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 :مقدمه

 به نفع خودت بلکه به نفع دلت هم هست که نه تنها یینبودن ها ،یگاه

 درک ند،یرا باز کن تا بهتر بب شیشود، چشم ها یکور م یدلت گاه هست،

 !دوست داشتن را ندارد اقتیل یکه هر کس کند

 :خالصه

شود،  یرو مشکست روبه  کیمشترک با  یبعد از چند سال زندگ گلبرگ
 کی

 یسر و کله  نکهیکند تا ا یدور م انشیکه او را از خود و اطراف شکست
 آراد

 به خارج از کشور یبه طور ناگهان شیدوست پدرش که چند سال پ پسر

 گلبرگ را دست خوش اتفاقات یشود و زندگ یم دایکرده بود پ مهاجرت

م را رو شانه اکه کوله ام  یکند!از باشگاه خارج شدم و در حال یم قشنگ
 ادهینداختم از پا یم

 .شروع به قدم زدن کردم رو
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سرد بود؛ آسمان هم انگار مثل من دلش گرفته بود و  یکم یزییپا یهوا
 قصد

 .داشت هیگر

 سیباران خ زیر یبا قطره ها نیکه زم دینکش یدرست بود، طول حدسم
 .شد

قرار  میتوپال بیرا داخل ج میطرف بند کوله ام را انداختم؛ دست ها دو
 دادم و

 .را کند کردم میقدم ها یکم

دو رو اطرافم به من حس  یها و تمام آدم ها زیبرخالف تمام چ باران
 یبودن م

 !بود دهیوقت بود درونم به قتل رس یلیکه خ یحس د،یبخش

 که یکردم ذهنم را از گذشته و مرد یباال رفتم و سع ییپل هوا یپله ها از

 !م آزاد کنمبود کرده یسال با او زندگ چند

 !دود و نم باران را تنفس کردم یکه بو دمیکش قیعم ینفس

 یبرد اما با آن همه سع یم نیها لذت باران را از ب نیبوق بوق ماش یصدا
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 .گز کنم تا با باران هم قدم شوم ادهیتا خانه را پ ریتمام مس کردم

 .مخارج کرد بمیزنگ خورد، از داخل ج لمیخانه بودم که موبا کینزد

 :خانه بود، حتما مامان باز هم نگرانم شده. جواب دادم ی مارهش

 :دیچیگوشم پ یمامان تو یبله؟صدا-

 ؟ییمادر کجا یسالم گل-

 :را از داخل کوله ام خارج کردم و در همان حال جواب مامان را دادم دیکل

 .دمیسالم، سر کوچه ام مامان، رس-

 .آورد نییرا پا شیتِن صدا یکم مامان

 .ایرم مادر، زود بن دامهمو-

 !نداشتم یمهمان باز یاصال حال و حوصله  ا،یخدا پوف

 !دوست مامان ایباز هم آمدند  نایخاله ا ای حتما

 .دمیباشه باشه، گفتم که رس-

را  لیبزند تماس را قطع کردم و موبا یمجال به مامان که حرف بدون
 دوباره

 .قرار دادم میپالتو بیج داخل
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 .شدم اطیخاندم و وارد حدر چرقفل  یرا تو دیکل

خشک  یکرد اما باز هم برگ ها یرا جارو م اطیمامان هر روز ح نکهیا با
 شده

 .پخش بودند اطیح یو آلبالو تو السیدرخت گ ی

 یخش خش اش لبخند یبرگ ها قرار دادم و از صدا یرا رو میپاها عمدا

سوا  اطیح نشست.به دو تا پله که خانه را از میلب ها یکوتاه رو هرچند
 جفت کیو باال رفتم،  دمیکرده بود رس

 .توجه ام را جلب کرد یقهوه ا یمردانه  کفش

 !بار مرد بود نیمهمان مامان ا انگار

 !کوروش آمده نکند

 شناخت که بخواهد به من یبابا اگر کوروش بود که مامان دست از پا نم نه

 !بزند زنگ

 ست؟یک پس

 :خود تشر زدم به

 ه؟یک نیکلنجار رفتن با خودت برو بب یجاخب بابا گلبرگ ب-
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 .را باز کردم و از پا در آوردم میها یرا کج کردم و خم شدم، بند کتان لبم

 .را باز کرده و داخل شدم یورود در

 .کوچک گذاشتم و سمت چپ برگشتم یورود از

 .به روز دوختم پیبا آن تمرد جوان  کیسالن بردم و به  یرا تا باال نگاهم

دستش  یفنجان تو نکهیکرد و بعد از ا شیمهمان لب ها یلبخند دنمید با
 را

 .قرار داد از جا برخاست یعسل یرو

 .سالم-

 !دیسالم خوش اومد-زدم. یمصلحت یلبخند

 .باال برد یچپش را کم یابرو

 .متشکر یلیخ-

 .لبخند زد مامان

 !یجان مادر آقا آراد رو نشناخت یگل-

 .نه مامان متاسفانه نشناختم-

 :آراد جوابم را داد خود
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من آرادم، پسر  ستم،ین رانیوقته تو ا یلیگلبرگ خانم، من خ دیحق دار-
 یآقا

 .یحداد

 !برادر بابا میبهتر بگو ای یمیدوست صم ،یحداد یآقا

 .را باال دادم میابروها جفت

 !د استواقعا آرا نیمن ا یخدا

 !کرده ریتغ چقدر

 !دمشیسال هست ند چند

 :لبخند زدم ناخودآگاه

 ری!انگار حرفم به مذاقش خوش آمد چون نگاهش تغدیچقدر عوض شد-
 بایکرد و با همان نگاه ز

 :دیپرس

 !بدتر ایبهتر شدم -

 :جوابش را بدهم که مامان با اشاره به من گفت خواستم

 !نیسرپا حرف بزن نیخوایم یتا ک ا،یمادر برو لباساتو عوض کن ب-
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 یمن با تکان سر و با گفتِن "بر محرف مامان آراد کوتاه نگاهش کرد و  با

 ." عقب گرد کردم و سمت اتاقم رفتمگردم

اره از اتاق خارج تن کردم و دوب یزرشک رهنیگشاد با پ یشلوار طوس کی
 .شدم

دوباره خواست از جا بلند شود که  دنمیسالن نبود، آراد با د یتو مامان
 عیسر

 :گفتم

 .راحت باش-

هک شده بود راحت به کاناپه لم  شیهالب  یهمان لبخند که انگار رو با
 داد و

 .نشستم شیدرست روبرو من

 !یعوض شد یلیتوام خ دمت،یخانم؟ چند ساله ند یخب چخبرا گل-

 !آمد یخانم با توام جور در نم یاما گل امدیکالمش بدم ن تیمیصم از

خبِر -لبم کردم و گفتم: هیچاشن یآن وجود من هم مثل خودش لبخند با
 آلمان بهت ساخته، یشدم اما تو نه، انگار هوا ریکه پمن  آره ،یخبر یب
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 !یتر شد پیت خوش

انداختم از  یکه کوله ام را رو شانه ام م یباشگاه خارج شدم و در حال از
 ادهیپ

 .شروع به قدم زدن کردم رو

سرد بود؛ آسمان هم انگار مثل من دلش گرفته بود و  یکم یزییپا یهوا
 قصد

 .داشت هیگر

 سیباران خ زیر یبا قطره ها نیکه زم دینکش یطول بود، درست حدسم
 .شد

قرار  میپالتو بیرا داخل ج میم را انداختم؛ دست هاطرف بند کوله ا دو
 دادم و

 .را کند کردم میقدم ها یکم

دو رو اطرافم به من حس  یها و تمام آدم ها زیبرخالف تمام چ باران
 یبودن م

 !بود دهیبه قتل رسوقت بود درونم  یلیکه خ یحس د،یبخش

 که یکردم ذهنم را از گذشته و مرد یباال رفتم و سع ییپل هوا یپله ها از
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 !کرده بودم آزاد کنم یسال با او زندگ چند

 !دود و نم باران را تنفس کردم یکه بو دمیکش قیعم ینفس

 یبرد اما با آن همه سع یم نیها لذت باران را از ب نیبوق بوق ماش یصدا

 کیدگز کنم تا با باران هم قدم شوم.نز ادهیتا خانه را پ ریستمام م کردم
 .خارج کردم بمیزنگ خورد، از داخل ج لمیخانه بودم که موبا

 :خانه بود، حتما مامان باز هم نگرانم شده. جواب دادم ی شماره

 بله؟-

 :دیچیگوشم پ یمامان تو یصدا

 ؟ییمادر کجا یسالم گل-

 :ان را دادمردم و در همان حال جواب مامرا از داخل کوله ام خارج ک دیکل

 .دمیسالم، سر کوچه ام مامان، رس-

 .آورد نییرا پا شیتِن صدا یکم مامان

 .ایمهمون دارم مادر، زود ب-

 !نداشتم یمهمان باز یاصال حال و حوصله  ا،یخدا پوف

 !دوست مامان ایباز هم آمدند  نایخاله ا ای حتما
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 .دمیشه باشه، گفتم که رسبا-

را  لیبزند تماس را قطع کردم و موبا یمجال به مامان که حرف ونبد
 دوباره

 .قرار دادم میپالتو بیج داخل

مامان هر روز  نکهیشدم.با ا اطیقفل در چرخاندم و وارد ح یرا تو دیکل
 خشک شده یکرد اما باز هم برگ ها یرا جارو م اطیح

 .پخش بودند اطیح یو آلبالو تو السیدرخت گ ی

 یخش خش اش لبخند یبرگ ها قرار دادم و از صدا یرا رو میاپاه عمدا

 .نشست میلب ها یکوتاه رو هرچند

 کیو باال رفتم،  دمیسوا کرده بود رس اطیدو تا پله که خانه را از ح به
 جفت

 .توجه ام را جلب کرد یقهوه ا یمردانه  کفش

 !بار مرد بود نیمهمان مامان ا انگار

 !کوروش آمده نکند

 شناخت که بخواهد به من یروش بود که مامان دست از پا نماگر کوبابا  نه
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 !بزند زنگ

 ست؟یک پس

 :خود تشر زدم به

 ه؟یک نیکلنجار رفتن با خودت برو بب یخب بابا گلبرگ بجا-

 .از پا در آوردم را باز کردم و میها یرا کج کردم و خم شدم، بند کتان لبم

 .را باز کرده و داخل شدم یورود در

 .کوچک گذاشتم و سمت چپ برگشتم یودور از

به روز  پیمرد جوان با آن ت کیسالن بردم و به  یرا تا باال نگاهم
 یفنجان تو نکهیکرد و بعد از ا شیمهمان لب ها یلبخند دنمیدوختم.با د
 دستش را

 .قرار داد از جا برخاست یعسل یرو

 .سالم-

 .زدم یمصلحت یلبخند

 !دیسالم خوش اومد-

 .باال برد یکم چپش را یابرو
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 .متشکر یلیخ-

 .لبخند زد مامان

 !یجان مادر آقا آراد رو نشناخت یگل-

 .نه مامان متاسفانه نشناختم-

 :آراد جوابم را داد خود

من آرادم، پسر  ستم،ین رانیوقته تو ا یلیگلبرگ خانم، من خ دیحق دار-
 یآقا

 .یحداد

 !برادر بابا میبهتر بگو ای یمیدوست صم ،یحداد یآقا

 .را باال دادم میابروها جفت

 !کرده ریواقعا آراد است!چقدر تغ نیمن ا یخدا

 !دمشیسال هست ند چند

 :لبخند زدم ناخودآگاه

 !دیچقدر عوض شد-
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کرد و با همان نگاه  ریحرفم به مذاقش خوش آمد چون نگاهش تغ انگار
 بایز

 :دیپرس

 !بدتر ایبهتر شدم -

 :ره به من گفتجوابش را بدهم که مامان با اشا خواستم

 !نیسرپا حرف بزن نیخوایم یتا ک ا،یمادر برو لباساتو عوض کن ب-

 یحرف مامان آراد کوتاه نگاهش کرد و من با تکان سر و با گفتِن "بر م با

 ." عقب گرد کردم و سمت اتاقم رفتمگردم

تن کردم و دوباره از اتاق خارج  یزرشک رهنیا پگشاد ب یشلوار طوس کی
 .شدم

دوباره خواست از جا بلند شود که  دنمیسالن نبود، آراد با د یتو مامان
 عیسر

 :گفتم

 .راحت باش-
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هک شده بود راحت به کاناپه لم  شیلب ها یهمان لبخند که انگار رو با
 داد و

 دمت،یه ندخانم؟ چند سال یخب چخبرا گل-نشستم. شیدرست روبرو من
 !یعوض شد یلیتوام خ

 !آمد یخانم با توام جور در نم یلا گام امدیکالمش بدم ن تیمیصم از

 :لبم کردم و گفتم هیچاشن یآن وجود من هم مثل خودش لبخند با

آلمان بهت  یشدم اما تو نه، انگار هوا ریآره من که پ ،یخبر یخبِر ب-
 ساخته،

 !یتر شد پیت خوش

که واقعا از معنا کردنش عاجز  یجور خاص، جور کینگاهم کرد؛  یکم
 .شدم

 مگه چند سالته؟ ؟یشد ریگفته تو پ یک لطفته اما اون که نظر-

 .زدم شخندین

 !جوون بودن به سن و ساله آخه ای ریمگه پ-

 .کرد اخم
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 ،یشد باتریز یلیتازه خ ینشد ریحرفت مخالفم، تو اصال پ نیبا ا ینه ول-

 !خانوم تر یلیخ

نکرده  فیآنگونه از من تعر یوقت بود کس یلیبه دلم نشست، خ حرفش
 !بود

 .نزدم یو حرف دمیکش قیعم یسنف

گلبرگ  یکجا بود-سکوت گذشت که آراد شکستش. یتو هیثان چند
 ؟یریخانم؟ کالس م

 .را تکان دادم سرم

 .نه، باشگاه بودم-

به دست وارد سالن شد و  وهیبزند که مامان ظرف م یخواست حرف آراد
 روبه او

 :ناراحت گفت یلحن با

تو خونه انگار  دهیچپ ره،یم رونیه بدختر مگ نیپسرم دلت خوشه ها، ا یا-
 ایدن

ولش کنه  تونهینم رهیم یباشگاهم چون از بچگ نیشده، باور کن ا تموم
 وگرنه
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کشم، خدا باعث و  یم ونریاز خونه ب نویمن ا یتو با چه زور یدونینم
 شویبان

 ...کنه بچم دل مرده شده دل و دمـ لعنت

 :وسط حرف مامان و تشر زدم دمیپر

 !مامان-

 یحرفش را قطع کرد و چشم به من دوخت که با اخم نگاهش م نماما
 .کردم

 !ستین بهیآراد که غر گم،یمادر مگه دروغ م هیچ-

 .بستم و دوباره باز کردم یا هیرا ثان میها چشم

 .بدون توجه به من حرفش را ادامه داد مامان

 ودختر دسته گلم یچجور نیبب یبعد از پنج سال زندگ خبریاون از خدا ب-

توانم  یناراحت هستم و نم دیآواره بشه!آراد که د یاله یکرد، ا آواره
 :بکنم رو به مامان با لبخند گفت یکار

 خودش، اون هم اقتیدنبال ل رهیم یله، هر کسخا دیخودتونو ناراحت نکن-

 !دیگلبرگو نداشته، فراموشش کن اقتیل حتما



@Romanbook_ir 

 

18 

 

 .آشپزخانه یو دوباره برگشت تو دیبلند کش یآه مامان

لبخند داشت اما نگاهش انگار  نکهیرا به آراد دوختم، با وجود ا نگاهم
 نیغمگ

 .بود

 لبش یبخند رونگاهم را احساس کرد و برگشت سمتم، با همان ل هینیسنگ

 :گفت

 برات یچه اتفاق دمیاز دست خاله ناراحت نباش نگرانته، من از مامان شن-

 !متاسفم افتاده،

 .تمنگف یزیزدم و چ یزور لبخند به

 .سکوت گذشت که آراد دوباره شکستش یتو هیثان چند

تا چند  گردمیهمراه م هیاز وطن دنبال  یهمه وقت دور نیمن بعد از ا-
 یساعت

 ؟یا هیشهر بچرخم، پا یتو

 :کردم تعجب

 ...من آخـ-
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 شنهادمیفکر کنم مامانت از پ شم،یرد نکن که ناراحت م-حرفم. یتو دیپر
 !خوشحال بشه یلیخ

