرجا. شد
.  بودمزاری از او بمرثوی و کرجی ایبھ اندازه . می بکوواریاو متنفر شدم کھ دوست داشتم سرش را بھ د

 از مبل جدا شد و بھ سمتم آمد، کبارهی دادم و با چشمان بھ خون نشستھ بھ سمتش رفتم، نی ام را چینیب
 د؟ی ترسی از من نمد؟ی ترسی نمدم،ی در ھم کشابرو

. دی لرزی مشی لبھاد،ی صورتش چرخی خواست چھ کار کند؟ نگاھم روی مد،ی ام رسی قدمکی بھ
 :خودش را در آغوشم پرت کرد.  بودنیچشمانش غمگ

 ، غلط کردممان،یا-
چشمانم را . دی تپنھیقلبم در س.  ام چسباندنھیسرش را بھ س.  کھ دور کمرم حلقھ شد، تکان خوردمدستش

.  سرش گذاشتمیچانھ ام را رو.  شدنطوریچرا ا.  دختر را لھ کنمنی خواستم ای ھم فشار دادم، من میرو
.  قلبم جا خوش کرددر  رفت، عشق برگشت ونھی دور شانھ اش حلقھ شد، نفرت رفت، کاری اختیدستانم ب

 بازوانم دور یحلقھ .  خواستمیمخصوصا حاال نم.  خواستمیا نم حس رنیا.  ھم فشردمی را رومیلبھا
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بھ . در نگاھش غرق شدم.  شدرهی باره سرش را بلند کرد و بھ چشمانم خکیشانھ اش، تنگ تر شد، 
 ی کھیشب اول، بھ اون مرت" میگو برگردد، بھ دھانم آمد بنھیخودم فشار آوردم، خواستم دوباره حس ک

 "ی نگاه کردینجوری شرف ھم ھمیب
 ..دیس* و مرا بودی کشنیی نوک پا بلند شد، سرم را پای روکبارهی

.  صورت گلرخ ثابت ماندیسر چرخاندم و نگاھم رو. ھشت شب بود.  ام نگاه کردمی ساعت مچبھ
آنقدر احساسات خوب و .  بودمدهیاصال گذر زمان را نفھم.  سرش بودری زمیچشمانش را بستھ بود، بازو

 و دم لحظھ بھ خودم آمکی.  شب شدی کدمی دو سھ ساعت تجربھ کرده بودم کھ نفھمنیر ا را دینیریش
بعد از . ِباالخره از آن من شده بود.  صورتش نگاه کردمیبھ اجزا. میدی ھر دو وسط سالن دراز کشدمید
ند زد و لبخ. دمیبا پشت دست، بھ گونھ اش کش.  لبم نشستیلبخند رو.  ھمھ سال انتظار، زنم شده بودنیا

 آمد ادمی.  دستم ثابت ماندچ مقی عمیدگی برینگاھم رو.  ذھنم جرقھ زدکبارهی. خودش را بھ من فشرد
از ذھنم گذشت کھ گلرخ، فقط بھ درد . آن ھمھ حس خوب دود شد و بھ ھوا رفت. ِچرا زن من شده

 ی بھ چھ درد من میتیاصال زن عار.  کردمی او باز می رویگری حساب ددی خورد، نبای میخوابگ*ھم
 رفت ی مرون،ی کردم بی پرتش نمنھ، اما. رونی کردم بیو پرتش م... ری زدم زی مگریسھ ماه د. خورد

.  خنک شده بودشی ھای بدبختدنی کھ با دی ماندم و دلیآن وقت من م.  انداختھ بودی کھ عرب نییھمانجا
 نباریا.  بودم، دوباره نفرت قد علم کرددهی فرو کش کرده بود، حاال کھ بھ مراد دلم رسجانیحاال کھ ھ

 ی دخترک کوتاه قدنیبھ ا.  شدمرهی بھ صورتش خنھیبا ک. د توانست نفرت را پس بزنی عشق ھم نمگرید
بھ .  بوددهی من و در آغوشم خوابی آمده بود بھ خانھ یبا چھ دل خوش.  ھم نداشتییبای زیکھ چھره 

 ی خانھ و زندگنیچشمش بھ ا.  پول پرستیزه * ھری کھی ارزش داد؟ زنمی برانی از اشتری کھ بالشیخ
.  بوددهی پدرش خندی شود؟ بھ گور پدر بی خانھ منیِ صاحب اگر،ی ماه دو دیکی کرد یافتاد و فکر م

 سرش با پارکت کف کبارهی بود کھ یحرکتم آنقدر ناگھان. دمی کشرونی سرش بری دستم را از زکبارهی
 :وحشت زده چشمش را باز کرد. سالن برخورد کرد

 آخ سرم-
 را ینگران.  شدزی خمی، کھ گلرخ ن" شدیسرت چ"می در دلم نشست، بھ دھانم آمد بگوی لحظھ نگرانکی

 :پس زدم و با نفرت گفتم
 ،پاشو جمع و جور کن خودتو-
بھ . رد کی و گنگ بھ من نگاه مجیگ.  را از کف پارکت برداشتم و بھ تن کردمرمی خم شدم و عرق گو

 : و دستم را بھ کمر زدمدمیسمتش چرخ
  تموم شد، خوش گذشتیھوم؟ مھمون-

 :طلبکارانھ نگاه کردم. تھ دلم خنک شد. بغض کرده بود.  شددهی کشنیی لبش بھ سمت پای گوشھ
 ؟ی مال باباتو ازم طلب دارھ؟یچ-

 : کردم گفتمیاز جا بلند شدم و ھمانطور کھ شلوارم را بھ پا م.  انداختنیی را پاسرش
 ...چمدونتو ور دار برو-
 : سر بلند کردی نگرانبا
 کجا برم؟-
 : زدمشخندین
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 در می حاال حاالھا ھست،ی خوبیخوابگ* برو تو اطاقمون، کال واسھ ھمرون،ینترس، ننداختمت ب-
 خدمتتون

 : اش را بھ سمتش پرت کردمی با پا، تاپ و شلوار مشکو
 بپوشون خودتو-

 یالی خیبا ب.  بھ من زل زده بودزانی آوی افھیبا ق.  برداشت و بھ تن کردنی زمیو و شلوار را از رتاپ
 یدگی خراشینگاھم رو. سر چرخاندم. دمی را پشت سرم شنشی قدمھایصدا. بھ سمت آشپزخانھ رفتم

خودم آمدم و با   بھکبارهی.  شدمی اش کتکش زده، عصبی نامادرنکھیاز فکر ا.  اش ثابت ماندنھیجناق س
 نی ادنیبا د. دمی گوش خودم کوبری ھوا زی و بدمی بھ مرز جنون رسضی ضد و نقی ھمھ فکرھانیم اھجو

 : باال رفتمیصدا.  بوددهیسر بلند کردم، چشمانش ترس. ستادی اشیحرکتم، مکث کرد و سر جا
  مگھ نگفتھ بودم اعصابم خرابھ؟ برو گمشو تو اطاقتھ؟یچ-

 : زانو زدمی و کنار پاد،ی سمتم دوبھ
 ی تونستم منتظرت بمونم، کتکم می از شوھر کردنم؟ نم؟ی ناراحتیتو رو خدا فرصت بده، تو از چ-

 ... زدن، مجبور شدمی کتکم می سربازی رفتیزدن، وقت
 : را تکان دادممیپاھا

 بھ من دست نزن-
 ارمی و اخترمیش بگ دوباره او را در آغونھ،ی ھمھ خشم و کنی اانی مدمی ترسی رفت و می دلم مالش متھ

 : بود بھ زانوانمدهیچسب. از دستم برود
 ی من اوضاع خوب،ی سرباز بود،ی بودکاری داد، تو بی بابام منو بھ تو نممی خواسگاریومدیتو اگھ م-

 ،نداشتم
 : افتادھی بھ گرکبارهی
 صدبار آرزو ی بود، گدا بود، خالفکار بود، روزسی نکردم، خسیآھت دامن منو گرفت، من کھ زندگ-

  افتاد زندون تونستم ازش جدا بشمی داد، وقتی منو طالق نمره،یکردم بم
 یبعد از سھ ماه راھ.  کردی موانھی دختر مرا دنیا.  شدم و بھ خنده افتادمیعصب. دی لرزشی ھاشانھ

 عقب. وسط سالن پخش شد.  برھنھ اش گذاشتم و ھلش دادمی شانھ ھایدستم را رو.  شدمی ممارستانیت
 :رفتم

 رهی نمادمی وقت چی ھی کھ در حقم کردی نامردره،ی نمادمی-
 : زانو بھ سمتم آمددو
  کنمی کنم، بخدا جبران میمن جبران م-
 : باره نفرت در دلم نشستکی
  منو ببوسی واسھ قدم اول پای جبران کنی خوایپس اگھ م-
نفرت رفت، نفرت عقب .  شدرهی بھ من خیگلرخ با دردمند.  کھ زدم، جا خوردمی حرفنی خودم از او

.  زن من بودز،یِ بدبخت ترحم برانگنی بودم، اچارهیچقدر من ب.  در دلم نشستی و بدبختیچارگیرفت، ب
 بود، دنی باری اده شدم کھ چشمانش آمرهیبھ گلرخ خ.  مرا ببوسد؟ از خودم بدم آمدیبھ او گفتھ بودم پا

 :دمی بھ صورتم کشیدست
  اعصاب ندارمپاشو برو تو اطاق من -

 : شدخم
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  رمی بوسم بعد مینھ، پاتو م-
 : شدمکالفھ

 الزم نکرده، برو تو اطاق، چمدونتو بردار برو-
 : کردلج
  تو رو ببوسمی خوام پایمن م-

 : ماندی باقشی شانھ ھای رومی را در دست گرفتم، رد قرمز پنجھ ھاشی ھاشانھ
 ، گفتمیزی چھی بودم ی خواد، من عصبیگفتم نم-

 : کردتقال
  نداشتھ باشمی خوام جبران کنم، کاریمن م-
عقب عقب . اشک دور چشمم حلقھ زد. دی مرا بوسی با دستانش بھ شدت دستم را پس زد و خم شد و پاو

 کرد، ی مھی گرد،ی لرزی مشی نشستھ بود، شانھ ھانی شدم کھ کف زمرهیبھ زن مچالھ شده ام خ. رفتم
 .... افتادمھیخودم ھم بھ گر
................. 

 ای دھم بود گاریس.  کردمی دود مگاری آشپزخانھ نشستھ بودم و سی ده شب بود، مقابل پنجره ساعت
 ی گرفتم و از پنجره بھ آسمان پر ستاره نگاه می مگارمی از سیقی کرد؟ کام عمی می چھ فرقازدھم،ی

 ورمغر.  رفتیم کنار نم لحظھ از مقابل چشمانکی ی گلرخ، براشی دو ساعت پیکیحرکت . کردم
 کھ بھ رتمی غی مرد بکیِ من خر، نکھی را بھ رخ من بکشد؟ ایزی خواست چھ چیم.  دار شده بودحھیجر

  مرا ببوسد؟یزنم گفتم پا
 رهی گرفتم و سر چرخاندم و بھ چراغ روشن اطاق خوابم خگارمی از سیگری باز ھم کام دد،ی لرزدستانم

 بوسھ یجا. من ھم بھ سراغش نرفتم.  بودامدهی نرونیب.  داخل اطاقم بودشیآنجا بود، از دو ساعت پ. شدم
 را از گارمی سلتریف.  شدمی از خودم و او متنفر مشی از پشی سوخت و من ھر بار بی ممی پایاش رو

تلو تلو خوردم و بھ سمت .  رفتی مجیسرم گ.  بلند شدمی صندلیپنجره بھ کوچھ پرت کردم و از رو
 رفتم، با فونی آمده بود؟ بھ سمت آی وقت شب چھ کسنیا.  زنگ در مکث کردمی با صدا رفتم، کھخچالی
 :برداشتم  رای در ھم شد، گوشمی اخمھا،یری تصوفونی آرزو در آی چھره دنید
 ؟ی کنی کار می چنجای وقت شب انیا-

 :دیچی پی نگرانش در گوشیصدا
  باال؟امی بی کنیداداش درو باز نم-
 آب را ی را باز کردم و دوباره بھ سمت آشپزخانھ رفتم و بطری دکمھ را فشردم و در ورودتی عصبانبا

 ....دمی کشرونی بخچالیاز 
 :دیچی پرند درون خانھ پیصدا

  جونمیی دا،یی دا،ییدا-
 افتاد چند ادمی د،ی چسبمی و بھ پادیپرند بھ سمتم دو.  زدمھیِ آشپزخانھ ماندم و بھ ستون اپن تکی ورودنیب

 دمی فرستادم و خم شدم و او را در آغوش کشرونینفسم را ب.  بوددهی من چسبی گلرخ ھم بھ پاش،یساعت پ
 : وارد خانھ شدھ آرزو ثابت ماند کھ ھول و دستپاچینگاھم رو. و دوباره قد راست کردم

 سالم داداش-
 :دی طرف و آن طرف سرک کشنی ایکم.  نگاھش کردمرهی را ندادم و خجوابش
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  داداش؟ییتنھا-
 : حوصلھ جواب دادمیب
  کار؟ی چنجای ای اومدی خونھ تنھا گذاشتکھی بابا رو با اون مرت؟ی کار داریچ-

 : پرند بھ حرف آمدد،ی بگویزی چنکھی از اقبل
  گفتی ھمش م،یی داشی پمی گفت بری مامان ھمش م،ییدا-

 : گفتیبا لبخند ساختگ.  ماندمحشی بھ آرزو زل زدم و منتظر توضدوباره
  ھوم؟گھ؟ی تو دامیداداش ب-
 : در را پشت سرش بستو
  شھر ندارمنی ای رو توی بھت سر بزنم، من کھ کسامیبابا دلم تو اون خونھ گرفت، خواستم ب-
 کبارهیخواستم بھ او بتوپم کھ .  بودانی در، نماری چراغ روشن اطاقم ثابت ماند کھ از زی نگاھش روو

 ی آرزو بھ آرامدنی در ظاھر شد، با دیدر اطاق باز شد و گلرخ با چشمان پف کرده، وسط دو لنگھ 
 :سالم کرد

 سالم-
 : گفتی براندازش کرد و با نگراننیی از باال تا پاآرزو

 سالم گلرخ جان-
 : چشمان پف کرده اش ثابت ماندی نگاھش روو
  مزاحم شدم؟؟ی بوددهی خواب؟یخوب-

 :دی کشغی پرند جد،ی بگویزی گلرخ چنکھی از اقبل
 دمی خانومھ خوابنیمامان، من اون دفھ تو بغل ا-

 اش، اخم ھی چشمان سرخ از گردنیبا د.  چند لحظھ نگاھمان در ھم گره خوردد،ی بھ سمتم چرخگلرخ
 :آرزو دستانش را در ھم گره کرد.  چشمان من شدی سرخیاحتماال او ھم متوجھ . کردم

  غذا درست کنم؟امی نخوردم، بیچی من ھز،ی چن؟ی شام خوردز،یچ-
 : کردغی جغی جپرند

  کھمی ما شام خورد،یمامان-
بھ سمت گلرخ .  گذاشتمنی زمیپرند را رو.  بودستادهی وسط سالن افیبالتکل.  خشم بھ آرزو نگاه کردمبا

 :دیدو
 خانومھ، سالم-

 : پچ پچ کردیآرزو خودش را بھ من رساند و با دلواپس. دی خم شد و او را در آغوش کشگلرخ
 نمی ببامی گفتم پاشم باوردم،ی طاقت نست،ی تا االن دل تو دل من نحی بخدا از ص؟ی کردتشیداداش، اذ-
  چھ خبرهنجایا

 : را تنگ کردمچشمانم
  چھ خبره؟؟یحاال کھ اومد-

 : دھانش را قورت دادآب
  داداش؟ی کردھیگر-

 :تون خانھ را لرزاند چھار سادمیفر
 نھ-
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 : چھار ستون خانھ را لرزاندادمیفر
 نھ-

 : دستپاچھ شدآرزو
 ؟ی زنیداداش، آخھ چرا داد م-

 : را بھ کمر زدمدستم
 ؟ی کنی میی منو بازجونجای ای اومدی نصفھ شباد؟ی بدم می من از فوضولی دونیآرزو تو مگھ نم-

 : دستانش را در ھم گره کرددوباره
 یاری دختره منی سر ایی بالھی ترسم، بخدا یداداش من م-
 : آرزو وحشت زده شددم،ی و او را بھ دنبال خودم کشدمی با غضب بھ مچ دست آرزو چسبکبارهی
 ؟ی کنی کار میداداش چ-

 ادی من شد و خواست وارد اطاق شود کھ فری سمت گلرخ رفتم کھ پرند را در آغوش داشت، متوجھ بھ
 :زدم

 گلرخ-
 : افتادھیپرند بھ گر.  و با دلھره بھ من چشم دوختدستای اشی جاسر

  ترسمی مییدا-
 : توچھ بھ او، رو بھ گلرخ گفتمیب
  کردم؟تتیمن اذ-

 :دمیدوباره نعره کش. دی لرزی مشیلبھا
  نھ؟ای کردم تتیمن اذ-

 : سر پرند گذاشتیگلرخ دستش را رو. دیای بنیی دست و پا زد تا از آغوشش پاپرند
 سی نیچی خالھ، ھستی نیزیچ-

 : را گرفتانھی مآرزو
 رمی گیداداش فدات بشم، حرفمو پس م-
 :با غضب بھ گلرخ نگاه کردم، بالفاصلھ دھان باز کرد.  کرد مچ دستش را آزاد کندی سعو
  نداشتمی نکرد آرزو جان، کارتمینھ، نھ، اذ-
 : بغض کردکبارهی و
  کردمی کردم، من بھش بدتشی ھمھ سال اذنیمن ا-

آرزو بھ سمشت رفت و پرند را .  انداختنییسرش را پا.  شدمرهی آرزو را رھا کردم و بھ گلرخ ختدس
 :از آغوشش گرفت

  رم خونھیداداش من م-
 : سر بچرخانم، رو بھ او گفتمنکھی از من و او فاصلھ گرفت، بدون او
 رمیصبر کن آژانش بگ-
 ...نھ، خودم-

 :دمی نعره کشدوباره
 مری گیگفتم آژانس م-

 : سر بلند کردگلرخ



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 178 

 کھی ھوا تارگھیآرزو جون فدات بشم، حرفشو گوش کن، راست م-
 :دی کشغی قدم عقب رفت، آرزو جکی و دی ترسدم،ی شدم و بھ سمتش پروانھی دکبارهی
 داداش تو رو خدا-

 : چسباندمشواری دبھ
 ؟ی گلیچرا ھوامو دار-
 : را گرفتمیآرزو از پشت سر، بازو.  نگاھم کردی دلخوربا
 ی نکن، قربونت برم الھتشیدورت بگردم داداش، اذ-

 : گفتھی با گرپرند
 یی نزن، داییدا-

 :دمی را پس کشدستم
 دخالت نکن آرزو-

 :دی چسبمی بھ بازودوباره
  مرگت بشمشیداداش پ-
 :دی را بوسمی خم شد و بازوو
 می ترسونیم-

 :دمی کشنعره
 و کلوم حرف حساب دارم باھاشِبابا دست از سر من سگ صاحاب بردار، د-

 د،ی لرزیچانھ ام م. دمیدوباره بھ سمت گلرخ چرخ.  پرند را تنگ در آغوش گرفت و عقب رفتآرزو
 : آوردمنیی را پامیصدا

 ؟ی کنی کارھا خوردم منی منو با ای چرا دار؟ی گلیدی منو بوسیچرا پا-
 : بردمکی سرم را نزدو
  کنمی بدتر می کنینجوریا-

 : را باال گرفتسرش
  کردمی بھت بدیلی شم، من خی حقمھ، من ازت دلخور نمی با من کنیھر کار-

 ی دانم چند لحظھ در ھمان حال باقینم.  برھنھ اش ثابت ماندی پاھای از چشمانش جدا شد و رونگاھم
 : پرند بھ خودم آمدمیماندم، با صدا

  جونمییدا-
 واریآرزو کنج د. دمیاز او فاصلھ گرفتم و بھ عقب چرخ. رد کی مھی را بلند کردم، گلرخ ھمچنان گرسرم

 آژانس را گرفتم و رو بھ ی ام را برداشتم و شماره یسالنھ سالنھ بھ سمت اپن رفتم و گوش. کز کرده بود
 :آرزو گفتم

 ؟یدی در خونھ ام، فھمیای بیشی بدون خبر پا نمگھی داد،ی منی ماشگھی دقھیچند دق-
 : تکان دادی سرآرزو

 چشم داداش-
..... 

.  شده بودخکوبی مبل نشستم و بھ گلرخ چشم دوختم کھ انگار مقابل درب اطاق می کھ رفت، روآرزو
 کردم، ی مرشیھر چقدر تحق.  شدممانیاما پش.  لحظھ از ذھنم گذشت کھ دوباره بھ سراغش برومکی



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 179 

 ی نمش اگر سر بھ سردم،ی کشیعذاب م.  شدی و انتقام خاموش نمنھی آتش کنیا. دمی کشیبشتر عذاب م
 د،ی ام را کھ درهیگلرخ نگاه خ. دمی کشی کردم باز ھم عذاب می متشی اگر ھم اذدم،ی کشیگذاشتم عذاب م

 : گفتیبھ آرام
  برات درست کنم؟یزی چ؟یستیگرسنھ ن-

 : من و من کردیکم.  را ندادمجوابش
  گم من از فردا بازم برم سر کار؟ی، م...زیچ-

.  نبود کھ او را از کار کردن منع کنمنی رفت، االن زمان ای مدی را تنگ کردم، سر کار کھ باچشمانم
 :لبخند زد.  تکان دادمیسر

 مانی ایمرس-
 : بعد از چند لحظھ مکث، گفتو
 ... برن، بنده خدای گفتی بھشون نمی کاشکد،ی پرند ھم ترسد،ی ترسی آرزو، سرش داد زدچارهی گم، بیم-

 :دمی پر حرفشانی مبھ
 نمتی خوام ببیبرو تو اطاق درو ببند، نم-
 : زدمھی مبل تکیبھ پشت. آب دھانش را قورت داد و بھ من زل زد.  خفھ شدشی خورد و صدا در گلوکھی
  گفتم برو تو اطاق؟یدیشن-
 ؟یایتو نم-
 : از ابروانم باال رفتیکی
  خوابمی جا منی ھمام،ی نمری نخ،یخوش گذشت بھت انگار؟ چھ خوش اشتھا ھم ھست-

 ... را نداد و وارد اطاق شد و در را بستجوابم
.................. 

 ی و متوجھ دمی کشازهیخم.  از ھم باز شدمی پلکھاد،ی رسی کھ از آشپزخانھ بھ گوش میی سر و صدابا
. بودم دهی بدون پتو و لحاف خوابشبی آمد دادمی.  تنمی ھم رویی سرم بود و پتوری زیبالش.  شدمتمیموقع

 زی بود و مپزخانھ گلرخ ثابت ماند کھ داخل آشی شدم و نگاھم روزی خمی مبل نیرو. کار گلرخ بود
 شھیھم.  نبودای وقت صبحانھ مھچی برگشتم، ھی از سربازیبعد از مرگ مادرم، وقت. دی چیصبحانھ را م

 گرفت و ی لقمھ ممیابر.  مادرم افتادمادی چند لحظھ بھ یبرا.  شدمی محل کارم میبدون صبحانھ راھ
با . دی دوی و لقمھ بھ دنبالم می چاوانی دانشگاه شوم، با لی خواستم بدون صبحانھ راھی وقتھا کھ میبعض
 خروارھا ریمادرم ز.  نداشتمی مادرگری آمد دادمی. دیآن حس خوب پر.  افتادن قاشق، تکان خوردمیصدا

حس خانوم .  دادی من جوالن می بود کھ در آشپزخانھ یِ بود، مسبب مرگ مادرم ھمان زندهیخاک خواب
 ی قرار بود بھ گھ خورگری خبر نداشت تا سھ ماه دیعوض خانھ بودن، بھ او دست داده بود؟ بدبخت

 بلند، بھ سمت آشپزخانھ رفتم، گلرخ خم ی و با قدمھادمی حس پتو را کنار زدم و از جا پرنی با اوفتد،یب
 بردارد، با حضور من در آشپزخانھ، سر بلند کرد و لبخند نی زمیرا از رو ی خوریشده بود تا قاشق چا

 :زد
  کردم؟دارتی بر،یسالم، صبح بخ-
 : اخم جواب دادمبا
 ی کرددارمیآره ب-

 : راست کرد و معذب جواب دادقد
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  سر کارمی بردی شدنت بود، ساعت ھفت صبھ، باداری وقت بگھی اما دد،یببخش-
 : را بھ کمر زدمدستم

  کنم، نھ توی مفی تکلنیی من، من تعیتو خونھ -
 :دمی را شنشیصدا.  آماده بودزیھمھ چ.  آشپزخانھ ثابت ماندزی می نگاھم روو
  کشھی دم میی چا،یتا صورتتو بشور-

 : را کج کردمسرم
 نمی شی منجای اینجوری شورم، ھمیمن صورتمو نم-

 : کردمکث
 یباشھ، ھر جور راحت-

 : شدمی ھمھ مدارا عصبنی ااز
 ست؟ین...... بھ ینی ؟ی چینی-
 : گفتیچارگی ببا
  برات راحتھ، ھمون کارو انجام بدهی کنی کھ فکر می ھر کارنھینھ، منظورم ا-

 : تکان دادمیسر
  کنم کھ دوست دارمی رو می ھمون کارقایآره دق-
 : بلوزم را باال دادمینھای آستو
 ری برام، لقمھ ھم بگزی برییچا-
 دهی دم نکشیی ذره صبر کن، چاھیباشھ -
 زی برییِزر نزن، گفتم چا-
خواستم دستم را عقب . دی بھ سمتم آمد و بھ مچ دستم چسبکبارهی.  بھ سمتش سر دادمزی می را رووانمی لو

 :دستم را چرخاند. بکشم، اجازه نداد
  شده؟یمچ دستت چ-

.  بود کھ مرا رھا کرد و رفتییمان روزھا ھیادگاری نیا.  مچ دستم ثابت ماندی ام روی عصبنگاه
 بود؟ چشمانم را تنگ دهی ام بھ گوشش نرسی خبر خودکشیعنی.  حماقتم کھ مادرم را بھ کشتن دادیادگاری

 :کردم
 ھ؟ی چنی ای دونیتو نم-
 : نگاھم کردیبا سردرگم. دمی را باالتر کشنمی آستو
  دونمینھ، بخدا نم-

 : باال رفتمیصدا
 ؟ی دونی تو نمھ،ی چنی دونن ای عالم میھمھ -
 خواست دستم را ی خودم ھم دلم مرد،یخواست دوباره دستم را بگ. دمی کشرونی دستم را از دستش بو

 در ضمی احساسات ضد و نقیھمھ .  دانم چھ مرگم شده بودیمن اصال نم.  بغلم کند، نوازشم کندرد،یبگ
 کھ رفت، یم وقتی زار بزنم و بگوشی کنم و برا خواست بغلشیدلم م.  کردندی دختر قد علم منیبرابر ا

اما آن حس .  و خالص شومرمیخواستم بم.  مثل جھنم شده بودمی براایدن.  کنمی خواستم زندگی نمگرید
 یاز رو.  سالھا پرورشش داده بودم، عشق را پس زد و در دلم نشستنی ای ھمھ ی کھ طی ھمانثم،یخب

 : گفتمرتبا نف. دیعقب رفت و بھ بخچال چسب.  بلند شدم و بھ سمتش رفتمیصندل



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 181 

  سکتھ کرد و مرددی رگ زدم، مادر بدبختم منو دی رگمو زدم، حماقت کردم، ولی شوھر کردیوقت-
 :با تتھ پتھ گفت.  شددی و رنگ صورتش سفدی لرزشیلبھا

 ...من، من-
 ؟ی دوستی تو نمینی ؟یتو چ-

 :ت تکان داد را بھ چپ و راسسرش
  نگفتیزی بھ من چی کس،ی کردی دونستم خودکشیمن نم-

 :دمی اش چسبقھی بھ
 ؟ی گلی کنی کار می چنی با ا؟ی کنی جبران می چھ جورنوی ا،ی دونیحاال کھ م-
 بار، کی. دی را بوسیدگی بری خم شد و جاد،یبھ دستم چسب.  ام را مقابل چشمانش تکان دادمدهی مچ برو

 :دو بار، سھ بار، دوباره بھ ھق ھق افتاد
  کنمی کنم، جبران می متویزیمن کن-

مچ دستم را کھ .  کھ بھ زحمت بھ عقب فرستاده بودمشان برگشتی خوبیی حسھای برگشت، ھمھ عشق
دست آزادم دور شانھ اش حلقھ شد، خم شدم، خواستم . نمی زمی مرد رونی حس کردم خوشبخت ترد،یبوس
 .سم* را ببوشیھا* خواستم لب. سمش*ببو

  بخشھی حتما منو مھی خوام منو ببخشھ، اون خانوم بزرگی سر خاک مادرت ازش مرمیم-
 کرد ھم مادرم ی مرا میزیھزار بار کن. مادرم مرده بود.  آمدادمی.  صورتش متوقف شدکی نزدصورتم،

تلو تلو .  سرش گذاشتم و بھ عقب ھلش دادمی و رودمیدستم را عقب کش. نفرت برگشت.  شدیمزنده ن
عقب .  بودیاف امرزو کی بزنم، اما براادیفکم منقبض شد، خواستم باز ھم فر. ستادی اشیخورد و سر جا

 ... رفتمییبھ سمت دستشو.  بودستادهی اخچالی کنار یچارگیگلرخ با ب.  آمدمرونیعقب از آشپزخانھ ب
............... 

 : شرکت را باز کردم و رو بھ گلرخ گفتمدر
  خونھمی شو برنمی سوار ماشنیی پاایساعت دو ب-

 ی ثابت ماند کھ با وضع بدرجی اینگاھم رو. وارد شرکت شدم.  تکان داد و بھ سمت انتشارات رفتیسر
 عیسر.  کردمیم و تک سرفھ ا شدی عصبت،ی در آن وضعدنشی حقدوست خم شده بود، با دزیمقابل م

 دخترک احمق دم.  حقدوست ثابت ماندی صورت خجالت زده ینگاھم رو. خودش را جمع و جور کرد
دستانش را از ھم .  را نداشتدنمیانگار انتظار د.  جا خورددنمی با درجیا.  داده بودشی گاومنی ای تلھ بھ

 :باز کرد
 داش؟ روزه بود ھیبھ، شا دومادو باش، ماه عسلت -

 : را ندادم و بھ سمت اطاقم رفتم، پشت سرم وارد اطاق شدجوابش
  شد پس؟ی چ،یای ھفتھ ھم نھی ممکنھ یداداش، تو کھ گفت-
 :دمی پرت کردم و بھ سمتش چرخزی می را روفمیک
  حقدوست؟زی رو میخونھ است کھ خودتو تلپ کرد..... مگھنجایا-

 : باال رفتابروانش
  ره؟یم..... دھنش بھشھی دو ماد میداش، ھر ک-
 : خنده گفتانی قھقھھ زد و مو
  ازت ندارمیخودمم دست کم-
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 : وارد شدی بشکن زد و از در لودگو
  ھمون سال دگر بچھ بغل؟ی ھی قض؟ی کار کردیچ-
 ی شد، میاگر بچھ دار م. بچھ دار شدن؟ آن ھم از گلرخ؟ محال بود.  غضب بھ صورتش زل زدمبا

 ... زدمی کرد با لگد می اگر ھم سقط نمبردمش مطب ماما سقط کند،
 کبارهی. دوست نداشتم کتکش بزنم.  ام کردی با لگد گلرخ را کتک بزنم، ناراحت و عصبنکھی با فکر او

نھ، حواسم جمع بود، بچھ دار .  و چشمانم را بستمدمی کشقی فرو بردم و نفس عممی موھاانی را ممیپنجھ ھا
 دمی کششی کھ براینقشھ ا.  کنم تا ھرگز از او بچھ دار نشوممی عق شدم، اصال حاضر بودم خودم راینم
 . شدن مرا ھم داشتمی ارزش عقیحت
 : شانھ ام گذاشتھ بودیدستش را رو.  چشم باز کردمرج،ی تکان دست ابا
 ؟ی کردی شد؟ قاطیچ-

 : او فاصلھ گرفتم و گفتماز
 ش؟ی گاومی گی میچ-
 شر و ورھا، منتظر نی و از اادی بدی سرکارگرمون زنگ زد، گفت مصالح با،یگفتم خوب شد اومد-

  برم سر وقت مصالحی چک بکشیایموندم ب
 : تاسف تکان دادمی بھ نشانھ یسر

 ؟یتو دستھ چک ندار-
 رمی بگدیجون داداش تموم شده، با-
 :دی کشرونی فرو برد و دستھ چکش را ببشی دستش را داخل جو
 دمی برگھ ھاشو کشی داش، ھمھ نیبب-

باالخره .  بھ چک من و چک خودش ھم نبودیازی نگر،یتا چند وقت د.  دستھ چکش ثابت ماندی رونگاھم
 : آن پرت کردی رفت و خودش را روی بھ سمت صندلیبا سرخوش.  شدمیاز دستش خالص م

  گلرخ مال تو شد،یدیباالخره بھ مراد دلت رس-
 : و گفتمدمی کشرونی را بزی می نشستم و کشوزمی مپشت

 ی واسھ سرکشرمی مصالح، از اون ور ھم مدی دنبال خررمی سرکارگر زنگ بزن بگو من ماروی نیبھ ا-
  نداشتھ باشھی باش حواست بھ شرکت باشھ، بھ گلرخ ھم سر بزن کم و کسرنجایساختمونھا، تو ھم ا

 : را تنگ کردچشمانش
  روزه؟ھی اونم ؟یدوباره عاشقش شد-

 : بھ او انداختمی نگاھمیو ن زدم پوزخند
 ...شمی وقت دوباره عاشقش نمچیمن ھ-

 : کردی می در آغوش گلرخ نشستھ بود و بلبل زبانپرند
  باشھ؟ا،ی خونمون، ھمش بیای دوست دارم بنقدری ما، من ای خونھ می برایخالھ گلرخ، ب-
 :دی اش را بوسیشانیگلرخ پ.  سرش را بھ سمت گلرخ چرخاندو
 امی مگھی دفھ دھی قربونت برم، شھیامروز نم-

 : لج کرد و خودش را تکان دادپرند
ِاھھ، مھ، من م-  یای خوام بیِ
 : کردمی می در ھم رانندگی رو بھ من کرد کھ با اخمھاو
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 نی خونمون، آفرمی برای بییدا-
 : حوصلھ جواب دادمیب
 ییبعدا دا-

 :دی پرنیی باال و پادوباره
 گھی دنیای بن،ییایب-

 :دی بھ سرش کشی دستگلرخ
 شتی پمیای مگھی وقت دھی دلم، شما برو خونھ، با مامان و بابا ناھار بخور، استراحت کن، بعد ما زیعز-

 : گفتی با ناراحتپرند
 ھمش ی بابا بزده،ی خوابومرثی کنھ، بابا کی مھی خورن، مامان آرزو ھمش گریاونا کھ با من ناھار نم-

 ایمگھ نرگس ب
 : گفتمتیگلرخ با مال.  فرستادمرونی حرف، نفسم را بنی ادنی شنبا
 میای مگھی روز دھیخوب استراحت کن، -
.  داشت پرند را آرام کندی سعمتی چشم مراقبش بودم، با مالیاز گوشھ . دی خم شد و سرش را بوسو

 یو لحظھ دلم خواست، دستم را رکی.  لبم نشستی رویلبخند کج و معوج.  زنم شده بودی راستیراست
. ردم بھ سمت دستش دراز کی و دست راستم را بھ آرامدمیبا دست چپ بھ فرمان چسب. دستش بگذارم

 یدست کوچکش کنار دنده بود، خواستم برا.  داشت آرامش کندی زد و گلرخ سعی نفس نق مکیپرند 
 : من شد، سر چرخاندی متوجھ کبارهیچند لحظھ دستش را لمس کنم، 

  شده؟یزی چمانیا-
 ھم فشردم و ی را رومیلبھا.  دستش بکشمی شدم و ھمزمان لجم گرفت کھ نتوانستم دستم را روھول

 : دستش را گرفتم و بھ سمتش پرت کردمکبارهی
  خوام دنده عوض کنم؟ی مینی بیدستتو بذار اونور، نم-

 : گفتی آرامبھ
 دنده کھ اتوماتھ-

 : باال رفتمی کھ زده بودم، صدای از حرف احمقانھ اکالفھ
 ؟یخوب حاال کھ چ-
 :پرند نق زد.  نگفتیزیچ
  مای خونھ می برییدا-

 : بھ او براق شدمرو
  بچھگھی دنی بابا جون، آروم بشامینم-
 :گلرخ او را بھ خود فشرد.  افتادھی و بھ گردی لب برچکبارهی
 ، ناراحتھیی نکن، داھی دلم، گرزیعز-

 :دی کشغی جپرند
 ت ندارمِ بد، دوسِیی بد، داِمانی اییدا-
 کوه یسرم اندازه . گلرخ نتوانست آرامش کند. دیچی پنی ماشی کننده اش در فضای عصبی ھاغی جو

 : قائلھ را بخوابانم گفتمنکھی ایبرا. رمی بود سرسام بگکی شده بود و نزدنیسنگ
  باالامی نمی کنھی گر،ی ساکت باشدی بای ولام،ی خوب ملیخ-
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 یفرمان را چرخاندم و چشمانم رو.  قطع شد و با چشمان اشک آلود بھ رو بھ رو زل زدادشی فرناگھان
 : شدمیعصب.  کردیگلرخ ثابت ماند کھ با محبت نگاھم م

 ھ؟یچ-
 : زدلبخند

 ی جان، بچھ رو خوشحال کردمانی ایمرس-
دستم . سوخت یچشمانم م. چند بار پلک زدم.برق از بدنم گذشت.  دستم گذاشت و فشردی دستش را روو

دستم را . دستم را محکم گرفت، دوباره نگاھش کردم. را محکم تکان دادم تا دوباره دستش را پرت کنم
 ...دی لبانش برد و بوسکیبلند کرد و نزد
.................. 

 : ذوق زده بھ استقبالمان آمدآرزو
  توای ب،ی اومدی من فدات شم داداش، خوب کردیالھ-
 : رو بھ گلرخ کردو
  تو گلرخ جانایب-

 :دی با سر و صدا دست گلرخ را کشپرند
 ای بم،ی کنی من بازی ھای با اسباب بازمی برایب-

 مبل ی پدرم ثابت ماند کھ روی ھر چھ تالش کرد نتوانست پرند را قانع کند، ھمزمان نگاھش روگلرخ
 آرام کند، دی کرد پرند را با وعده و وعیھمانطور کھ تالش م.  کردینشستھ بود و بھ سقف خانھ نگاه م

 :دیرو بھ من پرس
 باباست؟-

 : من جواب دادیپرند جا.  نگاھش کردمرهی را ندادم و خجوابش
  خالھمی کنی بازمی برای منھ، بِیبابا بز-

 :دی پرند کشی بھ گونھ ی دستگلرخ
 می کنی می بازمی ری بابا بزرگ، بعد مشی پمی لحظھ برھیاول -
 گلرخ چشم دوختم و با پوزخند رو بھ آرزو ی زهی رکلیاز پشت سر بھ ھ.  ھر دو بھ سمت پدرم رفتندو

 :گفتم
 ؟ی دختره خوبنی شد االن با ای چ،یتو کھ مخالف زن گرفتن من بود-

 : نگاھم کرددهیرنج
 یط زندگ دارم کھ بخوام وسی خوبی وقت مردم آزار نبودم، تازه مگھ من خودم زندگچیداداش من کھ ھ-

 تو شر بھ پا کنم؟
 : پدرم سرم را بلند کردمی صدابا
  پارک؟می بر،ی چقدر خوشگل شد؟یینرگس، تو-

 : گفتی بلندی و با صدادی آه کشآرزو
 مانیِبابا گلرخھ، زن ا-

 :دی خندپدرم
 نھ، نرگسھ، مادرتھ-
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 نگاھم ینی سنگی متوجھ با غضب بھ او زل زدم،.  آمد کھ گلرخ مادرم را از پدرم گرفتھ بودادمی دوباره
 بلند شد و رو بھ پرند عیتند و سر.  کارشیشد و سرش را باال کرد، بھ او اشاره زدم بلند شود و برود پ

 :گفت
 م؟ی کنی بازمیخالھ بر-

 :دی کشغی جپرند
 ھی منم بازِی خرسم،یآخ جونم بر-
 .... گلرخ ھم بھ دنبالش رفتد،ی ھو ھو کنان بھ سمت اطاقش دوو

.................. 
 و ریدست پ.  زدی کردم کھ با خودش حرف میکنار پدرم نشستھ بودم و بھ او نگاه م.  گذشتھ بودقھی دقده

 :دمی اش را در دست گرفتم و بوسدهیچروک
 ؟یبابا خوب-

 : کرد و سرخوشانھ جواب دادنگاھم
 دمیخوبم، االن مادرتو د-

 : با بغض جواب دادآرزو
  بود، اسمش گلرخھمانیِابا، زن ااون مامان نبود ب-

 : تکان دادی سرپدرم
 نرگس بود-
 ...بابا-

 :دمی حرف آرزو پرانی مبھ
 ول کن آرزو، بذار دلش خوش باشھ-
 :دمی دوباره دست پدرم را بوسو
 ش؟یدی بابا کھ دیآره مامان بود، خوشحال شد-

 : زده شدذوق
 نمای سمی ری پارک، بعدش ھم ممیآره، قراره بر-
 : آرزو سر چرخاندمی صدابا
 گھی دی کردی می مامان؟ با خالھ بازیپرند، چرا اومد-

 : پرند زل زدم کھ دستش را پشت سرش گذاشتھ بود و بغ کرده جواب دادبھ
 رونیتلفنش زنگ خورد بھ من گفت برم ب-
 : ام، بلند شدکبارهی حرکت دنیآرزو با د. دمی حرف، مثل فنر از جا پرنی ادنی شنبا
  شد داداشیچ-

 : و راھم را سد کرددی سمت راھرو رفتم، آرزو پربھ
  زنھی با تلفن حرف مگھی خوب م؟یری شد؟ کجا میداداش چ-

 :دمی و بھ سمت آرزو چرخستادمی امی جاسر
  دونم و توی من می کنی من فوضولی وسط کاراگھی بار دھیآرزو -
 : چشمانم را درشت کردمو
 برو دنبال کارت-
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 ... بھ سمت راھرو رفتمتیبا عصبان. فقط نگاھم کرد نگفت و یزیچ
 وجودم گوش شده یھمھ . دمی شنی را مشیصدا.  در بردمکی و سرم را نزدستادمی در اطاق پرند اپشت
 ی سھ چھار سالھ را پی بچھ کی بود کھ ی زد؟ آن کره خر پشت تلفن چھ کسی حرف میبا چھ کس. بود

  فرستاده بود؟اهینخود س
  ازم نخواهنوی تونم، ای تونم، بخدا نمینم-

 . را مشت کردمدستم
  بگم؟دیتحمل ندارم، دلشو ندارم، چند بار با-

  زد؟ی حرف می پدریبا کدام ب.  را بستمچشمانم
 شمی متی زن متاھلم، بخدا اذھی گھی تونستم، من دی خواستم ھم نمی کنھ، اگھ می من االن فرق متیوضع-

 .در گذاشتم ی رهی دستگی را رودستم
 ... نداره، بر نمدهی حرفھا فانی کنم، االنم گفتن ای تونستم زندگی نمتیبا اون وضع-
با .  جا خورد و زبانش بند آمددنمیگلرخ با د.  در اطاق را باز کردم و بھ داخل اطاق ھجوم بردمکبارهی

 :چشمان از حدقھ درآمده گفتم
 نمی رو بده ببی گوش؟ی زنی حرف میبا ک-

 :دی نالدم،ی و بھ مچ دستش چسبدمی تماس را قطع کند کھ امان ندادم، بھ سمتش پرخواست
  دمی رو می دم، گوشی دستم، میآ-

 : زدمادی فربای و تقردمی را از دستش کشیگوش
 الو-

 :دیچی پی درون گوشی مردیصدا
ث ....ید من؟ ی در خونھ ی اومدشی کھ چند سال پیستیق، ن... قرمسی کھی شرف، تو ھمون مرتیب-
 سر و صاحابھ؟ واسھ خودت ی مگھ اون ب؟ی کھ اونو از راه بدر کردی گوش دخترم پچ پچ کردری زیچ

  برمی کنم، سر اونم گوش تا گوش می مسی اونجا دھنتو سروامی م؟ی محضر عقدش کردشیبرد
 را میصدا. زشی ھمھ چی برتیپدر خوش غ. پدرش بود.  گلرخ ثابت ماندی دهی صورت ترسی رونگاھم

 : زدمادیتھ حلقم انداختم و فر
 خودم سرتو نمتی دور و برش بب؟ی سر زن منو ببری خوای مز،ی ھمھ چی بکھی مرتی خوریتو گھ م-
  اتنھی رو سذارمی برم میم

 : بھ سمتم آمد و با التماس گفتگلرخ
 تو رو خدا بھش فحش نده، بابامھ، تو رو خدا-

 : زدمادی و دوباره فردمی را عقب کشدستم
 ی زدی دخترت واست مھم بود چپ و راست کتکش نمیلی خ؟ی زنی بھش زنگ میواسھ چ-

 :دیچی پی درون گوشادشی فریصدا
 ؟یگی چرت و پرت می مونی من می کنم، دزد ناموس، تو روی متیحرومزاده، ازت شکا-

 : زدمادی فردوباره
 ی بھ زنم زنگ زدینم، گھ خورد... ری اونجا دھنتو مامی شرف، خودم می بکھیدھنتو ببند مرت-

 : افتادھی و ناگھان بھ گردی چسبمی دوباره بھ بازوگلرخ
  انصافی اون بابامھ بمان،یتور و خدا بھش فحش نده، تو رو خدا ا-
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 : زدمادی شدم، رو بھ او فری عصبتشی حمااز
 ی صاحابی زنگ زده بھ تو؟ مگھ تو بیباباتھ کھ باشھ، اصال واسھ چ-
 :مرش را خم کرد ککبارهی
  بوسم، تو رو خدا بھش فحش ندهیپاھاتو م-

 یحس کردم ھمھ . ترس در دلم نشست. دی وجودم لرزی را ببوسد ھمھ می دوباره پاھانکھی تصور ااز
 :دمی پدر گلرخ را شنیصدا.  قدم عقب رفتمکی.  حرف، لھ شدنی بار اریوجودم ز

 ی کنی جلو چشمت، دھنتو وا مارمی سر و صاحاب، مرده و زنده تو می بکھی کنن مرتزتی رزی دم ریم-
 ِس الدنگ....ی پف؟یگیبھ من چرند م

 : با کمر خم شده بھ سمتم آمدگلرخ
  جانمانی تو رو خدا امان،ی بوسم ایپاھاتو م-

 : را بھ سمتش گرفتمی زبانم بند آمد، گوشدم،یترس
 ری بگلتوی موباایب-

 : باال رفتمی ھمانطور خم شده بھ سمتم آمد، صداگلرخ
 سی کارو دھن سرونینکن ا-

 :دمی اطاق، شنی آرزو را از پشت در بستھ یصدا
  تو؟امی داداش بمان،یداداش ا-

 را بھ سمتش پرت کردم و عقب عقب رفتم و کنار لیموبا.  بودستادهی امی با کمر خم شده رو بھ روگلرخ
 ...دیچی اطاق پی ھق ھق گلرخ در فضایصدا. ولو شدم نی زمیدر سر خوردم و رو

کالفھ .  کاناپھ پرت کردمی را رونی ماشچیسوئ.  خانھ را باز کردم و زودتر از گلرخ وارد خانھ شدمدر
 لحظھ از ذھنم گذشت کھ حتما کی.  بودختھی مرا بھم ریگلرخ حساب.  دانستم چھ کار کنمیبودم و نم

 فکر داغ نیبا ا.  مرا عذاب دھدنطوری خواست ای ھم مدی پا بوده، شادنی نقطھ ضعفم ھمان بوسدهیفھم
 باز مھیبا دھان ن.  کردی بود و با دلھره بھ من نگاه مستادهی ایکنار در ورود. دمیشدم و بھ سمتش چرخ

 .دمیانگشتم را بھ لبم کش.  بودم کھ تا مغز استخوانش را بسوزانمیبھ دنبال جملھ ا. دمینفس کش
 مان؟یا-

 : جواب دادمیعصب.  قلبم را از جا کندشیصدا
 ؟ی چمانیا-

 : مانتو اش بردی را سمت دکمھ دستش
 دی ببخشمان،یا-

من بھ پدرش فحش داده بودم و ھر چھ در دھانم بود نثارش .  نشستمی لبھای روی عصبی خنده دوباره
 خواست ی چھ بود، مانی جردمیفھم.  گفت ببخشمشی بود و مستادهی من ایکرده بودم و حاال او رو بھ رو

 فی بود حردهیفھم.  بودنی ھمقایدق.  خواست دچار عذاب وجدان شومیم.  کندوانھی مرا دشی کارھانیبا ا
عضالت .  چشمانم را گرفتی خون جلوکبارهی.  مرا لھ کندشی کارھانی خواست با ای شود، میمن نم

 بھ سمت ی کھ بھ آرامستی ام رو بھ راه نیانگار گلرخ متوجھ شد کھ اوضاع روح.  شدنییفکم باال و پا
 : باال رفتمیصدا. اطاق خواب رفت

 ؟یریکجا م-
 :دی و بھ سمتم چرخستادی اشی جاسر
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  خوام لباسمو عوض کنمی مگھ،ی رم تو اطاق دیم-
 : گفتمری تحقبا
  جا عوض کننیھم-

 :بھ سمتش رفتم.  اما منصرف شددی بگویزی چخواست
 عوض کن-

 :با تمسخر گفتم.  انداختنیی را پاسرش
 ؟ی کشی از من خجالت م،یآخ-
 :دمی بھ بازوانش چسبو
  کنھی نمی فرقچی ھی رسمای ی اغھیمن شوھرتم، ص-

 :تکانش دادم.  قرارم کرده بودی چشمانش، بی پناھیب.  را باال آورد و با بغض بھ من چشم دوختسرش
 ؟ی کنی نگام مینجوری چرا اھ؟یچ-

 : کردی داشت، بر زبان جارنھی را کھ در سی دردیش دو دو زد، انگار ھمھ  چشماند،ی لرزشیلبھا
  نھ؟،ی کردغھی صزای چنیمنو فقط واسھ ھم-
 دهیبھ چشمان رنج.  شده بودی خالمی پاری شدم، زیانگار تھ. دیتھ دلم لرز.  بھ خودم و خودش اشاره زدو

.  خواستمی نمزھای چنی ھمینھ، او را کھ فقط برا. می بگویزی توانستم در جوابش چینم. اش زل زدم
 غم زده اش نگاه مان خواست بھ چشیدلم نم.  ھم فشردمیچشمم را بستم و سرم را کج کردم و لبم را رو

 :دوباره سوالش را تکرار کرد. کنم
 مان؟ی نھ انھ،یآره واسھ ھم-

 . خودم ھم بغض داشتمنباری سر چرخاندم، ادوباره
  کنمی جا عوض منیباشھ، ھم-

طاقت نگاه کردن بھ چشمانش .  بودختھیباز ھم مرا بھ ھم ر. دمی خم شود، محکم بھ بازوانش چسبخواست
 وانھی مرا دزش،ی ھر دو چشمش گذاشتم تا با نگاه تی شل شد و روشیرا نداشتم، دست راستم از بازو

 : بلند شدمیصدا. نکند
  نگام نکنینجوریا-

. دمی کشقینفس عم.  شدمرهی گونھ اش سر خورد، خی دستم روری کھ از زیشکبھ قطره ا.  شدسی خدستم
 :بھ زحمت دھان باز کردم.  بودسیچشمانش خ.  کردم و عقب رفتمشیرھا

 ... خوابمی مبل میبرو تو اطاق، امشب رو-
....................... 

 : سرش را خاراندرجیا
  دارهی دونم باز چھ شکم دردی نمنجا،ی اادی مگھی ساعت دھیروشن گفتھ تا -
 : در ھم گفتمی و با اخمھادمی ام را باال کشینیب
  سر مبلغ قرار داد چونھ بزنھ، من اصال حوصلھ شو ندارمادی خواد بیم-

 : تکان دادیسر
 ؟ی و زمون چپ افتادنیبابا برج زھر مار، چتھ امروز؟ با زم-
 : شدمرهی خشم بھ او خبا
 شیگاوم تو رو ھم ندارما یحوصلھ -
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 : جوابم را بدھد کھ در اطاق باز شد و حقدوست داخل اطاق شدخواست
  کارتون دارنی خانوم ملک،یوسفیجناب -
 : قھقھھ زدرجیا
  ھماھنگ کنھ؟ی با منشدی تو اطاقت باادی خواد بی بابا، مگھ خانومت میا-

 :رو بھ حقدوست گفتم. بھ زحمت خنده اش را جمع و جور کرد.  بھ او انداختمی تندنگاه
 ....ادی بنیبگ-

 :با اخم گفتم. اضطراب داشت.  رفتی انداختھ بود و با مقنعھ اش ور منیی سرش را پاگلرخ
  شده؟یچ-

 : را بلند نکردسرش
  آرزوی خوام برم تا خونھ ی گم من می مز،یچ-

 مشکوک، گلرخ را یبا نگاھ.  شد و کمر راست کردخی حرف، سنی ادنیا شن کھ برجی ای رفت پحواسم
 :برانداز کردم

  آرزو چھ خبره؟یخونھ -
 : و من کردمن

  گرفتمی مرخصی عابدی پارک، از آقامی بھم گفتھ بود برروزی خوام بابا رو ببرم پارک، آخھ دیم-
 کرده بودم و نی خواھرم، بھ پدرش توھی داخل خانھ روزید.  خواست پدرم را ببرد پارکیم.  شدمالل

"  شرفیب" کھ بھ پدر خودش گفتھ بودم یِ خواست پدر منیم.  خواست پدرم را ببرد پارکیامروز م
 بھ رخم ت خواسیم.  بھ زنم نگاه کردمیچارگی گذاشتم و با بزیکف ھر دو دستم را وسط م. ببرد پارک

 بودم، خودم قبول داشتم کھ یخوب من عوض.  ھم فشردمی را رومی دندانھاگر؟ی ام دیبکشد کھ من عوض
  چھ بود؟ی کارھا برانی اگری ام، دیعوض
دو .  کردمی شروع مدیبا.  افتادممی نقشھ ھاادی کبارهی.  شده بودرهی نگاه کردم کھ بھ من خرجی بھ ادوباره

دوماه و بعد سھ ماه و  گذشت و بعد ی ماه مکی گریتا چند وقت د.  ام با گلرخ گذشتھ بودغھیھفتھ از ص
 .دی رسی مان بھ اتمام مغھیبعد ھم ص

 : گفتمرجی بھ ارو
 ش؟ی خواھرم ببری تا خونھ ی تونیم-
 : گفتی جا خورد و با ناباوررجیا
 من ببرم؟-

 : شدمیعصب
  من ببرهینھ عمھ -
  زن توئھ،یمن چرا برم مرد حساب-

 : بھ او براق شدمرو
  زن توئھ؟ی گی کھ می کار کنیمگھ من گفتم چ-
 : مات شدرجیا
 ی کنی دعوا می داری الکی الکستا،یحالت خوش ن-

 :دی بحثمان پرنی لرزان بی با صداگلرخ
  رمیمن با آژانس م-
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 : باال رفتمیصدا
  ندارمیمن پول اضاف-
 : گفتمرجی دوباره رو بھ او
  خودم ببرمش؟ای شی بریم-
 : تمسخر گفتبا
 ؟ی خواھرت ببرینتو تا خونھ  زی تونی کھ نمی داریتو چھ کار مھم-

 : باال رفتمیصدا
 ی زنھ کھ مبلغ امضا شده ی می چھ زرنمی ببنجای اادی ندار بیچی بمونم تا روشن ھنجای خوام ایمن م-

  کنھی منییقرار دادو داره باال پا
 : شدموانھی دکبارهی و
  برمی خودم م،ی خوام تو ببرینم-
 : برداشتم و رو بھ گلرخ گفتمزی می را از روفمی کو
 میبر-
 : راھم را سد کردرجیا
  برمشیباشھ، من م-

 : شدمیعصب
 الزم نکرده-

 : نگھ داشتمی و مرا سر جادی چسبمی بازوبھ
 ، برمشیم-

 :دمی چسبشی من بھ بازونباری از کنارم بگذرد کھ اخواست
 ی خونھ ی نھ؟ دوست ندارم جلوای یدی فھم،ی کنی اش مادهی خواھرم پی مونده بھ خونھ ابونی خھی-

 ی اش کنادهیخواھرم پ
 :دمی گلرخ را شنی دهی ترسیصدا. چشم از او نگرفتم.  بھ چشمانم زل زدھی ثانچند

 ...رجی جان، آقا امانی ان،یتو رو خدا جر و بحث نکن-
 : گفتتی و با عصباندی دستش را عقب کشرجیا.  را ندادمجوابش

  کنم اگھ بخواد سر مبلغ امضا شده چونھ بزنھی مونم، پوستشم میخودت ببرش، من منتظر روشن م-
 کھ میخواستم بچرخم و رو بھ گلرخ بگو.  براندازش کردم، پوزخند زدمری را عقب بردم و با تحقسرم

 "ی خواد بریاصال نم"
 : گفتمتیاز مقابل گلرخ گذشتم و با عصبان. ختی ری بھم ممی نھ، نقشھ ھااما
  دنبالمایب-

................... 
 : گفتیگلرخ بھ آرام.  خواھرم پارک کردمی خانھ مقابل

  گردمیدستت درد نکنھ، زود بر م-
 :دمی پرسی را باز کند کھ با لحن جدنی در ماشخواست

  نھ؟ای یپول دار-
  گردمی بر مادهینھ پول ندارم، پ-
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 : را بھ سمتش گرفتمی و تراول پنجاه ھزار توماندمی کشرونی پولم را بفیک
 ای بر نگردادهی برو خونھ، پری دنبالت آژانس بگامی قبلش بھم زنگ بزن، اگھ نتونستم بر،یبگ-

اصال مطمئن .  کردندی در دلش قند آب مدنشی داشتم با دنانیاطم.  در دستم، زل زدی پنجاه ھزار تومانبھ
 . من شده بودی غھی تکھ کاغذ، صنی ھمیبودم برا

 ستی ھا کھ نیدنی دگھ،ی درشیبگ-
 : را از دستم گرفتپول

  ام کنھ؟ادهی خواھرت پی از خونھ نتریی پاابونی خھی ی گفترجی چرا بھ امان،یا-
 : جواب دادمتی عصبانبا
  حاال بروست،یبھ تو مربوط ن-

 شد و ادهی پنی بعد، از ماشیچند لحظھ . صورتم را چرخاندم و بھ رو بھ رو زل زدم.  نگاھم کردریدلگ
 .... بستیدر را بھ آرام

..................... 
 :دیچی پی آرزو در گوشیھمزمان صدا.  را در قفل فرو بردمدی و کلستادمی در خانھ امقابل

 امروز دم،ی شنی خنده شو نمی کھ سال تا سال صدایی بابا چقدر خوشحال شد، بابای دونیداداش، نم-
 ، گلرخ بردش پارک سر کوچھ، باھاش حرف زد، بابا سوار تاب شدد،ی خندیواسھ خودش م

 : زدمپوزخند
 ھم واسھ تو مھم ی اون انگل کسری پدرتو ببره پارک، اصال بھ غدیخوش بھ حال تو کھ زن داداشت با-

 گھی ور دھی ور افتاده، باباتم ھیھست؟ دخترت 
 : کردبغ
 امروز کھ با ام،ی گفت نمی کرد و می لج مرونی بمی برای گفتم بی کھ ھر بار بھش میدیداداش خودت د-

 گلرخ رفت خودمم تعجب کردم
 : خانھ را باز کردمدر
 ؟ی نداری خوب، باشھ، کارلیخ-
 گھی باال، بذار برات حرف بزنم دیومدی کھ نیداداش امروز پرندو از مھدکودک آورد-

 . بودی خانگی غذایبو. دیچی ام پینی بری زی خوبیبو
 شم؟ی زنم مزاحمت میداداش من بھت زنگ م-

 : را با پا بستمدر
 ،یستینھ، مزاحم من ن-
 . بودستادهی گلرخ ثابت ماند کھ داخل آشپزخانھ مقابل گاز ای نگاھم روو
  دنبالشو باھاش بره پارکادی ھم بگھیداداش گلرخو خدا رسوند، بابا ازش قول گرفت کھ دو روز د-

از آرزو .  کرده بودھیانگار گر.  چشمان سرخش شدمیمتوجھ .  سالم کردمدنی سر چرخاند و با دگلرخ
 : کردم و بھ سمت اپن رفتمیخدا حافظ

  خونھ؟ی اومدیک-
 :دی اش را باال کشینیب
 شی ساعت پھی-
 : اپن گذاشتم و اور کتم را از تن خارج کردمی را روفمیک
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 اده؟ی پایبا آژانس -
 با آژانس-

 : زدمپوزخند
 ی کنی می ولخرج،ی کنی دونستم پول دستت باشھ رم میم-
 . را پاک کردشی پشت دست اشکھابا
 ؟ی کردی مھیچرا گر-
 سی نیزیچ-

 : را درشت کردمچشمانم
 سی نیزی چی بگنیی پای سرتو بندازابوی پرسم درست جواب بده، نھ مثھ ی ازت سوال میوقت-
 : بغض گفتبا
 ...شوھر آرزو-

 : را تنگ کردمچشمانم
 ؟یشوھر آرزو چ-
  پرندچارهی آرزو، بچارهی شده بود، بیشوھر آرزو چرا اونجور-

 کرد؟ دستم را بھ کمر زدم و سر چرخاندم و بھ ی مھی گرومرثی کیپس برا.  ھم فشردمی را رومیلبھا
 ھی دخترم گری از دست رفتھ ی و زندگومرثی کیبرا.  بردیپدرم را بھ پارک م.  چشم دوختمونیزیتلو
 ینم. کرد ی کرد، لھ می مریمرا حق.  کردیزخم زبان مرا تحمل م.  کردی میبا پرند باز.  کردیم

ِ کرد و من یمحبت م.  زدمی آمد و من پسش میمدام عشق م.  در دلم ثابت بماندنھیگذاشت آن حس ک
گلرخ  نی کردم کھ ای جملھ را در سرم تکرار منی شدم و ھر شب صد بار ای میی ھوا،یِبدبخت عقده ا

 جملھ را نیبود، ا  و رو کردهری ام را زی زده بود، زندگیمارمولک کھ حاال خودش را بھ موش مردگ
 کرد؟ ی درست می خانگی من غذایحاال برا.  کردم تا حس انتقام در تھ ذھنم گم و گور نشودیتکرار م

 کرد کھ چھ ی درست می خانگیغذا. دمی خری شرکت از رستوران غذا میلیمن کھ ھر روز بعد از تعط
 دی سال درد و عذاب را بامھ ھنیا.  کنمی را عملممی راحت تصمالی گذاشت با خیشود؟ اصال چرا نم

  کردم؟یچطور از مغزم پاک م
 : و با ھق ھق گفتدی سر چرخاندم و با عجلھ وارد آشپزخانھ شدم، گلرخ ترسکبارهی
  شد؟ غلط کردمیغلط کردم، چ-

 : بندش چنگ زدمشی پبھ
  خوامی نم،ی کنی کدوم از ماھا دلسوزچی ھی خوام برای من نم،یگل-

 : ام گذاشتنھی سی را رودستش
  نشوی کنم، عصبی نمیچشم، دلسوز-

 : دادمتکانش
 رهی ھمون خونھ بمی پارک، بذار توی پدرمو ببری برگھی خوام دیاصال نم-
 :دمی نعره کشو
 فردا پاشم برم نکھی چھ برسھ بھ انداختمی داد، من تو صورتش تف ھم نمی من فحش می بھ بابایکیاگھ -

  پارک، آخھ چرا؟ی بری پدر منو میری گی میپدرشو ببرم پارک، تو مرخص
 : نشستمی گلوخی باز ھم بغض بو
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 می خوای نمم،ی خوای تو رو نمی دلسوز؟ی کنی مھی انگل و خواھر بدبختم چرا گرومرثیواسھ اون ک-
 زی عزمیخوایخانوم، نم

 : بغلش کردمکبارهی
  نکنتمی نکن، تور و خدا اذتمی اذخوام،ی ازت نمیچی خوام نفس، ھینم-
 ... فرو بردم و زار زدمشی شانھ ھانی سرم را بو
 صورتم گذاشت و ی داد و دستش را روی کھ بھ خودش تکانختمی در آغوشش اشک رقھی دانم چند دقینم

 :با بغض گفت
  تو اطاق خواب؟می بری خوایم-

خودم را .  کردی کم می فشار رواننی از ای با او کمی ھم آغوشدیشا. امدیبدم ھم ن. دمی را فھممنظورش
با .  را پاک کردمی نوک پا بلند شد و با دستش اشکھایرو.  شدرهی و بھ چشمان سرخش خدمیعقب کش