 !خب پس با مامانم برو، اما سکوت کردم میبگو خواستمیم

 !بله شد رِ یسکوت من تعب نیهم

 سرما؟ نیتو ا ،یبستن-

 کرد  یخاموش م یفروش یبستن یرا جلو نیکه ماش یحال در د،یخند آراد

را بهم  یدادم؛ برخورد سرما با صورتم حس خوب نییپا یرا کم پنجره
 منتقل

 .کرد

 .دادم هیتک یصندل هیپشترا بستم و سرم را به  میها چشم

 .فضا پخش شد یباز شد و عطر سرد آراد تو نیکه در ماش دیکشن یطول

 .ه او دوختمرا باز کردم و نگاهم را ب میها چشم

همون که دوسش  ه،یبستن چیآب هو ا،یب-را سمتم گرفت. کیبار جام
 !یدار

 :دمیرا از دستش گرفتم و متعجب پرس جام
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 دوست دارم؟ یبستن چیمن آب هو یدونیتو از کجا م-

داخل جام را  اتیاز محتو یکه کم یا باال داد و در حالتش رراس یابرو
 داخل

 :داد گفت یقرار م دهانش

 !گهید-

 .نزدم یکردم و حرف لیمتما نییبه پا یرا کم لبم

 .را که خوردم لرز کردم، هوا واقعا سرد بود یاز بستن یکم

را روشن کنم که آراد  کیکه گذشت دستم را جلو بردم موز نیم چند
 عیسر

که با دقت به  یرا روشن کرد و در حال نیرا گرفت، چراغ ماش مدست
 ناخون

 :شده بود گفت رهیخ میها

 !ستین بایز یدستا نیا فیح ؟یکاریتو چرا ناخن نم-

 بشر نیشده بود دروغ نگفتم، ا سیتوپ تن یاندازه  میچشم ها میبگو اگر

 !شدیزود پسر خاله م چقدر
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 میچشم ها دِن یتم دوخت و با دساکت هستم نگاهش را به صور دید یوقت

 !قهقهه زد دوباره

با  یشد.خنده اش که تمام شد با لحن یجار شیکه اشک از چشم ها یجور
 :مزه گفت

 !گفتم یمگه چ ،یخوریچرا تو انقدر زود جا م-

 میلب ها یرو یکه از خنده اش لبخند یرا عقب بردم و در حال دستم
 نشسته

 :تمگف بود

 !یشیم یمیود صملبه که تو چرا انقدر زجا نخوردم فقط برام جا-

 یرا روشن م نیکه ماش یخودش را هم سمت من گرفت و در حال جام
 کرد

 :گفت

ان،  یمیزمان مدرن همه صم نیداره، تو ا یبودن اشکال یمیخب مگه صم-
 من

  یهست یمتعجبم که تو چرا خجالت نیا از
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 برو، به خودت ارزش حیه، شاد باش، به گردش و تفرروز چند یگه زندگم

 !بده

 !تو خونه یدیچپ هیچ

 شه؟یدرسته م یزیتو خونه موندن و غصئه خوردن چ با

 !که نه نه

 ،یرینم رونیب ،یرسی.به خودت نمیکن یبه خودت ظلم م یبدتر دار تازه
 یندار یزیچ یدوست ،یندار یخوش گذرون

 اگر رنیگیهمه خانم دارن طالق م نیشه! ا! خب بایکه طالق گرفت ؟یچ که

 !شهیمثل تو دل مرده بشن که نم همشون

 یبا ک ستیزن مطلقه معلوم ن گنیمثال؟ که م یکه چ ،یحرف مردم نگران

 اد؟یو م رهیم کجا

 !به جهنم بگن خب

 !کرد یزندگ دیبه حرف مردم باشه که اصال نبا اگر

 ؟یگلبا منه  گوشت

 !در نوسان بود ابانیخو  من نیکردم، نگاهش ب نگاهش
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 ریو اخالق اش صد و هشتاد درجه تغ افهیام ق یاشک یچشم ها دنید با
 کرد و

 :دیغر

 شده؟ یچ ؟یچته غم باد گرفت-

 ندازمیم برمیم ونیماش یکن هی! بخدا گریناراحت شد گمیحرف حق م چون
 ته

 !مایدره تا جفتمون راحت ش هی

 !شده بود وانهید د،یایدر ن میاز گرفتم که صداحکم گرا م لبم

 انقدر تند که نه جرأت نفس د؛یسرعت بخش نیکه به ماش دینکش یطول

به دست با ترس به جلو  یداشتم نه حرف زدن!دوتا جام بستن دنیکش
 !یکیشده بودم و تار رهیخ

 !ترمز فشرد یرا رو شیکم از سرعتش کاسته شد و پا کم

 !را قورت دادمفرستادم و آب دهانم  رونیرا ب حبس شده ام نفِس 

 !ستیک گرید نیا ایخدا

 :که بعدش گفت دمیاش را شن یدر پ یپ ینفس ها یصدا
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 !شدم کنترلمو از دست دادم یکه داد زدم، عصب دیببخش-

 رونیرا از پنجره به ب یپنجره را باز کردم، دوتا جام بستن نگفتم، یزیچ
 پرت

 !گره خورده نشستم ییو هاو دست به بغل با ابر کردم

 !نکردم ینشست، توجه میبازو ِی رو دستش

 .کرد میصدا

 گل خانم؟-

 !ندادم تیهم اهم باز

چانه ام زد، صورتم را باال  ریزور مرا سمت خود برگرداند و دستش را ز به
 برد

 .باز هم نگاهش نکردم اما

 !خنددد نکر یسع -

 :دیبا تعجب پرس

 !یعه عه گل-
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هو برگشت  کیفرمان ضرب گرفت،  یو با دستش رو دیکوتاه کش یپوف
 سمتم

 :چهار پنج ساله با ذوق گفت یبچه  نیع و

 !بال نتیپ میبر-

 .نگاهش کردم یجد

 !موقع شب نیبال االن؟ ا نتیآخه پ-

 یبیآره چه ع-اد گفت:فتا یکه راه م یسرش را تکان داد و در حال آراد
 .خودش باشه دیکاش فقط سع -لب آرام گفت : ریداره! بعد ز

 .دمیبلند کش یپوف

 !شهیوقته مامان نگران م ریآراد لطفا منو برسون خونه، د یآقا-

 .ه کردنگاهم کرد و مچ دستش را باال آورد، ساعت را نگا یچشم ریز

 یرا از رو لیموبادستش  یکیراستش فرمان را گرفت و با آن  دست با

 .جستجو گذاشت دم گوشش یبرداشت و بعد از کم داشبورت

 .آرادم ن،یسالم خاله جان خوب-
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مزاحم شدم بگم گل برگ امشب با  ستین ینه طور ،یممنون مرس یلیخ-
 منه

 گل برگو خوادیم لشد یلیخ گفتیخواهرم م یخونه  میریم د،ینباش نگران

 باشه د،یسالم برسون نیبه عمو حس د،یشکرج، نه نگران نبا گهیآره د نه،یبب

 !خداحافظ ،یمرس دمیاطالع م چشم

 مجسمه کی نیداشبورت انداخت و بدون توجه به من که ع یرا رو لیموبا

 .کرد یآرام پل یکیکردم دستش را جلو برد و موز ینگاهش م مات

 خوش پم،یبهم، حاال درسته خوش ت یبش رهیطور خهمون  یخوایم یتا ک-

 !مایکن یتصادف م یزنینکن، چشمم م ینجوریا اام ام افهیق

 .حرفش به خودم آمدم و ناخودآگاه داد زدم با

!با امیب ییمن نخوام با تو جا دیبه مامانم، شا یگفت یاونجور یتو به چه حق-
 :حواله ام کرد و گفت یحرص در آر چشمک یلبخند

 !بهت خوش بگذره دمیور گل خانم، قول منخ حرص-

 شیبازو یخواستم بکوبم تو یکه م یکردم و در حالمشت را  میها دست

 :گفتم
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 !بزنمت ای یگردیبرم-

 که پر از ییآورد و با چشم ها نییولوم آهنگ را پا یرا جلو برد، کم دستش

 :بود گفت خنده

 !کنم یبزن، تو بزن منم بلدم تالف-

 !پاره شد میکه احساس کردم گلو دمیکش غیج یطور

که نگاهش را به  یمتعجب نگاهم کرد و بعد در حال هیچند ثان چارهیب آراد
 جاده

 .دوخت قهقهه زد یم

نه  ،یآروم یلیکردم خ یبابا من فکر م ،یکارا هم بلد نیاز ا کال،ینه بار-
 حاال

 !یهست یوگرنه شنا گر ماهر ینیبیآب نم نمیبیکنم م یدقت م که

گوشت  یرا تو میزدم، ناخون ها ینفس نفس م تیصبانو ع حرص از
 ستم فرود

 !فرو کش کند میاز عصبان یکردم تا کم یم

 .را جلو برد و ولومش را باال داد کیبدون توجه به من چند تراک موز آراد
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 یم-با خواننده. یخوان که گذشت خودش هم شروع کرد هم هیثان چند
 برام یکن یم یبه پام، دلبر یمون

 از جلو چشام یاگه، دور بش رمیگ یاسترس م-

 مشکلت نهیا یوخ نگ هی شت،یاز پ رمب یوخ نگ هی-

 دلت رهیوخ نشه که بگ هی ،یتو فقط ماِل خودم-

 یوقتشه دلتو بباز ،ینساز یاومد گهینه د-

 !یبابا دلو نده باز یا ،یساز هی یزنیهر دفعه م-

 "رشوند ریام ،ینساز ید. "اومیوقتشه دلتو بباز ،ینساز یاومد گهینه د-

 .کردماموش را خ کیرا جلو بردم و موز دستم

 .تو حس رفتمیداشتم م ،یعه، چرا قطع کرد-

 .چپ نگاهش کردم چپ

تو بر  ،یریکجا م یحواست هست دار ست،یاالن وقت تو حس رفتن ن-
 ابونیب

 .میاز شهر خارج شد ،یکن یبال باز نتیپ یخوایم

 :و گفتبرد  شیموها یآزادش را ال دست
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مهموِن من  یروز چند هیلواسون،  میریعوض شد، م ممیتصم گهینه د-
 باش تا

 !شهیم یچ مینیبب

 ؟یکنیم یشوخ-کردم. اخم

 .سرش را به چپ و راست تکان داد یجد یلیخ

 !اصال-

 :گفت یجد یبا لحن عیبکشم که سر غیخواستم ج باز

 یوزد رچن میریم ،یریگیچرا انقدر گارد م نم،یساکت باش بب س،یه-
 لواسون

 یسپرم بگه خونه  یم تایناهنگران نباش، به آ شهینم یچیبابا، ه باغ
 م،ییاونا

تو چرا از  دونمیکه بکشمت! من نم برمتینم یخوش گذرون برمتیم
 گردش و

 !بردت ینم یی! نکنه اون شوهر الدنگت جایهست یفرار یخوش

 !به هومن لقب الدنگ داده بود بهم برخورد نکهیا از
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 .م که متوجه شدردک اخم

 دم،یبدتر فحشش م چیکه ه اخم و تخم نکن برا من، الدنگ خودیب-
 ...مردک

 !نداشتند ییگرد شدن جا یبرا گرید میها چشم

 :باره گفتنگاهم کرد و دو کوتاه

 حاال وا کن اون اخمارو -

 -را کج کردم. لبم

باز به زور متوسل  یکیمجبورم م یوا کن او اخمارو، دار گمیمِد بهت -
 !بشما

 .را باز کردم اما نگاهش نکردم میها اخم

 .دمیا کشگونه ام ر آرام

 !یستیدختر خوب، خب گرسنه که ن یآها حاال شد-

 !بخورم، تورو یمثال گرسنه باشم چ-

 !گرد شده نگاهم کند ییوبت آراد بود که با چشم هار نبا نیا
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حالت داده بود  ریتغ طنتیکه از تعجب به ش شیرا از چشم ها اهمگن
 گرفتم و

 .دادم هیتک یبه بغل به صندل دست

 :بلند شد طنتشیپر از ش یکه صدا دینکش یطول

 !ندارم یمن حرف خوادینه من، اما اگر دلت م ییکه تو یخوردن-

 !ایح یب ، مردکگرفتم ُگر

زمزمه کرد و بعد با اشاره  ییها زیچ هیلب  ریشدنم را متوجه شد، ز سرخ
 ی

 :عقب گفت ِی به صندل سر

بده من که شام نخوردم دلم داره  شمیکیهست، بردار  چیتو سبد ساندو-
 ضعف

 دیعقب بردم، دستم را دراز کردم و سبد کوچک سف ی!بدنم را کمرهیم
 رنگ را

 .گردو رو برداشتم وریبزرگ نون.پن چیساندو کی سهیک . از داخلبرداشتم

 .سمت آراد مفتگر
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 .ایب-

 یتر کرد و گاز کیلبش را نزد ردیرا از دستم بگ چیساندو نکهیا یبجا
 بزرگ

 !تمام شد چیکه نصف ساندو یزد، طور ازش

 !یخفه نش-

را کنار جاده نگه  نیکه به سرفه افتاد و مجبور شد ماش یجور د،یخند
 .دارد

 .کرد بزنم پشتش ارهشا

 .کردم اخم

 !اشبرو بابا، خب مواظب ب-

 .آب را گرفتم سمتش یبطر

 .آب بخور کمی ایب-

 !با چند قلوپ تمام آب داخلش را تمام کردرا از دستم گرفت و  یبطر

 !گهید زیچ ای یتو آدم-

 .عقب یرا پرت کرد صندل یبطر
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 .را گرفتم سمتش چیساندو ی هی!بقگهید زیچ هی-

 !مهمعلو کامال-

 .خنده چپ چپ نگاهم کرد با

 .عد از تمام کردنش راه افتادم گرفت و برا از دست چیساندو

 .تکان خوردن نداشتم یآمد که نا یخوابم م آنقدر

 سرم یکاسه  ینگه داشت چشمم را تو الیو یرا جلو نیآراد ماش یوقت

 !میدیباالخره رس چرخاندم،

 .را داخل برد نید و ماشرا باز کر ییدر کرم.طال موتیبا ر آراد

 .شدم ادهیرا باز کردم و پ در

 .بکشم ینیه دهیپارس سگ باعث شد ترس یبود، صدا کیجا تار همه

 .سمتم آمد و دستم را گرفت آراد

 .ایاست، با من ب هیسگ همسا ینترس صدا-

را از بغل در زد ،در را با  زیپر میاو هم قدم شدم و از سه تا پله باال رفت با
 دیکل

 !سرد بود یبودن حساب یبه خاطر خال م،یکرد و داخل شد زبا
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 .ماند رهیخ ینقل یالیو یها را روشن کرد و من نگاهم رو برق

 کیرا پوشانده بود و  ییرای.دو تا فرش کرم رنگ تمام پذزیبود و تم ساده
 درست وسط یو یت

 .نصب بود وارید

 چپ بود،قرار داشت و آشپزخانه سمت  یا شهیش ی نهیراست شوم سمت

 .بغل آشپزخانه یبهداشت سیسرو

 .داشتراست قرار  اتاق هم چپ دوتا

 .گهیبرو تو د یستادیعه چرا ا-

 .زدم غر

 !میاوردیما، لباسم ن نجایا میاومد یچ یآخه االن برا-

 .دیخند آراد

 گهید ،یاومد یلواسون که نم میلباس جمع کن بر گفتمیخب اگه بهت م-

 !رونیب از خونه بکشونمت یجور نیشدم ا مجبور

 .نماند بهش رفتم که از نگاهش دور یغره ا چشم

 :را بست که گفتم در



@Romanbook_ir 

 

35 

 

 کجا بخوابم؟ ادیمن خوابم م-

 :اشاره کرد ییرایچشم به پذ با

 .دمی.شالم را از سرم کشنجایهم-

 پس؟ یخواب یتو کجا م-

 .اشاره کرد ییرایبه پذ دوباره

 !نجایمنم هم-

 .کردم ماخ

  ؟یچ یعنی-

 رفت  یکه سمت آشپزخانه م یرا باال داد و در حال شیابرو

 دییپرت کرد و دو نیزم یبردم، فندک را رو ورشیزدم و سمتش  یغیج

.هر چقدر زور زدم نتوانستم در را ستادیاتاق، در را بست و پشتش ا تمس
 !باز کنم، آدم نبود که دراکوال بود

 !کرد یام م یعصبان شتریب نیآمد و هم یم دنشیغش غش خند یصدا

 صخنده توش کامال مشخ یکه ته مانده  ییکه تمام شد با صدا دنشیخند

 :گفت بود
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 گفتم مگه؟  یتو، من چ یریگیبابا چرا انقدر زود جبهه م-