 : گفتمی تو دماغیصدا
  کنمای نمھیگر-

 : زدلبخند
 ھی اشک مصنوعنای است،ی نھیھ گر کنای دونم، ایم-
گلرخ دستم را گرفت و مرا . دمیبا کف دست بھ چشمانم کش.  بھ خنده افتادمھی گرانی حرف، منی ادنی شنبا

 ...بھ سمت اطاق خواب برد
 آن یھمھ .  کردمی را نوازش مشی موھااری اختیب.  ام بودنھی سیسر گلرخ رو.  سقف اطاق زل زدمبھ

اخم کردم و .  شدزی خمی تخت نی داد و رویگلرخ بھ خودش تکان. آرام شده بودم. احساسات بد رفتھ بودند
 : لب گفتمریز
 ھوم؟-

 :نگاھش شرم زده بود.  کردنگاھم
 من برم آشپزخونھ، گازو رو خاموش کرده بودم-
 :دیچیور خودش پملحفھ را د.  اخم نگاھش کردم و بھ او اشاره زدم کھ دوباره دراز بکشدبا
 گھینھ برم د-

 : برگشت و در دلم نشستیدوباره حس موذ.  برق زدچشمانم
 ی ریھر وقت بھت اجازه دادم م-
 بھ قاب عکس نباریچشم از او گرفتم و ا. ختمی جملھ بھم رنیخودم ھم از ا.  تخت نشستی و رودی کشآه

 :دمین گلرخ را شی بعد صدای قھیچند دق.  اطاقم چشم دوختمواری دیرو
 دوباره عاشق من ی کھ بخواھیادی زی ھم خواستھ یلی خ،ی دونم تو مثھ اون وقتھا دوسم نداریمن م-

 ... خوبی ول،یبش
دستش را بھ سمتم .  آرام بخش بودمیحضورش برا. دیباز ھم قلبم تپ.  کردکی خودش را بھ من نزدی کمو

آب دھانش را قورت داد و دستش در ھوا .  شدمرهی در ھم بھ او خیسر چرخاندم و با اخمھا. دراز کرد
 : گفتمی خشنیبا صدا.  شدجیگ.  ام اشاره زدمنھیبھ س. معلق ماند

 نجایسرتو بذار ا-
 : خودش را خم کرددی تردبا
 نجا؟یا-
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دوباره .  خوب در دلم نشستی حس ھایباز ھم ھمھ .  ام گذاشتنھی سیسرش را رو.  تکان دادمیسر
 ازدواجش ادی ی در اوج خوشکبارهی.  لبم نشستیچشمانم را بستم، لبخند رو. دمی کششیدستم را بھ موھا

 سرم ری زلش باھی کرد؟ آن روزھا کھ من از شدت گری با او رفتار منطوریشوھر سابقش ھم ھم. افتادم
 ی را رومیدندانھا.  دستم متوقف شدد؟ی کشی دست مشی شرف بھ موھای گرفتم، آن مردک بیرا گاز م

 : شدی فکرم بر زبانم جارکبارهیھم فشردم و 
  بود؟یرابطھ ات با شوھر سابقت چطور-

 سرش گذاشتم ی شود، دستم را محکم روزی خمی سوالم شوکھ شد کھ دوباره خواست ننی ادنی از شنانگار
 :و مجبورش کردم در ھمان حال بماند

 فقط جواب سوالمو بده-
 : دلھره گفتبا
 ھ؟یل چھ سوانیآخھ ا...آخھ-
 گفتم جواب بده-
  بگم آخھ؟یچ-
  بود؟ سورن؟ی بود؟ اسمش چی چطورکھی خوام بدونم رابطھ ات با اون مرتیم-

 : گفتی آرامبھ
 ساسان-

 .خودم را زده بودم بھ آن راه تا بند را آب ندھم.  دانستمیاسمش را م.  زدمپوزخند
  بود؟یخوب بگو رابطھ ات با آقا ساسان چجور-

 : شدمیعصب.  شدنییشانھ ام را باال بردم، سرش باال و پا.  نگفتیزی کرد و چسکوت
 با تو ام-
 تی موقعنی اونم تو اھ؟ی چگھی سوال دنیآخھ ا-

 : گرفتی کم کم اوج ممیصدا
  نھ؟ای ی دیجواب منو م-

 : فرستادرونی را بنفسش
 وقتھا کھ اصال خونھ نبود، مدام یلی خوب بود تا اون مورد خوب باشھ، خمونی زندگزیخوب نبود، چھ چ-

 شرکتش بود کھ اصال ی خونھ اونقدر سرگرم حساب و کتابھاومدی ھم می بود، وقتشیتو اون شرکت کوفت
 دی دیمنو نم
 ی شاھانھ زندگدی بود کھ نباختھی مرا بھم ری کھ زندگیحقش بود، کس.  لبم نشستی روی اثانھی خبلبخند

 بھ یریبود و نبودش تاث.  زندان تا آب خنک بخوردمی فرستاده بود رای خوب کسرجیپس من و ا.  کردیم
نبود، اگر شوھر   اش خوبیاگر زندگ.  مقابل چشمانم رژه رفتمی ھایدوباره بدبخت.  نداشتیحال کس

 ی پدرش درد و بدبختی ھمھ سال خانھ نی چرا شوھر کرد؟ اگری بود، پس دزی ھمھ چیسابقش رذل و ب
دردش .  کردندی نمرونیآنھا کھ او را از خانھ ب.  کردی تحمل مشتری سال بکیرا تحمل کرده بود، خوب 

 ھمسرش یازھای ننیمعقول تر  توانستی نمی کھ حتی مرد خالفکاری سال بود کھ برود خانھ کیھمان 
  مرا رھا کرد و رفت؟وفتدی حال و روز بنی کھ بھ انی ایرا برآورده کند؟ برا

از ذھنم گذشت کھ .  بزنمشی بود تا باز ھم بھ او نیفرصت خوب.  ام بر گشتی خشم آتش فشانهدوبار
 : شدمخکوبی مشی صدادنی اما با شندم،یشانھ ام را عقب کش.  تخت ھلش دھمی از روکبارهی
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 کھ نی ھمخت،ی منو بھم ری خدا ھم زندگختم،ی تو رو بھم ری من زندگمان،ی سرم اومد حقم بود ایھر چ-
  کنھی ذره آرومم مھی نداشتم ی خوبی زندگی دونیم

.  خودم ھم سوختیدلم برا.  سوختشیدلم برا. زدیآماده بود تا اشک بر.  چشمانش ثابت ماندی رونگاھم
 .دمی ام پس زدم و پشتم را بھ او کردم و بھ پھلو دراز کشنھی سی سرش را از رویبھ آرام

................ 
 : رفتی سرم ور می نشستھ بود و با موھازمی می رورجیا
 جمی عجگرم،یبخورمت من عسلم، ج-
 : برداشتی دست از لودگکبارهی ام، ی برزخی افھی قدنی با دو
 دختره زنت شد، نی باالخره اگھ،ی دی رسی بھ ھدفت می بابا؟ دارھی چگھ،ی بابا، کره بز بخند دیا-

 گھی دیری گیانتقامتم ازش م
 می خون در رگھاش،ی صدادنیناگھان با شن.  بکشمرونی از کشو بیتا برگھ کاغذ زدم و خم شدم پلک

 :منجمد شد
 یدی کشی واسش چھ نقشھ ادمیخودم فھم-

 بود؟ دهی نقشھ ام را فھمای بود؟ خدادهیفھم. دیچی قلبم در سرم پیصدا.  قورت دادمی دھانم را بھ سختآب
 نلرزد، ھمانطور می کردم صدایسع.  صبر و انتظار دود شد و بھ ھوا رفتیپس تمام شد، آن ھمھ سالھا

 :کھ خم شده بودم، گفتم
 دم؟ی کشیچھ نقشھ ا-
 . تا دھان باز کند و جوابم را بدھد، مردم و زنده شدمو
 باباش ھم کھ اومده ی از خونھ رون،ی بیگلرخ و پرتش کن...... در ی بعد از سھ ماه بزنیدینقشھ کش-
 شھی مونده و از اونجا رونده منجای برگرده، از اذارنی عمرا نمگھید رون،یب

 دی چھ بایاصال برا.  کشش نداشتنی تر از اشیمغزش ب.  بودشیالحق کھ گاو م.  لبم نشستی رولبخند
 یآن وقت م.  کار او بودومرثی کادی اعتدمی فھمی مغز بود کھ بھ سادگی آنقدر بدم؟ی ترسیاز او م

  من در آورد؟یخواست سر از نقشھ 
 : بھ او زل زدمیطانی کردم و با لبخند شسربلند

 ش؟ینقشھ ام خوبھ گاوم-
 : باال انداختشانھ

  حقشھادی سرش بی کنم کھ ھر چی سوزه، ھم فکر می دختره منی بگم، ھم دلم واسھ ایچ-
 : زدمشخندی گذاشتم و نزی می را روبرگھ

  دمم گذاشتی پا روی خودیم، ب ای شترنھی دونست کیخودش م-
 : ھوا ھلش دادمی بو
  بلند کنزمی تو از رو میشی گاو میتنھ -

 :دی تلو خورد و خندتلو
 ث...ی دس،یدھنت سرو-
 : را چپ و راست کردشرتشی تی قھی و
 دستمون موند تو پوست اد،ی تونھ بی اومده نمشی پی دختره حقدوست زنگ زده گفتھ کارنی ایراست-

 م؟ی کار کنی شرکت، چادی خواد مدرسھ بسازه می کھ می شاه مردارویگردو، االن اون 
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 دو ساعتھ ی آمد، مرخصیپس حقدوست نم.  شدمرهی سر بلند کردم و بھ او خکبارهی حرف، نی ادنی شنبا
 : گرفتمرجیچشم از ا.  آمدیگرفتھ بود، اما انگار کال نم

  حقدوست بمونھی جاادی بده بیو دو ساعت بھ گلرخ مرخص بگیبرو بھ عابد-
 :دی خندرجیا
  نکنمنشی با حقدوست ازدواج کردم، خونھ نشی باشھ وقتادمی ھا، نھی زن گرفتن ھمدی از فوایکی نیبب-

 : انداختمنیی زدم و سرم را پالبخند
  کار دارمرونی رم بی من مگھی دقھی دقستیب-
 :دی و گنگ پرسجیگ
 کھ؟ی مرتادی می گم االن شاھمردی مگھ نمرون؟ی بیریم-
 ی دست تنھا کارا رو راه ببر، تو کھ واردومدمی گردم، اگر ھم نیزود برم-
 :دی پرسی کنجکاوبا
 ؟یریحاال مگھ کجا م-
 ومرثی کی تا خونھ رمیم-
  کرده؟ی شده؟ کاریمگھ چ-

 : کردم خودم را کنترل کنمیاما سع.  شدمی عصبشی صدای قراری باز
  کنھ؟ی کار می معموال چومرثیک-
 : در پنھان کردنش نداشتم، ادامھ دادمی کھ سعی نفرتبا
  زنھیھمش گند م-
 : گفتی لرزانیبا صدا.  بلند شدمزی از پشت مو
  بھت گفتمی کنی ببر،یداش، طالق خواھرتو ازش بگ-

 "ش؟ی خواسگاریای کھ تو برمی طالقشو بگ،یالشخور عوض"می باز شد تا بگودھان
 : کنج لبم نشستی خودم را کنترل کردم و باز ھم لبخند مضحکاما
 ... بدهی بگو بھ گلرخ مرخصیبرو بھ عابد-

............... 
 ی خنده ھادنی از خنده منفجر شدم، حامد با دکبارهی مبل پرت کردم و بھ حامد زل زدم و ی را روخودم

 :از تھ دلم، لبخند زد
  داش؟ بگو منم بخندمھیچ-
 : قھقھھ گفتمانیم
  بھ کبک گفتھ تو بمون من جات ھستمرجی ااروی نیجون داداش ا-

 : بھ خنده شدلی منظورم را گرفت و لبخندش تبدحامد
 ی دفھ بگو بھ کبک گفتھ زکھی-

 :دمی کشرونی نخ بکی رفت و زی می روگاری بھ سمت پاکت سدستم
  بھت زنگ نزد؟رجیچھ خبر حامد؟ ا-

 : باال انداختچانھ
 نھ، تماس نگرفت-
  با طنار صحبت نکرد؟؟یگلرخ چ-
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.  شدیسکوت حامد طوالن.  گرفتمیقی لبم گذاشتم و با فندکم روشنش کردم و کام عمی را روگاری سو
 :دمی مبل جلو کشی لبھ یخودم را رو

  نگفتھ؟یزی بھ طناز چی گلگمی با تو ام، میھوم؟ مشت-
 : زدھی مبل تکی پشتبھ
 خوام جبران کنم و ی و عذاب وجدان دارم، مزهی بھم برمانی ای من باعث شدم زندگچرا گفتھ، بھش گفتھ-

 اتی چرندنیاز ا
 ھدف سر چرخاندم و بھ در و ی کام گرفتم و بگارمیدوباره از س.  در ھم شدمی حرف اخمھانی ادنی شنبا
 . زل زدموارید
 ؟ی نقشھ ات ھستیداش، ھنوز رو-

 : سرم را بچرخانم، جواب دادمنکھی ابدون
  گفتھ؟ی چگھیآره ھستم، د-
 ی دونھ کھ تو دوستش نداری می مثھ اون وقتھا دوست داره، ولمانویگفتھ ا-

 . زل زدمگارمی زانو ام دراز کردم و بھ دود سی را رودستم
 ی کنیحث م جر و برجی گفتھ کھ مدام با انمی گفتھ، اومرثی خواھرت واسھ طناز گفتھ، از کیاز زندگ-
 : گفتی با نگرانکبارهی و
 یچی پی مشی گاومی بھ پر و پانقدری چرا اره،یبابا نقشھ مون لو م-

 : باال رفتمیصدا
 شمی می عصبنمشی بی مست،یدست خودم ن-
 ؟ی شرکتو گفتانی بھش جری بذار، فقط دو ماه مونده، راستگری جیدندون رو-
 : تکاندمیگاری جاسی را روگارمیس
 نھ، ھنوز نگفتم-

 : شدجی گحامد
 ؟ی کنی کار می ھا، بعد از نقشھ ات، با شرکتت چشھی واست دردسر م؟ی ھنوز نگفت؟ی چینی-

 : فرستادمرونی ام بینی را از بگاری سدود
 دو تا از یکی ھم ھست، قراره رجی تو شرکتھ، امی منشی بھ نوبت حامد، عجلھ نکن، االن گلرخ جاابیآس-

 انیکارفرماھا ب
 : از ابروانش باال رفتیکی
 اس؟ینجوریئھ، پس ا-
 شھر ھی خوام ی و من ممی گم از ھم جدا شی مرجی ھم بھ اگھی دو ھفتھ دیکیآره، نقشھ ام شروع شد، تا -
  شرکت بزنمگھید
 : زدشخندین.  با لبخند بھ حامد زل زدمو
 ھر دو تا بدبخت شدن-
 : سرش را کج کردو
 یلی خمانی گفت ای افتاده جبران کنھ، بھ طناز مادشی نره شوھر کنھ، تازه ی باشھ زرتیتا گلرخ ملک-

  زنھی زد اما انگشتش ھم بھم نمی من چھ احمق بودم، کاش منو مده،ی کشیسخت
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 کردم افکار ی کرد؟ سعی بھ من محبت منقدری دختر چرا انیا.  حامد، قلبم فشرده شدی حرفھادنی شنبا
 زی ھمھ چیبا خودم تکرار کردم کھ گلرخ مادرم را کشتھ، با آن مردک ب.  را از ذھنم پاک کنمیدلسوز

 ...گلرخ. بھ من نارو زده. ازدواج کرده
 ام را با غضب مھی نگاریس.  شدی مدتری کردم، تپش قلبم شدی اسمش را در ذھنم تکرار مشتری چھ بھر

 .. خاموش کردم،یگاریدرون جا س
 در ھم می اخمھانباریا. دیچی ام پینی بری زی خانگی غذایباز ھم بو. دمی کشقی خانھ شدم و نفس عموارد

 ی بود و بھ من نگاه مستادهی نگاھم افتاد بھ گلرخ کھ با دلھره کنار ستون اپن ادم،یدر را بھ ھم کوب. شد
 : دستپاچھ گفتد،ی خودش دینگاھم را کھ متوجھ . کرد

 ی غذای بری گفتم چرا ھ،ی دونی مینیرست کردم،  نداشتم کھ غذا دی بخدا منظور؟ی خوبمان،یسالم ا-
 ینی زمبی و سدمی و مرغ خردمی گوشت خررونی من کھ غذا درست کردن بلدم، رفتم ب؟یرستوران بخر

 ...ازیو پ
 :دمی حرفش پرانی مبھ
 ی کنی می سروری جالبھ، با پول من داریلی نھ؟ خگھ،ی کھ بھت داده بودم دیبا اون پنجاه تومن-
زودتر از من وارد اطاق . دمی را شنشی قدمھایصدا.  راھم را کج کردم و بھ سمت اطاق خواب رفتمو

 نیب. دی کشرونی رنگش، باهی سفی پولش را از داخل کفی رفت و کیخواب شد و بھ سمت چوب لباس
ھزار   بعد، بھ سمتم آمد و تراول پنجاهیچند لحظھ .  و با تمسخر نگاھش کردمستادمیچھار چوب در ا

 : را بھ سمتم گرفتیتومان
 مانی ارشیبگ-

 : را درشت کردمچشمانم
 ؟ی چینی کار نیا-

 : نگاھم نکندمی کرد مستقی میسع. دی لرزی مشیصدا
 ... ھم پنجاه تومنتنی بھم داد، ایاز پول حقوقم گرفتم، امرزو عابد-

 : را بھ چپ و راست تکان دادمسرم
 ؟ی زنی می بھ من تو دھنیدار-
 : باال رفتمی صداکبارهی و
 ،ی تو اون انتشارات کوفتی کنم فردا صبح کھ رفتی کارھی ی خوای ھا رو، می مسخره بازنیجمع کن ا-

 سھ ی چقدره؟ باالی درآمد من ماھی دونی م؟ی کشی بھ رخم متویی راھت نده؟ دو زار پول گدایعابد
  جوجھ؟ی گی می تو چون،یلیم

 : افتادمیزی چادی کبارهی. باز ھم تھ دلم خنک شد. اخت اندنییسرش را پا. دی لرزدستانش
 ؟ی شرکت بودیامروز تا ک-
 : افتاده گفتنیی ھمان سر پابا
 کردم و با آژانس دی منو تا بازار رسوند، خررجی چند نفر اومدن و رفتن، بعد ھم ام،ی بودکیتا ساعت -

 برگشتم خونھ
سرش را بلند کرد و لبخندم را .  رفتی مشیخوب انگار نقشھ ھا خوب پ.  حرف، لبخند زدمنی ادنی شنبا
 : شدشتریاضطرابش ب.  نکردم لبخندم را جمع و جور کنمیسع. دید
  خونھامی باھاش نمگھی رسونھ، دی خودش گفت منو مد،ی باری بخدا بارون ممان،ی ادیببخش-
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.  بھ من زل زده بودفیگلرخ بالتکل. را از تن خارج کردم رفت و آن ورمی زدم و دستم سمت پلپوزخند
 ام یوانگیباز ھم رگ د.  بھ خودش آمد و خواست از کنارم بگذردکبارهی دم،ی کشنیی شلوارم را پاپیز

 :باال زد
 بمون-

 را از تن خارج کردم و با لباس می لباسھایبھ آرام.  بھ دستانش نگاه کردی و با نگرانستادی اشی جاسر
 یی آخر، پوزخند کذایتا لحظھ . دمی و پوشدمی کشرونی شرت و گرمکن را بیبھ سمت کمدم رفتم و ت ریز

 : بستمیآرام چشمانم را بھ.  کردیبا غصھ بھ من نگاه م. بھ سمت گلرخ برگشتم.  لبم بودیرو
 ی بری تونیم-

 کھ شاخ و دم یوانگید.  کھ بھ چھره زده بودم، در ھم شکستی رفت، آن صورتکرونی اطاق کھ باز
 درھم، ی و غش و ضعف کند؟ با اخمھاندیمقابل زنم برھنھ شده بودم کھ چھ شود؟ اندامم را بب. نداشت

 ... تختخواب ولو شدمیرو
................ 

 نگاه دنیبا د.  بر اندازش کردمیکم.  زدی ضرب مزشی می روی زل زده بودم کھ با سرخوشرجی ابھ
 :ن داد ام، سر و گردنش را تکارهیخ
 ، و ھمدمم بشھقی خواد زنم بشھ، رفیترانھ م-

ِ من مادر شی متاھل شود، حتما بعد از آن بھ ررد،ی خواست زن بگیم. چقدر سرخوش بود. دی کشری تقلبم
 : کردم آرامشم را حفظ کنمی و سعدمی کشقینفس عم. مرده ھم بخندد

 ،یشی مرغھا می قاطی دارگھیعجب؟ پس د-
ّ تللیّللَی گھیآره جون داداش، د-  لی تعطیَ
 : زدی چشمکو
 لی ھم تعطیز*خانوم با-
 : پوزخند گفتمبا
  خوبھیدرد و مرض نگرفتھ باش-

 : کردمکث
 یاھی سق سنقدریچونھ ات خورد بشھ کھ ا-

 : آن نشستمی اطاقش رفتم و روی سمت تک صندلبھ
  دلم بھ تو خوش بود،یری گی زن میتو ھم کھ دار-

 : زدھی اش تکیھ کرد و بھ صندل را پشت گردنش حلقدستش
 و دو سالھ ی تو داره؟ پس نھ، عذب بمونم؟ بدبخت سی بھ دلخوشی شده مگھ؟ زن گرفتن من چھ ربطیچ-

 مھ
 : را قطع کردمحرفش

  خواستم شرکتو بذارم و برمی تو مدیبابا من بھ ام-
 : حرف، دستانش از پشت گردنش جدا شد و کمرش را صاف کردنی ادنی شنبا
 ؟ی کجا بر؟یبر ؟یچ-

 : را باال انداختمدستم
 ول کن بابا-
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 ؟ی کار کنی چی خواستی من مدی بھ امگھ،ی بابا، حرف بزن دیا-
 : را جلو فرستادممی مکث کردم و لبھایکم
 .. خواستم سھممو بھت بفروشم و برمیاالن کھ شرکت پا گرفتھ، م-

 : گشاد شدچشمانش
 ؟ی واسھ چ؟یسھمتو بھ من بفروش-
  شرکت بزنمھی خوام ی خوام برم سمت شھرک روشن، اونجا میم-
  داره؟یرادی مگھ چھ امی االن کھ با ھم؟ی شدوونھید-
 کرد کھ داره اون ی من سمت روشنھ، اونم خوب عقلش کار مِشرفتی پی بمونم، جانجای خوام ایمن نم-

  سازهی شھرک مھیور 
 : را بھ کمر زددستش

 ؟یری می ذاری منو می دار،ی ھستی معرفتیتو عجب ب-
 : بلند شدمی صندلی رواز
 متی قری ده درصد ز؟ی بھت فتوا داد دھن وا کردی باز مغز پوکت ھر چش؟ی معرفتم گاو میچرا ب-

 سمت شھرک روشن و شرکت رمی منم م،یینجای پا گرفتھ، تو ای ھم کھ حسابنجای افروشم،یسھممو بھت م
 می کنی زنم، تازه دورادور باھم کار میم
 : گفتی نگرانبا
 ؟ی دفھ اھی نقدری شده؟ چرا ایزیراستشو بگو چ-

 : باال انداختمشانھ
 ،شمی جا بھ جا مگھی ماه دھی تا ست،ی دفھ ھم نھی نیھمچ-

 : را باال بردممیابروھا.  شدرهی را پشت گردنش برد و بھ من خدستش
 اون منطقھ ی اومدم، قبال با روشن در باره خی انگار از کره مری کنی نگاه منی ھمچرج؟ی اھیھوم؟ چ-
 با ی از وقتس،ی نروزمی امروز و دمی تصمدم،ی واحدھا رو ازش پرسمتی کھ ھست صحبت کردم، قیا

  فکر مثل خوره افتاد تو جونمنیروشن آشنا شدم ا
 : تکان دادیسر

  خوام جدا شم؟ی میگی تو وسط کار مم،ی ھمھ پروژه قبول کردنی ما اکھیمرت-
 : شدمفھکال

 یی تنھای دونی سھممو بھت بفروشم، ممتی قری ذره عقل داشتھ باش، من اگھ ده درصد زھی ش،یگاوم-
  استھی طرف قضھی فقط ی شاھمردی پول شھرک روشن و مدرسھ ؟ی زنی مبی بھ جیچھ پول

 : گل از گلش شکفتکبارهی
 ؟یگیراس م-
 ؟ی ارشد عمران گرفتی مغز اندازه نخودت چجورنی گم، با اینھ دورغ م-

 : وارد شدی زد و از در لودگبشکن
  گل نمره گرفتمیبا قربون صدقھ رفتن استادا-
 : از ابروانش را باال بردیکی و
 برات بھ صرفھ ی کھ سمت شھرک روشن شرکت بزنی تو ھم حتما دو دو تا چھار تا کردما،یخودمون-

 تره
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 : باال انداختمشانھ
 دیشا-
 : بھ سمت در اطاق رفتمو
  گلرخ از پس کارا براومد؟روزی دیراست-

 :دمی را از پشت سر شنشیصدا
  رسوندمش تا بازارومدی بارون مروزی چون دیآره بابا، تر و فرز بود، راست-

 : برق زدچشمانم
 قی رفیمرس-
 ...دی کشی آخرش را می بود کھ نفسھایقینارف.  نبودقمیاو رف.  دادمنی ام را چینی بو

.................. 
 گذاشتم، گلرخ شخوانی پی رویکی یکی را دی خری چرخدار را مقابل صندوق متوقف کردم و بستھ ھاسبد

 ی ھا و اجناس را رولونی نایکی یکیھمانطور کھ .  کردی ام نگاه می گرفتھ بھ حرکات عصبیبا چھره 
 : گفتمی نھ چندان آرامی گذاشتم، با صدای مشخوانیپ
 ،چھار تا مرغ-
 ، گذاشتمشخوانی پی مرغ را رولونی ناو
 ، گوشتلویسھ ک-
 : گذاشتم و بھ چشمان ھراسانش زل زدم و ادامھ دادمشخوانی پی گوشت را رولونینا
 یی لباسشونیسھ تا شامپو، پنج تا پودر ماش-

ِحالم از خود .  گفتی نمچیبا چشمان درشتش زل زده بود بھ من و ھ.  اش کالفھ شدمی سر و زبانی باز
 دی سفی و دانھ ھادیجعبھ اش ترک. دمی کوبشخوانی پودر را محکم بھ پیبستھ .  ام، بھم خوردیِاحمق روان

 : دخترک صندوق دار بلند شدیصدا.  پخش شدشخوانی پی اش، رویو آب
  شد؟یِاوا، آقا؟ چ-

سرم . با چشمان نگران، خودش را جمع کرد. ستادمی گلرخ ای قدمکی را ندادم، سبد را ھل دادم و جوابش
 :را خم کردم

  دو برابر بشھنھی اونو بذار جلو آ؟یدی ندارم، فھماجیمن بھ اون پنجاه تومنت احت-
 : تکان دادیسر

 می نشو، تو فروشگاھی عصبنقدریچشم، تو رو خدا ا-
 :دمی را عقب کشسرم

  آبروت بره؟ی ترسی م،یآخ-
 :دمی دخترک صندوقدار را شنیصدا

  اجناسو بده حساب کنمی ھی بقایآقا ب-
 : توجھ بھ او ادامھ دادمیب
  رفت زندون؟ی کھ نرفتھ شوھر سابقت واسھ چادتی ھم آبروت رفتھ، ینجوریتو ھم-
 : دھانم را باز کردمو
 واسھ خاطر مواد-

 :دی حرفم پرانی بھ مگلرخ
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 شھی بد متتی موقعی برانھ،ی بی نفر مھی ،ی شھر سرشناسی توگم،ینھ، من واسھ تو م-
 : صندوقدار دوباره بلند شدیصدا

  نھ؟ای یآقا اومد-
 : از کنارم گذشتگلرخ

 نی لحظھ صبر کنھیاومدم خانوم، -
 کردم کھ نفرتم ی تالشم را میمن ھمھ . باز ھم لھ ام کرده بود.  ھدف بھ فضا زل زدمی فروشگاه بوسط

 ھمھ گذشت و نیاو با ا.  ام سر باز نکندیم حس دلسوز شود، تا وسط نقشھ اشتریاز او لحظھ بھ لحظھ ب
 :زمزمھ کردم  گذاشتم ومی گونھ ھای کرد، چھار انگشت ھر دو دستم را روی خردم می حسابیصبور

 ، بذار تا آخر راھو برم، بذار تمومش کنما،یخدا-
 : سقف فروشگاه، زل زدمی سرم را عقب فرستادم و بھ چراغھاو
 ایراحت شم، خدا بذار تموم شھ ا،یخدا-
 ... بزنمادی داشتم وسط فروشگاه فریبی عجلیم

................ 
.  برداشتمی را از مقابل پالونھای گذاشتم و در خانھ را باز کردم، گلرخ خم شد و نامی را مقابل پاھالونھاینا

 ی بھ قفسھ گر،ی و با دست ددمی کشرونی ببمی را از جلمی دست موباکیبا .  زنگ خوردلمیھمزمان موبا
 : گلرخ فشار آوردمی نھیس
 کجا؟-

 : دھانش را قورت دادآب
 گھی خونھ دی رم تویم-
 : گفتمی بدخلقبا
 ؟ی ھم برداشتلونی ده تا نای زور داریلیخ-
 : اشاره زدمنی با سر بھ زمو
 ،نییبذار پا-
 آخھ؟-

 :با تشر گفتم.  ثابت ماند، تماس از حامد بودلمی موبای صفحھ ی رونگاھم
  گوشتو و مرغو بردارلونی فقط نانییتم بذار پاگف-
 دی خریلونھای نای ھی گوش و سرشانھ ام گذاشتم و بقنی را بلی را رھا کرد و وارد خانھ شد، موبالونھاینا

 :را برداشتم و ھمزمان گفتم
 الو؟-

 :دیچی پی حامد درون گوشی عصبیصدا
 مان؟یا-
 : خوردمکھی
 ھ؟یچ-
  خونھ مونای بی تونیداداش اگھ م-

 : گفتمیبا دلواپس. دی بھ گوشم رسی ھق ھق زنانھ ای صداھمزمان
  شده؟یچ-
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 : آن گذاشتمی را رولونھایبھ سمت اپن رفتم و نا.  شدرهی برگشت و بھ من خگلرخ
  شده؟یگفتم چ-
 ؟ی آدمش کنی تونی منی ببای گھ، بی میی ھای وری درھیطنار -
 :دی نعره کشکبارهی و
 زمونی توئھ، ھمھ چی کھ خونھ کھی آدمش کن تا کار دست خودم و خودش ندادم، واسھ خاطر اون زنایب-

 خورده بھم
 : جملھ گفتمکیتنھا .  آمدی گلرخ شدم کھ بھ سمتم می متوجھ

 امی صبر کن مقھیده دق-
 ای مھزیھ چحاال کھ ھم. دمی کشی عذاب مدی چقدر باایطناز چھ کار کرده بود؟ خدا.  تماس را قطع کردمو

 ی اش گرفتھ بود؟ نفسم تند شد، گلرخ با نگرانیحاال طناز باز. دی باری ممی براواریشده بود، از در و د
 :دیپرس

  بود؟ی کمان؟ی شده ایچ-
 ی بی کھی زننی گفت، بھ خاطر ایحامد راست م.  صورتش ثابت ماندی ام روی و عصبزی تنگاھم

 گر،ی شده بودند و من جور دی جور گرفتارکید و طناز حام.  ھمھ مان نابود شده بودیشرف، زندگ
 تم از غفلرجی نشاند کھ ای نماهیاصال اگر گلرخ مرا بھ خاک س. گریخواھر بدبختم و شوھرش ھم جور د

 من و رخت و ی دخترک آمده بود خانھ نیحاال ا.  کردی نمچارهی را بومرثی کرد و کیسو استفاده نم
 بلند ی شاسنی خورد و ماشی رستوران شھر را منی بھتری و ناھار سفارشدی پوشی ممتیلباس گران ق

 زاریخودم ب  لحظھ ازکی.  شدموانھی بود کھ شوھرش مھندس است؟ دوباره دنی شد و پزش ھم ایسوار م
 :بھ سمتش رفتم و سر تکان دادم. شدم کھ داخل فروشگاه دلم بھ حالش سوخت

 ...گلرخ، آخ گلرخ-
 :بھ تتھ پتھ افتاد.  ام را از دست داده امیفکر کرد تعادل روان. د شده بھ من زل زمسخ

  بود؟ی ک،ی چ،ی شد؟ کیچ-
 کیچشمانم را .  شدی خراب مزی زدم، ھمھ چی می حرفدی لحظھ بھ خودم آمدم، نھ، نھ، االن نباکی

 : گونھ اش گذاشتمیلحظھ بستم و دوباره باز کردم، دستم را رو
  رو جا بھ جا کنلھای گرفتھ، وساشی از کارفرماھا بازیکی گردم، ی زود بر مرون،ی رم تا بیم-

 ...دی اش از ھم باز شد، سرش را چرخاند و کف دستم را بوسچھره
............ 

بھ حامد نگاه کردم .  زدی نشستھ بود و زار مواری طناز ثابت ماند کھ مچالھ شده کنج دی نگرانم رونگاه
 کفشم را از پا خارج کنم، نکھیبدون ا.  کردی دود مگاری بود و سستادهی سالن مقابل پنجره ایکھ آن سو

 :وارد خانھ شدم
 ؟ی کنی مھی چرا گرھ؟ی شده حامد؟ طناز چیچ-

 :چند قدم بھ سمتش رفتم.  طناز اوج گرفتی ھیگر
  شده؟یدختر چ-
 :دمی بھ سمت حامد چرخو
  شده؟ی چنمیحامد حرف بزن بب-

 : خون بودیسھ  چشمانش دو کاد،ی سمتم چرخبھ
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  ماده سگ بپرسنیاز ا-
 : پشتم را لرزاند، بھ سمت طناز رفتم و مقابلش زانو زدمی رهی از ذھنم گذشت و تیفکر

 ؟ی زدیبھ گلرخ حرف-
 : باال رفتمیصدا. دی چشمش چکی زد و دو قطره اشک از گوشھ پلک

 طناز؟-
 : زدضجھ

  نگفتمیزیبھ روح بابام چ-
.  گردن طناز، ثابت ماندی سرخی فرستادم، خواستم بھ سمت حامد بچرخم کھ نگاھم رورونی را بنفسم

 : در ھم شدمیاخمھا
 ھ؟ی چنیا-

 : ھق ھق گفتانی مطناز
 حامد زد-

 : شدم و بھ سر بلند کردم و رو بھ حامد گفتمیعصب
 نجای اامی بی شده کھ گفتی اصال چش؟ی چرا زدابو،ی-

 : زدادی فرحامد
 یای برم عقدش کنم، صدات کردم بگھی گھ گناه داره، افتاده بھ دل و جگرم می سوختھ، مدلش واسھ گلرخ-

 ،ی معلوم کننی منو با افیتکل
 : شدمیعصب

 ش؟ی زدنی واسھ ھمکھیمرت-
 : زدادیفر
 گمی بھ گلرخ مزوی ھمھ چرمی با می کنی عقدم مایآره، چون بھم گفت -

 ی تا روراھنشی پی قھی. خودش را جمع و جور کرد.  بھ طناز نگاه کردمیبا ناباور.  گشاد شدچشمانم
 :دمی را باال کشراھنشی در ھم دستم را دراز کردم و پی شده بود، با اخمھادهی کشنیینھ، پا*یس
  تو ھم طناز؟،ی راه شدمھی نقی طناز؟ تو ھم کھ رفھینجوریا-
 : بلند شدم و رو بھ حامد گفتمشی از مقابل پاو
 ، تو نشستھی چند سال بھ پانی احمق ا؟ی کتکش بزندی ھم گفتھ باشھ، تو بایھر چ-
 :دمی آه کشو
 رمی تا آخرشو تنھا من،ی من باشی نقشھ ی خوام توی نمگھید-

 : شدی عصبحامد
 ی انجام بدی خوای کھ میزی اون چی تونی وگرنھ نممی باشدی تو؟ ما باگھی میچ-

 : و بھ سمتم آمددی کشنی زمی طناز شدم کھ خودش را روی متوجھ
 ، خوام بھ گلرخ نقشھ تو لو بدمی من نممان،یا-
 و دمیمقابلش پر.  شد و بھ سمتش ھجوم بردیحامد عصب.  ھق ھق مجال نداد تا حرفش را ادامھ دھدو

 :ھلش دادم
 ش؟ی بزنی خوای زنھ، مھی نیحامد؟ ا-

 : زدنعره
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 ، کنھی مدمیطھ رو، تھد* یبذار بزنم سل-
 : زدادی رو بھ طناز فرو
  ام؟ی راضی کنی فکر می عوضی ام؟دختره ی راضتی وضعنی من از ای کنیفکر م-
 : طناز بلند شدی مبل نشاندم، صدای را گرفتم و او را روشی غضب بازوبا
 ی ندونم کاراد،ی از ھمھ تون ھم ازش بدم مشتری بگم، بیزی خوام بھ گلرخ چی بھ روح بابام من نممانیا-

 ی رو دارنای چند سال سھ بار بچھ سقط کردم، تو خبر انی تو اوفتم،ی حال و روز بنیاون باعث شد کھ بھ ا
 مان؟یا

سھ بار از حامد بچھ دار شده بود و حامد مجبورش کرده بود، . خبرش را داشتم.  ھم فشردمی را رومیلبھا
 .سقط کند

 ن،ی ذره انصاف داشتھ باشھی مان،ی آخھ ایتونم، ولبھش گفتم عقدم کنھ، بخدا عقدم کنھ ھم تا آخرش باھا-
 ،یری فرصتو ازش بگنی ای خوای بخدا اومده واسھ جبران، چرا مست،ی نمی اون گلرخ قدگھی گلرخ دنیا

 نی خوشبخت شددیشا
. رمی دانم چرا دلم خواست حامد را در آغوش بگینم. دی لرزی مشی حامد ثابت ماند کھ لبھای رونگاھم

 : رو بھ حامد گفتھیطناز با گر
 کھ آخرش بھت ثابت ی کنم حامد؟ پنج سالھ منو پا در ھوا نگھ داشتی می من دارم زندگی کنیتو فکر م-

 ی تن منو کشتی از اون سھ تا بچھ رو بزرگ کنم، ھر دفھ پاره یکی تونستم ی نھ؟ مایبشھ من خوبم 
 : افتادھی پلک زد و بھ گرحامد

  کشتمیکی یکیاسھ خاطر تو بچھ ھامو  من آسون بود؟ احمق من ویبرا-
 . شده بوددهی ما بھ کثافت کشی ھمھ یزندگ.  را از درد بستمچشمانم

 سر ی تونستی نمھی تو در و ھمساگھی دومدی و شکمت باال می داشتی احمق، بچھ ھا رو نگھ میدختره -
 یبلند کن
 :دی نالطناز

 ستمی خوام، بخدا من گلرخ نی ازت نمی مراسم عروسچی من ھم؟ی عقد کنمی ریخوب چرا نم-
 : باال رفتشی صداکبارهی و
 تا دم،ی من گوش منی شما دو تا بگی ھر چگمی من بازم من،ی ببست،ی نمی گلرخ ھم اون گلرخ قدمان،یا-

 تو برام ی ھای فقط از خوبی دونی دختره اومده گذشتھ رو پاک کنھ، نمنی ایآخرش با شما ھستم، ول
 یاری سرش میی دونم تو ھر روز چھ بالی میر از ھرک من بھتی ولگھ،یم

 . شودی جارمی بود اشکھاکی نزدد،ی اش کشینی حامد ثابت ماند کھ با کف دست بھ بی رونگاھم
 ،مانی تو بسازه، اومده خوشبختت کنھ، ببخشش ایاومده زندگ-
 : دوباره ھق زدو
 ی کردن بس نبود؟ بچھ ھای ھمھ سال تو برزخ زندگنی ام،ی عقد کنمی فردا برایحامد تو ھم منو ببخش، ب-

 ،دستھ گلم پر پر شدن، بسھ حامد
 : دوباره زار زدو
 مانی بسھ، امانیا-

حامد سرش را خم کرد و ھق . دی چکنیی چشمم پای از گوشھ ی خودم را کنترل کنم و قطره اشکنتوانستم
 :دیچی خانھ پیھق مردانھ اش در فضا
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 رفاقت ی غلطھ، من پای درستھ چی دونم چی نمگھی شدم، دوونھی ھمھ سال دنی شدم، ایمن خودم روان-
  بازمی ممویدارم زندگ

.  بودمریچقدر من خودخواه بودم، چقدر پست و حق.  شدی خالمی پاری انگار زکبارهی حرف، نی ادنی شنبا
 گاو رجیآن وقت من از ا.  بوددهی خوش ندی سال بود رونیحامد چند.  نکرده بودیِطناز بدبخت، زندگ

کرده بودم؟ بھ   دو نفر چھنی کرده؟پس من در حق ایقی گفتم در حقم نارفی داشتم منھی کی عوضشیم
از حامد فاصلھ گرفتم و بھ سمت در .  شان را قمار کرده بودندی من، ھر دو زندگی شترنھیخاطر ک

 ی خفھ ایبغضم گرفت، با صدا.  شدمرهی خ و بھ زن و مرد مچالھ شده،ستادمی رفتم، مقابل در ایورود
 :گفتم

 رمی تا آخر راھو مییفردا ببرش محضر عقدش کن حامد، من تنھا-
 :دمی طناز را شنی خواستم از خانھ خارج شوم کھ صداو
 و گلرخ مانی ھمون انی خوادت، اومده واسھ خوشبخت کردنت، بشی گلرخو ببخش، بخدا ممان،یا-

 دانشکده
 یدلم م.  وجودم پر از درد بودیھمھ .  متحرک شده بودمی آمدم، مثل مرده رونی حامد کھ بی حانھ از

 یزندگ. بھ سمت جدول رفتم، کنارش نشستم و بھ آسفالت زل زدم.  و زار بزنمنمی بنشابانیخواست کنار خ
 ی بکنم؟ صدایچھ غلط  بنشانم و بعداهی خواستم گلرخ را بھ خاک سی و نفرت، منھیمن چھ بود؟ پر از ک

 :دیچیطناز در گوشم پ
 اومده جبران کنھ-

 . فرستادمنیی دھانم را قورت دادم و بغضم را پاآب
 :دی بھ سر پرند کشی دستگلرخ

 ، مامانشی برو باال پم،یدی دلم، رسزیعز-
 : و با بغض گفتدی بھ سمتش چرخپرند

 ؟یشیخالھ، تو مامانم م-
 : پرند دوباره بلند شدیصدا.  از من نداشتی کمگلرخ ھم دست.  شدمرهی زده بھ پرند خرتیح
 نیخالھ مامانم شو، آفر-

 : شدمیعصب
  پرند؟ بدو برو باال، زود باشی چینی-

 : کرد اوضاع را آرام کندی سعگلرخ،
  مھربونترهای دنی مامانھای از ھمھ ،ی مامان خوب دارھی دلم، شما کھ زیعز-

 : چانھ باال انداختپرند
  دوست دارهومرثموینھ، مامانم منو دوسم نداره، فقط بابا ک-

 : خلوت نگاه کردم و غر زدمابانی خبھ
 پاشم برم بزنم اون گھی مطونھی شد،ی بچھ ھم فھمنی کرد کھ آخر خود ای محلی بچھ بنی بھ انقدریا-
  شرفو لھ و لورده کنمی بومرثھیک

 : گذاشتمی بازوی دستش را روگلرخ
 ، نشویب جان عصمانیا-
 : زدمادی و فردمی بھ سمتش چرخکبارهی
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 گھ؟ی می بچھ چینی بی نشم؟ نمیچرا عصب-
 : افتادھی بھ گرپرند

  ترســــــــــمیم-
 : سر پرند گذاشتی سرش را روگلرخ

  قشنگمزم،ی نکن عزھیفدات بشم من، گر-
 بود، نی زمی روی بچھ نی شد، بچھ اش خوشبخت تریاگر مادر م.  حسرت بھ پرند و گلرخ زل زدمبا

 می کند؟ پلکھای کرد مادری مدای و از ذھنم گذشت کھ اصال مجال پدمیو آه کش.  داشتیچون مادر مھربان
، "برگشتھ  جبرانیگلرخ برا" کھ گفتھ بود دیچی طناز در گوشم پی ھم فشردم، دوباره صدایرا رو
دستم .  ام شدی چھار سالھ حسود سھیمثل بچھ ھا.  سر پرند بودیھنوز سرش رو.  را باز کرذممیچشمھا

 : سرش را بلند کردعی سردم،ی پالتو اش را کشنیرا دراز کردم و آست
 مان؟یجانم ا-
  سر منم بذاریسرتو رو-

انگار دلش بھ حالم سوخت کھ .  شددهی کشنیی بھ سمت پامی لبھایگوشھ .  بھ من زل زدیجی شد و با گمات
 : گفتی کرد و بھ آرامرییحالت نگاھش تغ

  نشستھنجایآخھ بچھ ا-
 : گرفتلجم

 بھ درک کھ نشستھ، منم آروم کن-
 یباز ھم غم رفت، بدبخت.  سرش گذاشتمی را بھ سمتم خم کرد، من ھم سرم را خم کردم و روخودش
 در آن حالت بودم قھی دانم چند دقینم. آرام شدم و چشمانم را بستم.  رفتنھی پر از نفرت و کمانیرفت، ا

 :دمی پرند سرم را عقب کشیکھ با صدا
  خونمونھی مامان آرزو جلو،ییدا-

 :گلرخ با خجالت بھ من نگاه کرد.  زدمھی ام تکیبھ صندل. تمام شدی دوست داشتنی خلسھ آن
 ؟یآروم شد-

آرزو .  تکان دادی سرشیگلرخ برا. دی شد و بھ سمت آرزو دوادهی پنیپرند از ماش.  تکان دادمیسر
 ....تک بوق زدم و بھ راه افتادم.  داد تکانمانیدستش را برا

 : را گلرخ شکستنی ماشسکوت
 شھی متی اذیلی بچھ خنیا-
 انگار د،ی مالی چشم حواسم بھ او بود کھ دستانش را در ھم میاز گوشھ .  در ھم راھنما زدمی اخمھابا
 . بزند و دو دل بودی خواست حرفیم
 حرفتو بزن-
 :فرمان را چرخاندم.  و نگاھم کرددی بھ سمتم چرخم،ی صدادنی شنبا
 ؟ی بگی خوای میگفتم حرفتو بزن، چ-

 : و من کردمن
 ... خوام بگم کھی مزیچ-
 : زدای مکث کرد و ناگھان دل بھ دری کمو
 ؟یری گی نمومرثیچرا طالق خواھرتو از ک-
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 : شدظی غلمیاخمھا
  سوختی کھ دلت واسش مروزیتا د-

 : تکان دادیسر
  گفت من مامانش بشم؟یدی سوزه، دی مشتری پرند بیخوب االن دلم برا-
 : پرند، کالفھ شدمی حرفھایادآوری با
 رهی گیآرزو طالق نم-

 : دستانش را در ھم گره کرددوباره
 ،رهیخوب، مجبورش کن طالق بگ-

 : سرعت سرم را چرخاندمبھ
 ؟ی چینی-

 :دی و خودش را عقب کشدیترس
  جانمانی ادی ببخشد،یببخش-
 : لحظھ بھ رو بھ رو نگاه کردم و دوباره بھ او چشم دوختمکی
  مجبورش کنم؟یچجور-
 ..میا-

 : زدمادیفر
  مجبورش کنم؟یگفتم چجور-
 ی جورچی ھیچیھ-

 را زدم و بھ سمتش ی شود، قفل مرکزادهی پنی پارک کردم، گلرخ وحشت زده خواست از ماشابانی خکنار
 :خم شدم

  مجبورش کنم؟یگلرخ، چھ جور-
 :دی لرزی مشیداص

 ،تور و خدا-
 : زدمادی فردوباره

 گلرخ-
 : گفتی نگرانبا
 ،رنی نوه شونو بگانی تا بی کنی مری شومرثوی دونم بھش بگو پدر و مادر کیخوب خوب چھ م-
 : بالفاصلھ گفتو
 ... منگم،یمن بھ خاطر پرند م-
 اش ثابت ماند، بد دهی صورت ترسیچشمانم رو.  شدرهی لرزان بھ من خی حرفش را قطع کرد و با لبھاو

 ... ھم نبودی بدیھم نبود، نقشھ 
 
 

 : لھ کرد و با خنده گفتیگاری را داخل جا سگارشی سروشن
  بگم وهللا؟یچ-
 : طلبکارانھ نگاھش کرد و گفترجیا
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 دم؟ی ھفتھ است کھ فھمکیسھ ماھھ باھاتون صحبت کرده جناب روشن؟ اونوقت من تازه -
 : گفتمیودم را تاب دادم و با سرخوش گردانم خی صندلیرو

 ؟ی کردی کار می مگھ چیدی فھمیحاال زودتر ھم م-
 : را گرفتانھی مروشن

  فقط در مورد مسائل ازدواج مجدد و زن دوم و سوم گفتدیبھ تو با-
با .  بھ او گفتیزیھمکارش بھ سمت روشن خم شد و چ. دیچی اطاق پی بلندش در فضای قھقھھ و

 : گفتمیالی خیبا ب.  شدمرهی خرجی ازانی آوی افھی بر لب، بھ قیپوزخند
 ،ی بغلی شھرھانی از ایکی ممکنھ برم تا گھی دو روز دیکی ی شده، راستی خوب حاال، انگار چلیخ-
 دم کھ انجام ی مادی کردمو بھش ی ملی کھ داشتم تکمیستی من، اون لی جاادی بفرستمی دفھ گلرخو منیا

 سھی بنوگمی شرکت ھم میبده، حساب کتابا
 : تکان دادمی سرو
  خونھ ھاشی گردونیخودت برم-

 : شدیعصب
 ؟ی زن جنابعالیشدم راننده شخص-
 پس نھ، پول آژانس بده؟ مگھ چند ھفتھ وبال گردن من ھ؟ی روزا ھوا باروننی اینی بیخاک بر سرت، نم-

  خوب حاال تو جبران کن؟ینبود
 بھ قھقھ زدن را در خودم فرو لی منکھی ایبرا.  من نداشتیااحمق خبر از نقشھ ھ.  لب غر زدریز

 : بلند شدم و بھ سمت در اطاقم رفتم و ھمزمان گفتمی صندلیبنشانم، از رو
 ؟یری دو زنھ بودن نگی لقمھ ھانیجناب روشن، اومدم سمت شما واسھ من از ا-
حقدوست داخل سالن نبود، خواستم . اوردی بی چامانی برامی در اطاق را باز کردم تا بھ حقدوست بگوو

 پچ پچ ی باشد، سر چرخاندم تا داخل اطاق برگردم کھ صدایی بزنم کھ احتمال دادم، دستشوشیصدا
. اطاق رفتم بھ سمت. دی رسی از اطاقھا بھ گوش میکیسرم را کج کردم، صدا از سمت . دمی را شنیفیخف

 :دمی حقدوست را شنیصدا. ستادمیپشت در ا
 بابا، گفتم چشم، مطمئن باش من واسھ خاطر تو ی گم، چشم، ای با من دعوا نکن، بھ بابام مقدرنی انیبب-

  کنم، از طرف من مطمئن باشیصبر م
 : واضح تر شدشی در بردم، صداکی کردم و سرم را نزداخم

 در مورد تو با م،ی کنی زود عقد می خواسگاریای اگھ بست،ی نی مشکلچی ھھ،ی من راضیبھ تو گفتم بابا-
 پدرم صحبت کردم

 : رنگ التماس گرفتشی صداو
 ادی حساب کار دستشون مھی منم بھتره، باالخره بقی اگھ زن شوھر دار بشم براا،یتو رو خدا زودتر ب-
 : گفتکبارهی چند لحظھ مکث کرد و و
 مرد باال ی ھی سادی با زنھی دوره زمونھ نی تو انھی منظورم ا،ی نشده، نھ بابا، نگفتم کھ نگران بشیزیچ-

 سرش باشھ
 ھا چھ ی وری درنی قول و قرار ازدواج نگذاشتھ بود؟ ارجی دختر با انی شوم، مگر اوانھی بود دکینزد

  آورد؟یبود کھ بر زبان م
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 جا دنمیترانھ با د.  ھوا وارد اطاق شدمی و بدمی کشنیی در اطاق رفت و آنرا پای رهی دستگی رودستم
 :خورد و دستپاچھ شد و با عجلھ گفت

 رمی گیبعدا تماس م-
 :دمی در ھم پرسیبا اخمھا.  بھ من زل زدی تماس را قطع کرد و با نگرانو
 ن؟ی صحبت کننی تونستی نمزتونی مھم بود کھ پشت منقدری تلفن انی خانوم؟ انیی معلومھ شما کجاچیھ-

  بشھ؟ی از کارمندھا کھ چیکی تو اطاق نی اومدنیپاشد
 : تتھ پتھ افتادبھ
 ... بخدا منز،ی مھندس بخدا چیآقا-

 : تکان دادمی شد، با تاسف سرزی آمری نگاھم تحقجنس
  گرمھگھی دی گذاشتھ کھ سرش جای کسیخاک بر سر مھندس کھن کھ دست رو-
 : باال رفتمی صداو
 نی آماده کنیی مھمونھا چای برانیاری بفی کھ تموم شد تشرتونیتلفن باز-
اصال تا .  نبودنی از اشتری برجی را دور زده بود، حق ارجیبھ جھنم کھ حقدوست ا.  در دلم پوزخند زدمو

خواستم از .  و آن، رو دست بخوردنی ھم از ای کردم، بھتر بود کمی کھ من نقشھ ام را اجرا میزمان
 : زدمی کھ صدامیای برونیاطاق ب

  لحظھھیمھندس -
 :ستادمی امی جاسر

 ش؟یفرما-
  کھ با شما صحبت کنمرمیمھندس من االن چند روزه با خودم کلنجار م-

 : زدمپوزخند
  در مورد قول ازدواج بھ مھندس کھن؟ای ھاتون؟ یدر مورد تلفن باز-
 :دی کشآه
  مھندس کھنیدر مورد مزاحمتھا-
 : باال رفتمی از ابروھایکی
  شده مزاحمت؟ی خواسگاردای جد؟یآخ-

 : کردبغض
 با گنی بھ من مست،ی نی بحث خواسگارشن،ی مزاحم من مشونی جناب مھندس؟ ایکدوم خواسگار-

 ...با ھم...ھم
 :چشمانم را درشت کردم.  شدرهی مکث کرد و با خجالت بھ من خو
 ؟یبا ھم چ-
 می و خوش بگذرونمی گن با ھم باشیم-
 : قدم بھ سمتش رفتمکی
 ری گم سرش مثل کبک زی بھ مھندس نمن،ی تلفن؟ نگران نباشانی واسھ خاطر جر؟یگیچرا دروغ م-

 برفھ
 : افتادھی بھ گرکبارهی
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 مھندس کھن چند وقتھ م،ی ھم کھ پشت خط بود خواسگار منھ، قراره ازدواج کنینی گم، اینھ دروغ نم-
 دمی ھم بکنھ من بھش جواب رد می نکرده تازه خواسگاری از من کھ خواسگارشھ،یمزاحمم م

 ... گفتھ بودرد،ی خواھد زن بگی بود؟ اما او بھ من گفتھ بود م نکردهیخواسگار.  ھم نزدمپلک
 خواست فکرم را یم. زاده، نقشھ اش بود* ِ پدر حرامی نقشھ بود، بنھای ای مغزم جرقھ زد، ھمھ کبارهی و

 چھ؟ منتظر بود، آرزو ی دانستم برای من نمیعنی.  تکان خوردمکبارهی چھ؟ یمنحرف کند، اما آخر برا
 ... جدا شود و آن وقتومرثیاز ک
 من بودم کھ مثل کبک سرم را نیا.  شکستمی رفتم گردنش را می حاال منی ھم فشردم، ھمی را رومیلبھا

عقب گرد کردم و ناگھان .  شرف مرا دور زده بودیب.  برف کرده بودم و خبر دور و برم را نداشتمریز
 بشکنم، نقشھ داشتم ا رقی نا رفنیتم گردن ا خواسیمن کھ نم. ذھنم بھ کار افتاد، نھ، االن وقتش نبود

.  برف باشدری دادم تا آن زمان، او ھم سرش ھمچنان زی کردم و اجازه مینقشھ ام را اجرا م. شیبرا
 :سرم را باال کردم

 ی منی جا رفتم، اگھ دوست داشتنی ھم کھ از اگھی ماه دھی زنم، ی خوب خانوم، من باھاش حرف ملیخ-
 ، نامھھی توصھی با دمی آدرس بھتون من،ی کار کنیندس کرم مھشی پنی برنیتون
 : گفتمی با لحن جدو
 االن ھم کنم،ی مشی حالمی مستقری کنھ، خودم غتی ممکنھ اذن،ی بھ من گفتانوی جرنیبھ مھندس کھن ھم نگ-

 نیزی بریی چانیبر
 کردن را یداغ زندگ. ستادمیوسط اطاق دست بھ کمر ا.  را پاک کرد و از کنارم گذشتشی عجلھ اشکھابا

 ... مرگ کندی ھزار بار آرزوی کردم روزی می گذاشتم، کاری مرجیبھ دل ا
....................... 

 استرس لی دلیب.  کردمی آشپزخانھ نشستھ بودم و براندازش مزی در حال شستن ظرف بود، پشت مگلرخ
 را تکان می از پاھایکی یعصب.  باشد دانم چرا از ذھنم گذشت کھ نکند باردارینم. در دلم نشستھ بود

 خیگلرخ بپرسم تار دھان باز کردم تا از.  فکر مزخرف معلوم نبود از کجا وارد ذھنم شده بودنیا. دادم
 : است کھ خودس بھ حرف آمدیماھانھ اش چھ زمان

 مان؟یا-
 :با فکر درھم گفتم.  گذاشتی جا ظرفی کرد و روی را آبکشیگی دو
 ھوم؟-
 :دی آب را بست و بھ سمتم چرخریش
 .... من فردا برم دنبالشھیم...شھی گم می جان ممانیا-
 :چشمانم را تنگ کردم.  چھره اش در ھم شدو
 ؟یدنبال ک-

 : دھانش را قورت دادآب
 دنبال بابا-

 : فرستادمرونینفسم را ب.  گشاد شدچشمانم
  گفتم؟ی چیدی نشنیالزم نکرده، اون دفھ کر بود-

 : داد تکانیسر
 ... کنھ، گناه داره، امروز آرزو بھ من زنگ زدی می تابی آخھ بابا بی ولدمیبخدا شن-
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 : باال رفتمی افتادم و صدارجی اادی اسم آرزو، دنی شنبا
 آرزو گھ خورد با من-

 .دی بلند شدم، خودش را عقب کشزیاز پشت م.  بھ من زل زدی شد و با نگرانالل
 تو ظرفھاتو بشور کوزت خانوم-
 :دمی وسط سالن رفتم و ھمزمان پرسزی ام بلند شد، بھ سمت می گوشیصدا.  تھ دلم خنک شدو
 ھ؟ی ماھانھ ات کخیتار-

 :دمی را شنشیصدا
 ؟یگیمنو م-
 گمینھ عمھ مو م-
 گھی ھفتھ دھی-
اما نھ، مردن و زنده شدن نداشت، چاره اش مطب .  شدمی مردم و زنده می مدی باگری دی ھفتھ کی تا

 باالخره عقد شی آمد ده روز پادمی کھ حامد سھ بار طناز را نزدش برده بود و ییماما بود، ھمان ماما
.  در دلم نشستشم زد، دوباره خی نقشھ ام لنگ مدنشان،ی با عقب کشنکھی ایاداوریبا .  شدندگریکدی

 :تماس از آرزو بود.  برداشتمزی میرا از رو ام ی تکان دادم و گوشیسر
 الو؟-
 داداش سالم-
 کیعل-

 : کردمکث
 داداش، بد موقع زنگ زدم؟-
 نھ، حرفتو بزن-
 نرگس گھی مکنھ،ی می تابی بیلی بابا خرون؟ی بابا رو ببره بادی گلرخ فردا بیدی داداش اجازه مگمی مز،یچ-
  برهی ھمش اسم مامانو مومد،ین

 : و گفتمدمی بھ سر و صورتم کشیدست
 شھیحواسشو پرت کن آروم م-
 : التماس گفتبا
 کرد و ی و شوخدی خندنقدری چند روز انی بخدا ارون،ی ببرتش بادیداداش انصاف داشتھ باش، بذار ب-

 روح مامان نھ،ی خواد گلرخو ببی بھ عشق مامان مارم،ی دارم بال در میباھام حرف زد کھ من از خوش
 ھشیشاد م

 : زدمادیفر
 خونم روحشم شاد ی خوام برم قبرستون سر خاک مامان، براش فاتحھ میالزم نکرده، من االن خودم م-
 شھیم
 داداش تو رو خدا-
 َاه حرف نزن آرزو-
 یی صداکبارهی رفتم، ی مبل برداشتم و بھ سمت در ورودی تماس را قطع کردم و اور کتم را از روو

 اخم د،ی دویسرم را چرخاندم، گلرخ بود کھ بھ سمتم م. دمی کف خانھ شنی پارکتھای را رودنی دوھیشب
 :کردم
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 چتھ؟-
 : و گفتدی ام رسی قدمکی بھ
  سر خاک مادرت فاتحھ بخونمامی خوام بی کنم، می قبرستون، خواھش مامیبذار منم ب-

 قبر یم باال آمد، آن ھیکھ بھ قبرستان م. ھر دو در دلم جا خوش کردند.  برگشتنھیک.  برگشتنفرت
 ش،ی ھاینیری خود شنی بکند؟ مگر با ای خواند؟ کھ سر آخر چھ غلطی فاتحھ مییمادرم؟ بعد با پر رو

  شد؟یمادرم زنده م
 : زدمادیفر
  تو آشپزخونھوفتیبرگرد برو ب-
 :دی چسبمی و بھ بازودی بھ سمتم پردم،ی چرخو
  بخشھی نرگس خانوم منو مام،یتو رو خدا بذار ب -

 : را تکان دادمخودم
  نشو، برو اونورزونیگمشو از من آو-
 : دستم را رھا نکرددم،ی دستم را عقب کشو
 منم ر،ی فرصتو ازم نگنی اام،ی جان، فدات بشم بذار منم بمانیتو رو ارواح خاک نرگس خانوم منم ببر، ا-
 دا کنم، تو رو خی خواھش مبخشھ،ی ازش بخوام منو ببخشھ، حتما منو مامی خوام بیم

دست از تقال برداشتم . ختی ری روح و روانم بھ ھم می آمد ھمھ یاسم مادرم کھ م. ختمی بھ ھم ردوباره
دھانم باز .  زدی آشفتھ شده بود و نفس نفس مشیموھا.  شدمرهی بھ او خیچارگی زدم و با بھی تکواریو بھ د

 :شد و زمزمھ کردم
 میزود لباس بپوش بر-

 را پاک کرد و بھ سمت اطاق شیاشکھا. دیایه داده باشم بھ ھمراھم ب کرد اجازیباور نم.  کردمکث
 ....دیدو

...................... 
.  بودنجایدوست داشتم ا.  خواستیدلم مادرم را م.  بودمستادهی ااهی مرمر سیرو بھ رو. دی باری مباران

.  زدمی دخترک، بھ آب و آتش نمنی کردن اچارهی بی خودم را برانطوری من ھم ادیشا.  من و پدرمشیپ
 پول ی بنده نی و انست دایاو م.  کردم بھ خدای کردم و اصال بھ قول مادرم واگذارش می مشی رھادیشا

 اسمش یکنار قبر زانو زدم و دستم را رو. دیچانھ ام لرز.  امی زندگی رفتم پیآن وقت من ھم م. پرستش
 چشم اه،یِو زد و با چشمان سرخ از اشک، بھ مرمر س قبر، زانی گلرخ شدم کھ آن سویمتوجھ . دمیکش

 بود کھ لحظھ بھ لحظھ بیعج.  بودھمراھم حس نفرت ھنوز.  ام کردی بھ حالی دوباره حالدنشید. دوخت
 کردم و یکابوس تک تکمان را تمام م.  ھمھ مان خوب بودی نفرت، خوب بود، برانیا.  شدی مشتریب

 گلرخ ی صداکبارهیلرخ گرفتم و دوباره بھ قبر زل زدم کھ چشم از گ. دمی رسیخودم بھ آرامش م
 : کردخکوبمیم
 پر پر ی برات نرگس خانوم، من باعث شدم تو جوونرمی من بمینرگس خانوم، نرگس خانوم سالم، الھ-

 کردم ی کردم، اگھ حماقت نمی خدا منو بکشھ، چقدر من بدم، فقط بھ شما و خونواده ات بدی الھ،یبش
 ،می ھم خوشبخت بودمانی من و ا،ی شما زنده بوددیاالن شا

 : افتادھی بھ گرو
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 منو ببخش، من ز،ی تو رو خدا منو ببخش مادر، منو ببخش عزن،ی ازتون بخوام منو ببخشنجایاومدم ا-
 گھ؟ی دنی بخشی شما منو من،ی مھربونیلی گفت شما خی مشھی ھممانیغلط کردم، نرگس خانوم ا