 :دمیکش غیج وبارهد

 !ساکت شو-

 :سکوت کرد و دوباره گفت هیثان چند

 نداشتم  یبگم منظور بد خواستمیم نیبب یعنینه -

پرت بود  نیزم یکه رو فمیفرستادم و سمت ک رونیرا پوف مانند ب فسمن
 رفتم

 .برشداشتم و

 .و نوک دماغم از سرما سر شده بودند یشانیسردم بود که پ انقدر

 !از آراد نبود ینشستم، خبر شیرفتم و جلو نهیشوم کینزد

م باال سر دمیکنم که د شیرا برگرداندم صدااتاق!سرم نزنه تو  خی چارهیب
 و دست به بغل ستادهیا

 !کند یم نگاهم

 .سرش برد یباال میبه حالت تسل شیکردم که دست ها اخم

 !ندارم ینه نزن، باشه کار-
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 یدون حرفرا گرفتم و ب شیبود جلو یام گرفته بود اما به هر زور خنده
 رهیخ

 .شدم نهیآتش داخل شوم ی

 شیرا از پا شیکه داشت جوراب ها یفاصله نشست و در حال یبا کم کنارم
 در

 .لب غر زد ریآورد آرام ز یم

 .رهیگیم افهیق عیحرف زد سر شهیکه نم نمیحوصلهمون سررفت، با ا-

 .را کامل چرخاندم سمتش سرم

 .رمیگیمنم بل نم یاگر درست صحبت کن-

 :دیشده پرس زیر ییرا باال داد و با چشم ها شیابروا ت دو

 ه؟یدن چجوراز نظر سرکار خانم درست صحبت کر دیببخش-

 نکوبم فرق سرش، فقط بلد بود فمیکردم با ک یو سع دمیکش یقیعم ینفس

خنده  یبه زحمت جلو دیام را که د ی!نگاه حرصاوردیدر ب یباز مسخره
 یاش را گرفت و لبش را تو

 .دیکش دهانش
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 .اد بلند شدآر لیزنگ موبا یدوختم که صدا نهیرا دوباره به شوم نگاهم

لب زمزمه  ریدقت به شماره ز یکرد و با کم شلوارش خارجش بیج از
 :کرد

 !ایبود خدا یک نیا-

 .تماس را برقرار کرد دیبا مکث و ترد بعد

 د؟ییبفرما-

 ؟یچطور موطور ؟ییتو لویها ن-

 .دیخند بلند

 !وقت شب نیحاال چه عجب ا-

 .دیخند دوباره

 !خارج از شهرم زمیجان، شرمنده عز یا-

 !دفعه بعد هشااللیبابا ناراحت نشو ا یا-

 .گفت که آراد با مکث نگاهش را به من دوخت یدختره چ دانمینم

 !گهید یهفته  دیشا دونمینه نم-

 !ام یکینه با -!گهیادب نشو د یعه عه، ب-
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 !حاال-

 !یجور راحتتوام هر  گمیباشه من نم-

 !فظخداحا گه،ید یاوک-

 :کردم گفت یکرد و رو به من که متعجب نگاهش م قطع

 امیاالن راه افتادم ب نیآره هم گمی... فکر کرده ادا بده م یدختره -
 شت،یپ

بدبخت چه زودم وا داد حاال خوبه دو روز نشده نخ دادم،  هیعمل دماغ
 نخ دیکش

 !کرد تموم شدم کشم

 رونیاز حدقه ب یزد و من با چشم ها یحرف م زیر کیهمان طور  آراد
 زده

 !کردم یم نگاهش

 !از پشت بسته بودا ر طانیپسر دست ش نیا ایخدا

 متوقف شد، چند میمن و چشم ها یهو نگاهش رو کیحرف زدنش  وسط

 !هوا قهقهه زد یساکت ماند و ب هیثان
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 :گفت دهیبر دهیخنده بر انیم

 !یکن ی.. هنگ.. میتو.. چرا.. ه-

 را فمیکردم ک یکه چپ چپ نگاهش م یه خودم آمدم و در حالحرفش ب با

را اخم  شیلب ها یخنده رو یسرش!جا یوت دمیکردم و محکم کوب بلند
 :لب غر زد ریاش پر کرد و ز یشانیپ یرو

 !داره یکه کال قاط نمیا-

 .زدم داد

 !ادب یداره ب یعمت قاط-

 !دیخند دوباره

 !من که عمه ندارم-

 .گذاشتم نیزم یرورا  فمیک

 !درک-

 :دستش را حائل سرش کرد و با همان خنده گفت د،یپشت دراز کش از

قراره فحش  یمثل من داره و ه یبرادر زاده ا دونستهیچون م هچاریب-
 بخوره
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 !ادین ایداده کال به دن حیترج

 !داشت یجواب کی یزیهر چ یپسر برا نیام گرفت، ا خنده

 .شد کمینزد یو کمرأت داد به خودش ج دیام را که د خنده

 !مینیبذارم بب لمیف هی ادیخانم، اگه خوابت نم یخب گل گل-

 یشب بود.خوابم م میو ن کی کیدستم نگاه انداختم، نزد یتوساعت  به
 آراد چه نمیکنجکاو بودم که بب نم،یرا بب لمیدادم ف حیآمد اما ترج

 .است یدارد و چجور آدم یا هیروح

 .ان زنگ نزدمبه مام فقط من م،ینیبذار بب-

 .دیاش کوب یشانیپ یحرفم آراد دستش را محکم رو با

تو به اون زنگ بزن منم به  م،یدیخبر م میدیآخ آخ، بهش گفتم رس-
 !تایآناه

 .غر کردم غر

 .نیدیتا کرج چقدر راهه که شما االن رس گهیآخه االن من زنگ بزنم نم-

 :فتگ گرفتیکه داشت تند تند شماره م یدر حال آراد
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تو  میپنجر کرده بود دونمیچه م ای ،یاطالع بد یخب بگو فراموش کرد-
 !راه

 .خارج کردم فمیرا از داخل ک لمیو موبانگاهش کردم  یعصب

خاموش شده است، آه از  دمیصفحه اش را روشن بکنم که د خواستم
 نهادم

 !شد بلند

 :دیپرس عیسر آراد

 شده؟ یچ-

 !زنگ زده یمامان حتما کل ،یلعنتخاموش شده -را باال گرفتم. لمیموبا

 .دییپوست لبش را جو آراد

 !که اشغاله نمیاه بابا گند بزنن، ا-

 :صاف نشست و هراسان گفت هوی بعد

 !میلو نر تا،ینکنه مامانت زنگ زده آناه-

 .به صورتم زدم یچنگ آرام

 !شمیبدبخت م یوا-
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 .کریه گرفت و زد رو اسپدوباره شمار آراد

 .جواب داد تایان بوق آناهخورد و با هم بوق

 .الو داداش-

 .غر زد آراد

 !ینصف شب یزدیحرف م یداداش و درد، با ک-

 .دیخند تایآناه

 بعد یبرادر من سر یهاتونو، ول ینترس بابا جمع و جور کردم گند کار-

 !اول بهم اطالع بده یدروغ سر هم کن یخواست

 تایمن در جواب آناهفرستاد و با نگاه به  رونیب یرا به راحت نفسش آراد
خاموش شده بود منم فراموش  لشیموبا یخب بابا منت نذار، گل-گفت:

 .بدم عکردم اطال

لنگه  یادرقرار دادم، خواهر بر شانیرا باال دادم و سرم را رو میها زانو
 !هستند هم
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 !دیکامل پر دنمید لمیف حس

 .را از تنم کندم میپالتو

 !ادیخوابم م-

 .نگاهم کرد عیرس آراد

 .را باال دادم می!ابروینیبینم لمیف-

 !نه-

 .داد نیرا چ لبش

 ...یفقط گل ،یهر جور راحت-

 .را ادامه نداد حرفش

 .کردم نگاهش

 ؟یفقط چ-

 که سمت یهو از جا برخاست، در حال کیشد،  ینگاهم طوالن یتو نگاهش

 :رفت گفت یم اتاق

 !ارمیاالن برات رخت خواب م ،یچیه-

 .را باال دادم و از جا بلند شدم میابرو
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 پشت در زیرا برداشتم و سمت اتاق رفتم، به رخت آو فمیو شال و ک توپال

 .را با شارژ کن آراد زدم به شارژ لمیکردم و موبا زانیآو

 .خمار شده بودند میکه چشم ها مدآ یخوابم م آنقدر

 .ها یبش داریب دیبخواب که صبح زود با ایب ،یگل ایب-

رفتم  یم یبهداشت سیکه سمت سرو یشدم و در حال خارج اتاق از
 ؟یصبح زود برا چ-:دمیپرس

 :که گفت دمیآراد را شن یشدم و صدا داخل

 اونا شیگفت، گفت به خاله گفته چند روز پ یچ تایآناه یدیخب مگه نشن-

 !چسبهیم یلیخ یشمال، جان گل میبر میخب پس ما هم بزن م،یهست

 .حال داد زدم همان و در آب را باز کردم ریش

 یبر یفردا منو برگردون بعد هر کجا خواست ا،یبرو بابا توام حال دار-
 !بسالمت

 یخشکشان م یکه با دستمال کاغذ یو صورتم را شستم و در حال دست
 کردم

 .مج شدخار سیسرو از
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 .غر غر آراد بلند شد یصدا باز

و  تیآناه میگیبخدا، اصال م گذرهیجان مادرت رد نکن، بابا خوش م-
 شوهرشم

 !مییاونا شیپ میکه دروغ نگفته باش انیب

باز و بسته کردم و  یرا لحظه ا میکه خورده بود چشم ها یحرِص قسم از
 یسع

 !ددهانش تا آن قدر قسم نخور یبا مشت نکوبم تو کردم

 :ام کرد و با گفتِن حواله  یکم آوردم چشمک دیکه د آراد

چراغ را خاموش کردم و در  خت،دو لشینگاهش را به موبا ،یگل یلیخ-
 یحال

 :رفتم گفتم یسمت رخت خوابم م که

توش  یچهار چشم یتو اون گوش هیچ گه،یحاال خودتم بخواب د-
 .گرفت و به من دوخت لشی!نگاهش را از موبایرفت

زود بخوابم سه،  گهید یلین خبابا االن که زوده برا خواب م گه،ید مکاریب-
 سه و

 !خوابمیم مین
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 .کردمگاهش چپ ن چپ

 ؟یکنیمسخره م-

 :گفت دیکش یکه دراز م یرا از تنش کند و در حال شرتشیحرکت ت کی با

 !نه جان تو-

 !را بستم اما خوابم نبرد میها چشم

 .چپ نگاهش کردم چپ

 .را از روم کنار زد پتو

 !میش داریب دیزود با فتم صبحخوبه گ گه،ید نمیپاشو بب-

 :شدم گفتم یم زیخ میکه ن یو در حال دمیصورتم کش یرو یدست

 یکن فیتکل نیبرا من تع خوادیتو نم-

 .ذره مراعات کن هیجلو من، -

 :گفت الیخیرفت ب یکه سمت اتاق م یر حالجا بلند شد د از

 کنم، خو تو نگاه نکن. یم یمگه کار بد و،یمراعات چ-

 !که روتو برم بشر یا-

 .اتاق بلند شد یاز تو شیصدا
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 .میکار دار یآماده شو که کل عیسر-

 رفتم یکه سمت اتاق م یبرداشتم و در حال نیزم یو بالشت را از رو پتو

 :دمیپرس

 مثال؟ یکار چه-

 :کرد و گفت نییرا باال پا شیابرو ها ستاد،یا میبروور

 تایمن با آناه یشمال، تو خواب بود میبر میچمدون ببند میخب بر-
 صحبت

 شمال مامانتم از خدا ییایا ما باونم زنگ زده مامانت که اجازه بدن ب کردم

 کمیبلکه تا  دیاونجا نگهش دار دیتون یگفته تا م یقبول کرده حت خواسته
 حال

 !تو خونه دیهواش عوض بشه دلش پوس و

 :شده گفتم زیر ییباال بردم و با چشم ها مشتمو

 !تو اون چشمتا کوبمیمشت م نیبا هم ارا،یاز خودت حرف در ن نیبب-

 یدست م یکه مشتم را تو یو در حال دیش خندغش غام  یلحن حرص از

 :خنده گفت انیم گرفت
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 ینه باور کن شوخ ا،یخوریمحرص  ینجوریتو ا کنمیحال م یعنیخدا  یا-

خوب!دستم را از دستش  یاز مامانت بپرس یزنگ بزن یتونیم کنمینم
 چپ چپ رو به او عقب گرد کردم، یخارج کردم و با نگاه

 .لب غر زدم ریاتاق خارج شدم و ز از

نصف  یشمال چرا منو کشوند میبر یخواستیمسخره کرده منو، خو م-
 یشب

 !نجایا

 .دیشن

 که یکوتاه یگرفت و با اخم میرا جلو رو لمیموبا د؛یتم کشرا از دس فمیک

 :اش شده بود گفت یشانیپ مهمان

 نجایبعدشم شمال که از ا شه،یم ینجوریدونستم ا یخوب من از کجا م-
 بهتره،

 ...ها و دیلب ساحل، مرکز خر ا،یلب در میریم

 !یدیتو ام عاشق خر نمیبب

 :گرفتم گفتم یخانه را م یه که شمار یم و در حالرا روشن کرد لمیموبا
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 !متنفرم دینه، من از خر-

 .رونیرا فوت کرد ب نفسش

 !یشدیمرد م دیبه زن نرفته، تو با تیچیزدم، ه یحدس م-

 !الن است که روده بر بشودفتم اکه گ یغش کرد از خنده، جور هوی

 اش ییآراد که با تمام پررو الیخیو من ب دیچیپ یگوش یمامان تو یصدا

 .زد جواب مامان را دادم یم قهقهه

 ؟یسالم مامان، خوب-

 !دمیتورو شن یم مادر، چه عجب من صداسال کیعل-

خوابم برد،  گهیبعدشم د خاموش شد لمیموبا شبیمامان د دیببخش-
 تایآناه

 .یتماس گرفته بود تفگ

 .آه مامان بلند شد یصدا

 ییبده آقا آراد رو تورو از الک تنها ریبله مادر نگران شدم خب، خدا خ-
 رونیب
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 دیایتماس گرفت گفت با آراد م تایآناه شیساعت پ کی نیهم د،یکش
 لوازمتو

 ب و هواتم عوضشدم، آ خوشحال یلیشمال، واال خ دیبر یچند روز یببر

 د؟یایم یات خوبه، حاال ک هیروح یبرا گهیم ست،ین یضم نارابابات شه،یم

خنده  یرو به آراد که با ته مانده  یو با نگاه دمیصورتم کش یرو یدست
 اش

 :کرد در جواب مامان گفتم یم نگاهم

مواظب خودت باش، به  زمیخب عز لهیخ-.میفتیراه م میاالن دار م،یایم-
 و شوهرش هم سالم برسون، تایآناه

 .فظخداحا

 .فعال ،یباشه مامان مرس-

دستم فشردم، سمت اتاق رفتم و بعد از  یرا تو لمیکردم و موبا قطع
 دتیپوش

دستم را جلو بردم تا  نییپا یو شالم از آن جا خارج شدم و با سر پالتو
 را فمیک
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اال بردم و که دستش را عقب برد، متعجب نگاهم را ب رمیدست آراد بگ از
 با

 .گرفتم نییگاهم را پاده اش دوباره ننگاه پر از خن دنید

 !دمیکش یازش خجالت م ییجور ها کی

 ؟یگل گل-

 :لب زدم آرام

 بله؟-

 !کننگام -

 .را مشت کردم و نگاهم را باال بردم دستم

 د،یتو نگاهش پر کش طنتیلب و ش ینگاه پر از شرمم لبخند رو دنید با
 فمیک

 .را گرفت میانداخت و بازو نیزم یرو را

 !از کنارم گذشت یکلمه ا یکرد و بدون حت میرها هوابی 

 !کار بکنم یچ دیدانستم با یشک بودم و نم یتو هنوز

 برداشتم و نیزم یرو را از فمیکه گذشت به خودم آمدم، خم شدم ک یکم
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 .رفتم یدر خروج سمت