 : زار زدو
  منو؟نی بخشی نھ؟ منی بخشیم-
 :دی کشسی قبر خی دستانش را روو
 فدات بشم مادرم، منو ببخش، بذار آروم بشم، منو ببخش-
 از اشک، بھ سیبا چشمان خ.  اصال انگار قلبم ھزار پاره شدد،ی قلبم ترکد،ی خم شد و سنگ قبر را بوسو

 : قبر رھا کرد و بھ ھق ھق افتادیگلرخ زل زدم کھ ناگھان خودش را رو
 ی چند نفر بھ ھم می کھ کردم زندگی دونستم با اون غلطیمادرم، نرگس خانومم، منو ببخش، من نم-
 خوشبخت کنم، تو رو خدا حاج مانوی االن اومدم ای سھ سال تقاص پس دادم، ولنی انی بخدا عزه،یر

 ، بگو بذار آروم بشم،یدیخانوم، بگو بخش
انگشت شصت و اشاره ام را .  شودیکم مانده بود، اشکھا از چشمانم جار. دیقبر را بوس سنگ دوباره

نفرت عقب رفت و عشق .  گلرخ زار زدمی و من ھم پا بھ پادندی چشمانم گذاشتم، اما اشکھا باریرو
 . او سوختی از خودم، براشیدلم ب.  نسبت بھ او احساس کردمیقیدر دلم محبت عم. برگشت

 
 ازدواج مانی خواستم با ای نکرده بودم و میوونگیم منم مادر ندارم، اون وقتھا کھ ھنوز دنرگس خانو-

 نی کنی مادرمو برام پر می گفتم شما جای مشھیکنم، ھم
 :دی نالو
 ، دمی و شما رو ھم از دست مزمی ری با دست خودم تو سر خودم خاک متمی دونسینم-

 و بلند شدم و بھ سمتش اوردمی طاقت نش،ی ھای تابی بدنی با دد،ی باری سر من و گلرخ می روباران
 :رفتم، دستم دور کمرش حلقھ شد

  پاشو بسھ،یشی مسی خ،یپاشو گل-
 :دی کشغیج
 دهی ولم کن ھنوز حاج خانوم منو نبخشام،ینم-

 : افتادمھی بھ گردوباره
  بلند شو،ی گلدی بخشده،یبخش-

 اوردم،ی درب و داغانش، طاقت نی چھره دنی را چرخاند، چشمانش سرخ و پف کرده بود، با دسرش
 ...دمیس* صورتش خم شدم و چشمان پف کرده اش را بویرو

 کھ ھنوز دمی را کف دستم نگھ داشتم، دستم مرطوب شد و بھ سر و صورت گلرخ کشی آب معدنیبطر
 نازل شود و من جا بھ جا ی آسمانی کردم ھمان لحظھ بالی و آرزو مدی لرزی ممیلبھا.  کردیھق ھق م

زده بودم بھ  زل. دی کوبی سرم می روھی بھ ثانھی با پتک ثانیانگار کس. در سرم غوغا بھ پا بود. رمیبم
 :دمیدوباره دستم را مرطوب کردم و بھ صورتش کش.  گرفتمیگلرخ و چشم از او نم

 ؟یگلرخ، گلرخم، بھتر شد-
دست بردم سمت صورتش و ھر دو دستم را . ختیدلم ر بود، تھ ینگاھش تھ.  نگفت و نگاھم کردیزیچ

 : گذاشتم و سرش را بلند کردمشی گونھ ھایرو
  نگام نکنینجوریا-
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 :دی برچلب
 د؟یمنو بخش-

 :با بغض گفتم. وفتمی بھی بود دوباره بھ گرکی را بستم، نزدچشمانم
 زمی عزدیبخش-
 : افتادھی بھ گرکبارهی
 مان؟ی تو ام ازیمن واقعا عز-

.  نھ؟ با حسرت نگاھش کردمای من بود زی گفتم؟ عزی چھ مدیدر جوابش با.  قلبم را فشردی کسانگار
 را کف دستش رجی توانستم حق ای نمگری ددمش،ی بخشیاگر م.  خواستم باشدیاما نم.  من بودزیعز

 گریمن ھم د.  سراب صبر کرده بودمدی سالھا، بھ امنی تمام ایعنی خورد یاگر نقشھ ام بھ ھم م. بگذارم
 وجدانم آرام ی کرد تا کمی می دختر بد بود، بدنی خواست ایدلم م.  کنمنیگزی نداشتم تا جاینقشھ ا

 ی وجودم را بھ آتش می تلخ، ھمھ ی جبران کردن گذشتھ ی نگاه معصوم و تالش برانیاما با ا. ردیبگ
 :دمی کشسشی خی بھ موھایدست. دیکش

 ، گلرخی منزیتو عز-
 را شیبا انگشت شصت، اشکھا. دوباره اشک دور چشمش حلقھ زد. ھت زده بھ من زل زد خورد و بجا

 :پاک کردم
  دلمزی نکن عزھیگر-
 : گفتی خفھ ای صدابا
 رو ندارم، پدر منم ی تو کسی بھ جز خونواده گھی من کھ درون؟ی فردا برم دنبال بابا ببرمش بی ذاریم-
  زنھی بھم زنگ نمگھید

 :دی لرزی ممیصدا.  شوموانھی بود دکینزد.  سوختچشمانم
 رونی ھر وقت دلت خواست برو دنبالش ببرش برون،یباشھ، ببرش ب-

 : دستانم گذاشتی را رودستش
 ؟یگیراس م-
  نکن خانومھی گرینطوری بکن، فقط ای ھر کار دوست دار،یآره گل-
 . اش چسباندم و چشمانم را بستمیشانی ام را بھ پیشانی پو

.................. 
 : گفتی با نگرانحامد

  توای شده؟ بی چھ؟یداش چ-
 رهی مبل پرت کردم و بھ پارکت خانھ خیخودم را رو.  را گرفت و مرا بھ داخل خانھ کشاندمی بازوری زو

 خواستم ی طرف مکیاز .  زدمی دست و پا میری نفس گی دو راھنیب.  بودختھی ام بھ ھم ریزندگ. شدم
 حاال نیھم. بود  اراده ام را سست کردهی پاشی گلرخ و محبتھاگری را تمام کنم و از طرف دزیھمھ چ

 ادیدوباره . زمی بھ سرم بری چھ خاکدی بانمی حامد تا ببیگلرخ داخل شرکت بود و من آمده بودم خانھ 
 یطور قانون بھ گریدو روز د.  او را بھ خانھ برساندرجیگلرخ افتادم، داخل شرکت بود و قرار بود ا

اصال .  شدی من و گلرخ تمام می غھیص گری ماه دکی و دی رسی مانی بھ پارجیمراحل انتقال سھمم بھ ا
 زدم؟ از ی را مزی ھمھ چدی قدی ھم بادی شاگر؟ی رفتم دی نقشھ ام می تا انتھادی درست چھ بود؟ بامیتصم
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 ھر دو دستم را بلند کردم و بر فرق کبارهی و دمی بھ مرز جنون رسض،ی ھمھ افکار ضد و نقنیھجوم ا
 :م حامد بھ خودم آمدیبا صدا. دمیسرم کوب

 ؟ی آزار دار؟ی زنی چرا خودتو م؟یخل شد-
 ی طناز ثابت ماند کھ با نگرانینگاھم رو.  حامد ھستمی آمد در خانھ ادمیانگار تازه .  را بلند کردمسرم

سرم را .  قدم عقب رفتکی و دیترس. ستادمیابلش ا و مقدمی مبل پری از روکبارهی.  شده بودرهیبھ من خ
 : مقدمھ گفتمیکج کردم و ب

 از گلرخ بگو-
 : دھانش را قورت دادآب

  بگم؟یچ-
 : را تنگ کردمچشمانم

  گھ؟ی میاز من چ-
 : شدھول

 گھی دنای دوست داره، با خواھر زاده ات ھم خوبھ، ھمیلی خواھرتو خ،ی خوبیلی خگھی گھ، میم-
 : در ھم گره خوردشی ابروھاو
  شده؟یزیچ-

 : مداخلھ کردحامد
  شده داداش؟ نگران شدمیچ-

اصال چرا . از ذھنم گذشت کھ چرا من در دستم حلقھ نداشتم.  دست چپش ثابت ماندی حلقھ ی رونگاھم
 ماه کی بود، ی اھیزنم عار.  بودی اھی عارزمانیھمھ چ. می نبودی واقعیمن و گلرخ مثل زن و شوھر ھا

 حلقھ اش ی کھ رواحامد نگاھم ر.  شد، اما حامد و طناز عقد دائم کرده بودندی مان تمام مغھی صگرید
 : لبخند زدد،ید
  عقدمھیحلقھ -

 : دھانم را قورت دادم و گفتمآب
  خوام نقشھ مو با گلرخ بھم بزنمیحامد، من نم-

 : نگران شدنگاھش
 خوب؟-

 :دی لرزمیلبھا
 ارمی تونم اون بال رو سرش بیاما نم-

 : مداخلھ کردطناز
 آره منم موافقم، گناه داره-

 : رو بھ او براق شدحامد
 تو ساکت باش-
 :دی بھ سمتم چرخو
  شده؟یخوب؟ االن مگھ چ-

 : فرو بردممی موھاانی را ممی ھاپنجھ
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 بھ خاک ی چجوررجوی تا آخر راھو برم، اگھ گلرخ نباشھ ادی اما من با،یلی خوبھ، خیلیحامد گلرخ خ-
 گھی دینی خوام گلرخو بھ دردسر بندازم، ی زنھ، از اون ور ھم نمی بنشونمش؟ نقشھ ام لنگ ماهیس

 نی لرزه، ببی مستام دستامو، دنی کار کنم؟ ببی چدی ندارم، تو رو خدا بھم بگو بانھیاونقدرھا ھم ازش ک
 : دستان لرزانم را مقابل چشمانش نگھ داشتمو
  کار کنمی دونم چی بدبخت شدم؟ نم چقدرینی بیم-

 : رو بھ من گفتی در ھمی افھی با قحامد
  ھم ببخشرجویخوب ا-

 : بھ آسمان بلند شدادمیفر
 دست کم یلی جلو، خادی برهی منتظره آرزو طالق بگگذره؟ی می تو سرش چی دونی بخشمش، مینم-

 آدمو نی من ای خوای شرکت نقشھ بوده، خواستھ منو دور بزنھ، تو می ازدواجش با منشمش،یگرفتھ بود
  بخشمشیببخشم؟ نھ نم

 :دی حرفم پرانی بھ مطناز
  اختالس بنداز گردنشھی دونم ی بکش، چھ مگھی دی نقشھ ھیخوب -
 : نفرت گفتمبا
لک زدم،  فھمھ کی تونم بگم منصرف شدم، می شرکتو بھش فروختم، نصف پولو گرفتم، نمره،ی دگھید-
 پاشم ی دارم دون مینی بھونھ گذاشتم شرکت، ھی االنم گلرخو بھ نی ھمست،ی نشی اونقدرھا ھم گاومگھید

 براشون
 : متفکرانھ گفتحامد

 رجی بنداز گردن ای دزدھیخوب، -
 :دمی نعره کشدوباره

  کارشی گم شرکتو فروختم، تموم شد و رفت پی عمھ ام؟ می از کجا؟ از خونھ یدزد-
 : حامد ھم بھ آسمان بلند شدادی فرکبارهی
 نی ھمدی بای کنی رو امتحان می اگھی نھ راه دی بخشی مرجوی تو کھ نھ ا،ی تا آخر نقشھ رو بردیپس با-

 ی کھ تو سرتھ انجام بدینقشھ ا
 : گفتی با لحن جدو
کار جفتشون  ارم،ی بابامو می دو نفر ھم از کارگرھایکی من و تو و طناز، ،ی خوایچھار تا شاھد ھم م-

 تمومھ
 : افتادھی بھ گرطناز

 رونی بی بکشمانی ای حامد تو کھ قرار بود پاتو از نقشھ ن،ی نکننکارویتو رو خدا ا-
 :دی بھ سمتش پرحامد

 حاال کھ ؟یِ کھ عقد من بشی ھا رو راه انداختی بازاهی سنی پس تو ا؟ی گلرخو داری ھوانقدریچرا ا-
  حال و روزشو؟ینی بی تا آخرش باھاشم، نمقمھی رفمانی ا؟یندازی جفتک میخرت از پل گذشت دار

 : ھق ھق گفتانی مطناز
 روز خوش ھی نی بعد از اینی ؟ی چینی قسم دروغ نی دونی مم،ی قرآن بذاری دست رودی شھادت بایبرا-

  ندارهی شوخی قرآن با کسم،ینی بی نممونیتو زندگ
 : من ھم از خشم منفجر شدمنباریا



    سایت مهدرمان  کبک ها                                                                    رمان 

@donyayroman 218 

 ھمھ سال نی کردم؟ ای تا االن زندگی کنی کار کنم؟ فکر می چیگی پس من،ی ھمینیپاپوش دوختن -
 و بلند نی وقت دستمو نگرفتن، خودم خوردم زمچی کھ ھختنی شرفم بھم ری بی ھالی فک و فاممویزندگ

 بھ وغ عمرمو ھم قسم دری ھی بذار بقختن،ی و گلرخ بھم رومرثی و کرجی عمرمو ای گھیشدم، نصف د
  عوضش من انتقاممو گرفتم،زهیھم بر
 :دی کشغی جطناز

 ؟یری انتقام بگینجوری ای خوای چرا مینی خوش ببی روستی قرار نیوقت-
 :دی نالو
 ،....بگم... تونم دست رو قرآن بذارم و بگمیمن نم-

 : زدزار
  تونمیدروغھ، گناھھ، نم-

 : زدادی فرحامد
 بھ بعد ھواتو داره، نی خدا از ا،ی شھادت بدن، تو معافدی شھادت نده، چھار تا مرد عاقل باایاصال تو ن-

 نگران نباش
 : با التماس گفتطناز

 براش ی خوای سنگسار بشھ، آخھ چرا مدی شامان؟ی ای دونی ماد؟ی سر گلرخ میی چھ بالی دونیم-
  وجدانی چقدر دوست داره؟ نامرد بی دونی م،یپاپوش بدوز

 : سمتش و ھلش دادمدمی شود، پردهیب حامد باال رفت تا بھ دھان طناز کودست
 نزنش-

 : زدادی چند قدم عقب رفت و فرطناز
 شھ،ی مونده و از اونجا رونده منجای از ا،ی دوباره عقدش کنی خوای اش کھ تموم شد بھش بگو نمغھیص-

 ما رو ی ھمھ ی اما اون نقشھ رو نکش، بخدا قسم دروغ زندگشھ،ی دلت خنک مینی ببشوی کھ بدبختنیھم
 ،زهی ریبھم م
 :دی لرزمیصدا

ِ قسر در مرجیا-   گرم بزنمنی بھ زمرجوی خوام ای من مره،یِ
 :ختی ھق ھقش دوباره روح و روانم را بھم ری طناز خم شد، صداکمر

 خواد جبران کنھ، ی ھر دو نفرتون ضجھ زدنم، گفتم گلرخ عوض شده، گفتم عاشقتھ، میاون دفھ جلو-
 کرد پاشو کج نذاشت، االنم کھ ی شوھرش اون ھمھ خالف می وقتھ،یبی زن نجیبراش پاپوش ندوز، گل

  تو رو خدامانی توئھ پاشو کج نذاشتھ، ای غھیص
در دلم تکرار کردم کھ من از گلرخ متنفرم، پشت سر ھم تکرار کردم .  چشمان گذاشتمی دستم را روکف

 ی مچالھ شده اش وقتکلیھنم نقش بست، ھچشمان پف کرده اش در ذ. کھ از او متنفرم، اما متنفر نبودم
 کھ او را ی وقتدرم کرد، صورت شاد پی می با پرند بازی قبر مادرم افتاده بود، چشمان خندانش وقتیرو

نھ، من از او . ھمھ و ھمھ از ذھنم گذشتند.  نکنمتشی خواست اذی آرزو کھ مزیلحن التماس آم. دی دیم
 حامد بھ یبا صدا.  سر لج افتاده امی دانستم با چھ کسی ام متنفر بودم کھ نموانھیمن از خود د. متنفر نبودم
 :خودم آمدم

 ؟یدی کنم طناز، فھمی فردا سھ طالقھ ات منی ھم،ی بزنی و بھ گلرخ حرفیاگھ چاک دھنتو باز کن-
 : رو بھ من گفتو
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 گھی باشھ من دشھ؟ینم نھ یگی ادب کن، حاال تو مگھی جور درجوی گلرخو ببخش، اگمی داش، من منیبب-
 شو جور گھی دی دو تا، دوتاشھی خودم و خودت م،ی خوای ندارم، تو چھار تا شاھد می کارزای چنیبھ ا

 ... دنی شھادت دروغ ھم مانی مای دنی پونصد تومن ھمھ جای کنم، با نفریم
 .... شدمرهی با چشمان غم زده بھ حامد خد،یچی سالن پی طناز در فضای ھی گریصدا

.................... 
 :دی چرخی دور گلرخ مپرند

 رهی مجی چرخم سرم گی می خالھ وقتوھو،ی وھوی-
 دنی بود و بھ چرخستادهی آرزو ای گلرخ ثابت ماند کھ وسط سالن خانھ ینگاھم رو. دی سرخوشانھ خندو

 :دمی پدرم را شنیصدا.  کردیپرند نگاه م
  خانومشمی پایان ب نکن، نرگس جتیپرند جان، مامان بزرگو اذ-

 : آرزو تکان خوردمیبا صدا.  نشستھ بودمی گلوخیبغض ب.  ھم فشار دادمی لحظھ پلک چشمانم را روچند
 رهی گی بابا ھمش بھونھ ات رو م،ی اومدیگلرخ جان خوب کرد-

 :دی خندگلرخ
 دو یکی سھمشو فروختھ بھ ھمکارش، منم مجبورم مانی کھ حد نداره، اختھی کار سرم رنقدریبخدا ا-

 رهی کھ ممانی رو انجام بدم، خود ای مالی شرکت ھم بمونم و کارایساعت بعد از تموم شدن کارم، تو
  خواد راه بندازهی کھ می شرکتیدنبال کارا

 : گفتمی گرفتھ ای صدابا
  امروز تو رو رسوند خونھ؟رجیا-

 :دی کشغی جی با خوشحالپرند
 رهی مجی من سرم گیا بزباب-

 : و گفتدی بھ سر پرند کشی دستگلرخ
 رجی انی من از فردا خودم برم خونھ، تو ماششھی جان اگھ ممانیآره، امروز منو تا خونھ رسوند، فقط ا-

  پسر مجرد برگردم خونھھی کنم درست ھم نباشھ با ی اصال فکر مشم،ی معذب منمی شیکھ م
 با تی خواستم اعتمادشان را جلب کنم و در نھایاما م.  گفت درست نبودیراست م. دی چانھ ام لرزدوباره

 :آرزو رو بھ من گفت.  کنم و نفس راحت بکشمچارهیفضاحت ھر دو نفرشان را ب
 ندازمی بدم، بعد سفره مومرثوی کیداداش، من برم تو اطاق غذا-

 بھ ی کنم تا راضدی آرزو را تھد حرفش افتادم، گفتھ بودادی.  صورت گلرخ ثابت ماندی ھم نگاھم روباز
 :سر چرخاندم و رو بھ آرزو گفتم.  شودییجدا

  تو اطاق کارت دارممی برای ب،ی شوھرتو بدی غذانکھیقبل از ا-
  شده داداش؟یزیچ-
 ی فھمی تو اطاق مای شده، بیزی چھیآره -

 ... شده بودرهی بھ من خی گلرخ شدم کھ با نگرانی آخر متوجھ ی لحظھ
............... 

 و بھ او زل ستادمیمقابلش ا. دی مالی تخت پرند نشستھ بود و با اضطراب دستانش را بھ ھم می روآرزو
 ختھی اش بھ ھم ری او را داشتھ باشم؟ زندگی خواستم ھوای منطوریا.  شده بودفیچقدر الغر و نح. زدم
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لبخند . دمی دست کششاھی سی موھایو رودستم را دراز کردم .  نظاره کرده بودمیرتی غیبود و من با ب
 : لبش نشستی روی امھینصفھ و ن

 قربونت برم داداش-
 : گونھ اش گذاشتمی را رودستم

  آرزویفیتو ح-
 : را تکان دادسرش

 چرا داداش؟-
 :دمی کشآه
 یشی حروم میدار-

 : گفتیاحت بکشم کھ با نارشی را پومرثی خواھم بحث کی کھ مدی تخت جا بھ جا شد، انگار فھمیرو
  بود؟نیحرف مھمت ھم-

 : گونھ اش برداشتمی را از رودستم
 رمی بگومرثی خوام طالقتو از کیآرزو، م-
 : تخت بلند شدی از روکبارهی شد، ی اش طوالنرهینگاھش خ. شوکھ شده بود.  بھ من نگاه کردرهی خرهیخ
  بدمومرثوی کیداداش من برم غذا-
 : خواست بھ سمت در اطاق برود کھ راھش را سد کردمو
  گفتم؟ی چیدیشن-

 : کرد مرا کنار بزندی ام گذاشت و سعنھی سی را رودستش
 ... بابا رو ھم بدم، پرند ھم با گلرخ جورهی خوام غذایبابا ھم گرسنھ شھ، م-

 : باال رفتمی و صداستادمی امی سر جامحکم
 خودم شی پارمتی بعد از طالقت مرم،ی گیبچھ رو برات م ،یچی کھ ھیاگھ حرف منو گوش داد-

 رنی نوه شونو بگانی پاشن بگمی مومرثوی سراغ پدر و مادر کرمی م،ی اگھ گوش نکرد،ی کنی میسرور
  دست وی دونم بی مرون،ی کنم از خونھ بی پرت مومرثوی خواد جدا شھ، از اون ورم کیکھ خواھرم م

 ی از حقت دفاع کنی تونی نمییپا
 : بھ من زل زدی ام شل شد، با ناباورنھی سی دستش از روکبارهی
 داداش؟-

 : فکم منقبض شدعضالت
  کھ گفتمینیھم-
 در ھم کبارهیحس کردم .  تخت ولو شدیعقب عقب رفت و رو.  کردم بھ چشمانش نگاه نکنمی سعو

 : نالھ اش بلند شدیصدا. شکست
 کارت ی آخھ مگھ من چ؟ی کنی واسھ من پدریواست خی مینجوری برادر؟ اگنی انصاف، بھ تو ھم میب-

 ؟ی کنی بازی خوای خواھرت می با زندگمان،ی من خواھترم ا؟ی کارو بکننی با من ای خوایکردم کھ م
 ؟یری بچھ مو ازم بگی خوایم
 : گفتمضی غبا
 ، گفت مادرش بشھی بھ گلرخ می خبر دار،ی کنی میچقدرم کھ تو واسھ بچھ ات مادر-
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 بغضش کبارهی کھ می بگویزیخواستم چ.  سوختشیدلم برا.  زل زدشی پاری کرد و با بھت بھ زمکث
 :دیترک

 دوست دارم، ومرثوی نکن داداش، من کتمی اذنقدری کنم، تو رو خدا ای می بھ بعد براش مادرنیبخدا از ا-
  بشم، تو رو خدای مادر خوبدمی خوام ازش جدا شم، قول مینم
 : شد و بھ سمتم آمد تخت بلندی از روو
 نی ام، ھمی ھم راضینجوری من ھم؟ی جدا کنومرثی منو از کی خوایداداش قربونت برم، تو چرا م-

  نکنتمی تو رو خدا اذھ،ی کافشمھیکھ پ
 :دی کشغی جو
 داداش-

 :دی داخل اطاق پری در اطاق باز شد و گلرخ با نگرانناگھان
  شده؟یآرزو چ-
 : گلرخ، بھ ھق ھق افتاددنیآرزو با د.  بھ من نگاه کردو
  جدا کنھ، بخدا من دوسش دارم، تو رو خداومرثی خواد منو از کی نکنھ، متمی بگو اذمانیگلرخ، بھ ا-

 ھی تکواریدستم را بھ د. ستی گریآرزو مثل ابر بھار م.  زدی بھ آرزو چشم دوخت، پلک ھم نمگلرخ
 زیھمھ چ. خودم و خواھرم از دستم در رفتھ بود ی زندگاریاخت. حس کردم قلبم در حال انفجار است. زدم

 : گلرخ سر بلند کردمی صدادنیبا شن.  بودختھیبھ ھم ر
  کنھ، نگران نباشی کارو نمنی امانینھ قربونت برم، ا-

باال " نھ" ی بود، با التماش بھ من زل زد و سرش را بھ نشانھ ی گلرخ نگاه کردم، چشمانش اشکبھ
  را نگفتھ بود؟نیمگر ھم.  خودش بودشنھادی کھ پنیا.  شدمرهی بھ او خرتیبا ح. انداخت
 اش گذاشت و بھ سمت آرزو رفت و او ینی بیرو" سیھ" ی کھ دستش را بھ نشانھ می بگویزی چخواستم

 :دیرا در آغوش کش
  جان؟مانی نداشت، نگران نباش، مگھ نھ ای کرده، منظوری سر تو خالھ،ی عصبمانیا-
 .می بکوواری شدم و دلم خواست سرم را بھ دجیگ.  کردی مدادیدر نگاش التماس ب . دوباره بھ من زل زدو
  جان مگھ نھ؟مانیا-
 : دھانم باز شدی کدمی قبرستان انداخت، نفھمادی چشمان اشک آلودش، دوباره مرا بھ دنید
  کنم، برو بھ شوھرت غذا بدهی شدم خواستم سرت خالی من عصبگھیراس م-

" نھ" ی دستم را بھ نشانھ رد،ی و بھ سمتم آمد تا مرا در آغوش بگدی پررونی از آغوش گلرخ بآرزو
 :مقابلش نگھ داشتم

 نھ آرزو، برو بھ شوھرت غذا بده، فقط برو-
آرزو کھ رفت، بھ سمت گلرخ . دی پررونی اصرار نکرد از با عجلھ از اطاق بگری جا خورد اما دآرزو

 :براق شدم
  تو نبود؟شنھادی مگھ پنیا-

 : را نداشتمشی اشکھادنی و من طاقت دختی ری اشک مھمچنان
 ، شدمشمونی پیآره من گفتم، ول-

 : رفتی کم کم باال ممیصدا
 چرا؟-
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 بھ دمشی لحظھ با اون حال و روز دھی شوھرشو دوست داره، مثھ من کھ تو رو دوست دارم، یلیخ-
  کردم؟ی مدای پیحال کرد از شوھرم جدا شم چھ یخودم گفتم اگھ برادرم منو مجبور م

 : غضب گفتمبا
  نکن، مگھ من معتادم؟سھی مقاومرثیمنو با ک-
 : کالفھ گفتمو
 شمی می روان،ی نکن عوضھیگر-

 : را پاک کردشی با عجلھ اشکھاگلرخ
  کمک کن ترک کنھومرثی بھ کمانیا-
 : نرودرونی بمی کردم صدای و سعدمی ام کوبیشانی کف دستانم بھ پبا
  کنھی ترک نمست،ی نیدوازده بار کمکش کردم، دوازده بار شوخ-
 : ھق ھق گفتبا
 آرزو ی زندگای کنم، بی طرف صد بار ھم ممکنھ برگرده، تو بازم کمکش کن خواھش منھ،ی ھمادیاعت-

 میرو نجات بد
 : و بھ سمتم آمددیگلرخ ترس.  شدقیلبخندم عم. دمیبھ لبم دست کش.  زدم، لبخند زدمپلک

 ھ؟ی شد؟ قربونت برم چی جان؟ چانمیا-
 ام شوکھ شد، انگار خطر را کبارهی ریگلرخ از تغ.  شدی لبانم رفت، چھره ام عصبی لبخند از روکبارهی

 : گفتی و مچ ھر دو دستش را گرفتم، با نگراندمیحس کرد و خواست عقب بکشد کھ پر
  جانمانیا-

 : قفل شده ام، گفتمی دندانھانی باز
 ،شمی متی من اذ؟یونی مھرنقدری چرا ا؟یوب خنقدریچرا ا-
 :دمی از اطاق شنرونی پرند را بیصدا.  شدمرهی اش خی نگفت، بھ چشمان اشکیزیچ
  مال خودمھس،ی اون خالھ گلرخ منھ، مال تو ھم نس،ی جونم، اون کھ نرگس نیبابا بز-

 : آوردمنیی را پامی شد، صدادتری دستانم دور مچش شدفشارم
  کارو نکننی با من ایگل-

 : کردزمزمھ
 مان؟ی کار نکنم ایچ-
 ی تمام مزی ھمھ چگری ماه دکینگفتم کمتر از .  شومی مچارهیب.  شومی مبندی من نگفتم محبت نکن، پاو

نگفتم چھار مرد بالغ آماده اند .  رسدی ھمھ احساس خوب بھ انتھا منی شود، ای مرانی اش ویشود، زندگ
 .... اندهدی دشی قرآن بگذارند و بھ دروغ شھادت دھند کھ او را بھ ھمراه گاومیدست رو

 .دمی کشی امشب نفس آخر را منی کاش ھمی مقدمھ بغلش کردم، ای را تکان دادم و بسرم
 خاطره داشتم نجایاز ا.  شرکت نگاه کردمواری بودم و بھ در و دستادهی وسط سالن انتظار انھی بھ سدست

 را شی کھ سھ سال گاو منی شرکت نداشتم، ھمنی بھ ایتعلق. رمی فروختنش، عزا بگی کھ برااما نھ آنقدر
 : سر چرخاندمرج،ی ایبا صدا.  شکر داشتی شرکت تحمل کرده بودم، جانیدر ھم

 
 ھی خالیلی خنجایداش، جات ا-

 :فرستادم را باال میابروھا.  لبم جا خوش کند، کنترل کنمی بود روکی کھ نزدی کردم پوزخندیسع
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 ی کنیعادت م-
 : زدھی چھار چوب در اطاق تکبھ
 ؟یمگھ تو عادت کرد-
  تا عادت کنموفتادمی واسھ قولنامھ، ھنوز جا نرمی مگھی دو روز دیکی دمی واحد پسندھیمن تازه -

 :دی کشقی عمنفسش
  بھ حسابتزمی ری روزا منی پولو ھمی ھی بقیراست-

 : تکان دادمیسر
 روزا بھ نی رو بھت ندادم، ھمی داشتھ باشدی کھ بای مدارکی سرھیواسھ پول عجلھ ندارم، منم ھنوز -

  رسونمیدستت م
 : را خاراندسرش

  خوامی ھم می منشھی یراست-
 : کردماخم

  رسھ؟یچرا؟ مگھ حق دوست بھ کارا نم-
 :دی در ھم کشچھره

 ، منو جا گذاشت و رفت....... یدختره -
 :جب بھ خودم گرفتم متعی افھیق
 ؟یچ-

 : را بھ کمر زددستش
 کارو زد و دی قزا،ی چنی خوام باھات ازدواج کنم و از ای پدر منو دور زد، گفت نمی ب؟ی دونیمگھ نم-

 رفت
 نی با ھم ازدواج کننی خوای می دور زد؟ تو کھ گفتی چینی-

 : کرد حرفش را اصالح کندیسع
  دخترونھ استی کنھ، آره بابا ناز و عشوه ی داره ناز مدمینھ، شا-
  بره؟ی گذاشتی راحتنی بھ ھمھ،ی چانی جرنیبرو دنبالش برش گردون، اصال بب -

 : تکان دادیسر
  ازش بگذرمی راحتنی تونم بھ ای کارو بکنم، نمنی ھمدیآره با-
 را لو ندھد، زیھ چ نگاھم ھمنکھی ای احساس بر زبان آورد کھ برای و بی جملھ را مصنوعنی آنقدر او

 . شدمرهی خی و صندلزیپلک زدم و بھ م
 رون؟ی بشیاری از انتشارات مای مونھ ی منجای اشھ؟ی می گلرخ چفی تکل،ی رفتنجای گم حاال کھ از ایم-

 : در ھم شدمیاخمھا.  گلرخ کھ آمد، دوباره درد در دلم نشستاسم
 ، کنھی انتشارات کار منیتو ھم-
 : چشمانش را تنگ کردرجیا
 ؟ی خوای می منشھی خودت؟ باالخره کھ شی پشی بریچرا نم-
.  آوردم، نبودمی آنچھ بر زبان می روزھا متوجھ نیا.  کردمی حساسش مدینبا.  بھ چشمانش زل زدمرهیخ

 :سر و گردنم را تکان دادم
  خودمشی برم پی و زنمو مرمی گی راه افتاد چشم، از شما اجازه میبذار شرکتو راه بندازم، وقت-
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 : لبش را بھ سمت باال فرستادی گوشھ
 ؟ی باز سگ شدت،یمرده شورتو ببرن با اون اخالق گھ مرغ-