 .را زد رشیرفتم که دزدگ نینبود، سمت ماش اطیح یتو آراد

 " سمتامیاالن م نیو با گفتِن"بشآمد  رونیب الیعقب، از پشت و برگشتم

 .رفت داخل

 .را بغل کردم میشدم و دست ها سوار

 .کردم یم یاحساس گرسنگ بیبود و من عج ازدهی ساعت

از آنجا  الیرا راه انداخت و بعد از دور و نیحرف ماش ید بوار شکه س آراد
 خارج

 .شد

 .شد ادهیسوپر مارکت توقف کرد و پ کی یکه رفت جلو یکم

 .و تنقالت برگشت یپر از هله هوله و خوراک ی سهیک کیبعد با  یا ظهحل

 !چخبره بابا-

 یه چشم به هم زدن هم کیمن به  ،یهست یشکم فندق نیتورو نب-.دیخند
 رو نایا

 !خورمیجا م کی
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 از ریو ش ییکاکائو کیک کیو  دمینگاهش کنم فقط کوتاه خند نکهیا بدون

 .صبحانه امشروع کردم به خوردن  ها برداشتم و با ولع یخوراک نیب

*** 

 کرد یرا بزور داخل سبد کوچک جا م وهیم ی سهیکه ک یدر حال مامان

 :گفت

ش، از کنار آراد جم خودت بامواظب  یلیخ ،یسفارش نکنما گل گهید-
 نخور،

 .بده رشیخدا خ ه،یقابل اعتماد پسر

 !است نیخوش ب بیمامان من هم عج نیام گرفت، ا خنده

 .هم نگفتم یزیحال چ نیبا ا اما

 .باشه مامان چشم، مگه بچه ام آخه-

 .دیکوتاه خند مامان

 !یمن هنوز بچه ا یبله مادر، تو صد سالت هم بشه برا-

 .دمیسش را بوگونه ا آرام

 .دمینگران نباش مامان، بهت خبر م-
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 ی.بابا روبرومیمامان از اتاق خارج شد و همراه دمیرا کش چمدانم
 دستش شهیجله و خودکارش هم مثل همبود و منشسته  ونیزیتلو

 .بود

 .رفتم سمتش

 بابا؟-

 .سمتم برگشت

 !یریم یبله بابا؟ عه دار-

 .را باز و بسته کردم میها چشم

 !فعال خداحافظ رم،یبا مبله با-

و مرا غرق آرامش  دیام را بوس یشانیپ شهیشد و سمتم آمد، مثل هم بلند
 .کرد

 .شبسالمت دخترم، مواظب خودت با-

 .زدم لبخند

 .زنمیچشم، بهتون زنگ م-

 .اطیو برد داخل ح دیهم متقابال لبخند زد و چمدانم را کش بابا



@Romanbook_ir 

 

56 

 

و بعد  میرفت اطیحود سمت دستش ب یآب و قندش تو یمامان که کاسه  با
 از

 .از خانه خارج شدم میکفش ها دنیپوش

و بابا آراد قرار داد و آراد از عمد جل نیخودش چمدانم را پشت ماش بابا
 مامان

 .شنیزنگ زد که آماده ان، تو راه بهمون ملحق م تایآناه-بهم گفت: رو

 .حرف فقط سرم را تکان دادم یب

وگرنه من  ندیایو شوهرش هم ب تایهعا آناو واق دیبودم راست بگو دواریام
 با تنها

 !نور یشد نور عل یم آراد

 !بکنم تا آراد شینه بهتر بود بچه پررو صدا ای

از مامان و بابا سوار شد و راه  یآراد هم بعد از خداحافظ م وشد سوار
 .افتاد

 کرد؛ آراد که از کوچه خارج شد صاف یآب را پشتمان خال یکاسه  مامان

 .گذاشتم یصندل نییرا پا فمیو ک نشستم
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 !اهم-

 .دوختم مرخشیرا به ن نگاهم

 ؟یخوب-

 دانست یمبکشد اما ن شیرا پ یخواست بحث یکردم نخندم، مثال م یسع

 !چگونه

 .را باال بردم سرم

 !نه-

 .نگاهم کرد متعجب

 .را باال انداختم میچرا؟شانه ها-

 !دونمینم-

 که آخم بلند دیکوب میبازو یبا کف دستش تو یرا بلند کرد و جور دستش

 !شد

 .نگاهش کردم چپ چپ

 !که دسته تبره ستیدردم گرفت، دست ن-

 .کرد نییرا باال پا شیها  ابرو
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 !یدیه کجاشو دا، تازنه باب-

 تطنیهو نگاهش دوباره پر از ش کیمتعجب نگاهم کرد و بعد  هیثان چند
 !شد

 !دهمیم یپسر فقط سوت نیمن چرا جلو ا ایخدا

 اش را به دندان گرفت و به یریام لب ز یبخندد که با نگاه حرص خواست

 !کرد یریجلو گ دنشیداز خن زحمت

را باال  شیکرد، صدا یرا پل کیکه گذشت دستش را جلو آورد و موز یکم
 برد

را کم کرد و  شیرو لبش صدا یکج یبا اخم نگاهش کردم.با خنده  که
 :گفت

حوصلم سر  یزنیکنم، حرف که نم کاریهم کرده، چ یخب بابا چه اخم-
 .رفت

 .را بغل کردم میها دست

 شن؟یکجا بهمون ملحق م نایا تایخب آناه-

 کجا بودن بابا؟ نایا تایآناه گفتینگاهم کرد، انگار که م یجور کی
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 !انیاحتماال اونا فردا ب دونم،ینم قیدق-

 .د کردمرگرا  میها چشم

 !اونا هم هستند یمگه نگفت ان،یفردا م یچ یعنیچرت نگو، -

 .نگاهم کرد کوتاه

 !راست بگم شهیکه هم ستیقرار ن یآره ول-

 .زدم غیج

 ...تو، اخـ یمنو مسخره کرد-

دماغش قرار داد و  یانگشت اشاره اش را رو لش،یزنگ موبا یصدا با
 کشدار

 :گفت

داشبورت برداشت  یرا از رو لشیبا.بعد موهیک نمیساکت باش بب س،یه-
 و با گفتِن "حالل زاده" تماس را

 .کرد وصل

 ؟یالو آنا چطور-

-... 



@Romanbook_ir 

 

60 

 

 .ستین ینه طورباشه،  م،یآره تازه راه افتاد-

 :گفت که آراد با خنده نگاهم کرد و گفت یچ تایدانم آناه ینم

 !یلیاز خ شتریب یلیاتفاقا آره خ-

-.... 

 !چه بهتر نیومدیهم ن نیومدیپررو نشو، ن گهینه د-

 که آراد را به خنده انداخت و با همان خنده دمیرا شن تایآناه غیج یصدا

 :گفت

 !آخه دیکن یم غیج غیچرا انقدر ج بابا من کر شدم از دست شماها-

 .توام سالم برسون فعال زم،یباشه باشه عز-

 .داشبورت قرار داد یرا دوباره رو لیرا قطع کرد و موبا تماس

 چخبر؟ گهید خانم خب گل-

 !صبر بده بهم ایخدا دم،یکش قیعم ینفس

 .صورتم زد یجلو یدهم دستش را جلو آورد و بشکن یجوابنم دید یوقت

 .را پس زدمدستش اخم  با

 !یانقدر سر به سر من نذاز شهیمحترم م یآقا-
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 .دیخند

حرف نزده  ینطوریباهام ا یحاال کس تا یجان، چه لفظ قلم! جان گل یا-
 بود،

 !دارم من، به به ییلحظه احساس کردم چه مقام باال کی

 :و شمرده شمرده گفتم قیعم یرا مشت کردم با نفس دستم

 !ی.منو...حرص...ند...لطفا...انقدر..شهیم-

 اما حرص ندادن تو، اصال! تو که شهیم نیا ر،ینچ نچ نچ، تو بگو برو بم-

 !حد بنزدر  کنم یم فیک یآ کنم،یم فیک یچقدر لذت داره، آ یدونینم

آرام بشوم اما با  یهم فشار دادم تا بلکه کم یرا محکم رو میها چشم
 یصدا

 کیرا  میو چشم ها مدیبلند کش ینیه دهیو بلند آهنگ ترس ییهو کی
 ضرب

 .کردم باز

کند  ینگاهم م حیخواست آراد را که با تفر یمزدم و دلم  ینفس م نفس
 خفه
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 !کنم

 .آهنگ را خاموش کردمدستم را جلو بردم و  تیعصبان با

 میدیکه د روزید ب،یعه عه عه عه عه، حاال شدم بد ترک-!بیبد ترک ِی روان-
 رو یشده بود خیم

 !آلمان بهت ساخته یهوا یتر شد پیخوش ت یفتبعدشم که گ صورتم،

 .لبم به خنده کج بشود یامر باعث شد گوشه  نیمرا در آورد و هم یادا

 .را باال داد شیبرو هابا خنده جفت ا دیلبخندم را د تا

اما نه من فعال  یعاشقم شد ینگ یبگ نیهمچ دونمیبله خانوم، من که م-
 قصد

 !هم ندارم یدوست یحت ای ازدواج

 !کرد شهینم شمیو کار ییتو، پررو ییکه پررو یا-

 .دیخند یسر خوش با

 !یخوریباحال حرص م یلیخ شییخدا یاون که بله صد البته، اما گل گل-

 .دیدستش را جلو آورد و آرام گونه ام را کشش کردم، چپ نگاه چپ

 !رتتاایگینم یکس یشیانقدر چپ نگام نکن، چپ م ه،یکاف گهیحاال د-
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 !خورد یمشترک بود بهم م یازدواج و زندگ یر چالم از هکردم، ح اخم

 کیکوتاه نگاه از آراد که  یهم فشردم و با آه یرا محکم رو میها لب
 یجور

 .شدم رونیب ی رهیتم و خکرد گرف یم نگاهم

 .دیمتعجب و آرامش به گوشم رس یگذشت که صدا هیثان چند

 ی دلم نمصالا م،یبگودانستم چه  ی؟نمیناراحت شد یزیاز چ ،یگل-
 !از گذشته ام بداند یزیخواست چ

 یکرده و حت فیمادرش تعر یرا برا زیبودم که مامان همه چ مطمعن
 و تایآناه

دانم  یمن با خبر بودند اما آراد... نم یاجراهم از م دیو عمو حم شوهرش
 یول

 !افتاده میبرا یچه اتفاق دهیکه گفت از مادرش شن خودش

 را اتیجزئ یکنم خاله همه  یم بود، فکر نمفقط منظورش طالق دیشا خب

 !کرده باشد فیتعر شیبرا

 .کرد میصدا دوباره
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 گلبرگ؟-

 .جوابش را دادم یخفه ا یصدا با

 بله؟-

 .ستم را گرفتمد و دجلو آ دستش

نکنه  نمینگـ... ها آهان، بب یزیشده؟ بابا من که چ یچ یبگ یخواینم-
 چون

ازدواج  خوامیبابا خب نم ،یخوردبهم  ینجوریارم اقصد ازدواج ند گفتم
 کنم

 ...نازمو بکش منم فکرامو بکـ کمیحاال تو  یول یکن یانقدر اسرار م چرا

 پر از ییارا خورد و با چشم ه نگاهش کردم که حرفش تیبا عصبان یجور

 :آرام گفت تعجب

در هم  ییو با اخم ها دمیکش رونیکردم!دستم را از دستش ب یشوخ-
 .را بستم میچشم ها

 عیبسته ام جوالن دادند، سر یچشم ها یاراده جلو یهومن ب ی افهیق
 چشم
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 !ایرو یتو یحت نمش،یخواستم بب یرا باز کردم، اصال نم میها

 !دش و تمام خاطرات شش ساله اماو، از خوبودم از  متنفر

 لیمشترک عشق مرا آرام آرام تبد یو پنج سال زندگ یسال نامزد باز کی
 به

 دایکرد تا آخر عمر ادامه پ یکه اگر رها کمکم نم یادتکرده بود، ع عادت
 یم

 !کرد

فکر و  شهیدختر عمه ام بود که دو سال از من بزرگ تر بود و هم رها
 دیعقا

 !عاقالنه تر از من بودر و بهت شیها

 !شد یام او بود که کمک حالم م یزندگ طیشرا نیسخت تر یتو شهیهم

 ام را از من یزندگ یسال ها نیتراشتباه که به کیاشتباه بود،  کی هومن

 !گرفت

نگاهم به دست مشت  یچشم ریخارج شد و ز میناخودآگاه از گلو یآه
 یشده 
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 !داشتار قر نیماش یدنده  یافتاد که رو آراد

 !خودم بدم آمد از

دارد به من کمک کند تا گذشته ام را فراموش کنم و حاال  یپسر سع نیا
 من

کنم!خاک تو سرت گلبرگ، آخه  یخراب ما ر زیبا اخالق گندم همه چ دارم
 !بود اقتیل یداره که شوهر تو ب یبه آراد چه ربط

 !اش را فراموش کند یراحتبکنم که نا یکردم کار یسع

 !اش دوختم یرخ عصب میرا باال بردم و به ن نگاهم

 !ثبت کنن نسیتو گ دیلحظه رو با نیا-

 :دینگاه بهم پرس بدون

 !کدوم لحظه-

 .کردمه به خودش دستم اشار با

 !یبارته که ساکت نیاول دمتیکه د روزیاخم و سکوت تورو، از د نیهم-

دلخور  یلیخ نشان نداد، معلوم بود یهم نگاهم نکرد، اصال اکثر العمل باز
 شده
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 !من از

 !خواستم ناراحتت کنم یمن، نم-

 .را با حرص عوض کرد دنده

گفتم که  یچ دمیه نفهممن از خودمه ک یناراحت ست،یمن از تو ن یناراحت-
 تو

 !یشد نیغمگ یاونجور

پسر بر خالف تمام اخالق  نیام را محکم به دندان گرفتم، ا یریز لب
 سبک

آب دهانم را قورت دادم و بعد از باال شت!دا یمهربان یلیهاش دل خ یسر
 یذهنم با بغض یکردن کلمات تو نییپا

 :را داشت گفتم میانگار قصد سوراخ کردن گلو که

 یگفت یبه شوخ یمرور گذشته ام ناراحت شدم نه از حرف تو، وقتاز من -
 قصد

 یسال ها نیگند و بهتر یزندگ ادیازدواج خودم افتادم،  ادی یندار ازدواج

 !که هدر دادم معمر
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شوند اما  یباز م شیناراحت شده ام اخم ها یکردم حاال که گفتم از چ فکر
 نه،

از  یدر کسر نیسرعت ماشهم گره خوردند و  یتو شتریب شیها اخم
 به هیثان

 !باال رفت یوحشتناک طرز

اش کرده بود که با  یآن گونه عصب یزیچ کی ایحواسش نبود  انگار
 یصورت

بود و هر  رهیوحشتناک بدون پلک زدن به جلو خ ییو اخم ها یبرزخ
 لحظه

 !داد یگاز فشار م یرو شتریرا ب شیپا

 .و مرزش داد زدمحد  یاز سرعت ب دهیترس

 !حواست هست ،یکن یکار م یچ-

را  نیخارج شد سرعت ماش شیکه از گلو یدادم به خودش آمد و با پوف با
 کم

 .دیصورتش کش یرو یو دست کرد

 :دمیرخش آرام پرس میبه ن رهیخ یو با نگاه دمیکش قیعم ینفس
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که دوباره به  ینگاهم کرد و بعد در حال هیسوالم چند ثان م؟بایرس یم یک-
 یجاده چشم م

 .سوالم را با سوال جواب داد دوخت

 ؟یچطور؟ گرسنه ا-

 .دمیکوتاه کش یآه

 !دمیپرس ینجورینه، هم-

 :دستش انداخت و گفت یبه ساعت تو ینگاه

 .میرس یم گهید مین ساعت و کی-

 :دمیدادم و دوباره پرس چیهم پ یرا تو میها دست

 ان؟ینم نایا تایآناه-

 .اب دادبا اخم نگاهم کرد و کوتاه جو یچشم ریز

 !انیم-

 حرف یکردم و ب یپل یچپم را باال دادم و دستم را جلو بردم، آهنگ یابرو

 .دادم هیتک یبه صندل دوباره

 .آورد نییم آهنگ را پاکه گذشت آراد ولو هیثان چند
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 ؟یغذا بلد-