 : عقب بھ سمت در شرکت رفتمعقب
 من ھنوز شرکت زدم کھ بخوام ره،ی گی آدم لجش می گی میی شر و وراھی ش،یحوصلھ تو ندارم گاو م-

 رون؟ی بارمیگلرخو از انتشارات ب
 : با غضب گفتمو
 ؟ی با من نداری رسونم، کاری مدارکو بھ دستت مگھیچند وقت د-

 : جواب دادی شد کھ عصبزی صبرش لبری کاسھ انگار
 رهی گی پاچھ میِ شرف روانی بر،ینھ ندارم، برو بم-

سال  ھمھ نی ای تالفگر،ی از شرکت خارج شدم، تا چند روز دی را ندادم و بدون خداحافظنشی توھجواب
 . تواند جوالن دھدی کردم، بگذار تا می می را بر سرش خالدنیعذاب کش

................... 
 : حامد، چشمانم را بستمی صدادنی شنبا
 ؟ی کارو تموم کنی خوایداداش، تو نم-

 : را صاف کردممیگلو
  کنمیتموم م-

 : باال رفتشیصدا
 ی خوای نکنھ مشھ،ی تموم مغھی صگھی ده دوازده روز د؟ی تموم کنی خوای می کگھی دیمرد حساب-

 ؟ی کندشیدوباره تمد
 : دھانم را قورت دادمآب

  کنمی روزا تموم منیگفتم ھم-
 اروی با اون دو تا دی کنم؟ من بای روزا تموم منی ھمی گی کھ می ساختمون بسازی خوایداداش مگھ م-

 چقدر ی دونی مم،ی امونش ندقھی خونھ و سر پنج دقمی بکشونرجوی فرصت مناسب اھی سر دیحرف بزنم، با
 ی گیحاال تو م م؟ی بشکنرجوی ای رفتھ قراره چھار جفت دست و پاادتی نکھیکارمون خطرناکھ؟ مثھ ا

  کدوم روزا؟گھی کنم؟ دی روزا تموم منیھم
 :م زدادی باره فرکی.  سوختی شد و در آتش انتقامم می مچارهی روزھا گلرخ بنی شدم، ھمکالفھ

 ی خودم چھارتا دست و پام،ی کنم، ھنوز وقت داری روزا تمومش منی رو مغزم رژه نرو، گفتم ھمنقدریا-
 .... و بعدش ھم اونو و ھم گلرشکنمی مرجویا
 یصدا.  افتادی آمد، نفسم بھ شماره میاسم گلرخ کھ م.  نتوانستم جملھ ام را کامل کنم و مکث کردمو

 :دمیحامد را شن
 ندازه،ی آخرش تو رو از پا منھی کنی موافقم، امتی تصمنی منم با اشون؟یدی بخش؟یشدداداش منصرف -

 کن، اصال عقدش کن، دشی تمدھی زن خوبیدی اگھ دشھ،ی شما دو تا تموم می غھی ھم صگھی دیدو ھفتھ 
  کردهرجمی ایگور بابا

 : تھ دل نعره زدماز
 خوردم ی عمرم ھر چی من کھ ھمھ ق،یِ حامد نا رفگھی بگو د،ی پا پس بکشی دنبال بھونھ ایدیبگو ترس-

  کنیقی خوردم، تو ھم نارفقیاز رف
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 : شده بودزی تند و تنقدری دانم چرا کالمم ای نمو
 ... کاری دونم چی خودم مرم،ی گی بھ سرم میِ گلھی من خودم ،ی خوام تو کمکم کنیاصال نم-

 :دی حرفم پرانی مبھ
 گم ی گفتم تا آخرش باھاتم، فقط بھت مشھی از ترس زدم؟ ھمی من حرف؟یدیآروم داش، چتھ ترمز بر-

  ندارهدهی ما فای ھای باند بازنی کھ اغھی بعد از تموم شدن ص؟یری می تختھ گاز دارن،ی ھمشھی مریداره د
 یاھی کردم جز سی فکر می گفتم تھ دلم، ھمانجا کھ روزی گفتم؟ میچھ م.  نگفتمیزی کردم و چسکوت

 گفتم دوباره عاشق زنم شده ام؟ بھ زحمت تالش ی شود؟ می نمانده، کم کم از محبت پر می باقیزیچ
 خودم را م توانستی نمگری دادم، دی مدنی نفس کشیکردم فکرم را منحرف کنم، اگر بھ احساسم اجازه 

 .کنترل کنم
 ؟ی پشت خطمانیا-

 : گفتمی آرامبھ
 کار تموم گھی چند روز دان،ی کھ بی کنی صداشون مگھیپشت خطم، بھ اون دو تا بگو تا چند روز د-
 ...شھیم

.................. 
.  کردمی نگاھش مرهی خرهیزل زده بودم بھ او و خ.  کردی تخت نشستھ بود و بھ من نگاه می روگلرخ

 ی بھ اتمام مغھی صگر،ی بود، ده روز دمی خواھگریکدی است کھ کنار یانی پای کردم روزھایحس م
 بود، نتظارش در ای آمد چھ سرنوشتی مادمیھربار .  کردمی را فرو مشمی ده روز، ننی ھمی طدیبا. دیرس

 شی انگشتان پایبا بغض دستم را رو.  شدمرهی خفشی ظریچشم از او گرفتم و بھ پا.  شدی مشیقلبم ر
 : دستم گذاشتی دستش را دراز کرد و روکبارهی. دمیکش

 مانیا-
 : بودنیچشمانش غمگ.  را بلند کردمسرم

  شده؟یزیچ-
 :دمی کشآه
  بشھدی باینھ خانوم، چ-

 : زدلبخند
 ی کنی نمی باھام تندگھیآخھ چند وقتھ د-

 من عادت کرده بود؟ چشمانم را تا ی ھای بازی ھشتاد روز، بھ عوضنی در ایعنی.  تا حلقم باال آمدبغض
 : گفتمی گرفتھ ایبا صدا. شود نی حد ممکن گشاد کردم تا اشکم جارنیآخر

  بودمی کردم آدم احمقی میاون وقتھا ھم کھ تند-
 : کردکیخودش را بھ من نزد.  فشردمشی پاھای دستم را روو
 ؟یدی منو بخشینی-

 : گذاشتمی بازویدستش را رو.  توان نداشتم تا بھ چشمانش نگاه کنمگرید.  انداختمنیی را پاسرم
 ؟ی شدینجوری شده آخھ؟ چرا ایچ-

 : نگاھش کنم، گفتمنکھی را بلند کردم و بدون اسرم
  سر کاری بردی وقتھ، صبح باری بخواب دست،ی نیزیچ-
 : چنگ زدمی تخت بلند شوم کھ بھ بازوی خواستم از روو
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 مان؟یا-
 . بھ او نگاه کردمیچارگی ببا
 شھی تموم مغھی صگھی ده روز دمانیا-

 .دی رسی او بھ انتھا می شد، زندگی تمام نمغھیص گریده روز د. دی اراده لرزی بمیلبھا
  دونمیم-

 : و من کردمن
 ھ؟ی چمتی گم تصمی مز،یچ-
 : گفتی با نگرانو
 .....نکھی اای ی کنی مدشیتمد-
 : گفتی لرزانی و با صدادی کشقی نفس عمو
 می شی جدا منکھی اای-

 کھ با حسرت ی من از گلرخ جدا شوم؟ دوباره بشوم ھمان مرد بدبختیعنی م؟ی دو دو زد، جدا شوچشمانم
چھره ام . می شدیخوب بعد از تمام شدنش باز ھم جدا م.  نقشھ ام افتادمادی رساند؟ یروز ھا را بھ شب م

 : گفتیگلرخ با نگران. در ھم شد
  بخوابشمی پای ولش کن، بم،ی زنیبعد حرف م-

 قرار نبود ھم از او کام گرید.  کردمی کار را نمنیکنارش بخوابم؟ نھ، ا.  زل زدمی نقش و نگار روتختبھ
. پوزخند زدم، چقدر احمق بودم.  بودی آخر نامردگری دنی اش را بھ فالکت بکشم، ای و ھم زندگرمیبگ

 ھستم؟ واقعا فکر ھا جوان مردیِ کردم گل سر سبد ھمھ ی خواستم سراغش بروم، فکر می نمگریچون د
  با معرفتم؟یلی خواھم بھ او دست بزنم، خی نمگری کردم کھ چون دیم

 :دمی بھ صورتش کشی را بلند کردم و دستسرم
 ... خوام برم تو سالن بخیتو بخواب، من م-

 :دی حرفم پرانی مبھ
 ؟ی ازم دلخور؟ی تو ھال بخوابی خوایم-

 : زدمی تلخلبخند
 نمی خوام فوتبال ببی فوتبالھ، میامشب مسابقھ  کھ ازت دلخور باشم؟ ی کار کردی مگھ چ،ینھ گل-
 :دی تخت بلند شدم، خودش را بھ سمتم کشی از روو
  منتظر نمونم؟ بخوابم؟ینی-
 : زل زدممی ھای بھ روفرشنباریا
 ....آره خانوم بخواب-

 کردم، ی کھ نگاه نمیزی از دو ساعت بود کھ روشن بود و من بھ تنھا چشی را خاموش کردم، بونیزیتلو
 و رو کردم، رینقشھ ام را ده بار ز.  دو ساعت فکر کردم و فکر کردمنیتمام ا.  آن بودشگری نمایصفحھ 

.  گرفتمی مرجی را از انتقامم افتاد و من ھم ای کرد تا گلرخ بھ فالکت نمی مریی نقشھ تغنی از ایی جادیبا
اگر باردار بود، نقشھ ام خود . برق زدچشمانم .  کاش گلرخ باردار باشدی لحظھ از ذھنم گذشت کھ اکی

. اصال گلرخ باردار نبود.  بچھ دار شدن نداشتمیتھ دلم مالش رفت، نھ من آمادگ.  خوردیبھ خود بھ ھم م
 داد تا باردار ی معجزه رخ نمگری ده روز ھم کھ دنیدر ا. دی رسانی ماھانھ اش بھ پاشی چند روز پنیھم

 قبول یعنی کردم؟ ی را چھ مرجی شد بعد اینھ، اگر باردار م. ادمسرم را بھ چپ و راست تکان د. شود
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 با خودم فمی تکلدم،ی کشقی اش؟ نفس عمی خوشی و رفتھ پختھی خواھرم را بھ ھم ری کردم کھ زندگیم
 خواستم صورت یم. از جا برخاستم و وارد اطاق خواب شدم.  ھم فشردمی را رومیلبھا. مشخص نبود

.  بوددهی چراغ خواب، معصومانھ خوابفی نور ضعری زستادم،ی سرش ایباال. گلرخ را در خواب ببوسم
 کبارهی.  اش چسباندمیشانیسرم را خم کردم و لبم را بھ پ.  شدنیقلبم سنگ.  بھ صورتش زل زدمھیچند ثان

 :دمیجا خوردم و خودم را عقب کش. باز کرد  راشیپلکھا
 ؟یداریب-
 : کردغضب
 مان؟یتو چتھ ا-
 :دمی توجھ بھ سوالش، پرسیب
 ؟یدیچرا نخواب-

 : را نداد و با اصرار گفتجوابم
  روزا چتھ؟نی ای گیچرا نم-

 : گفتمی خفھ ای کردم بغض را پس بزنم، با صدایسع
 نی روزا دلم پره گلرخ، ھمنیا-
 : شدزی خمین
  شدهیخوب بھ منم بگو چ-

 :صورتم را چرخاندم.  شودی جارمی بود اشکھاکینزد
 ریشب بخ-

 : بردغمای توانم را بھ فش،ی ظریصدا
  بمونشمیپ-

 دانست باز ھم بھ ی اگر ماورد،ی بر سرش بیی خواست چھ بالی دانست شوھرش مینم.  سست شدمیپاھا
  بمانم؟ششی گفت پیمن م
 : را نچرخاندمسرم

  خوابمی مبل میرو-
 :دیل برداشتم، از تھ دل ناگری قدم دکی و
 مان؟یا-

 چشمانم را باز و بستھ کردم، مقاومتم در ھم دم،ی کشقیچند بار پشت سر ھم نفس عم. دی لرززانوانم
 ....دمی و با قدرت او را در آغوش کشدمیبھ سمتش دو. شکست

.................. 
 : در ھم گفتمی اخمھابا
 مراقبش باش آرزو-
چند .  داشتی قدم بر مدهی شدم کھ با پشت خمرهی خفشی نحکلیبھ ھ.  شدادهی پنی از ماشی بھ سختومرثیک

 نثارش کنم کھ گلرخ بھ سرعت دستش را ی خورد، دھان باز کردم تا فحشیقدم برنداشتھ بود، کھ سکندر
 : را گرفتانھی گذاشت و ممی بازویرو

 ری کمک کن، دستشو بگومرثیآرزو جان، بھ آقا ک-
 : رو بھ من گفتیبا مھربان.  شدمرهیبھ چشمانش خ. مده بودزبانم بند آ.  داغ شدمشی تماس دستھااز
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 شھی ذره باھاش مدارا کن، بخدا خوب مھی-
 : کردی با او صحبت ممتی حلقھ کرده بود و با مالومرثی بھ آرزو اشاره کرد کھ دستش را دور کمر کو
 خودم، بعد کت و ِومرثی کیشی دوباره م،یشی مطب دکتر خوب ممی ری پسر خوب، منی آفرا،یآروم ب-

 ،میری گی عکس میی دو تای عکاسمیری م،ی پوشی متویشلوار دوماد
 شھی اش را بھ شینی بشھی پالتو ام فرو بردم، نگاھم افتاد بھ پرند کھ باز ھم بھ عادت ھمبی را داخل جدستم

 : زدادی فاصلھ گرفت و فرنی ماشی شھی از شد،یچسبانده بود، مرا کھ متوجھ خود د
 امی خوام بی منم مان،می اییدا-

 :دی بھ سمتش چرخگلرخ
  پارکمیری مینھ قربونت برم، االن من و شما و بابا بزرگ-
 : رو بھ پدرم گفتو
 مگھ نھ بابا؟-

 :دی خندپدرم
 ادی بھت مینرگس، روسر-

 مان یی دوران دانشجوادیمرا .  سرش بودی روی آبیروسر.  شدمرهی از پدرم گرفتم و بھ گلرخ خچشم
 : لبخندم، چھره اش از ھم باز شددنیلبخند زدم، با د.  انداختیم
  باشھ؟م،ی کنی داشتھ باش، باھاش بد حرف نزن، ھمھ با ھم کمکش مومرثوی کی تو رو خدا ھوامان،یا-
جوابش را ندادم و بھ . ختمی ھمھ مھر و محبت بھ ھم رنی ادنیبا د.  دستش را پشت کمرم گذاشتو

 . زل زدمابانیسنگفرش خ
  جان؟مانی شد ایچ-

 : بلند کردمسر
  زنمی بھت زنگ من،ی دور و برا باشنی ھمن،ی مراقب خودتون باش،یچیھ-
 : زدمی رو رفتم، گلرخ صداادهی بھ سمت پو
  جانمانیا-

 : چرخاندمسر
 بلھ؟-

 : زدلبخند
 دوست دارم-

 ... بستخی وجودم ی ھمھ
................. 

 نشد و دکتر بھ او یی سم زداومرثی بار کنیا.  ام کمتر شده بودی انگار فشار روانم،ی خانھ کھ برگشتبھ
 آرزو ثابت ماند کھ با چشمان اشک آلودش، ینگاھم رو.  را کنار بگذاردادشیمتادون داد تا کم کم اعت

 ی تیانتھا. بود دهی مبل نشستھ بود، کمرش خمی روومرثیک. دی چرخی مومرثیمثل پروانھ دور ک
گلرخ با .  شدمی کالفھ می حرکتش، حسابنی ادنی و من با ددی کشی مشی را مدام بھ سمت زانوھاشرتش
 : رو بھ او گفتیمھربان

 ن؟ی خوبن؟ی بھترومرثیآقا ک-
 : دار جواب دادکش
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 ،خوبـــــــم-
 : سرش را بھ سمتم چرخاندو
 ، منــــــو نگھ نداشتـــــــنی ھوارنقـــــــدی پدر و مادرم ا،ی مثھ برادر پشتــــــم بود،یمشتــــــــ-
 :دی اش را باال کشینی بو
 یتنھـــــــام نذاشتــــــ-

 کدام چی نکرده بودم، کم کتکش نزده بودم، اما ھتشی نکرده بودم،کم اذرشیکم تحق. دی چسبمی گلوخی ببغض
.  بھ من زل زده بودیگلرخ با نگران. پلک زدم و سرم را بھ سمت گلرخ چرخاندم. دی کشیرا بھ رخم نم

 : شد و گفتزی خمی نی صندلی حال خرابم شد، از رویمتوجھ 
  شده؟ی چمان؟یجانم ا-

 :دی کھ بھ سمت پدرش دودمی پرند را شنیصدا.  باال انداختمچانھ
  من امروز با خالھ گلرخ رفتم پارکیی بابا،ییبابا-
 لبخند، یماند، لبش بھ نشانھ  صورت گلرخ ثابت ی سرش را بلند کرد و چشمان خمارش روومرثیک

 :سرش را تکان داد. کش آمد
 ؟ی ازدواج کردمـــــــانیگلرخ خانـــــوم، پس باالخــــــره با ا-

 : ادامھ دادومرثی کھ کدی بگویزی دستپاچھ شد و خواست چگلرخ
 عمر حسرت ھی کھ مثـــــھ من ــــــــنی نکنی کارـــــــن،ی جبران کنــــــن،یبچھ ھا قدر ھمــــــو بدون-

 ــــــــنیبکش
 : زانوانش خم شده بودی کھ رودی بھ سر پرند کشیدست

 افتـــــــادم، ی بھ چھ روزنینی کنـــــــم، ببی کار می دارم چــــــــدمی بود، نفھمــــــــفیمن اراده ام ضع-
  بودـــــــابونای خیاگھ زن خوب نداشتـــــــم برادر زن خوب نداشتـــــــم جام گوشـــــھ 

 روزھا دل نیا.  بود اشک دور چشمم حلقھ بزندکینزد.  کردی مھی صدا گری شدم کھ برهی آرزو خبھ
 کابوس را تمام کنم و نیھ ا گفت کی بھ من می زبانی با زبان بومرثیانگار ک. نازک و حساس شده بودم

 ... را ھم ببخشمرجی بود کھ انی ھم منظورش ادیشا. گلرخ را ببخشم
................... 

 کھ جلو فرستاده شی لبھادنیبا د.  کردی نشستھ بود و بھ رو بھ رو نگاه منی داخل ماشنھی دست بھ سپرند
 :ختمی را بھ ھم رشیدستم را دراز کردم و موھا.  شده بودی کارتونی عروسکھاھیشب. بود، خنده ام گرفت

 ؟یی داھیچ-
 :دی کشغیج
 ، کندموی خرسی موھاای امروز تو مھدکودک ھلییدا-

 : را باال بردممیابروھا
 ؟ی کار کردی خوب بعد تو چ،یچھ کار بد-

 : گره شده، گفتی و با ابروھادی سمتم چرخبھ
 دمی کشفشی کی روکمیمنم با ماس-

 : زدملبخند
 ؟ی خوب حاال چرا ناراحتک؟ی ماژای کیماس-

 : را تکان دادسرش
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  ناراحت شد، منم غصھ خوردمییدا-
 : تکان دادمیسر

 ،ی کردی کند، تو ھم تالفتوی خرسیخوب اون موھا-
 : افتادھی باره بھ گرکی
 من ی ولد،ی کردم بعد اون بھم گفت ببخشھی کند من گرموی خرسی موھای وقت؟ی دونی آخھ م،یینھ دا-

  کردھی خورم، آخھ اون گری کردم، االن غصھ می خط خطفشی کیرو
.  زدی می بھ من تو دھنشی چھار سالھ با حرف ھایدختر بچھ .  بھ پا شدالی در سرم شور و واودوباره

 خواستم او را تھ ی خواست بھ رخم بکشد کھ گلرخ ھزار بار تقاص پس داده بود و من باز ھم میانگار م
 : گفتمی گرفتھ ایبا صدا.  ھل دھمیبدبخت

 دی فردا تو مھدکودک تو ھم بھش بگو ببخش،یی خوب دالیخ-
 : گفتھی گرانیم
 ؟ی جونیی بخشھ دایمنو م-

 با زبان کودکانھ اش روح و روانم نطوری و از او بخواھم اوفتمی پرند بیدوست داشت بھ پا. دی ام لرزچانھ
 ی و انتقام ھمھ نھی ھستم، بھ رخم نکشد کھ کیری چقدر آدم پست و حقاوردی نادمیبھ . ردی نگیرا بھ باز

 :دمی بھ سرش کشیدست.  کشانده بودیاھیوجودم را بھ س
  بخشھ فرشتھ کوچولوی تو رو م،ییآره دا-
 : خودم صحبت کنم، گفتمی انگار کھ براو
 یی دای فھمی سن کمت بھتر از من منیتو با ا-
 .شمش را پاک کردم دستم را دراز کردم و اشک چو

.................... 
 :دیچی پی حامد درون گوشی صداد،ی لرزی مدستانم

 ھی بھ رجوی ام،ی مونی خونھ منیی ما چھار تا پانھ،ی گم، نقشھ ای می چنیخوب داداش، خوب گوش کن بب-
 و میشکنی باال، چھارتا دست و پاشو ممی ری معی رفت داخل خونھ، سری خونھ، وقتی توی کشونیبھونھ م

 کھ ما ی کنی ممیتنظ  نامھتی معلومھ، شکازای چی ھی بعد ھم کھ بقاد،ی صد و ده بمی زنی زنگ معیسر
 ؟ی اک،ی و بھشون حملھ کردی از دست دادارتوی و تو ھم اختمیدیاون دو تا رو با ھم د

 .چشمانم را باز و بستھ کردم.  تنم گر گرفتی چند لحظھ ھمھ ی براد،ی تپنھی در سقلبم
 ؟ی گفتم اکمان،یالو، ا-

 : زحمت دھان باز کردمبھ
 خونھ منتظرم ادی بھونھ بھی بھ گمی مرجی بھ ام،ی مونی خونھ منییباشھ، فردا بعد از ظھر ساعت سھ پا-

 بمونھ تا برسم
 :دمی حامد را شنی عصبیصدا

  چقدر مونده؟ بھ حساب من زمانش ھم گذشتھغھی از مدت صن،یبب-
 : دھانم را قورت دادمآب

  فرصت دارمگھینھ، تا سھ روز د-
 ؟یمطمئن-

 : گفتمدهی بردهیبر
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 ثبت شده....ھست، تو محضر ھم... نامھ امغھی صیبرگھ ...آره-
 :دی حامد ھم لرزیصدا

 ؟ی حرفت ھستی آره؟ روگھ؟ی دیداداش، مطمئن-
 :دمیزلر.  در تنم نشستسرما

 آره مطمئنم-
 ھمھ فشار را نی تحمل اگرید.  تا نوک زبانش آمد و او آنرا تھ حلقش فرو فرستادیانگار حرف.  کردمکث

 :با بغض گفتم. نداشتم
 خداحافظ-

....................... 
 :خودش را بھ من چسباند. پشتش نشستم و دستم را دور کمرش حلقھ کردم.  مبل نشستھ بودی روگلرخ

 مان؟ی نھ اشھ،ی خوب ممرثویک-
 : فرو بردمشی موھای را ال بھ السرم

 آره گلرخم-
 . شدموانھی خانھ است، دنی شب حضرش در انی امشب آخرنکھی از فکر او
  معتاد شدی چھ جورومرثی کی وقت بھ من نگفتچی ھمان،یا-

 : دو رگھ شدمیصدا
  بودفی خودش ضعیخودش بھت گفت کھ خانوم، اراده -

.  درب و داغانم شد کھ خواست بھ سمتم بچرخد، اجازه ندادم و محکم نگھش داشتمی صدای متوجھ انگار
 : گفتیبھ آرام

  شده؟یزیچ-
 : ام را بھ پشت سرش چسباندمیشانی را بستم و پچشمانم

 ستی نیچینھ، ھ-
دوباره خواست بچرخد، اما باز ھم . دی گونھ ام لغزی چشمم سر خورد و روی اشک از گوشھ ی قطره و

 .مانع شدم
 گھی بذار برگردم دنمت،ی ببمان،یا-

 : کردمی دھانم را قورت دادم و تک سرفھ اآب
  بمونینجوریحال خوشمو خراب نکن، ھم-
 ...آخھ-

 دستم یدستش را رو.  دادی می خوبی بوشیموھا. دمی کششی موھای از اشکم را روسی خی گونھ
 :گذاشت

  گرفت؟ی می موادو از کومرثیک-
 : فرستادمرونی را بنفسم

 از مواد فروش-
 گونھ ام ی اشک رویپلک زدم و باز ھم قطره .  شدشتری دستانم بیفشار انگشتانش رو.  کردسکوت

 :دی قلبم تپش،ی صدادنیبا شن. دیچک
 ،شھی مون تموم مغھیفردا صبح ص-
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بھ حامد .  زنم نبودگری شد و دی مان تمام مغھی گفت، فردا صبح صیراست م. دمی کشقی نفس عمدوباره
ِاصال تھ تھ دلم، ب.  رسدی بھ اتمام مگری مان، سھ روز دغھیدروغ گفتم کھ ص  انگار ،یاھی آن ھمھ سنیِ

 گرید.  کمتر بودرمشان جم،ی دوختی دو نفرشان پاپوش میفردا اگر برا.  شده بوددای از نور پیروزنھ ا
 توانستم او ی ھرگز نمگرید. دی رسی بھ انتھا منمانی بزی ھمھ چگریاما د.  شدی نمچارهی بگریزنم نبود، د

 مان،ی سھ ماه زندگنیری با خاطرات شدی شدم و بای تنھا میباز ھم تنھا. را بھ عقد دائم خودم دراورم
 ی محصنھ محاکمھ نمی بھ جرم زنای دادگاھچی در ھرگی بھتر بود، دنطوریا.  رساندمیروزم را بھ شب م

 خواستم ی کھ از اول ھم نمدمی رسی مجھی نتنی کردم، بھ ای چند ماه، نگاه منی بھ اقی دقیاصال وقت. شد
آنقدر روزھا را کش آوردم .  اش کنمغھی گرفتم صمی عقد دائمش نکردم و تصمنی ھمیبرا.  اش کنمچارهیب

 ام غھی صگریِساعت ده صبح فردا، د. دی مان ھم از راه رسغھی روز صنیآخر نکھی کردم تا ایو وقت کش
 گذاشتم ی کردم و نمی میخودم بعد دوندگ.  شدی ام ھم تمام می خوب زندگی شد، روزھایتمام م. نبود

 ی کردم تا بتواند بھ راحتی مزی ھم بھ حسابش واری گرفتم و مبلغ قابل توجھی ملی وکشی کنند، براتشیاذ
.  شدیپلک زدم و باز ھم اشک از چشمم جار.  کردمیو گور م رفتم خودم را گم یبعد ھم م.  کندیگزند

 : گفتمی گرفتھ ایبا صدا
  دونمیم-

 : خم کردنھی سی را روسرش
 چمدونمو جمع کنم برم؟.. چمای ی کنی مدشیتمد...تم-

 یاشک مجال نم.  شدیسکوتم طوالن. در دل دعا کردم سکتھ نکنم.  حس شدیدست چپم ب. دی کشری تقلبم
 .می بگویزیداد، چ

  نبودمی برات زن خوبمان؟ی نھ ا،ی کنی نمدیتمد-
 : گردنش فرو بردمی را در گودسرم

  خوام عقد دائمت کنمی م،ی گلی بودیزن خوب-
 : باال رفتشیصدا.  حرفم، جا خورد و خواست برگردد، باز ھم اجازه ندادمنی ادنی شنبا
 ؟ی کنی واقعا عقد دائمم م؟ی کنی مینجوری چرا انمت،یبذار بب-

 :وحشت زده شد.  بودم، چقدر پست بودمریچقدر حق.  افتادمھی شکست و بھ گربغضم
  جانمانی شده؟ ای چمان،یا-
 و دستش را دیدستانم را شل کردم و از او فاصلھ گرفتم، چرخ. دیای برونی تقال کرد تا از حصار دستانم بو

 :دورم حلقھ کرد
 ؟ی کنی مھی شد؟ فدات بشم چرا گریآقا، چ-
 : افتادھی خودش ھم بھ گرو
  کردم؟ با سواالم ناراحتت کردم؟تتیاذ-
 : گفتمھی گرانیم
  خوب بودیلی سھ ماه واسھ من خنیا-

 :دی کشسمی بھ صوت خی شد و دستخم
 امی زن دننی خوب بود، فکر کردم خوشبخت تریلی نکن قربونت برم، واسھ منم خوب بود، خھیگر-
 : گفتھیبا گر. دمیسرم را عقب کش. ردی تالش کرد چانھ ام را باال بگو
 ... تو خودتومرث،ی کی مھربونھ، بابات، پرند، حتیلی خوبن، آرزو خیلیخونواده ات خ-
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 :دی اش را باال کشینی بو
  چند سالو واسھ ھر دو تامون کوفت کردم؟نیچرا من حماقت کردم و ا-

عقب عقب بھ سمت اطاقم . دی مبل بلند شدم، او ھم مثل فنر از جا پری و از رودمی سرم را عقب کشدوباره
 :رفتم و گفتم

  نداشتھ باشمیبذار تنھا باشم، کار-
 :ستادی سالن اوسط

 آخھ چرا؟-
 : بودی مثل ابر بھار جارمیاشکھا

 ، کنمی محضر، عقدت ممی ریفردا م-
 : زار زدمو
 شھی تموم میفردا ھمھ چ-
 . بستم وارد اطاق شدم و در راو
 ی تنم میھمھ .  کردمی دود می کردم و ھی دود می اما ھازدھم،ی گاری سای دھم بود گاری دانم سینم

حامد . دی تپی منھی امان در سیآب دھانم خشک شده بود و قلبم ب.  کردی نممی رھای عصبی لرزه د،یلرز
 : پرت کردرونی را از کنج لبم برداشت و از پنجره بھ بگاریدستش را دراز کرد و س

 ؟ی سکتھ کنی خوای خودتو، میخفھ کرد-
 : ام راه باز کرده بود، پاک کردم و گفتمقھی را کھ از کنار شقی عرقی کف دست قطره با
  زنمی کنم امروز سکتھ میفکر م-

 : شانھ ام گذاشتی را رودستش
 شھی تموم می ھمھ چگھی دقھیتا چند دق-

ِگلرخ .  شدمرهی عقب نشستھ بودند، خی صندلی کھ رویرد بھ دو منھی تکان دادم و از آی سرھراسان
 خوش بود کھ نیدلم بھ ا. ختی ری اش را بھ ھم می زندگگر،ی دی قھیبدبخت داخل خانھ بود و تا چند دق

 : حامد تکان خوردمیبا صدا. ستی من نی غھی صگرید
 اد؟ی کھ برجی بھ ای زنگ زدیبھ چھ بھونھ ا-

 :دمی کشقی عمنفس
 رهی و مدارک شرکتو ازم بگامی خونھ منتظر بمونھ تا بادیبھش گفتم ب-
 ؟ی بریشک نکرد کھ چرا خودت براش نم-
  لجی رو دنده وفتمی شم می می عصبی دونھ وقتی مم،ی تو شرکتش جر و بحث کردشیچند روز پ-
 وار خودش وانھی داشبورت بردارم، قلبم آنقدر دی را از روگاری دوباره دستم را دراز کردم تا پاکت سو

حامد دستش را دراز .  ام را بشکافدنھی کردم ھر لحظھ ممکن است سی کھ حس مدی کوبی ام منھیرا در س
 آپارتمانم پارک شد، ابل مقابان،ی خی کھ آن سورج،ی انی ماشدنی با دکبارهیکرد و خواست مانع شود کھ 

 شرتم ی تی قھی دستم را سمت دم،ی کشی باز نفس ممھیبا دھان ن. دست ھر دو نفرمان در ھوا معلق ماند
 : گفتیحامد بھ آرام. دمی کشنییبردم و آن را بھ سمت پا

  خونھی تومیزی ری معی سرم،ی دی بعد امونش نمقھی بره باال، پنج دقمی مونیاومد، م-
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 و ستادی آپارتمان ای شد و مقابل ورودادهی پنی از ماشرجیا.  شدی مدهی بھ ھم کوبمیدندانھا.  شدسردم
 دهیاسترس امانم را بر.  گونھ ام گذاشتمیدستم را رو.  بھ ساختمان انداخت و وارد ساختمان شدیگاھن

 :دیحامد بھ عقب چرخ. بود
 ی قرار کاریوسفی مھندس ی قرارداد تو خونھ ھی می تنظی سفارش نکنم، ما چھارتا براگھیبچھ ھا د-

 م،یدی ناجور دتی تو وضعبھی مرد غرھی خانمشو با میدی رسی وقتوفتاده،ی چون ھنوز شرکتش راه نمیداشت
 ِّحلھ؟
 استرس زا گذشت و حامد ی قھیسھ چھار دق.  کردنددیی کھ حرف حامد را تادمی ھر دو مرد را شنیصدا
 : اش انداخت و گفتی بھ ساعت مچینگاھ

 میبر-
 میانگار پاھا.  شدمادهی پنی لرزان از ماشیبا پاھا.  شدادهی را باز کرد و از آن پنی خودش زودتر در ماشو

. دی چسبمی حال خرابم شد کھ بھ سمتم آمد و بھ بازویحامد متوجھ . کشش نداشتند وزنم را تحمل کنند
بال سرش آورده بود اما   ھمھنیزن داشت، زنش را ھم دوست داشت، ا.  حلقھ اش ثابت ماندینگاھم رو

 کھ حامد بھ یاز پشت سر، بھ دو مرد. می گذشتابانیھر چھار نفر، از عرض خ. باز ھم دوستش داشت
 در دلشان بھ دیشا. آنھا ھم زن داشتند، حتما زنشان را دوست داشتند.  شدمرهیھمراه خود آورده بود، خ

و .  کندچارهی خواست زنش را بی مینامرد  کھ بایرتیِ مھندس خوش غِشی بھ ردند،ی خندی من ھم مشیر
منتظر بود کھ امروز بھ .  گذشتییایآن سھ ماه رو.  زنم نبودگریزنم؟ گلرخ کھ د.  تکان خوردمکبارهی

 .می بھ او قول داده بودم عقد دائم شوم،یمحضر برو
 ن؟ی خوب آماده الیخ-
 گر،ی دی قھیتا چند دق.  بھ آپارتمان انداختمینگاھ. چشمانم سوخت.  حامد از افکارم کنده شدمی صدابا

کند قدم بر . میوارد ساختمان شد.  بردندی و گلرخ را مرجی ا ودی رسی مسیپل.  شدی بھ پا میزیآبرو ر
 : آمد، گفتمی مرونی باه کھ انگار از تھ چیی داشتم، حامد خواست بھ سمت آسانسور برود کھ با صدایم
 می بردیآسانسور خرابھ، از پلھ ھا با-

 ھم آسانسور خراب شده بود، گلرخ با آن شی آمد سھ ماه پادمی.  غرولند کرد و بھ سمت پلھ ھا رفتحامد
 شود، تی اذامدی بودم، دلم ننھی آمد، ھمان روز ھم کھ پر از کی بھ زحمت از پلھ ھا باال منیچمدان سنگ

 دستم را کھ از د،ی خوابآغوشم  بار درنی اولی وقتای. ھمان روز ھم دوستش داشتم. چمدانش را گرفتھ بودم
 قبر پھن شده ی قبرستان افتادم، گلرخ روادی. رکت خورد، دلم رفت و سرش بھ کف پادمی سرش کشریز

 .میستی آسا گرلی باران سریچقدر ھر دو ز. بود
  اولی از طبقھ نیا-

 کرده بود، دچار ی را خط خطای ھلفی کنکھی پرند افتادم، از اادی. دی حامد پنجھ بھ اعصابم کشیصدا
. گلرخ ھم جبران کرده بود. کرده بود، جبران کرده بود ی از او معذرت خواھایھل. عذاب وجدان شده بود

 گفتھ م،ی را بدانم کش دارش بھ من چھ گفت؟ گفتھ بود قدر ھی با آن صداشی دو سھ شب پومرثیاصال ک
 ی ھم نمشی نبود کھ صد تا گنده تر از گاومفی بود، اصال اگر اراده اش ضعفی خودش ضعیبود اراده 

 .توانست معتادش کند
 گھ؟ی چھارمھ دیخونھ ات طبقھ -

 خاطر خواھرم رجی کھ اییِاصال خود من آن وقتھا، ھمان وقت ھا. دمی کھ بھ تنم نشست، لرزیی سرمااز
 دادم بھ ی اجازه مدی گفت، من بای راست مامرزمی نداشتم، مادر خدا بی خواست با او برخورد خوبیرا م
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 دیشا.  دادمی رد موابرند آن وقت محترمانھ بھ آنھا ج بخویِھمراه پدر و مادرش وارد خانھ شوند و چا
 . نھ، خودم ھم کم مقصر نبودمای شده ی توانستم بھ او فرصت دھم کھ نشان دھد آدم خوبیھم م

  دومی از طبقھ نیا-
 وسط فکر و نقدری بکوبم تا الل شود و اواری خواست بھ سمت حامد حملھ کنم و سرش را بھ دی مدلم
 حماقت کردم و رگ زدم ی رگ زدم، وقتی برگشت، وقتییایخولیباز ھم افکار مال. نرود جفت پا االتمیخ

 سال فشار ھمھ نیمادرم ا.  و جا بھ جا سکتھ کرد، گلرخ کھ در مرگ مادرم مقصر نبوددیمادرم مرا د
 ی ھر گھگریگلرخ کھ د.  پر پر شددی مرا کھ دیجنازه .  شده بودفی را تحمل کرده بود، قلبش ضعیروان

 ی را کم کم خاکستراھمی سھ ماه واقعا جبران کرد، دل سنیتازه در ا. خورده بود، مادر مرا نکشتھ بود
 نبود، نھی نفرت نبود، کگری آن وقت دپرند، ِ مثل دلدی سفِدیسف.  شدی مدی دلم سفگری چند ماه ددیکرد، شا

 . نبودیوسفی مانی اِی شترنھیک
  باالمی بردی آروم باگھی دم،ی سومیبچھ ھا طبقھ -
 : گفتی و بھ آرامدیحامد بھ سمتم چرخ. ستادمی پاگرد پلھ ھا ای روکبارهی
 ؟ی چرا موندھ؟یچ-

 : را بلند کردم و بھ چشمانش زل زدمسرم
  باال، منصرف شدمنیای خواد بیداداش نم-

 : بھ من زل زدرهی خرهی خورد و خجا
 ؟یچ-

 : تکان دادمیسر
 دمی ھر دو تا رو بخشدمشون،یبخش-
 : از آن دو مرد، مکث کردمیکی ی صدابا
  مھندس؟یمطمئن-

 : نچرخاندمسر
  ھام رفتنھی کدم،یآره مطمئنم، بخش-

 :دی و بھ بازوانم چسبدی گل از گلش شکفت و بھ سمتم پرکبارهی حامد
 ی داداش خوشحالم کردمان،یخدا رو شکر ا-

 ام را یشانی دستانش قاب کرد و پنی افتادم، حامد صورتم را بھیباز ھم بھ گر. دی چسبمی گلوخی ببغض
 :دیبوس

 ، داداشِی خوشحالی ھیگر-
 :دمی ام را باال کشینیب
 نی محضر شاھد عقدم باشمی با ھم برنی جا بموننی محضر، ھممی گم لباس بپوشھ بری می باال بھ گلرمیم-

 : گذاشت و فشردمی بازوی دستش را روحامد
  برو باالمی جا موندنی ھمن،یمبارک باشھ، خوشبخت باش-

 ی مرد رونیسبک بودم، خوشبخت بودم، خوشبخت تر.  بودیقلبم پر از خوش.  آن سھ نفر کھ جدا شدماز
 کردم بھ خدا، اگر ی کردم برود، او را واگذار می دادم و ردش می را مشی رفتم مدارک گاو میم. نیزم

 نبود کھ من ار گذاشت، اگر ھم گناھکیِ دانست و او، حقش را کف دستش میواقعا گناھکار بود خدا م
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 خواستم دم،ی کشقی و نفس عمستادمیپشت در ا.  از پلھ ھا باال رفتمیکیدو تا .  فاجعھ را گرفتھ بودمیجلو
 :دمی را شنرجی ای نعره یدر خانھ را باز کنم کھ صدا

 بده من اون چکو بذار کابوس ؟ی دراوردی تو چرا بازم،ی پدر، ما قول و قرار گذاشتھ بودی بی کھیزن-
 ؟ی دی دستمزد منو مینجوریتموم بشھ، کم ھواتو نگھ داشتم؟ ا

 کش،یریستی ھغی و جدمی گلرخ را شنی ھی گریصدا. توان حرکت از من سلب شد. ستادیقلبم ا.  زدمخی
 :وجودم را لرزاند

 ی م،ی ھوا نگھ داشت،ی بھم نداشتی نظر بد،یشتم بود واسھ کار اومدم تو انتشارات مثھ برادر پیاز وقت-
 شی بشوناهی ذارم بھ خاک سی تونم، دوستش دارم، نمی بود اما نمیدونم قول و قرارمون چ

 سگ صاحاب بی جا داخل جنی جا بود، ھمنی ھمی لعنتدی کلنی گشتم، ادمی بھ دنبال دست کلبمی جدر
  کردم؟ی نمشیدایپس حاال چرا پ. خودم

 : پشتم را لرزاندی رهی ترجی اادیفر
 ری االن کھ سرش مثھ کبک ز،یختی منو بھم ری نقشھ ھا،ی شدمانی نگو دوباره عاشق ایگلرخ ملک-

 ی مستشوی امضا رو بده ببرم بذارم اجرا، ھست و ندیِ اون چک سفم،ی تموم کنزوی ھمھ چمی تونیبرفھ م
 واسھ ھمھ مانوی منم ات،ی دنبال زندگیری و میس ری کھ قرارشو باھات گذاشتم می باال، تو بھ سھممیکش
 ، زندون، بده من چکوندازمی عمرش می

 :دی کشغی جگلرخ
 گذاشتم باھات ی دوست دارم، ھر قول و قرارمانوی دوستش دارم، ا،ی اش کنچارهی ذارم بی دم، نمینم-

 ی کردچارهی بمانوی خواھر ای دونستم چھ جوری بود کھ نمی مال وقترج،ی بوده آقا اغھیمال قبل از ص
 : زدادی فررجیا
 گھی دنی نھ؟ واسھ ھمره،ی بگومرثی تا طالق آرزو رو از کی ننشستمانی ای پاری زنیپس واسھ ھم-

 جواب نھی ا؟ی عوضی کھی برف بود؟ آره زنریِ از طالق ارزو نبود؟ من خودم مثھ کبک سرم زیخبر
 یب  اون شوھری کرد، وقتی من بود صد بار ازت سو استفاده می جای من؟ ھر کی برادرانھ یمحبتھا

 پدر اد،ی تا بنمی بشنجای اامی بھ من گفت برتی تو رو سپرده بود دست من، االنم خوش غراهی راه و برتتیغ
 ی اصلشی رفتھ؟ نھ، نادمی ھمھ سال از نی شرف نذاشت با آرزو ازدواج کنم، فکر کرد بعد از ایسگِ ب

 زندون آب خنک بخوره  خودشم بره تودی کھ معتاد شد بس نبود، باومرثیبزنم، کمونده کھ بھش 
 :دی دوباره نعره کشو
 بده من چکو گدا ؟ی کنی متی شرف شوھر سابقتو انداخت تو زندون، االن تو ازش حمای بمانی انیھم-

 گشنھ
 : زدادی فررجیا. دیِ بھ گوش من مسخ شده رسیزی پاره شدن چیصدا

 ؟.... مادریا پاره کرددستھ چکو چر-
 : با ھق ھق گفتگلرخ

 انگل بود، خودش تو کار ھی بود؟ ی کوتاھھ، شوھر سابقم مگھ چایبھ مامانم فحش نده، دستش از دن-
 دمی سھ ماه فھمنی اما تو ارم،ی خواستم انتقام بگی راحتم کرد، اون وقتھا داغ بودم ممانیخالف بود، ا

  چقدر خوبھمانیا
 بردم و ورشیِ کردم، بھ سمت در دای را پدی بھ خودم آمدم، دستھ کلکبارهی د،ی کھ بھ گوشم رسیلی سیصدا

 سر چرخاندم، حامد و دوستانش د،ی از راه پلھ ھا بھ گوشم رسدنی دویصدا. با دستان لرزان آنرا گشودم
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مچالھ شده وسط سالن زنم را، . دمیگلرخ را د. بودند، در خانھ را باز کردم و خودم را بھ داخل پرت کردم
 را شی گاو مدم،ی را درجی اخت،ی ری بود و مثل ابر بھار اشک مختھی سرش بھ ھم رینشستھ بود و موھا

 ام را، دوستم را، برادرم را، نھ، برادرم نبود، دوستم نبود، آن وقتھا ی دور زندگی سالھاقی رفدم،ید
 دهیبخش. ختی خواھرم را بھ ھم ریزندگ. رفت ادشیاز   رفت، رفاقتادشی از یبعدھا برادر. برادرم بود

 خواست چھ ی خواست چھ کار کند؟ اصال گلرخ می اما او مدمش،ی بخششی پی قھی چند دقنیبودمش، ھم
 زی دستھ چک رینگاھم رو.  بودنددهی نقشھ کشمی بودم، اما آنھا از اول برادهیکار کند، ھر دو نفر را بخش

 و بھ سمتم دی کشنی زمی بلند کردم و بھ گلرخ چشم دوختم کھ خودش را رورس.  شده ام ثابت ماندزیر
 :آمد

  نکردم، بخدای نکردم، کارانتی من خمانی جان، بخدا من، امانی امان،یا-
 ...سوخت...چشمم... زدم، باز ھم چشمم سوخت، باز ھمپلک
 شدم کھ رنگش رهی خرجی کرد و بھ ای مکی از گلرخ گرفتم کھ کشان کشان خودش را بھ من نزدچشم

 حامد جا دنی با درجیا.  بعد، حامد و دوستانش ھم وارد خانھ شدندیچند لحظھ .  شده بوددیمثل گچ سف
 :خورد و با بھت گفت

 حامد؟-
 یپس ھمھ .  دانستم چھ کار کنمیاصال نم.  چشم دوختممی رو بھ روی متحرک بھ صحنھ ی مرده مثل

فکر کردم . دمیچقدر احمق بودم کھ نفھم.  ام شده بودی وارد زندگرجی اکی نقشھ بود، گلرخ بھ تحرنھایا
 :دمی حامد را شنیصدا.  تلخ و کشنده را از ذھنم پاک کندیآمده جبران کند، کھ آن روزھا

  بود؟ی از کادی داد و فری صدامان؟ی شد ایچ-
 : زدی بود و نالھ مدهیگلرخ بھ شلوارم چسب.  شدن شلوارم، سر چرخاندمدهی کشبا
  چکو پاره کردم، نگاه کنن،ی نکردم، ببی بخدا من کارمان،یا-
 : حلقھ کردمی دستش را دور ساق پاو
  نکردمانتی بخدا من دوست دارم، من خمانیا-

 ی صورتم میاشکھا خود بھ خود رو. رمی کردنم را بگھی گری تالش نکردم جلوگرید. دی ام لرزچانھ
 بھ خودم آمدم نباری اد،ی دوی بھ سمت در ورودکبارهی شدم کھ بھ خودش تکان داد و رجی ایمتوجھ . دیچک
 : زدمادی فرھی گرانیو م

 رشیحامد نذار در بره، بگ-
 : زدادی فررجی حملھ کردند و محکم نگھش داشتند، ارجی و دوستانش بھ سمت احامد

 سالھا گولم نی ای کاسھ بود، نھ؟ ھمھ ھی تو مانی انیث تو دستت با ا...یِ شرفھا، حامد دی بنیولم کن-
  پدری ب؟یزد

 : بھ سمتش بروم کھ گلرخ مانع شد و زار زدخواستم
  جانمانی ا،ی بگو ھنوز دوسم دارمانی امان،یا-
.  ام داده بودی مدت بازنیدر تمام ا. آمده بودم او را ببرم محضر تا عقدش کنم.  خشم نگاھش کردمبا

 : را بھ شدت تکان دادممیپا.  ختم روزگارمی کردم در زرنگیدم کھ فکر م نبود، کبک، من بورجیکبک، ا
 ی بھ نوبت گلرخ ملکابی رسم، آسیبھ من دست نزن، پامو ول کن، بھ حسابت م-
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 تیبا عصبان.  کردی زد و التماس می نفس زار مکی نکرد، میتقال کردم، باز ھم رھا.  را رھا نکردمیپا
سرش را بلند کرد و بھ چشمان بھ خون نشستھ ام .  الغرش گرفتم تا ھلش دھمیخم شدم و از شانھ ھا

 : گفتمی دو رگھ ایادو زانو مقابلش نشستم و با صد.  نتوانستم بھ عقب پرتش کنمد،یقلبم لرز.  شدرهیخ
 ،پامو ول کن-

 : زدھق
  دم الل بشمی بگو، قول منوی فقط ھم؟ی منو دوست دار؟یدوسم دار-

 :دی رسی ھمچنان بھ گوش مرجی ای نعره یصدا. ھم فشردم ی را رومیلبھا
 ؟ی کردری واسھ من آدم اجی کردم حقت بود، حاال رفتی ھر کارتّیِ سگ ممانی برم، انیولم کن-
 رفتم کھ رجیبھ سمت ا.  شدنی را از دست دادم، گلرخ را ھل دادم، پخش زمارمی فحشش، اختدنی شنبا

 و نفرت اهی بھ چشمان سم،ی رخ بھ رخ شدستادم،یمقابلش ا.  چسبانده بودندواریحامد و دوستانش او را بھ د
 کردم تا خفھ دای پیدید شلیم.  گشتیکم کم نفرت بر م.  بودمزاری بشر بنیچقدر از ا.  زل زدمزشیانگ

چشمانم را بستم و کف دستم را .  صورتم تف کردی تورجی اما ااورمیخواستم دستانم را باال ب. اش کنم
 : زدادیحامد فر. دمیصورتم کش یرو

 ی معتاد کردومرثوی تو کمی دونی مم،ی ھات خبر داری کثافت کاریِ شرف نامرد، از ھمھ یب-
 :دی خندرجیا
 ھی واسھ خواھرش لقمھ گرفت، خواستم بھش نشون بدم مانی بود کھ ای ھمون دومادنیحقش بود، ا-

  کنھی نمی گھچی و دو تاشرکت آدمو ھیمدرک مھندس
 : ادامھ دادرجیا.  بستھ بودخی ھم فشردم، وجودم ی را روفکم

 ن،ی کردی بازلمی واسھ من فی سالھا دو نفرنی ای حامد، درستھ؟ ھمھ ی بودنی ایتو ھم تو دار و دستھ -
  برف بودریِمن احمق ھم سرم مثھ کبک ز

 تقال کرد تا از حصار ی شد، کمی از صورتش محو منی نمادی شدم، کم کم آن خنده رهی صورتش خبھ
 : زدادیفر.  اما نتوانستد،یای برونی چسبانده بودند، بواری کھ او را محکم بھ دیدستان

  با من ھمدست بود؟زتیِ تموم شد زن عزنی برات سنگھ؟ی بگو ولم کنن، چز،ی ھمھ چیِس ب...یپف-
سر چرخاندم و بھ گلرخ زل زدم کھ .  مادرم مقابل صورتم نقش بستی چھره ی لحظھ کی د،ی لرزمیلبھا

 نی انی بدھم کھ بنانیدلم خواست بھ سمتش بدوم و بغلش کنم، بھ او اطم.  شده کف سالن نشستھ بودرانیو
.  دھم تا نترسدیرخواستم بھ او دلدا.  برف بود، پشتش ھستمری کھ ھر کدام مثل کبک سرشان زیمردان

 ی ھی گریبا صدا.  داشتیچشم از من بر نم. چھ کار کرده بود، با حسرت نگاھش کردم آمد ادمیاما 
 : زدادیفر.  کردی ام می اش عصبھی گرخت،ی ریزار زار اشک م.  سر چرخاندمرج،یا
 ،یختی منو بھم ری زندگی کافی ولم کن نامرد، بھ اندازه ؟ی ثابت کنوی کھ چواری بھ دیمنو چسبوند-
 یِ خود احمقم می سوخت، دلم برای نمشیدلم برا. چھره ام از درد درھم شد.  کرد نثارمیکی فحش رکو

  گلرخ چھ بود؟فی شد؟ تکلی ام چطور میاصال از فردا زندگ. سوخت
 : گفتھی دوباره تقال کرد و با گررجیا
 ازم؟ نترس من ی ترسی بشھ؟ می کھ چواری بھ دیدی آدم بدبختو کوبھی ز،ی ھمھ چی بیولم کن ترسو-

 ختی نقشھ ھامو بھم ری زنت ھمھ اد،ی ازم بر نمی کارگھی دنیخوردم زم
 : بھ حامد کردمرو

 نیولش کن-
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 : گفتدی با تردحامد
 ...داداش-

 : زدمادیفر
  دو تا تنھا باشمنی خوام با ای مرون،ی بنی ھمھ برنیولش کن-

 : زده شدرتی ححامد
 مان؟یا-

 :دمی کشنعره
 رونیم ب حامد گفترون،یب-

 ولو شد و نی زمی روواری سر خورد و کنار درجی شل شد، ارجی اکلی ھی ھر سھ نفرشان از رودست
 دمی پرتیبا عصبان.  در ھم بھ او زل زده بودیحامد با اخمھا. دیچی خانھ پیھق ھق مردانھ اش، در فضا

 : بردمی و او را کشان کشان بھ سمت در وروددمیو بھ دست حامد چسب
 ، حامدرونیبرو ب-
 : رو بھ دوستانش گفتمو
 دیی تموم شد، بفرمای مھمونونیخوش گذشت، آقا-
چشمانش غم داشت، چشمانش . دیبھ سمتم چرخ.  از خانھ ھل دادمرونی در را باز کردم و حامد را بھ بو

 :با بغض گفت. مثل چشمان خودم، غم داشت
 می مونی منتظر منجایا-
.  سرد خانھ نشستمی پارکت ھایمانجا پشت بھ در، سر خوردم و رو خروج دوستانش، در را بستم و ھبا

خواستم بھ سمتش بروم، .  کردیبھ گلرخ نگاه کردم کھ زانوانش را در آغوش گرفتھ بود و بھ من نگاه م
 در آغوش ا لحظھ از ذھنم گذشت کھ او رکی چشمان معصومش، دنی خواستم کتکش بزنم، اما با دیم

 م،ی بگویزیدھان باز کردم تا چ. دی رسی ھمچنان بھ گوش مرج،ی ھق ھق ایاصد.  و نوازش کنمرمیبگ
 :کھ زودتر از من بھ حرف آمد

  مونھ؟ی می چیری آدم عاشق عشقشو بگھی مونده؟ اصال اگھ از ی از من چمان؟ی مونده ایاز من چ-
 را دراز کرد و قوز شیخودش را تکان داد و پاھا. دمی چسباندم و بھ سمتش چرخی را بھ در چوبسرم

 : شدرهیکرده بھ کف سالن خ
 ی ھمون وقتھا کھ تازه باھات آشنا شدم، سال سوم دوره ،ی دونستیمن آرزو رو دوست داشتم، خودتم م-
 بزرگتر شد، مھرش بھ دلم نشست، ومد،ی چھارده سالھ، ازش خوشم مزدهی بودم، آرزو بچھ بود، سسانسیل

 خوب بود پاک زو گرفتن، اری کرده بودم، دخترا چشممو نمیفت کار بودم، ھزار تا کثایفیمن آدم کث
 بھش برسم، چقدر واست ی نذاشتی توئھ عوض،ی تو نذاشتشم،ی من، منم آدم می زن زندگشھیبود، گفتم م

 .... خوردم کھھیقسم آ
 :دی و نعره کشدی باره بھ سر و صورتش کوبکی مجالش نداد، ھی گرو
  نھای کنم، گفتم ی خواستم، گفتم خوشبختش می من آرزو رو مزی ھمھ چیب-

 زی خمی بود، ندهیترس. دی کشنی زمی گلرخ شدم کھ عقب عقب خودش را روی چشم متوجھ ی گوشھ از
 ی خواست چھ غلطی آمد مادمی داشتم، اما باز ھم اجی خواست، بھ من احتیشدم تا بھ سمتش بروم، مرا م

 :دی پارکت کوبی با کف دست رورجیا.  شدمخکوبی ممیسر جا. بکند
 میدی شم دی واست؟ خوبھی اون داماد خوبی فکر کرد،ی دو زارومرثی بھ اون کیشوھرش داد-
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 : باره قھقھھ زدکی و
  کارشو خوب بلد بودی زحمت نداشت، بھزادشتری دو ماه بیکی ،یوسفی مانی امیدی شم دیخوب-

 : افتاده بودھی موجود بدبخت زل زدم کھ باز ھم بھ گرنی زدم و بھ اھی تکی سرم را بھ در وروددوباره
 تونن بد باشن، منو ی ھمھ مشن،ی مزی ھمھ چی آدمھا چقدر بوفتھیخواستم بھت نشون بدم اگھ پاش ب-

 ؟یدی نازی میقی تو زرد از آب درومد؟ بھ مھندس تزرتی دوماد نور چشمیدی دمان،ی ایارزون فروخت
 د؟ی رسی ما چند نفر بھ کجا میآخر ماجرا. ا مشت کردمدستم ر.  دھانم را قورت دادمآب

 ی گفتم امروز فردا طالق خواھرتو ازش م،ی کنی کار می چی نور چشمنی با انمیصبر کردم کھ بب-
 کھ آرزو چقدر دمی حساب کتابام غلط از آب درومد، بعدا از حامد شنی جلو، اما ھمھ امی و من میریگ

  خواد، از خواھرت لجم گرفت، لجم گرفت کھ ھنوز اون آشغالو دوست دارهیخاطر شوھرشو م
 

 : زدپوزخند
  ندارهی کھ خاطر خواھیقیِ معتاد تزرھی-
 د،ی کشغی حملھ کردم، گلرخ از تھ دل جرجی و بھ سمت ادمی نتوانستم خودم را کنترل کنم، از جا پرگرید
 : زدمادیفر. فسش بند آمدن. دمی تا بھ خودش بجنبد، با لگد بھ کمرش کوبرجیا
 ؟ی کارو بکننی باھاش ای خواھر بدبختم حاملھ بود، چطور تونستوون،یح-

 حامد را ی صداد،ی خورد، بھ گوشم رسی کھ بھ در خانھ میی ضربھ ھای پھلو کف سالن ولو شد، صدابھ
 :دمیشن
 ؟ی خوبمانی شد؟ ای چمان،یداداش، ا-

 :دی گلرخ ھم بھ گوشم رسیصدا
  تو رو خدامانیا-
 : زدمادی شد و فرزی صبرم لبری کاسھ ش،ی صدادنی شنبا
 خفھ شو صداتو نشنوم-
 : نشستم و و با غضب گفتمرجی سر ای باال و
 سراغ خودم، خواھر بدبختم کھ یومدی مردونھ می با من داشتی اگھ ھر مشکلرج،ی ایچقدر تو نامرد-

  نداشتیگناھ
 : گفتھی از اشکش زل زدم، با گرسی صورت خبھ
 ی واسھ شوھر گلی خوای می سراغم گفتی اومد،ی اما خودت زودتر اومدام،ی خواستم بیسراغ تو ھم م-

 یپاپوش بدوز
 : سرش را بلند کرد و رو بھ گلرخ گفتو
 کرد تو ی از بچھ ھا جاسازیکی مواد دادم لوی زندون، من خودم سھ کمی شوھرتو انداختمانیمن و ا-

 نشیماش
 :دم و با نفرت گفتم دانی ام را چینیب
  سمتم، نھ؟ی گلرخو با نقشھ کشوندش،ی گاو می لجنیلیخ-
 : چشمانم زل زدبا
 صبر دی بای ندادادمی اصال مگھ خودت ؟ی کنیِ گلھ می واسھ چمان؟ی ای کارو نکردنیمگھ تو خودت ھم-

 ی سر راه پلھ ھاشی چند سال پاد،ی منم صبر کردم تا فرصتش دستم ب؟ی بزنشتوی و سر فرصت نیکن
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 سالھا نی ای ھمھ،  داشتم ازتنھی کرم؟ی بگنھی نکن تا آخر عمر ازت کی گفتم کارادتھی ادتھ؟یخونھ تون 
 شدم، کی شرکت باھات شرنی صبر کنم، تو ھمی داده بودادمی داشتم، صبر کردم، چون خودت نھیازت ک

 ی می گفتی وقتوفتاد،ی وقت بھ دستم نچی کھ ھی خواستم، دستھ چکیمنتظر فرصت بودم، دستھ چکتو م
 ری تونستم برم زی کنم، مده تونستم از گلرخ استفای گوشم تکون خورد، م،ی با گلرخ ازدواج کنیخوا

 مگھ واسھ پول تو رو بھ اون ھ،ی دونستم پولکی زندون، می بھش بگم تو شوھر سابقشو انداختنمویپاش بش
  فروخت؟زی ھمھ چی بکھیمرت

 : زدادیفر رو بھ گلرخ و
 ؟ی گلرخ ملکی نشده بودکھیمگھ واسھ خاطر پول زن اون مرت-

 : رو بھ من کرددوباره
 چھ مرگش شد کھ ھوی دونم ی نمنکھی رفت تا اشی خوب پزی تونست تو رو بفروشھ، ھمھ چیپس بازم م-
 ،ستی خوب نتی خوام، موقعی گفت فرصت می امروز و فردا کرد، ھیھ
 : زدادی دوباره رو بھ گلرخ فرو
 نھ؟ مگھ قرار نبود دستھ چکشو ای رو بکن، گفتم ھی بھت گفتم قبل از سھ ماه قال قض،ی عوضی کھیزن-
  زنھ؟ی دو سھ تا برگو جلوتر امضا مشھی مگھ نگفتم ھم؟ی و بھم برسونی کندایپ
 : باز ھم ھق زدو
 طالق خواھرشو ی چرا مجبورش نکرد؟ی خراب کردزوی چرا ھمھ چکھ؟ی زنی دفھ عاشقش شدھیچرا -

 ره؟ی بگومرثیاز ک
 :دی دوباره بھ سرو صورتش کوبو
 ؟ی خراب کردزوی چرا ھمھ چ؟ی از اون ھمھ پول بگذری تونستیچجور-

 چی بود، ھی چھار شانھ اش تو خالکلی شدم کھ ھرهی خی رفتم، باز ھم عقب رفتم، بھ موجود بدبختعقب
 وقت عاشق چیاصال او ھ.  اش از دست رفتھ بودیدگ زنیھمھ .  بودچارهیب.  ھم نبودچی ھیبود، نھ، حت

. دوستش داشت.  خوشبخت بودومرثی آرزو با کخت،ی ری آرزو را بھ نمینبود، اگر عاشق بود کھ زندگ
  کردم؟ی کھ در سر داشتم اجرا می کردم؟ ھمان نقشھ ای وجدان چھ کار می بِقی نارفنی با ادیحاال من با

 تا بھ سمت در سالن بروم و بھ حامد دمی چرخد،ی کوبی نفس بھ سرش مکی رجی را باال گرفتم، اسرم
 نشستھ واری پناه گلرخ ثابت ماند کھ کنج دی نگاه بی کنم کھ نگاھم روچارهی را برجی خواھم ای ممیبگو
اگر . سالن مکث کردم پشت در.  سست شدمیقدمھا.  بودنیی کرد، سرش پای بھ من نگاه نمگری دنباریا. بود

 شد، ی مچارهیخشم در دلم نشست، اصال بھ جھنم کھ ب.  شدی مچارهی کردم، گلرخ بیم را اجرا منقشھ ا
 نقشھ شی تکان خوردم، خودم چھ؟ مگر خودم براکبارهی.  ام شدی با نقشھ وارد زندگی عوضیدختره 

 بھ صدا درآمد، خوب من کھ دلم نیِ چھ بود؟ ور خشمگی براتی گلھ و شکانی اگری بودم؟ ددهینکش
 خوب او ھم دم،ی بھ صورتم کشیدست.  خواستم نقشھ ام را اجرا کنمی نمگریمنصرف شده بودم، د

.  شدمرهی شده ام خزی رزیِدوباره بھ دست چک ر.  نقشھ اش را اجرا نکردگریمنصرف شده بود، او ھم د
 کرده بودم دای آنقدر بھ او اعتماد پشی پھھفت  برساند، از چندرجی امضا را بھ دست ادی توانست چک سفیم

 فرق سرم یکف دستانم را رو.  کار را نکرده بودنیاما ا.  کردمیکھ دست چکم را از او پنھان نم
 کھ دمی شنی واحد مرونی حامد را ھم از بیصدا.  دادی و فحش مدی کشی نفس نعره مکی رجیگذاشتم، ا

 رفتم و با رجی را گرفتم، بھ سمت اممی لحظھ تصمکیدر . شردم ھم فی را رومیلبھا.  زدیاسمم را صدا م
 : زدمشینوک کفشم بھ پھلو
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 رونی پاشو گمشو از خونم بش،یپاشو گاو م-
 : ھم فشردمی را رومیدندانھا.  و چشمان سرخش را بھ من دوختدی از نعره زدن کشدست