 ها؟-شده نگاهش کردم. جیگ

 .تا نخندد دیام خنده اش گرفت، لبش را گز افهیق دنید از

 ؟یغذا درست کن یبلد گمیم ه،یها چ-

 .دادم نیرا چ لبم

 چطور؟-

 :گفت دیکوتاه که کش یمکث کرد و با پوف میلب ها یرو یا هیثان نگاهش

 !گهید میبعد ناهار درست کن بخور میکن دیخر کمیاول  میخب بر-

 .کردم اخم

 !کردن متنفرم یاز آشپز-

 .نگاهم کرد متعجب

 جدا؟-

 .را بغل کردم میها دست

 !کنه یکه حالمو بد م هیتنها کاراهم جدا، -

 .را باال داد شیابروها جفت
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 .ستنیبلد ن یآشپز یخارج یکردم فقط دخترا یمن فکر م ب،یچه عج-

 نیگفتم متنفرم!.کوتاه نگاهم کرد، سنگ ستم،یبلد ن مآراد، من نگفت یآقا-
 .و پر از حرف

 .سفارش بدم یحاضر یغذا دیپس با-

 .یهر جور راحت-

بود را گرفت و  ختهیصورتم ر یرا که رو میز موهاه اتک کیخنده  با
 .دیکش

 !آخ-

 .همان خنده چشمک زد با

 .شروع شده بود شیها طنتیش باز

*** 

کوچک ازش زدم، آراد  یبرداشتم و گاز میرو جلو یتزایقارچ از پ کی
 میجلو رو

خورد تند تند  یرا م شیکه غذا ینشسته بود و در حال دیسف یتنه  مین با
 یتو
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 .کرد یم پیتا ییها زیچ لشیبامو

 .و روبهش غر زدم ختمیخودم ر یدلستر برا یکم

 !لتیتو اون موبا هیچ گه،ید هیکاف-

دوخت  یم یهش را به گوشاره نگاکه دوب ینگاهم کرد و در حال کوتاه
 خالصه

 :گفت

 !کار دارم-

-که نگاه آراد متعجب باال آمد. دمیکوب زیم یدلسترم را محکم رو وانیل
 چته؟

 .بهش رفتم یغره ا چشم

 !شما راحت باش ،یچیه-

مرا  یتزایپ یگذاشت و دستش را دراز کرد، نصفه  زیم یرا رو لشیموبا
 که گاز

باره داخل دهانش  کیکه همه اش را به  یحال بودم را برداشت و در زده
 قرار
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 :داد با دهان پر گفت یم

 !یستیمن راحتم، مگه تو ن-

 " از جا برخاستم وییاقعا پرروبا گفتِن "و تکان دادم و نیرا به طرف سرم

 .مرا ترک کرد آشپزخانه

 .به دوش گرفتن داشتم یدیشد اجیاحت

بود رفتم و داخل شدم، در را  که آراد چمدانم را آنجا گذاشته یاتاق سمت
 از

 .قفل کردم پشت

 !واال

آمد  یدید هوینه  اینشسته تو اتاق منتظر من،  یدید هوی ست،یآراد که ن به
 وت

 !حمام

 *!ستین دیبع

 .دمیچیرا خاموش کردم و حوله را دور تنم پ سشوار

 !دیبه در کوب یدر پ یپ یبا مشت ها یکیحمام را باز کردم که  در
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 !دنیبه کوبکرد  شروع قلبم

 .در چرخاندم و در را باز کردم یفکر قفل را تو بدون

 .دیغر دنمیپشت در بود، با د آراد

 ...تو چـ-

 رهیبود خ ختهیبرهنه ام ر یشانه ها ینم دارم که رو یموها یرو نگاهش
 !ماند

 یپاها یبار رو نیآمد و ا نییپا یبدون پلک زدن شیها چشم

 !ستادیام ا برهنه

شد، انگار که بزور آب دهانش  نییباال پا شیگلو بیکه س دمیوضوح د به
 را

 .داد قورت

 !شیموها یچنگ شد ال یکیدستش مشت شد و آن کی

 :خفه گفت ییهم قرار داد و با صدا یکم رومح را شیها چشم

 !درو ببند-

 !دیگویشده نگاهش کردم!انگار اصال متوجه نبودم چه م جیگ
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بودم  ستادهیا میمن که هنوز مات سرجا دنیرا باز کرد، با د شیها چشم
 داد

 .زد

 !درو ببند برو تو، زود گمیم ستم،یمگه با تو ن-

 !دمیببه هم کو خوردم و در را محکم یا کهیدادش  با

 .دادم هیام را به در سرد تک یشانیکردم و پ قفل

 و آرام و قرار دیکوب یمن هم حالم خوب نبود، قلبم با سرعت نور م انگار

 !نداشت

ام را از در جدا کردم و سمت تخت  یشانیدانم چقدر گذشت که پ یمن
 .رفتم

 .تنم انداختم یو پتو را رو دمیدراز کش شیلباس رو بدون

 .خسته ام شد یچشم ها یمان هاخواب مهم ک کم

* 

 .را باز کردم میکه به در خورد چشم ها یتق یصدا با

 !تو اتاق یکن یم کاریتو بالکون، چ میبر رونیب ایب ،یگل گل-



@Romanbook_ir 

 

76 

 

 خواست یو دلم و نم دمیکش یتخت، از آراد خجالت م یشدم رو زیخ مین

 !هم نداشتم یرودررو بشوم اما چاره ا باهاش

 !خوابم برده بود ام،یاالن م-و گفتم: دمیصورتم کش یرو یدست

 پسیکل کیو  دمیرا پوش میشکستن قلنجم از جا بلند شدم، لباس ها با
 کوچک

 .زدم میموها به

 کنار تخت بود را برداشتم و صفحه اش را روشن یعسل یرا که رو ملیموبا

 .کردم

 !من! ساعت هفت شب بود یخدا اوه

 .دمآدر اتاق به صدا در  دوباره

 .شدا رید گه،ید ایب یگل-

 .ستادمیآراد ا یدر را باز کردم و روبرو قفل

 شد؟ رید یبله، چ-

 .ام کرد یوارس نییباال به پا از

 تو رگ حالشو میبزن ،یچاق کردم مشت ونیتو بالکون قل میبر ایها، خب ب-
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 .میببر

 !شیبودم با تمام ضررها انیعاشق قل خت،یتا آخر باز شد، خجالتم ر شمین

 !میام، بر هیپا ونویقل ولیا-

ذره  کیاصال  ،یقبول ندار یستیتو زن ن گمیمن م گه،یبله د-.دیخند
 لطافت خانومانه

 !برام یشد یم ییبا وفاقطعا دوست  یاگر پسر بود ،یندار

 !مثال یحاال که نشدم، که چ-

 تو آمدیکه پشت سر من م یدو تا پتو از بغل کاناپه برداشت و در حال آراد

 :گفت ونبالک

 !ینطوریهم ،یچیه-

 .نشستم یصندل یرو

 !که هوا سوز داشت یوا

را  انیو خودش هم کنارم نشست، قل دیچیاز پتو ها را دور من پ یکی آراد
 یرو

 .دیجلو تر کش یگذاشت و کم زیم
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 .فرستاد رونیا از دماغش ببهش زد و دودش ر قیپک عم کی

هوا پخش  یه توم کشد یدود ی رهیو خ چاندمیهم پ یرا تو میها دست
 .شد

 .زد و شلنگ را سمت من گرفت گریچند تا پک د آراد

 .برداشتم و زدم به شلنگ و پک اول را زدم زیم یرا از رو یسر

 .بلند شد دیا تردآراد ب یصدا

 .تر زدم قیدوم را عم ؟پکیناراحت نش یدیازت بپرسم قول م یزیچ هی-

 ؟یچ-

 .نگاهم کرد قیعم

 !اول قول بده بعد-

 !دمیاگر خواستم جوابتو نم یاشه ولب خب-

 .را تکان داد سرش

 !باشه-

گرفت  یبغلش م یکه دو طرف پتو را تو یمکث کرد و در حال یکم
 :دیپرس
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 د،یکه چرا جدا شد نهیمنظورم ا یعنیآ،  ؟یطالق گرفت چرا از شوهرت-
 مقصر

 ...کـ

 .حرفش یتو دمیپر

 یتمام م دیزود با ای رید عادت احمقانه بود که کینبود،  یما زندگ یزندگ-
 شد

 !میشد یم یقربان مونیکیشد قطعا  یاگر نم که

 .زدم و شلنگ را سمت آراد گرفتم انیآخر را به قل پک

زد دوباره  بیطعم س انیمحکم که به قل یعد از پکرا گرفت و ب شلنگ
 :دیپرس

 !دمیکش قیعم ین؟آهیبعد از پنج سال چرا بچه دار نشد ؟یبچه چ-

 !بچه

 !به دلم گذاشت گرید یها زیچ یلیکه هومن حسرتش را مثل خ یا بچه

شناسم که بعد از ده  یها رو م یلیمن خ ست،ین یادیپنج سال زمان ز-
 سال



@Romanbook_ir 

 

80 

 

خواست،  یاون نم یعنی م،یخواستیشدند اما ما... نم دار بچه شتریب دمیشا
 مثل

 حرف شهیدلم گذاشت، هم یحسرت بچه رو هم تو گهید یها زیچ یلیخ

 !کالم تمام کید، ش بوخود حرف

 خوب و بدش، به غر یهاش، به اخالق ها یکرده بودم، به غد باز عادت

سال  کیتو  گهیاما د زشیو همه چ زیگرفتن هاش، همه چ رادیا زدناش،
 آخر

 شیو هر بار هم لباس ها ومدیم ریشورشو در آورده بود، شبا د مونیزندگ
 یبو

 !دادند یم انتیخ تلخ

 !کردند یتلخ م بیرا عجبو که کامم زنانه خوش  یها عطر

و هر بار طفره رفت، بحث را عوض گفتم بهش، به روش آوردم  یبار چند
 کرد و

 !یبر تا کا صام دیسر حرف من خاک پاش ییجور ها کی

به دست به چشم  انینگاهم را به آراد دوختم که شلنگ قل دم،یکش یآه
 ییها
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 !کرد یغم نشسته نگاهم م به

 یروز دنبالش کردم، سر کی-و ادامه دادم. مانش کردمکوتاه مه یلبخند
 زود اونجا رو ترک کرد، یلیبه مغازه اش زد و خ

 بود سوار شتریخودش باز وزن  ششیخانم که وزن آرا کیبعد  قهیدق چند

گوشمه!  یشاپ هنوز تو یکاف یتو شانیخنده ها یبود و صدا نشیماش
 بغض

ن کنم، او یاون روز ها لعنت م ی هیبودم و هنوز خودم را بخاطر گر کرده
 مرد

 !یچیرو نداشت، ه یچیه ارزش

 !کردم دوباره حالم بد نشود یگرفتم و سع نییرا پا سرم

آراد آرام به  یصدا دم،یکش قیعم یرا مشت کردم و نفس میها دست
 گوشم

 :دیرس

 !ادیبر نم یهم از دست کس یکار اقته،یل یب اقت،یل یآدم ب-

نگاه آراد دوختم، انگار آراد  یو نگاهم را تو دمیکش قیعم ینفس دوباره
 روزید
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 !ستین

 رونیکه تا حد مرگ ازش نفرت داشتم ب یکردم بحث را از مرد یسع
 بکشم،

به  تیبقول کوروش خر گریعاشق نبودم، د یساده  آن گلبرگ گرید من
 خرج

 !دادم ینم

 زیم یرا رو انیبحث را عوض کند، شلنگ قل دیآراد درک کرد که با انگار

 :و گفت انداخت

!متعجب نگاهش میاومدن درو باز نکن نایا تایآناه هینظرت چ یگل گمیم-
 .کردم

 وا چرا؟-

 .دیخند

 !عاشق خلوت کردنکه  منم کنن،یخلوتمونو خراب م انیخب ب-

 .دادم نیرا چ لبم

 حالت خوبه؟ ؟یخلوت چ-
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 :دراز کرد و گفت زیم یرا رو شیپا

 غیفقط ج تایآناه نیا گه،ید هییورم تنهانظم شم،ینم نیآره بابا، بهتر از ا-

 !باشه گرنیم ترسمیفرنود سردرد گرفته م یطفل کشه،یم

 .تکان دادم نیخنده سرم را به طرف با

 !کنه ییاز خواهرش بدگو یاال کستا ح بودم دهیند-

 .میرو بازو دیبا کف دستش کوب آراد

بهت گفتم  یراست باهم، میحرفارو ندار نیودمونه، ابابا، آنا از خ الیخیب-
 که

 ییاز حد هم جون دوسته، االن دو ساله منو تو حسرت دا شیتنبله، ب یلیخ

  زوده، مناالح شه،یخراب م کلمیگفت نه، ه یگفتم، ه یگذاشته، ه شدن

تو بچه  یبهش بگه زن گنده کجا سین یکیبچه ام و ال و بل.. بابا  خودم
 ست،

رز صحبت کردنش الته؟از طتو چند س یراست گمیم یسالته ها، ها گل یس
 ینقش بست، کال نم میلب ها یرو قیعم یلبخند

 اش را یآورد و حرف قبل ینه، حرف تو حرف م یو چ دیبگو یچ دانست
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داشت پشت سر  شیپ هیچند ثان نی، انگار نه انگار همردک یم فراموش
 تایآناه

 .زدیم غر

 .گونه اش یکنم آرام زد رو یبا لبخند فقط نگاهش م دید یوقت

مگه خودت پدر و  ،یکن ینگام م ینجوریاوا خواهر، خاک تو گورم چرا ا-
 برادر

 !شدن زیواه واه خدا به دور، مردم چقدر ه ،یندار

 .دمیصورتم کش یرو یخنده دست با

 !نه شهیروزت شب نم یزیمزه نر-

 .را هم زمان باال برد شیابروها جفت

 !نچ-

 .رددر آو میچپ نگاهش کردم که زبانش را برا چپ

از داخل خانه بلند شد و باعث شد از جا بلند بشود و با  لشیموبا یصدا
 گفتن

 .داخل رفت هیک یعنی ایخدا
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 .بلند خنده اش آمد یبعد صدا هیثان چند

 .کالیتو، بار یکن یم یکار خوب ،یبه که خواهر خودم-

!معلوم بود نهیهم گه،ید رسهیتو عقلت نم گمیپس دم فرنود گرم، م عه،-
 :زده بود که آراد گفت غیج تایآناه

 خب فحش ناموس نده حاال، نه، باشه، شب شما هم لهیکر شدم، اه اه، خ-

 .خداحافظ ر،یبخ

 !ندیایخواند، نکند ن یآواز م یاشت با شادگفته بود که آراد د یآنا چ یعنی

 !شومیکج و کوله م ییپسر تنها نیمن با ا بابا

کون رفتم و داخل خانه شدم، شدم، پتو را هم برداشتم سمت در بال بلند
 آراد

حواله ام کرد و در جواب  یچشمک دنمیزد که با د یبه دست سوت م تلفن
 به

 :تلفن گفت یخط پشت

 نت، چخبر؟آره قربا ،یسالم خوب-

-... 
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 یتونیم نیم دم خودتو هفت جدت گرم بببگ خواستمیم نینه بب ،یعه اوک-

 ؟یجور کن طیدو تا بل برام

-... 