 نمتی خوام ببی وقت نمچی ھگھیپاشو برو، د-
 : افتادمیزی چادی و
 ھ، واستان-

 جا نیسھ ماه روز و شبم با گلرخ ھم. دی تخت دو نفره ام، قلبم لرزدنی با ددم،ی سمت اطاق خوابم دوبھ
  با گلرخ چھ بود؟فمیحاال تکل.  شده بودیسپر

 ستادمی ارجی سر ای و دوباره بھ سالن برگشتم، باالدمی کشرونی را بی سمت کمد رفتم و پاکت زرد رنگبھ
 : گرفتمو پاکت را بھ سمتش

 کھ تا آخر عمر تو حسرت و نی ھمرج،ی اری برو بمگھی مدارک شرکت، دنمیپاشو گورتو گم کن، ا-
 ،ھی من کافی برای بمونیبدبخت

 : لبم نشستی روی پوزخند کجو
  خواستم واسھ تو و گلرخ پاپوش بدوزمیمن خودم م-
 : کردی شدم کھ با چشمان از حدقھ درآمده بھ من نگاه مرهی سر چرخاندم و بھ گلرخ خو
 ، کارو نکردمنی خواستم بھتون تھمت زنا ببندم، اما ایم-
 :دی لرزمی صداو
  آخھ دوباره عاشقت شده بودم؟ی چرا گلی دونیم-

 :دمی گلرخ را شنی ضجھ ی بچرخم کھ صدارجی بھ سمت اخواستم
 ؟یستی عاشقم نگھی د؟یعاشقم شده بود-

 : ضربھ زدمرجی را ندادم، دوباره با نوک پا بھ اشجواب
 ،دمتی بخششھی ھمی برارون،ی از خونھ ام گمشو بش،ی تکون بده گاومکلتویھ-

 با نفرت گری سر و گردن از من بلندتر بود، دکی ستاد،ی بلند شد و مقابلم انی زمی از روی سختبھ
 ی نمگرید.  نشومتی اذگری تا ددمشیببخش.  نبوداهی سگری کردم، نفرت رفتھ بود، دلم دینگاھش نم

 :دمی اش کوبنھیپاکت را تخت س.  باشداهیخواستم دلم س
 کھ دوسش داره، ی اونی عاشقانھ ی کھ عاشق باشھ زندگی کسش،ی گاومی وقت عاشق نبودچیتو ھ-

  کنھ، برو واگذارت کردم بھ خدایخراب نم
 کھ بھ سمت دمی را شنرجی ای قدمھایصدا. بھ گلرخ زل زدم جوابم را نداد، پشتم را بھ او کردم و رجیا

 زنم را رجی آمد اادمیصورتش سرخ بود، .  صورت گلرخ ثابت ماندی رفت، نگاھم روی میدر ورود
د، بھ سمت ی گذشتم، فکم منقبض شد و وجودم لرزی نمنی گذشتم، از اینھ، از ھر چھ م. کتک زده بود

 فشار داد، با چند قدم بلند خودم را بھ او نیی را بھ سمت پارهی بود، دستگستادهی مقابل در ادم،ی چرخرجیا
 : زدمادیرساندم و فر

 رجیا-
 :تکان خورد و گنگ بھ من زل زد، با خشم گفتم. دمی گوشش کوبری چرخاند، امان ندادم و محکم زسر

 ، حاال برو،ی زدم چون زن منو زدنویا-
 : زدمادیامد و دوستانش داخل خانھ شدند، فر سالن را باز کرد، با باز شدن در، حدر
 رونی بنی ھمھ بررون،ی بنیبر-
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 : تلو تلو خوران از مقابلشان گذشت، حامد با دلھره گفترجیا
  بره؟ی ذاری ممان؟ی شد ایچ-

 : چشم دوختمرجی پشت سر بھ رفتن ااز
 دمشی ندارم، بخششی کارگھی دره،یآره م-
 : آوردمنیی را پامی صداو
 نیمنو با زنم تنھا بذار-
 آخھ-

 : بھ من، خودش را جمع و جور کردی بلند کردم و بھ حامد زل زدم، با نگاھسر
  زنگ بزن بھ منی داشتیباشھ داداش، فقط اگھ کار-
 ستادم،یچند لحظھ وسط سالن ا.  نگاه نگرانش را بھ گلرخ دوخت، عقب عقب رفت و در سالن را بستو

 گلرخ ی متوجھ دم،ی رفتند، صد و ھشتاد درجھ چرخی منیی کھ از پلھ ھا پادمی را شنشانی قدمھایصدا
 جثھ اش چقدر  گرفتھ بود، از ذھنم گذشتواری بلند شد، دستش را بھ دنی زمی از رویشدم کھ بھ آرام

 خواست دار و ی قدم بھ سمتش رفتم، کھ مکی بود؟ دهی نقشھ کشمیچشمانم برق زد، کھ برا. کوچک است
 چشمانم گشاد شد، رم؟ی تا طالق آرزو را بگندی بنشمی پاری رفتم، کھ زگری قدم دکیاال بکشد؟ ندار مرا ب

 :گلرخ زمزمھ کرد
 مانیا-

 ... سمتش حملھ کردمبھ
 ... سمتش حملھ کردمبھ

 خواست فرار کند، اما راھش را بستھ بودم، بھ سمت چپ ی وحشت زده شد، چند قدم عقب رفت، مگلرخ
 : زدادی فرھینھ شد، با گر و وارد آشپزخادیدو
  شدممونی کھ پشیدی نکردم، دی بخدا من کارمانی امان،یا-

 : گفتمی ھا پناه کرد، بھ آرامی و صندلزی مپشت
 و باال نیی پای دو طبقھ ی ھاھی ھمسای ھمھ ی برادی از فردا بام،ی سر و صدا کردی کافیبھ اندازه -

  آدم بمون و فرار نکنی چھ خبر بود، پس مثھ بچھ نجای کھ امی بدحیتوض
 : از مبل ھا رفتیکی و دوباره وارد سالن شد و پشت دی دورونی و از آشپزخانھ بدی چرخزی مدور

 ،ی کنی تالفی خوای ترسم ازت، میم-
 :دی ترکبغضش

 ، نکردمی من کھ کار؟یاری سرم در بوی چی تالفی خوایم-
 و نرفت؟ مقابلش دی نکرد، چرا مال و اموالم را باال نکشی خواستم بدانم چرا کاری من ھم مد،ی تپقلبم

 : گفتمدهی بردهی بھ نفس نفس افتاده بودم، برستادم،یا
 ؟ینداد...چکو بھش....چرا-
 : را پاک کردشی پشت دست، اشکھابا
 ،ی تو خوبدمی دوست دارم، ددمیچون د-

 : زدمادی اش لجم گرفت، فری اشھی کلی ام کنار رفت، از حرفھای ساختگآرامش
 چرا دروغ ؟یدی منو کجا دی کردم، خوبری کردم تحقنی کردم، توھتتی دو ماه اول فقط اذیکیمن کھ -
 ؟یگیم
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 دستم د،ی خفھ اش کشغی جدم،ی صورتش گذاشت از غفلتش استفاده کردم و پشت مبل پری را رودستانش
 رهیبھ چشمان وحشت زده اش خ.  ولو شدنی زمی اش گذاشتم و ھمانجا پشت مبل، رونھی جناغ سیرا رو

 : بدنش حائل کردم و گفتمیشدم، دستم را آن سو
 راستشو بگو گلرخ-
 : کردمزی چشمانم را رو
 برام نقشھ ،یدی شرکت و منو دی اومدرجی بود؟ روز اول کھ با ای چانی کن جرفیاز اول برام تعر-

 ؟یداشت
 : چنگ زدمی بازوبھ
 واعقا دمتی کھ دی دو باریکی قرار نذاشتھ بودم، رجی اول کھ اومدم انتشارات، ھنوز با اینھ، روزا-

 انتشارات کار کنم، گفت ھوامو داره، گفت امی گفتھ بود برجی داشتم و ااجی بھ پول احتدم،ی ترسیازت م
  چھارصد بھت کمتر بدهصدی سی صاحب اونجا از ماھذارهینم

 : صورتش نگھ داشتم، جا خورد و دستانش را دور سرم حلقھ کردکی بردم و نزدنییپا را سرم
  گمی مزوی نکن، دارم ھمھ چتمیاذ-

 :دمی کشرونی را از حصار دستانش بسرم
 خوب؟-

 : امانش نداد، تکانش دادمھیگر
 خوب؟-
 برام گھی دی تونھ جای شرکت، گفتم اگھ مامی خوام بی گفتم نمرجی بھ ادم،ی ترسی مدمتی دیاوائل کھ م-

 ... بھ من گفترجی ای کنھ، ولدایکار پ
 :دمی چسبشیبھ شانھ ھا.  بھ من زل زدی را قطع کرد و با نگرانحرفش

  گفت؟یبھت چ-
 ی دونیتو رو خدا بذار نگم، تو کھ ھمھ رو م-

 : فرستادمرونینفسم را ب.  شدادی زفشی نحی شانھ ھای رومی ھم فشردم، فشار پنجھ ھای را رومیلبھا
 یحرف بزن گل-

 : سگم برگشتھ کھ ادامھ دادی کھ باز ھم آن رودی فھمانگار
 با خواھرت ازدواج کنھ و بھ ی نقشھ واست داره، ازم خواست کمکش کنم، گفت تو نذاشتھیبھ من گفت -

 خواد ی حاال اونم م،یختی اونو خواھرتو بھم ری و زندگی آدم مافنگھی بھ یزور خواھرتو شوھر داد
 ،رهیازت انتقام بگ

 : زدمادیفر
  بودی آرزو رو شوھر ندادم، آرزو راضیمن زورک-
 : شدزی خمین
  نشوی دونم قربونت برم، عصبیم-

 : چسباندمنی او را بھ زمدوباره
 ؟ی کردی چرا باھاش ھمکار؟یتو چرا نخود آش شد-

 :دی ترکبغضش
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 دفھ اونقدر ازت بدم اومد کھ ھی زندون، منم شی و انداختیچون بھم گفت تو واسھ شوھرم پاپوش دوخت-
  کنمیخواستم تالف

 : دادمتکانش
  رفت زندونی دوختم امروز فردا میاون شوھر الدنگت مگھ تو کار خالف نبود؟ منم براش پاپوش نم-

 : را بستچشمانش
 کردن، چند بار دلم خواست خودمو بکشم، ی متمی اذیلی خنی و نگھی بابام، حوری برگشتم خونھ یوقت-

 آوردن از چشم تو ی سرم میی ھر بالنی واسھ ھمشھ،ی تر نمی جھنمنی از امی کردم زندگیھمش فکر م
 اونقدر چکو  گفت دستھ چکتو سر فرصت بھش بدم تا فرداش ببره بذاره اجرا، گفت رقمرجی ادم،ی دیم

 دو ماه یکی باھام قرار گذاشت کھ تو رون،ی بارهیندون ب نتونھ تو رو از زی احدچی کھ ھسمی نویباال م
 ، کارو بکنمنیا
 د؟ی رسی میبھ تو چ-

 :دیسر چرخاند و دستم را بوس. دی ترسدوباره
  بذار برم،ینی بی وقت منو نمچی ھگھی درم،ی کنم و میبذار من برم، االن چمدونمو جمع م-
 خواست یدر سرم غوغا بھ پا شد، برود؟ زنم برود؟ کجا برود؟ م.  شودزی خمی کرد دوباره نی سعو

 بار کی ام، باز ھم دلم را برده بود و یآمده بود بھ زندگ.  بودی راھمھی نقی بگذارد و برود؟ چھ رفمیتنھا
 کھ دلم ی زننیھم  خواست مرا حسرت بھ دل بگذارد و برود؟ بھ چشمان سرخش زل زدم، امای مگرید

 . رفتی نمادمی کھ از نی ام کند، اچارهی خواست بی بنشاند، ماهی خواست مرا بھ خاک سیبود، مرا برده 
 :دیچی خانھ پی لرزانش در فضایصدا

  خوام، فقط ولم کن برمی ازت نمیچی ھرم،ی چمدون اومده بودم خونھ ات با ھمونم مھیبا -
 دی اصال بھ کدام گناه باامد،ی دلم ن گوشش بکوبم اماری شانھ اش شل شد، خواستم زی راستم از رودست

 م،یای تا بھ خودم بدی بنشانمش؟ چند لحظھ طول کشاهی خواستم بھ خاک سی زدم؟ مگر خودم نمیکتکش م
 : اش گذاشتم و دوباره او را کف سالن خواباندمنھی جناق سیدستم را رو

 د؟ی رسی میگفتم بھ تو چ-
 :دی کشغیج
  اش ھم سھم خودش باشھھی بھ من بده، بقونیلیقرار بود صد م-

 : من ھم باال رفتیصدا
  بود؟یِ طالق آرزو چانیجر-

 : آمدنیی پاشی صداتن
 زندون اون یوفتی و بعدش کھ میری بگومرثی کنم ھر جور شده طالق آرزو رو از کتیقرار بود راض-

  رفت سراغ خواھرتیھم م
 آرزو و پرند چھ بود؟ پدر بدبختم بھ چھ فیفتادم، تکل ایواقعا اگر بھ زندان م.  پشتم نشستی سردعرق
با بغض .  ھالو بودم کھ خبر دور و برم را نداشتمنقدری خبرم لجم گرفت، ای افتاد؟ از خود بی میروز
 :گفتم

 ؟ی کارو نکردنیپس چرا ا-
 : زدادیفر
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 ی تا تو فکر کندمی رخت و لباس کھنھ پوشنی کارو بکنم، چون ازت متنفر بودم، واسھ ھمنی خواستم ایم-
 یای دونستم می درآوردم و از انتشارات رفتم چون می دوبار ھم بازیکی ،ی پولی خوردم بھ بیلیخ

 گفتھ بود اگھ رجی کردم تا اعتمادتو جلب کنم، اکی خودمو خار و کوچ،ی زبونیدنبالم، خودمو زدم بھ ب
 نوی توھی ھمھ ت،ی منم اومدم تو زندگرم،یحت طالق بگ تونم رای قبل می زندون مثھ دفعھ یوفتیب

 خواستم نرفت جلو، ی کھ من می اونجوری اما ھمھ چ،ی تحمل کردم تا کم کم بھم اعتماد کنرتویتحق
 ...چون
  ننشاند؟اهیچرا مرا بھ خاک س. دی چشمم چکی زدم، اشک از گوشھ پلک
 : از او بپرسم، خودش جوابم را دادنکھی از اقبل

 پرندو دم،ی خواھرتو د،ی مھربون بود،ی خوب بود،ی دوسم داردمی دراتی تحقی ھمھ یچون ال بھ ال-
 دمید
 :ختی لبخند با اشک در آمو
 دهی کھ بردمی کرد من زنشم، مچ دستتو دی کھ فکر مدمیپرند کوچولو کھ اونقدر دوسم داشت، باباتو د-

 وقت محبت چی ھی کرد ولی مرمی بودم، اونم تحقدهید کھ از شوھر اولم نیزی چدم،ی ھاتو دی نگران،یبود
 ،یی مثھ دوره دانشجو،ی کردی کرد، اما تو محبت مینم
 :دی و با قدرت کشدی سرش چسبی دستش از دور مچ دستم شل شد و بھ موھاو
 ھمھ رجی داشتھ، ای خوبی معتاد کرده، گفت آرزو زندگومرثوی کرجی بھم گفت ایچون طنار ذوالفقار-
 ختھی بھم رزویچ
 :دمی و نعره کشدمی کند، بھ دستش چسبشھی را از رشی از موھای دستھ او
 َتولھ سگ نکن موھاتو-

 : دستم چنگ زدبھ
 من ؟ی داریری ھا منم، تو چھ تقصی بدبختنی ایولم کن بذار موھامو بکنم خالص شم، باعث ھمھ -

 ھر دوبار تو رو از دست ختم،یم ر بھموی حسرت بھ دل پول بودم، دوبار واسھ خاطر پول زندگشھیھم
 ،دادم

 ی کند، طاقتم تمام شد، نتوانستم خود زنشھی را از رگری دی و دستھ ادی سرش چسبی دوباره بھ موھاو
زنم را، عشقم را، بغلش .  بلندش کردم، بغلش کردمنی زمی دست بردم پشت کتفش، از رونم،ی را ببشیھا

 :کردم
 زین عز نکن خانوم، نک،یَموھاتو نکن گل-
 : در آغوشم گم شد، ضجھ زدمزشی ری جثھ و
 ،َ نکن دختر؟ی کنی قشنگتو میچرا موھا-
 : سرش گذاشتمی سرم را روو
 ... نکنتی اذنقدری ا،یتو رو خدا گل-
 ... نکنتی اذنقدری ا،یتو رو خدا گل-

 عرق کرده اش یشانیبھ پ.  از او نداشتمیخودم ھم دست کم.  بھ ھق ھق افتاده بودد،ی لرزی مشی ھاشانھ
وحشت .  سوختشیدلم سوخت، دلم برا. دی لرزیمثل جوجھ م. دمی را بوساھشی سیموھا. دمیدست کش

 را ببوسم رش دوباره خم شدم تا سدم؟ی رسی بھ آرامش می در دلم نشست، کیاحساس بدبخت. زده شده بود
 :دمی را شنشیکھ صدا
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 بابام، البتھ اگھ منو راه ی خونھ رمی م،ی کندشید خواد تمی نمگھید...گھی تموم شد، دغھیامروز صبح ص-
  دارماجی تو ھمون انتشارات کار کنم، آخھ بھ پولش احتشھیاگھ م...شھیبدن، فقط اگھ م

. دمشی دی اشک، تار میچشمانم را گشاد کردم، از پشت پرده . دیچی خانھ پی باز ھم ھق ھقش در فضاو
 . رساندمی روزم را بھ شب مدی با خاطراتش بانباری شدم و ایباز ھم تنھا م.  خواست برودیپس م

 ....می دم ای نگھ داشتم، خرج نکردم، ھمھ رو بھت می کھ بھ من دادیی پولھایھمھ -
 : زدادی فرکبارهی و
 ومرثی فکر کردم کم،ی شی خوب بودن، فکر کردم خوشبخت میلی روزا خنی دوست دارم، ایلیمن خ-

 شھی کنھ آرزو ھم خوشبخت میترک م
 : تقال کردو
  خوام بلند شمیولم کن م-

 کنده شده ی موھاینگاھم رو.  خوردیتلو تلو م.  بلند شدنی زمیاز رو.  زدمھی کردم و بھ مبل تکشیرھا
 : گرفت و گفتواریدستش را بھ د.  ولو شده بودنی زمیاش ثابت ماند کھ رو

 مرد، اون روز سر خاکش واقعا خواستم منو ی کردی تو خودکشنکھی دونستم مادرت بھ خاطر اینم-
 ،ببخشھ

 :دی اش را باال کشینی بو
 مانی مفت باختم امویزندگ-
 : عقب عقب بھ سمت اطاق خواب مشترکمان رفتو
  کنی خوش رفتارویبا ک...ومرثی کن، پرندو ببوس، کیاز طرف من از آرزو ھم خداحافظ-
 : تکان داد و بغض کردی سرکبارهی و
 مان؟ی کار کنم ای اونو چرون،ی کار کنم؟ ھر روز منتظرم بود ببرمش بیبابا رو چ-

 : گفتمیچشمانم را بستم و بھ آرام.  زد، چھره ام از درد در ھم شدی کند مقلبم
 ی کنی داغونم میخفھ شو گلرخ، خفھ شو دار-

 ی می کاردیبا. دمی باز شدن در کمد را شنی چشمانم را باز کردم، داخل اطاق شده بود، صدادوباره
 اجازه دی باای کردم ی عقدش مدی باای بود، می روشی رفتم، دو راه پی شدم و بھ دنبالش می بلند مدیکردم، با

 خواستم، بود و ی را نمش گذشتم چون خاطررجیاز ا.  زدمی دست و پا میبیدر تضاد عج.  دادم برودیم
 آمد ممکم بود ی مادمی حال نیبگذرم، در ع توانستم یاما از گلرخ نم.  نداشتیتی اھممی براگرینبودش د

 مرا بھ شدت کتک ی کردم کسیحس م.  بودنیسرم سنگ. دی کشی مریبلند شدم، قلبم ت.  کندچارهیمرا ب
 : زدی کھ با خودش حرف مدمی شنی را مخ گلریصدا. چند قدم بھ سمت در اطاق خواب برداشتم. زده

 گھی سرم دی آرزو دردت روی واستم،ی نگھی برم، پرند جان، خالھ قربونت بره من ددیبابا جان، من با-
  تونم باھات باشمی نمگھی دورت بگردم، دی جان، الھمانی امان،ی انمت،ی بینم
 یبا قدمھا.  دادم برودی گذاشتم برود، اجازه نمی را گرفتم، نممیتصم.  را پاک کردممی کف دست اشکھابا

گلرخ وسط اطاق نشستھ بود، چمدان کھنھ اش را باز کرده بود و .  زدمھیشد، و بھ در تککوتاه وارد اطاق 
 :دی لرزمیصدا.  چپاندی را درونش مشیرخت و لباسھا

 گلرخ؟-
 : گفتمیچارگی با بد،ی سمتم چرخبھ
 ؟ی بری خوایم-
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 : افتادھی گربھ
  خوره؟ی مثھ من بھ چھ دردت می برم، زندیبا-

 : نلرزدمی کردم صدای توانم را جمع کردم و سعی ھمھ
 نرو-
 : شدرهی و گنگ بھ من خجیگ
 نرم؟-

 : را باال انداختمسرم
 می بمون با ھم گذشتھ رو جبران کن،ی خوام برینرو، نم-
 ام را ھیتک. دی لرزشی کرد، خودش را کف اطاق رھا کرد و باز ھم شانھ ھاریی حالت صورتش تغکبارهی

 :کردم و بھ سمتش رفتم و مقابلش زانو زدماز در اطاق جدا 
 ی چلمونی دلستی مھم نم،ی بھ ھم نارو بزنمی برف بود، ھمھ خواستری سرمون زم،یما ھمھ مثھ کبک بود-

 ...بوده
 : گرفتمشی ھاشانھ

 ی کھ لحظھ نھی بوده، مھم ای چلمونی دلستی ننی نکن، بھ من گوش کن، مھم اھی گر؟ی گلیدیگوش م-
 خوام تو ی اما من مادمون،ی کشھ از ی مدت طول مھی دونم ی مم،یو تو بھ ھم نارو نزد من گھیآخر د

 ،ی بمونشمیپ
 :دی از دستانم را در دست گرفت و بوسیکی
 بمونم؟-

 : تکان دادمسر
 اما عقد دائم نھ، می کنی مغھی دوباره صرون،ی از ذھنم بره باناتی جرنی بره ایآره بمون، فقط زمان م-
 ،می االن نھ، بذار دوباره بھ ھم فرصت بدیعنی
 : گفتمی با نگرانو
 ھ؟ینظرت چ-

 : گفتی آرامبھ
  سھ ماھھ؟ی غھیص-
 ... سالکی سالھ، بعد از کینھ، -

 : ھم فشردمی را رومیلبھا
 می شیحتما عقد دائم م-
 : با بغض گفتمو
 میقبول کن بذار دوباره بھ ھم فرصت جبران بد-

 : فشردفشی دستان ظرنی را بدستم
 ؟ی چی عقدم کنی سال نخواستھیاگھ بعد از -

 گری خواستمش، بشتر از ھر زمان دی خواستمش؟ نھ، می خواستم عقدش کنم؟ اگر نمیاگر نم. دی لرزدلم
 یدست.  نداشتی نخواستن معنگری شده بود، ددی حاال کھ دلم سفم،ی کردی تالشمان را مدیبا.  خواستمشیم

 :دمیبھ گونھ اش کش
  بمون و کمک کنشھ،ی حل می ھمھ چشھ،ی درست میچھمھ -
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 .میستی صدا گریھر دو ب. دی لحظھ بھ من زل زد، دستش را دور گردنم حلقھ کرد و بھ آغوشم خزچند
..................... 

 ... ماه بعدده
 : زدمادیفر
 رتی غیِ شرف بی کشمش، بی اونجا مامیم-

 :دمی آرزو را شنی ھی گریصدا
 باعث شد دوباره برگرده سمت مواد، داداش االن ی چمی بفھمدی گفت باھ،یعیداداش دکتر گفت طب-

  بھترهیلیاوضاعش از اون وقتھا خ
 :دمی کشنعره

 با اون فموی تکلدی غاز خودتو آروم کن، من باھی صد من ی حرفھانی با ھمی خودتو گول بزن، ھیتو ھ-
 بار نی اسیم برگشت سمت مواد؟ آخھ دھنش سرو باز ھنی مشخص کنم، ازتی ھمھ چیشوھر ب

  کنھیپونزدھمھ کھ ترک م
 : با ھق ھق گفتآرزو

 داداش تو رو خدا-
 : دادی کمرم را ماساژ می نشست و بھ آرامنی زمی گلرخ ثابت ماند کھ کنارم روی رونگاھم

  نکنتی آرزو رو اذضھ،ی مرومرثی جان، آروم باش، قربونت برم، کمانیآروم ا-
 :دمی آرزو را شنیصدا.  بھ او انداختم، ساکت شد اما از کنارم تکان نخوردیتند نگاه

  داداشگھی دیای دکتر؟ ممشی ببریایداداش، م-
 :دمی التماس گلرخ را شنی بزنم کھ صداادی دوباره فرخواستم

 قربونت برم داد نزن سرش-
 : را بستم و زمزمھ کردمچشمانم

  باالیری با گلرخ مام،ی باال نمگھی رسونمت دکتر، دی مامیفردا فقط م-
 : گفتی خوشحالبا
 رنی گی ھمش لج گلرخ رو مارم،ی دورت بگردم داداش، بابا و پرند رو ھم میالھ-

.  برگشتھ بودادی بود، باز ھم بھ سمت اعتدهی باز ھم مواد کشومرثیک.  را کھ قطع کردم، کالفھ بودمتماس
 مدت خوب کی.  ھمھ اش دود شد و بھ ھوا رفتی ھمھ نکراننی ھمھ مراقبت، انی ھمھ تالش و تقال، انیا

 گریمن د.  ھم برگشتاز زد، اما بی بھ من می آمد شرکتم و سری دو بار در ھفتھ میکی یشده بود، حت
  آوردم؟ی مرتی را چطور سر غرتی غی بنی کردم؟ ای چھ کار مدیبا

 کردم، ده ماه ی چھ کار مدی دختر بانیبا ا.  شده بودرهی بھ من خی گلرخ ثابت ماند کھ با نگرانی رونگاھم
 از دی اگر عقد دائمم شود، شادمی ترسی مدم،ی ترسیم. از ازدواج مجددمان گذشتھ بود، ھنوز دو دل بودم

 ی جز مھرباننکھی بودم، با ادهید نیزی از او چی ده ماه جز خوبنی در انکھی رو بھ آن رو شود، با انیا
 : گذاشتمی پایسرش را رو.  بودمدهی ندیزیچ
  گناه داره،ی کنی کھ بازم کمکش میخوب کرد-

 ی خبرگرید.  دوستش داشتم، بعد از سالھا مرا بھ ارامش رسانده بودیلیدوستش داشتم، خ. دی دلم لرزتھ
 :دمی بھ سرش کشیدست.  نبوداهی دلم سگرید.  در دلم نبودنھیاز ک
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 ی گرده می صفتم بر منمی ببومرثوی کنی دکتر، من اشی دکتر، تو باھاشون برو پمشی بریفردا صبح م-
  کنمیزنم لھ اش م

 :دی را بوسمیزانو
  نشوی برمش، عصبیچشم من م-

 : مبل بلند شدمی رواز
 گمی شرکت، مای نگھی ساعت شرکتو راه ببره تا برسم، تو ھم فردا دھی می بھ حقدوست بگدیفردا با-

 کارا رو انجام بده ییحقدوست تنھا
 : بلند شدنی زمی از روگلرخ

 ؟یری مییاالن جا-
  گردمیآره، با حامد قرار دارم، زود بر م-
 :بھ دنبالم آمد.  رفتمی بھ سمت در ورودو
  جانمانیمراقب خودت باش ا-

.  بودزی عزای دنی ھمھ ی اندازه می برااد،ی زیلی بود، خزی عزمیبرا.  شدمرهی و بھ زنم خدمی سمتش چرخبھ
دستانم را از ھم گشودم، با .  کوچک تھ دلم را ھم بھ فراموش بسپارمی توانستم آن دلھره ی کاش میفقط ا

 ....دمیس* بناگوشش را بود،ی بھ آغوشم پریخوشحال
................... 

 ؟ی داداش، پکرھیچ-
 : بھ حامد انداحتم و گفتمی نگاھمین
 دهی دوباره مواد کشومرثیک-

 : زده شدبھت
 ؟یگیراس م-
 : تکان دادمی سری حوصلگی ببا
 گلرخ با آرزو و اون نفلھ بره گمی رم باال، می دوباره تن لششو ببرم دکتر، من کھ نمدیآره، فردا ھم با-

 باال
 رو ی ھمھ ی بدجوررجی اارن،ی تونن درش بی تو چاه صد تا عاقل نمندازهی سنگو مھی وونھی دھی گن یم-

  دادیباز
 : لبم را خاراندمپشت

 ستی معتاد نشی شرفی بی با ھمھ رجی اراده نداشت، وگرنھ خود اومرثی مقصر نبود، کیلیاون ھم خ-
 : بھ عقب نگاه کردم و گفتمنھی آاز
 ؟ی خبر ندارشی گاومنیاز ا-
 گھی ندارم، تو ھمون شرکتشھ دینھ، خبر-
 : زدمشخندین
من خورد و .... از؟ی چھ بھ ساختمون سازشوی من خبرشو دارم، کار و بارش کساده، اصال گاومیول-

 نبود، براش گرون تموم شد کھ شتریخودشو کشوند باال، فقط در حد دست راست پدر خوانده بود، ازون ب
  نخواست بھم نارو بزنھیگل

 :دی پرساطی با احتحامد
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 ؟ی کنی کار می با گلرخ چشھ،ی تموم مغھی صگھی دو ماه دیراست-
 فرستادمش برود؟ نھ، امکان نداشت، آنقدر ی کردم؟ میواقعا با گلرخ چھ کار م.  را حبس کردمنفسم

 . توانستم از او دور شومیدوستش داشتم کھ نم
  کار کنمی دونم چی دونم، نمینم-
  کھ بھت راھکار بدهی نفرھی شی پی ری چرا نمگمیم-

 :دمی در ھم کشابرو
 ؟ی کمثال-
 گھی روانشناسھا روانپزشکھا دنی دونم ھمیچھ م-
 ،شناسنی ھمھ منو منجای برم؟ ای کشیپ-
  تو رو نشناسھی کھ کسگھی شھر دھیخوب برو -
 : بعد از چند لحظھ مکث ادامھ دادو
 تموم باشھ، ما ھم کم ی زنامون ھمھ چمی کھ انتظار دارمی نبودی خوبی من و تو ھم آدمھامان،ی ای دونیم-

 کنم سھ بار بچھ ھامو کشتم، از ی فکر می ھنوز وقتم،ی کلھ خراب بودم،ی خودخواه بودم،یاشتباه نکرد
 شمیخودم متنفر م

 : زدمی محولبخند
 ی کھ حاجادی مای پسرت دنگھیچھار ماه د-

 :دیخند
 باباش ھم نباشھ بدم مثھ باباش نباشھ، مثھ دوست ادی خوام بھش ی ماد،ی مایآره، بھ دن-

 شد و مثل دوست ی مثل پدرش ھوسباز مدی گفت، آن بچھ گناه داشت، نبای در ھم شد، راست ممیاخمھا
 . آمدی بار می انھیپدرش خودخواه و ک

 اریحواستو بده بھش، مرد بارش ب-
 خوب رو ی زندگھی گھی کنار و دو ماه دی و بذاری شک و دو دلنی کمکت کنھ ایکی شیتو ھم برو پ-

 ی بابا بشدی باگھی دست دست نکن، تو ھم دنقدری امان،ی گلرخ امتحانشو پس داده ا،یشروع کن
 : را تکان دادمسرم

 زهی ری سھ ماه کبک بودم، اعصابم بھ ھم مادی مادمیھمش -
 :دی کشآه
مون  مثھ کبک سری غلط بود، ولم،ی کھ انتخاب کرده بودی راھمان،ی امی عمرمون کبک بودیما ھمھ -
  تازه رو شروع کنی زندگھی قلبتو پاک کن، م،یدی برف بود و نفھمریز

 می روزھا تصمنیھم.  کردمی را شروع مدی جدی زندگکی دی گفت، بای راست مدم،ی کشقی عمنفس
 ھا رفتھ بودند، عقده نھی کردم، کی بود کھ گلرخ را عقد دائم مادی زیلی گرفتم، احتمالش خیدرست را م

 ... کبک ھم نبودمگری نبود، داهی دلم سگری بود، دمی روشی پیدیسف.  بودنددهیھا پر کش
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