 :به من گفت یو با نگاه دیشتش کصور یرو یدست

 .باشه پس منتظرتم، قربان داداش فعال گه،یآره همون که فرنود گفت د-

 .کاناپه انداخت یرا قطع کرد و رو تلفن

 یکه رو یرا تا کردم و در حال ؟پتویکن ینگام م ینجوریچرا ا ؟هیچ-
 :دمیگذاشتم پرس یکاناپه م

 ؟یچ طیبل ه؟یچ طیبل ی هیقض-

را از  یو یکه کنترل ت یکاناپه انداخت و در حال یپشت رورا از  خودش
 یرو

 :داشت گفت یبر م زیم

 !هویکن گشنم شد  مرویبدو دو تا تخم مرغ ن گم،یحاال بعدا م-

 .کاناپه نشستم یاخم رو اب

 !یخودت مگه دست ندار اه،یبابا توام، نوکر بابات غالم سبرو -
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کند  یپنجره پرتم ماز  شود ینگاهم کرد که گفتم االن بلند م یجور
 !رونیب

 .سرگرم کردم لمیازش گرفتم و خودم را با موبا چشم

به کردم که تمام فکرش  ینگاهش م یچشم ریبار هم ز کی قهیچند دق هر
 یت

 .بود یو

 .ام سر رفته بود حوصله

 !شمیپ امدیزدم رها م یاگر خانه بودم الاقل زنگ م حاال

 .باز کردم شیرا با تمام صدا لمیموبا دیجد میو گ دمیکوتاه کش یپوف

 !کم کن صداشو-آراد بلند شد. یصدا

 .نکردم توجه

گرفت و  زیهو از جا برخاست، سمتم خ کیطور مشغول بودم که  همان
 ل ازقب

را  یو باز دیکش رونیانگشتانم ب نیرا از ب لمیبکنم موبا یاربتوانم ک نکهیا
 قطع
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 .کرد

 .لمویبده موبا وانه،یعه د-

تو  یبه من دوباره رفت رو کاناپه نشست و مشغول فضول تیاهم بدون
 یگوش

 .شد من

عکس  یکی یکیو داشت  یشدم رفتم کنارش، رفته بود تو گالر بلند
 هامونو

 .دیدیم

 .زدم رغ

 !ها هیشخص ِی ادب، عکسا یب-

 .نگاهم کرد کوتاه

 ه،یشخص ی لهیوس کی لیمحترِم پررو، موبا یآقا-چپ نگاهش کردم. پچ
 توش یاره چهم ند یربط

 !کنم یتورو وردارم فضول لیموبا وبه منمحاال خ باشه،

 .نگاهم کرد طنتیش با
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  ینیبب شهیدارم من، دلت باز م ییعکسا کیآره بردار، -

 

 یکی یکیکه دوباره  یاخم نگاهش کردم که خنده اش را خورد و در حال با

 :زد گفت یم دیرا دا ه عکس

نچ نچ نچ، -دستش را عقب برد.ه ک رمیرا از دستش بگ لمیموبا واستمخ
 نیخانم، هنوز عکس ها تمام شده، توام پاشو، آفر یگل ماینداشت

شام  هی میدیگوشت که خر ه،یچ مرویدرست کن، نه بابا ن مروین پاشو
 درست

 !ان گلبرگ گرسنمهرگ جتو  میبزن کن

 یو بلند شدم، سمت آشپزخانه رفتم که صدا دمیکش یاز سر کالفگ یپوف

 .بلند شداد آر متعجب

 کنارت؟ هیک گهید نیگلبرگ، ا-

عکس دو  یو نگاهم رو ستادمیگرد کردم کنارش، باال سرش ا قبع
 با مونینفر

 !ماند رهیخ هومن
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 .تو قشم بود شیمال سه.چهار سال پ عکس

 !هومن-

آرام اما خشنش  یزد و صدا یکه رنگ صورتش به قرمز دمیوضوح د به
 بلند

 .شد

 یوقتا به عقلت شک م یواقعا گلبرگ بعض ؟یچرا هنوز عکسشو دار-
 کنم،

 !یادشیهمه بال سرت آورده بازم تو به  نیا کهیمرت

 کاناپه پرت کرد و با یرا رو لیبزنم که از جا بلند شد، موبا یحرف خواستم

 !از کنارم گذشت و سمت اتاق رفت رم،یدوش بگ رمیم-:گفتِن 

 !وا

 !کرد ینجوریا چرا

کاناپه برداشتم و دوباره  یرا از رو لمی، موباو خم شدم دمیکوتاه کش یپوف
 رفتم

 .آشپزخانه سمت
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 !اه

 !شام درست کنم دیبا حاال

 !که یریمینخور نم خوب

نان  دم،یشبشقاب ک یتفت دادم و تو ازیگوشت چرخ کرده را با پ یسرسر
 و

 یلقمه  کیخودم  یگذاشتم و برا ریم یرا هم رو وانیآب و ل پارچ
 کوچک

 .گرفتم

 .حواسم را به خودش جمع کرد لمیموبا زنگ

 .بود رها

 .دادم جواب

 .سالم-

 .بشاشش بلند شد شهیهم یصدا

ازت  یخبر ف،یاحواالت شر ؟یخوب ،ییسالم دختر دا کیعل-
 .یصندل ی!نشستم روستین
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 !شمال میدوبم، اومقربانت خ-

 .متعجبش بلند شد یصدا

 ؟یبا ک ؟یعه، به به، ک-

 !بابا وستدختر د نا،یا تایآر... آناه با

 !شدم مانیآراد، اما پش میبگو خواستمیم

خواستم فکر بد  یکردم اما نم یم فیتعر شیرا برا زیهمه چ یبرگشتن
 !بکند

 آراد هم هست؟-

 !داشت یاز آراد چه خبر نیگرد شدند، ا میها چشم

 ؟یدونیتو از کجا م-

 .دیخند

 !گهید گه،ید-

قع فقط آراد هست، رها، آره هست، در وا یاز پشت بست طونویدسِت ش-
 تایهآنا

 !رد گم کردنن یشوهرش برا و
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 .بار بلند تر بود نیخنده اش ا یصدا

 دمیرها باور کن خودمم نفهم دیببخش-ها! یوخ خبر ند هی گه،یبله د-
 وردم، حاالدر آسر  نجایاز ا یچجور

 یلیآراد خ نیحد بدون که ا نیکنم فقط تا ا یم فیمفصل برات تعر امیم

 شما پررو تره یایاز برد گما،یپررو م نیبب یعنیپرروئه!  یلیخ یلیخ یلیخ

 !گهیخودت حساب کتاب کن د گهید

 :گفت دیخند یکه م یدر حال رها

 یاریدر ن یپرروام، جان رها گلبرگ خل باز یجان من عاشق مردا یا-
 ها، نزن

هم  یدرت آورده کل ییاز الک تنها یگفت چجور ییزندا ارو،یپر  تو
 دعاش

دختر خوب، نترس  نیبچسب بهش آفر یتوام دو دست گهید کرد
 !خوردتینم

 !وا رها، توام-

 .زد غر
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 بابا ،یغم بغل کرده بود یزانو هیچ ،یگیبگو بد م گمیبد م ؟یها منم چ-

  سازه، یخوب و شاد نم یکه برات لحظه ها یمن زندگ زیمن عز خواهر

 پروا و آزاد بود، بقول یب یرها خودش از جمله دخترا دم،یبلند کش یوفپ

 !ایدن یتمام عشق و حال ها ی هیبود، پا هیپا خودش

نشده منم  یزینکن، فعال که چ ادیداغشو ز ازیخب حاال توام، پ لهیخ-
 نشستم

کنار  نیبر نیپاش نه، خوتو خو یشمال، چرا نشست یوا، مثال رفت-خونه! تو
 ،یستیپ ا،یدر

 .ییجا یساحل

 شرتیآشپزخانه بردم که آراد با شلوارک و ت یرا سمت ورود نگاهم
 با یطوس

 .کرد ینم دار دست به کمر با خنده نگاهم م یموها آن

 .ازش گرفتم ضیغ ایرا  اهمگن

 ؟یزنیچرا حرف نم ؟یهست یگل-

 .میکن یصحبت م ها، آره آره هستم، فعال برم بعدا با هم-
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 .دیخند

 !یکرد که هنگ کرد کارتیچ ،یاضطرار تیها، وضع-

 .کم زر بزن، خداحافظ شعوریب-

 .که رها غر زد دمیقرمز رنگ را لمس کردم و شن ی دکمه

 !باز هار شد-

تو نگاهش  یقرار دادم و رو به آراد که با همان خنده  زیم یروا ر لیموبا
 رهیخ

 .دمیکرد توپ یم نگاهم

 !گهیشامتو بخور د نیبش ایب ه،یها چ-

 .را بغل کرد شیباال رفت و دستش ها شیکه ابروها دمید

 .باز!نگاهش نکردم هیچ ،یحاال چرا اخم کرد-

 !یچیه-

 بود؟ یک ه،یلیکه خ یچیه-

 .ختمیخودم ر یآب برا یوانیل

 !یکی-
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 .نشست میخنده روبرو با

 !رهندا اسم یکیخو اون  ،یدیم لیعه، حرف خودمو به خودم تحو-

 .را باال بردم میابروها

 !نچ-

 .قورتش داد هیگنده را چپوند تو دهنش، در عرض چند ثان ی لقمه

 !یخوریچرا نم-

 !ندارم لیم-

 انیکه دستش م دریحرف خواست دوباره لقمه بگ یرا کج کرد و ب لبش
 نیزم

 .نگاهم کرد یجور کیهوا ماند،  و

 بهت گفتم، به یزیدم چتو غذا، بخدا من غلط کر یختیر یچ یجان گل-

جوونما، بخدا آرزوها  یلیمن هنوز خ زمیگلبرگ، عز گه،ید گمیم شخصه
 دارم،
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آرزوهام برسم مخصوصا هنوز اون  شترینتونستم به نصف ب هنوز
فص کتکش بزنم دلم خنک  هینکردم که  دایپ هامو یبچگ کیکوچیوالیه

 نه ایبشه 

 ...نکردم، گلبـ دایشدمو پگم  ی مهیهنوز اون ن نیبب

 .ام را با گاز گرفتن لبم مهار کردم خنده

 ؟یگیچرا چرت و پرت م گه،ید هیکاف-

 .دیصورتش کش یور یخنده دست با

 انگار به یکن ینگاهم م یورج هی ،یخوریکنم، خودت که نم کاریخب چ-

 !کنه یخو آدم شک م یتشنه ا خونم

 .چپ نگاهش کردم چپ

 من تورو بکشم و دیم دست باال گرفته، آخه چرا باخودشچه  نشایحاال بب-

 !بکشم دکیاسِم قاتل رو به  بخاطرت

 .کرد زیر چشماشو

 ؟یخوریپس چرا نم ا،یگیراس م-

 .دمیکوتاه کش یپوف
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 !محترم یندارم آقا لیم گم،یبار گفتم بازم م کی-

 .شوند یم یکی شیکه گفتم االن دو تا ابرو ها یکرد، جور اخم

مگه اسم ندارم  ،یکن یمحترم م یمحترم آقا یآقا یه هیگلبرگ چ-
 .را باال بردم میمن!ابرو ها

 !آقا آراد دیخب ببخش-

 اش را داخل ینیریاز حرص دستش را مشت کرد و لب زشدم که  متوجه

 !دیکش دهانش

 م،یپاشو جمع کن بابا شامم نخواست دست،یفا ینچ، با تو حرف زدن ب-
 حاضر

 .ایکنار در میبر شو

 .نگاهش کردم بعجمت

 االن؟ ا؟یدر-

 .بلند شد شیجا از

 چشه مگه االن؟-

 :را تند تند جمع کردم و در همان حال گفتم زیم یرو
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 !سرما نیتو ا ،ینصف شب-

 :-گفت آشپزخانه خارج شد و در همان حال از

 !میشینم ادهیپ نیسرد بود از ماش ادینداره، اگه ز اشکال

 .زدم غر

 میجن جلو رو نیاز آشپزخانه خارج شدم که ع!میریم یچ یپس اصال برا-
 .ظاهر شد

بعد  م،یسرده نر یگیاول م ستا،یبا خودتم مشخص ن فتیتو تکل یبابا گل-
 یگیم

قسمت مغزت م اون فک کن م،یریم یپس برا چ میبش ادهیپ میخواینم اگه
 که

 !تموم کرده یباطر ایفکر کردنه سوخته  کارش

 .ستادمیا شیبه کمر جلو دست

 میبش ادهیپ میاگر هم رفت م،یسرما نر نیتو ا گمیمحترم من م یقاخب آ-
 الاقل

 !میقدم بزن کمی
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 :ام و با حرص گفت یشانیپ یانگشت شصتش زد رو با

 که من بزنم چپ و یها، ا محترم یمحترم، باز گفت آقا یباز گفت آقا-

 !نویکنم ا راستش

 .زد داد

 !کنم تو کوچه ها یوتت ممحترم ش یآقا یبگ گهیبار د هیجان مادرم  یگل-

 !نیگرد شده نگاهش کردم، چش شد ا ییچشم ها با

دهانم را به زور قورت دادم که با همان اخم وحشتناک و صورت قرمز  آب
 شده

 :گفت اش

 ی!فقط توانستم سرم را تکان بدهم، روانایب عیتو ام سر نیتو ماش رمیم-
 بزند به قول میبگو یزیچ دمیبود، ترس

 !تم کندچپ و راس خودش

 چمدان یو سمت اتاق رفتم، پالتو و شالم را از رو دمیکش قیعم ینفس

و بعد از  دمیکش میلب ها یرنگم را رو یو تن کردم، رژ زرشک برداشتم
 زدن
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 .خارج شدم نرم کننده از اتاق یو کم ملیر

آشپزخانه جا مانده بود، دوباره سمت آشپزخانه رفتم و  زیم یرو لمیموبا
 بعد از

 یرفتم، هر آن فکر م ید سمت خروجتن ییبا قدم ها لمیموبا برداشتن
 کردم

 !اندازد یداد و هوار راه م االن

هو متعجب سرش را  کینگاهم کرد و  یچشم ریکه شدم ز نیماش سوار
 باال

 .آورد

 !در نوسان بود میچشم ها و لب ها نیب نگاهش

 شیلب ها یرو ن،یزم یرو یزیینشستن برگ پا نیآرام آرام ع لبخند
 نشست

 !دستش سمت صورتم آمد و

 !یچه خوشگل شد-

 افتی شیافزا میگرفتم، داغ شدن گونه ها نییزده نگاهم را پا خجالت
 یصدا
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 !آراد بلند شد یخنده  تک

 کردمنگاهش  ی!عصبدیخند یداشت به من م شعوریب

 !تو یگیم یخاک تو سرم چ-

 .اخم کرد یالک

 ...خـچرا -

 .حرفش شد یمانع ادامه  لشیموبا زنگ

 .خارج کرد و جواب داد بشیداخل ج از

 سالم ناصر جان، چخبر؟-

 .دیکه بلند خند دیشن یدانم پشت خط چ یمکث کرد و نم هیثان چند

قربانت،  م،یبه موال، نوکرتم، آقا باشد که جبران کنم، چاکر یدار ییفدا-
 یاوک

 هیآدرسو، جان داداش  فرستمیاالن م نیبوسه، آره من هم یدستتو م پس

 .ریقربانت، شبت بخ ،یا دونه

 .کردم یکرد و رو کرد سمت من که نگاهش م قطع
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گفتِن 'صبر کن' !سرش را تکان داد و با یبگ یزیچ یخوایچخبر شده؟ نم-
 را روشن کرد و شماره لشیموبادوباره 

 .گرفت

 .دم گوشش گرفت

 .حل شد نیبب ؟یالو فرنود، خوب-

. آره طارویکنه بل یاالن ناصر خودش زنگ زد فردا پست م نیهمه آر-
 رفت و

نکنه ها من حال و حوصله اره و  یبسپر لشکر کش تایفقط به آناه رگشتب
 اوره

 .کوره رو ندارم یشمس و

 .دیخند

 !آها آره، باشه پس فعال-

 پیتا لشیموبا یتو ییها زیچ هیرا راه انداخت و همان طور تند تند  نیماش

 .دکر

 .دوستش فرستاد یرا برا نجایزدم آدرس ا حدس
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 .داشبورت انداخت و راه افتاد یرا رو لیکه تمام شد موبا کارش

 :که خارج شد گفت الیو از

 چخبر؟ یخب گل-

 .کرده بود یقاط ردم، پاکنگاهش ک متعجب

 .شماست.با خنده نگاهم کرد شیخبرا که پ-

 .گل کرده تیآهان پس بگو، فضول-

 .را برگرداندم میاخم رو با

 !یادب یب یلیخ-

 .دیرا جلو آورد و محکم گونه ام را کش دستش

 !خبر دارم برات هیاخم نکن گل خانم، -

 .نزدم یحرص دستش را پس زدم و حرف با

 !کن با توامر نقه گمیِد م-

 !بشوم و تا خانه بدوئم ادهیپ نیخواست از ماش ینزدم، دلم م یهم حرف باز

 یلیکرد و خ ادیرا ز نیسرعت ماش د،یبلند کش یفگذشت که پو قهیدق چند

 :گفت یجد
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 نه ،یبش یعصبان ،یبکش غیج ،یبهت، داد بزن گمیم یزیچ هی یگل نیبب-

 !یدیفهم و،ت دونمیمن م یرو حرف من حرف بزن ،یاریب

 .دمیهم کش یتو شتریرا ب میها اخم

 !یریبگ میمن تصم یبجا یحق ندار-

بل  ،یببرمت خوش گذرون خوامیدارم، مدارم خوبشم -خشم نگاهم کرد. با
 !نه من نه تو یریبگ

 .را گرد کردم میها چشم

 چرا نایا تایآناه نمی! اصال ببستین یشمال اومدن خوش گذرون دیببخش-

 ومدن؟ین

 .نگاهم کرد یمچش ریز

 !ست گهید زیچ هیفعال موضوع  ال،یخیاونارو ب-

 .زدم پوزخند

 میریگیم جهیحساب نت نیپس با ا ومدن،یاما ن انیاونا هم م یتو گفت-
 شهیمن
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 نایاگر مامان ا ه،یکارا چ نیمنظورت از ا دونمیحرفات حساب کرد، نم رو
 ییبو

 !شهیبد م یلیخ میکه تنها بود ببرن

 نیسرعت ماش هیاز ثان یچفت شده نگاهم کرد و در کسر ییدندون ها با

 !آن احساس کردم قلبم از جا کنده شد کیباال رفت که  یجور

 .اعتراض بکنم که با دادش احساس کردم کر شدم استموخ

 نیکه تو خودش نباشه، غمگ حیگردش و تفر رمیم نویبسه، منو باش که ا-

 تایکنه، آناه یت بد مبرداشکنم  یم یناراحت نباشه، حاال هر کار نباشه،
 نایا

خاک تو سر من که به  یا م،یر دارخو به جهنم، مگه ما به اونا کا ومدنین
 فکر

رفتم  یشانیترمز که با پ یزد رو یجور هیصدم ثان کی یخاک!تو ام،وت
 !داشبورت یتو

خارج شد اما آراد  میمحکم از گلو یام گرفتم و آخ یشانیرا به پ دستم
 بدون

 ش را دور فرمان حلقه کرده بود و معلوم بود داردن دستبه م تیاهم
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 !کند یم یخودخور

 !بود رهیخبه جلو  و نگاهش دیکش یو کشدار م یعصب یها نفس

 .ام تا فرق سرم نفوذ کرده بود یشانیکردم و درد پ یم جهیسرگ احساس

 ...شـیم-

 .برگشت سمت من یعصب

تو،  یهست یفرارگذار چرا از گشت و  نم،یساکت باش بب ششششش،یه-
 چرا

 نایآنا ا نکهیاز ا نجا،یآوردمت ا نکهیدارم از ا یمن منظور یکن یم فکر
 ومدن،ین

 !دهیبه آخر رس ایچته؟ مگه دن ؟یکم دار ؟یضی؟ مرچرا واقعا

 !باشه ینجوریتو که ا رِ یشناسم غ ینم ویکس من

 ننه! تموم شد! او ای یبفهم یخوایگنِد گذشتتو فراموش کن، م یزندگ اون

 مت،یکه تصم یخانم عاقل و بالغ کیتو تموم شده! االن تو  یقبل یزندگ

نه به بابات نه مامانت  شه،یمبه خودت مربوط  زتیکارت، همه چ رفتارت،
 نه
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تو  یبجا نکهیکنند نه ا تییراهنما توننیم تایبه کوروش. اونا نها یحت
 میتصم

بکنم  تیرتم کاخواس یثال! اگر مبا تو بکنم م تونمیم کاری.من چرنیگیم
 همون شب

 !ارمیتونستم سرت ب یم خواستیدلم م ییراحت هر بال یلیخ

 .دیکش هوار

 !نیکمکت کنم، هم خوامیفقط مبفهم من  یِد لعنت-

 .گرفتم نییکرده سرم را پا بغض

باز داد و هوار راه  دمیترس یخواست بلند هق هق بکنم اما م یم دلم
 !ندازدیب

 .برگرداندمدادم و سرم را سمت پنجره هزار زحمت بغضم را قورت  به

 شیکه او در پ یدانم چقدر گذشت که دوباره راه افتاد و با سرعت ینم
 گرفته

 .ایکنار در میدیرس عیسر یلیخ بود

استرس  ایدانم از ترس بود  ینم دم،یدیم یبود و تک و توک آدم خلوت
 که
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 .زده بود خیتنم  تمام

 .شد ادهیحرف پ یمغازه نگه داشت و ب کیرا بغل  نیماش

دستش  یکوچک تو یبسته  کیمغازه رفت و چند لحظه بعد با  سمت
 خارج

 .شد

 دینکش یلبش قرار داد و طول یگوشه  گاریس یداد و نخ هیتک نیماش به
 که

 .شدم ادهیداشبورت گذاشتم و پ یرا رو لمیبلند شد.موبا دودش

 .زد به صورت سرخ شده ام یلیسرد س یهوا

 .نداد یتیه شد اما اهمتوج. مستادمیا کنارش

 :را بغل کردم و گفتم میها دست

 !یبکش گاریس رونیب یایب نیتو ماش یتنهام بذار نجایا یمنو آورد-

 میرا جلو گاریس ینگاهم کرد و بدون توجه به حرفم بسته  یچشم ریز
 .گرفت

 ؟یکشیم-



@Romanbook_ir 

 

110 

 

 خدا آخرش گار،یس ان،یداشتم. قل یخوب یآمد، کال با دود رابطه  ینم بدم
 را

 !کند ریخ به

 .از داخل بسته خارج کردم یرا جلو بردم و نخ دستم

 گاریس یشن کرد و جلولبم که خود آراد فندک را رو یگوشه  گذاشتم
 .گرفت

 .پک بزن-

را سوزاند و باعث  میروشن شد، دودش تا ته گلو گاریپک زدم که س قیعم
 شد

 .فتمیسرفه ب به

بکشد که دستم را  رونیانم بگشتان نیرا از ب گاریبا اخم خواست س آراد
 عقب

 .بردم

 .خودتو یبندازش دور تا خفه نکرد-زد. غر

 .بهش رفتم یغره ا چشم
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 .بلدم خودم رینخ-

چند ساعت  نیگار که هملبش کج شد اما لبخند نزد. انگار نه ان ی گوشه
 شیپ

 یثابت تی! کال شخصدیخند یانداخت و غش غش م یمرا دست م داشت

 !کرد یرنگ عوض م یهپرست  آفتاب نیع نداشت،

 یآراد با آفتاب پرست ناخودآگاه خنده ام گرفت اما به هر زحمت هیتشب از
 بود

 .گرفتما ر شیجلو

 .خاموشش کردم میو با پا نیکه تمام شد مثل آراد انداختمش زم گاریس

را سمتش کشاندم، سرش روبه آسمان بود و دستش مشت. انگار  نگاهم
 که به

 .که اعصابش را ناراحت کرده ندک یفکر م یزیچ کی

 .دمیاراده پرس یب

 شده؟ یزیچ-

 .کردآورد و بدون نگاه بهم کوتاه زمزمه  نییرا پا سرش
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 !نه-

 .چپم را باال دادم یابرو

بدانم!نگاهم از صورتش  یزیخواست من چ ینم اینشده  یزیچ حتما
 .سوق دادم میو به جلو رو دمیکش

رفتند و  یدست تو دست هم راه م یپسر که نه آقا و خانم جوان دختر
 یصدا

 !شد یاکو م میگوش ها یتو دنشانیخند

ضربان  شتریشدند قلب من ب یم تر کیآمدند، هر قدم که نزد یما م طرف
 یم

 !شدند یناباورانه گرد تر م میو چشم ها گرفت

 !ایرو ایبود  تیواقع دم؟یدیم چه

 یرویپ میت هاتمام تنم هم از دس دند،یشروع کردند به لرز میها دست
 !کردند

 !م کنار آرادآن ه د،ید یمرا م دیخودش بود اما...اما او نبا یآر

 نیچگونه خودم را داخل ماش دمیدادم و نفهمدهانم را بزور قورت  آب
 !انداختم
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قلبم  یزد و احساس حالت تهوع داشتم، دستم مشت شد رو ینبض م سرم
 و

را  میبازو دهیترس یشدم. متعجب و کم نیماش ینشستن آراد تو متوجه
 گرفت

 .آرام کنار گوشم نجوا شد شیصدا و

 شده گلبرگ؟ یچ-

 یاست اسمم را کامل تلفظ م یعصب اینگران  یشده بودم که وقت متوجه
 .کرد

 .قلبم برداشتم یرا محکم بستم و دستم را از رو میها چشم

 هیآن قدر اعصابم خراب شده بود که دلم فقط گر م،یدانستم چه بگو ینم
 یم

 ؟یچ ی!برایمتیاما به چه ق خواست

 !او نه، بخاطر خودم بخاطر

 .حرف بزن با توام یگلبرگ حرف بزن، ِد لعنت-

 .و کالفه اش باال بردم یرا باز کردم و نگاهم را تا نگاه عصب میها چشم
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 .آلود زمزمه کردم بغض

 !ترکه یحالم بده، دلم داره م-

 .صورتم نشست یرو دستش

 ؟هویشد  یچرا خب؟ چ-

 .دمیکوتاه کش یصورتم برداشتم و آه یرا از رو دستش

 شیدلم آت ازش متنفرم، از خودش و تمام خاطراتش اما بازم نکهیبا ا-
 رهیگیم

دست تو دست قدم زدنش  شنوم،یم گهید یکیخنده هاشو با  یصدا یوقت
 هیبا 

 !کشه یتمام وجودمو به خاکستر م گهید زن

 !دهیمم منظورم را نفهکرد. مطمعن بود ینگاهم م جیگ آراد

که اشک  یداشبورت برداشتم و در حال یکوچک رو یاز جعبه  یدستمال
 جمع

 :گرفتم گفتم یم چشمم را یگوشه  شده

 !شد ی!سکوتش طوالنگهیزن د هیهومن بود، با -
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 دم،یلحظه ترس کیسرخ شده اش  یچشم ها دنیرا باال بردم و با د نگاهم

 !ستادیاز کار ا یم لحظه اکه با دادش قلب بزنم یحرف خواستم

 یمتنفر یگیمگه نم ،یهنوز تو فکرش یچ یگلبرگ؟ واقعا برا یچ یبرا-
 ازش،

 گهیزن د هیبا  دنشیپس چرا با د ،یستیبه فکرش ن گهید یگینم مگه
 حالت بد

 ستا،یتو از تنفر ن یکارا نیچرا واقعا؟ گلبرگ، ا ،یکن یچرا بغض م شه،یم

 کنه،یبغض نم گهید یکیکنار  دنشیاشه با دمتنفر ب یکیکه از  ی! آدمبفهم

 هنوزبفهمونم بهت! خانم عاقل، بفهم تو  ای نارویا یفهمی! مشهیبد نم حالش

 !! خریتو.هنوز.خر ،یتو هنوز به فکرش ،یعاشقش

صورتم قرار  یرا رو میجفت دست ها رم،یهق هقم را بگ یجلو نتوانستم
 دادم

 !را پر کرد نیماش یفضاهق ام تمام  هق

 .فرود آمد و دوباره داد زد نیفرمان ماش یکه مشت محکم آراد رو دمید



@Romanbook_ir 

 

116 

 

بخاطر  ،یزیریم وله اشکگوله گ ینجوریا یدار یبخاطر چ گه،ید هیکاف-
 هی

 شرفیخوب عمرتو هدر داده، اون ب یناموس که تمام روزا یب مردک
 ارزش تف

 !هیصورتم نداره چه برسه گر تو

دوش  کیو دلم  دیلرز یام تنم مام را متوقف کردم، تم هیزحمت گر به
 گرم

 یاز ته دل!آراد سکوت کرده بود و من دلم م ی هیگر کیخواست و  یم
 نزند نه! فقط آرام بزند! داد خواست حرف

 !دبو یعصب یلیبکند، سر به سرم بگذارد اما نه، انگار خ یبزند! شوخ حرف

 همسرخ شده اش را تو نگا یکنم و چشم ها یمتوجه شد نگاهش م یوقت

 !نگاهم کرد رهیو خ دوخت

زمزمه کرد، متوجه نشدم و آرام  یزیلب چ ریو ز دیطول کش نگاهش
 :دمیپرس

 ؟یچ-
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نگاهش را به جلو  د،یصورتش کش یرو یه خودش آمد و دستلم بسوا با
 داد و

 .برگشت میکه آمده بود یرا روشن کرد، دور زد و از همان راه نیماش

 .اتاق و در را از پشت قفل کردم یرفتم تو میمستق الیو میدیرس یوقت

شود اما  یکوفتم م یکردم حاال با اخالق آراد چند روز شمال حساب فکر
 اشتباه

 .کردم یم

 و بدون را باز کردم، متعجب میچشم ها یآهنگ شاد و بلند یبا صدا صبح

 .به ظاهرم از اتاق خارج شدم و سمت صدا طرف آشپزخانه رفتم توجه

کرد و همان  یصبحانه را آماده م زیداد تند تند م یکه قر م یدر حال آراد
 طور

 !کرد یم یبا آهنگ هم خوان هم

هوا و بلند  یداد که نتوانستم نخندم، ب یان مبا مزه بدنش را تک آنقدر
 قهقهه

 ییخشک شد و بعد با چشم ها شیسر جا هیچند ثان چارهیکه ب زدم
 متعجب و
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شد که با  یتمام م شده برگشت سمت من!کم کم خنده ام داشت گرد
 !اش دوباره استارت زدم افهیق دِن ید

کرد به که خود آراد هم از شوک در آمد و شروع  دمیخند یم یجور
 !دنیخند

 !آمد یمباال ن گرید نفسم

دلم گرفتم و با ته  یرفتم و نشستم، دستم را رو یزحمت سمت صندل به
 مانده

 :خنده ام گفتم ی

 !تو یداد یقر مچه با حال  د،یخدا دلم ترک یوا-

 :گرفته گفت یینشست و با صدا میاز خنده روبرو سیخ ییبا چشم ها آراد

 !یبلد دنیتوام خند مایخودمون یول-

 .چپ نگاهش کردم چپ

 !خندمیمسلما م نمیخنده دار بب زیمن دل ندارم، خب چ مگه-

 من خنده دار بودم؟ یعنیعه، -

 .رم را تکان دادمخنده ام گرفت و س دنشیرقص یآورد ادیبا  دوباره
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 دنیخاطره و خند دیتجد ینگرفتم ازت، برا لمیشد ف فیآره باور کن، ح-
 یعال

 !بود

 :را خورد و گفت وانیداخل ل ریاز ش یمتک خنده ک با

را باال بردم  می!با لبخند ابرو هاشهیخانم بخند، نوبت منم م یخب گل لهیخ-
 .نگفتم یزیو چ

 :اتاق گفت یرفت تو یکه م یالخوردن که تمام شد آراد در ح صبحانه

 !ایکنار در میریناهار م-

 !دنیبا حرفش شروع کرد به کوب قلبم

نه  ندیخواست نه او مرا بب ید، اصال دلم نمآنجا باش باز هومن دمیترس یم
 من

 !را او

 :را کوتاه گاز گرفتم و گفتم لبم

 !تهران؟ میبرگرد شهیم-

 !منیاش را بب یعصب یتوانستم چشم ها یم دهیند
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 ستادیا میسرخ روبرو ییکه با چشم ها دینکش یام درست بود، طول حدس
 و با

 .دیاما آرام پرس یعصب یلحن

 ن وقت؟چرا او-

 .من کردم من

 ...منم باشگـ م،یبرگرد م،یندار یکه کار نجایا نجا،یآخه، خب آخه ا-

 خوامیبرا من، از کجا معلوم باز اونجا باشه، بعدشم اتفاقا م ارایبهونه ن-
 نهیبب

که توام خوش گذروندن  نهیبب ست،یکه نبودنش برات مهم ن نهیبب تورو،
 ،یبلد

کمک  الیپسر به خ نیشدم، ا ریسر به ز!یخوش باش یتونیو م یآدم توام
 !کرد یبه من داشت نابودم م

 .نزدم..دستش جلو آمد و سرم را بلند کرد یحرف

 ؟یتونیگلبرگ، فراموشش کن، م-

 .خواندم! با همان حال لب زدم یه خودم مرا از نگا یگالفک خودم
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 !آره-

 .شد شیمحو مهمان لب ها یلبخند

 !کنم یکمکت م-

 !یند اجبارد تلخ، هر چزدم، هر چن لبخند

 ؟یگل گل-

 .بلند کردم لیموبا یرا از رو سرم

 بله؟-

 .دستش یتو خیکرد به س اشاره

 .بابا، غذات سرد شد ریبگ-

کردم  یمرغ ازش سوا م یتکه اه ک یرا از دستش گرفتم و در حال خیس
 :گفتم

 :دیغه!آراد بدون توجه به حرف من پرسکه هنوز دا نیا-

 زد؟ زنگ بهت یبود اومدن یک-

 .نان گذاشتم یرا رو خیس

 ی! راستمیگردیبرم یک م،یکن یم کاریچ مییکجا نهیبب خواستیبابا بود، م-
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گرفتم  هم زنگ زده بودم متوجه نشده بودم اما باهاش تماس تایآناه
 جواب

 .نداد

 .اش یشانیپ یتو دیحرفم آراد محکم با کف دستش کوب با

 .بگم بهش یش کردم حاال چشدا، به کل فرامو یچ نیبب یآخ آخ گل-

 .نگاهش کردم یسوال

 ؟یبگ یچ یبه ک-

 .بشیزد به ج دستشو

مثال  یگذاشتم فراموش کردم... لعنت نیاشتو م شبیاز د لمویبابا، موبا یا-
 طیبل

 !شیبرا ک میداشت

 .را گرد کردم میها چشم

 کجا؟-

 .!لب زدیتوقف کرد، بدون پلک زدن میتو چشم ها نگاهش

 !نکن ،ینجورنکن چشماتو او-
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 .دمیرا در هم کردم و دوباره پرس میابروها

 کجا؟ طیبل-

 :برود گفت نیشد سمت ماش یکه بلند م یو در حال دیبلند کش یپوف آراد

 !از ناصر هم نشد یخبر ش،یک-

 ه؟یناصر ک-

 .به دست سمتم آمد لیموبا

 .هارو بفرسته برامون طیهمون که قرار بود بل-

 ...سر خود تصـ ؟یکشک چ ،یآش چ ؟یچ طیبل-

 :را گذاشت دم گوشش و تند گفت لیموبا

 .گمیبذار صحبت کنم بعد م س،یه-

 .داد لمیتحو یکردم که چشمک حرص نگاهش با

 .الو ناصر، قربانت-

-... 

 ...-.جا مونده بود به کل فراموش کردم نیتو ماش لمیباشرمنده مو-

 .یعه، نگو، وا-
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-... 

خودم بود، دشمنت، چاکرتم،  ریبابا تقصپوف، باشه حاال اشکال نداره، نه -
 !فعال

 ینگاهش م رهیگذاشت و به من که خ نیزم یرا رو لیکرد و موبا قطع
 کردم

 :گفت

 !نشد-

 .دادم نیرا چ لبم

 ؟یچ-

 .دیصورتش کش یدست رو یعصب

رزرو کرده بودم برا امروز صبح، به کل فراموش کردم، ناصر قرار  طیبل-
 طیبود بل

نکرده زنگ  دایآدرس رو پ ارویبرام بفرسته،  وستاشاز د یکیرو از  ها
 زده ناصر

پرواز  گهیزنگ زده من جواب ندادم، د یاز کدوم راه و فالن، اونم هرچ که
 دهیپر
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 !یدیدم ع ستیهم ن جا

 .زدم دلبخن

 یریگ یم میمن تصم یاجازه جا یب گه،ید شهیم نیشانس من، هم-
 ینجوریا

 ..چپ چپ نگاهم کردشهیم

 !رغذاتو بخو-

 .گذاشتم نیزم یرا رو یخال خیس

 !دمیترکآخ -

 .چهارم را برداشت خیس آراد

 .ینخورد یزیتو که چ-

 .از نوشابه ام را خوردم یکم

 .یشدم، مرس ریبود، س ادیز یلیخ-

 .تکان دادا ر سرش

بزنم برات،  خیجوجه س یکه ه ینوش جان، فقط از فردا کچلم نکن-
 دونمیم
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 .نشورو پر گهیشده بود اما د خوشمزه

 .شیبازو یرو دمیرا برداشتم و آرام کوب یخال خیخنده س با

 .کرد شهیهم نم شیو کار ییپررو ،ییپررو-

 .م شدهغذا هض میقدم بزن کمی میصد در صد! خاال پاشو جمع کن بر-

 م،یدیها را داخل کاپوت چ لیتمام وسا نکهیحرف بلند شدم و بعد از ا یب
 آراد

.سکوت..سکوت من میقدم زنان جلو رفتحل سا یرا قفل کرد و تو نیماش
 ناگفته که یپر از حرف بود، پر از درد و دل، پر از حرف ها

تم دانس یو سکوت آراد.. نم مینکرده بودم که بگو دایرا تا حاال پ یکس
 وتسک

 !یدوست داشتن یبایسکوت ز کیبود،  بایبود اما هر چه بود که ز یاز چ او

 !بگو یزیچ هی-

 .داشت یاز من توقف هم صحبت طانیاد شکردم، آر نگاهش

 .را دوباره به جلو سوق دادم نگاهم

 بگم؟ یچ-
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 ؟یخوب-

 .دمیخند

 !یاوهم، عال-

 .دمیاش را شن قینفس عم یصدا

 !یوبخوبه که خ یلیخوبه، خ-

 شدند، دست یباز و بسته م یه شیسوق دادم، دست ها نییرا به پا نگاهم

 !رندیرا بگ شید دست هاشتندا لیتما من چه قدر یمن، دست ها یها

 !حس نیا

 !آرامش نیا

 !حال خوب نیاحساس!ا نیا

 !یلیبود، خ بیعج یلیاز مدت ها، خ بعد

 .را بغل کردم میها دست

 .آراد یخوب یلیتو خ-

 .ستادیا

 گلبرگ؟-
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 .ستادمیا شیروبرو

 بله؟-

 .دیخش دارش به گوشم رس یصدا

 ؟یگفت یچ-

 .را با زبانم تر کردم لبم

 !یخوب یلیگفتم تو خ-

 هم فشرده شد  یلبش رو د،یخند شیها چشم

که اسمم را صدا کرد  ییآشنا ینا آشنا یصدا انی...حرف آراد مـیمن م-
 .گم شد

 گلبرگ؟-

 .اش دوختم بیعجاه نگ یگنگ و متعجبم را تو نگاه

 یزیچ شیوقت نتوانستم از نگاه ها چینگاهش گنگ بود، ه شهیمه
 بخوانم، در

 !مثال مشترکمان یپنج سال زندگ تمام

 !بدون توقف اش یها دنیباز شروع کرد، به کوب قلبم
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 .حس یحِس ب یس بود، بح یشده بودم، تمام بدنم ب الل

 .ستمین شیب یکه مجسمه ا انگار

 .دیگو یدم چه ممن متوجه نبوخوردند اما  یتکان مهومن  یها لب

آراد که دستم را گرفت به خودم آمدم، برگشتم سمت او و نگاه  دست
 ترسانم را

 .اش دوختم ینگاه عصب یتو

 !میبر-

 !کردم یموگرنه من سکته  میرفت یم دیبا م،یرفت یم دیبا آره

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا نم،یبب سایوا-

 .تشبرگشتم سم دوباره

 یبابا م ایاگر به کوروش  ؟یدادم وگرنه.. وگرنه چ یجوابش را م دیبا
 گفت چه؟

 .شدم!من من کردم یم بدبخت

 ...با دوسـ یعنیمن، اومدم، -

 شما؟-
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 .جانم نفوذ کرد قیو پوزخند هومن تا عم دیسوال را پرس نیبود که ا آراد

 .سوالو از شما بپرسم نیخواستم ا یاتفاقا من م-

 !باشهبهت داشته  یکنم ربط یفکر نم-

رنگش قرار داد و  یمشک شرتیسوئ بیرا داخل ج شیدست ها هومن
 :گفت

نداره، اما فکر کنم به کوروش ربط داشته باشه،  یبه من که نه ربط-
 مطمعنم

 موقع سال، شمال، کنار نیا به،یمرد غر کینداره خواهرش با  یاطالع چیه

 !ایدر

 .را به من دوخت نگاهش

 !هوم-

خدا لعنتت کند هومن،  دن،یتنم شروع کرد به لرز تنها قلبم بلکه تمام نه
 خدا

 !یباعث رنج و عذابم هست شهیکند که هم لعنتت

 .لباسش را گرفت ی قهیبرد سمتش و  ورشی آراد
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 !کهیکم زر بزن مرت-

 !شود!اما نه یاالن دعوا م ایخدا دم،یکش یبلند ِن یه

و  دیکش رونیت آراد باز دس اش را قهیتصورم هومن با آرامش  برخالف
 :گفت

 !دیزنم، شما خوش باش یباشه، من کم زر م-

 :قدم عقب عقب رفت و گفت چند

 !بهم گلبرگ خانم میرس یم-

 !بند آمد نفسم

 !ولش کن کنم،ینه خواهش م-

تم را با دست ورص دهیام ترس دهیپر یرنگ و رو دنیسمتم، با د برگشت
 شیها

 .گرفت قاب

 چت شد گلبرگ؟ ه؟یچ-

 .زور لب زدم به

 !خوبم-
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که قدم  نیاما هم نیسمت ماش مینبودم، آراد خواست کمک بکند برو اما
 اول

 رفت  یاهیس میچشم ها هیاز ثان یبرداشتم در کسر را

 .صدای آراد را می شنیدم که اسمم را صدا می کرد
 :زمزمه وار گفتما از هم باز کردم و لب های خشک شده ام ر

 !تشنمه-
 .طولی نکشید که لبه ی لیوان روی لب هایم قرار گرفت

 .که کمی حالم جا آمد چند قلوپ خوردم
 .چشم هایم را باز کردم

 .آرام پرسیدم
 کجاییم؟-

 .م را گرفتتخت قرار داد و دست لیوان را روی میز کنار
 اورژانس، دکتر می گفت فشارت خیلی پایینه، چت شد یهو؟-

 .نگاه از چشم های رنگ شب اش گرفتم
 !نمیدونم-

 !آه آراد مساوی شد با ریزش اشک های من
 !حالم بد بود

دلیلش؟.. نمی دانستم! فقط می دانستم که دلم یک آغوش گرم می خواهد 
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 و
 !همینیک دردودل ساده! 

از روی تخت بلند شد، سمت چپ آمد و  گذشت که آراد نمی دانم چقدر
 سوزن

 .سرم را از رگ دستم خارج کرد
 می تونی بلند شی؟-

 .اشک های روی گونه ام را پاک کردم
 !آره-

 .دستم را گرفت و کمکم کرد
 .کفش هایم را پوشیدم و ایستادم

 .تر شدمچشم هایم لحظه ای سیاه شدند و طولی نکشید که به
 .ا گرفتآراد دستم ر

 سرگیجه داری؟-
دستم را از دستش خارج کردم و در حالی که شالم را جلو می کشیدم 

 :گفتم
 .بهتر شدم-

 بیا وایسا جلوی خروجی برم تسویه" دستی روی صورتش کشید و با گفتِن 
 .از من فاصله گرفت "کنم بیام
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 .سمت خروجی رفتم و به دیوار بغل در تکیه زدم
زخمی شده بود و صدای دستش به شدت  پسر بچه ای کهی م رونگاه
 گریه

 .اش کل اورژانس را برداشته بود خیره ماند
 .مادرش سعی داشت آرامش کند اما غیر ممکن بود

 بریم؟-
 .نگاهم را به نگاه اش دوختم

 .بریم-
هم قدم هم از اورژانس خارج شدیم و بعد از طی چند پله به ماشین 

 .رسیدیم
* 

 .ی چرخیدیمی خیابان ها مشتر بود که تویاعت بنیم س
 !بی حرف و کالمی
 !در سکوت کامل

 !نه او حرفی می زد نه من
 !انگار هر دو روزه ی سکوت گرفته بودیم

 !هوا ابری بود و چقدر دلم باران می خواست، شدید و پر از تمنا
 .آرزویم زود برآورده شد
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و  ست هایم را بغل کردمقطرات ریز باران روی شیشه ی ماشین ریخت، د
 خیره

 .ی بیرون شدم
 .باران رفته رفته شدت گرفت و آراد برف پاک کن ماشین را زد
 !االن فقط یک موسیقِی بی کالم الزم بود و یک فنجان شکالت داغ

انت گاهی دلم تنوع می خواهد، تو باشی و من و یک باران، آن وقت میهم"
 می

 ی، به همینشکالت، به همین سادگکنم به یک موسیقی آرام و یک فنجان 
 "!دوست داشتنی

 .ماشین توقف کرد
 .انگار یک جایی خارج از شهر بودیم

 .نگاهم را از اطراف گرفتم و برگشتم سمت آراد
نگاهش داد می زد که می خواهد حرفی بزند اما لب هایش سکوت اختیار 

 کرده
 .بودند

 .لو آمد، دستم را گرفت و کوتاه فشرددستش ج
 .ان خوردندیش تکلب ها

 !بزنف حر-
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چقدر هم که من دلم حرف زدن می خواست، آن هم با آراد، توی این 
 !باران

 .لب زدم
 !بریم زیر باران-

 :نگاهش خندید، مثل خودم آرام گفت
 !دیوونگی؟-

 .چشم هایم را با لبخند باز و بسته کردم
 !دیوونگی-

 .چشمک زد
 !پایتم شدید-

 .ده شدیمرا باز کردیم و پیا هر دو هم زمان در های ماشین
روبروی هم ایستادیم، قطرات باران روی صورت و تنمان می نشست و 

 انگار نه
 !انگار

 نمی خوای حرف بزنی؟-
 .آه کشیدم

 چی بگم؟-
 .چرا حالت بد شد، فشارت خیلی پایین بود-
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 :یل گفتمبا بغضی بی دل
 بینمش یجوری دلم نمیخواد ببینمش آراد، ازش متنفرم اما..اما وقتی می-

میشم، نه اینکه دلم بلرزه یا دست و پامو گم کنم نه، همون احساس ترس 
 رو

ترسم ازش.. از همین ترس های بی موردمم نفرت  تجربه می کنم، می
 دارم،

 رم دیگه اذیتم کنه،هی با خودم میگم این بار دیدمش جوابشو میدم، نمیذا
 تی نگاهم توی نگاه شیشهجلوش وای می ایستم اما نمیشه، تنم می لرزه وق

 !ایش می افته، اون مرد تمام زندگی منو نابود کرده
 .ا کردند، با بغض و اشک نالیدماشک هایم راه خودشان را پید

متنفرم ازش، متنفرم، هم از اون، هم از خودم، هم از تمام خاطراتمون! -
 قح

 ...من اون نبود، حق من اون زندگی مثال مشترک نبود، من من
 چه اتفاقی داشت می افتاد؟ گرفت،نفسم 

 ...تو..تو مـ-
 !دستم مشت شد کنار تنم -
 چرا؟-

 !نفسش را پف مانند بیرون فرستاد
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 بریم؟-
 .با حرص لب باز کردم

 ...تو حق نداشتـ-
 !پرید توی حرفم

 !هیس بریم، تو خونه حرف می زنیم-
 :دوباره گفتم

 ...ولی تو اصلـ-
 !گلبرگ، خواهش می کنم-

 .روی هم قرار دادم را محکم چشم هایم
 !س از آب بود و سرما نخورم خوب استتمام تنم خی

 !صندلی های ماشین هم خیس شد و تا برسیم خانه لرز کردم
 !دوش آب گرم نجاتم داد

 ر را تازه خاموش کرده بودم در اتاق بی هوا باز شد واسش

 .با چشم هایی گرد نگاهش کردم
 نیستی؟ در زدن بلد-

 .مان باال دادیش را هم زجفت ابروها
 !نچ-
 !درد-
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 .خندید
 !خوش تیپ شدی-

 ام می کرد،  با خشم نگاهش کردم. بیشعور داشت مسخره

 چیه؟-
 مثل من که اینجوری صحبت چیه چیه بی ادب! آدم با یه مرد جنتلمنی-

 !نمیکنه خانم خانوما
 .اه کشیدمآهی کوت

 ن من دقیقا حس پوچی می کنم، میشهتوروخدا مسخره بازی در نیار، اال-
 ..برگردیم تهران، آخه بی دلیل موندیم اینجا چی کار الاقـ

آراد یک هو از جا بر خاست و روبرویم ایستاد، جوری نگاهم کرد که 
 حرفم را
 کردم، فراموش 

 !گلبرگ دوست دارم-
 !قلبم حکم ایست داد

 !مات شدم، نفس ام گرفت، چه می گفت این پسر
 !یی خوردهبه جا شحتما سر

 !چی میگی تو؟ حالت خوبه-
 .پوزخند زد



@Romanbook_ir 

 

140 

 

 !بهتر از این نمیشم-
 !برو بیرون آراد، خواهش می کنم-

 :دستی روی صورتش کشید و گفت
 !میخوام باهات حرف بزنم، مثل دو تا آدم عاقل و بالغ-

 .دندان گرفتم گوشه ی لبم را به
 !بیا بیرون، منتظرتم-

بدون اینکه جوابی از من دریافت بکند با قدم هایی بلند از اتاق خارج شد و 
 در

 !را پشت سرش بهم کوبید
 .حرف اش توی سرم اکو شد

 !میخوامت، میخوامت-
 .خواستن آراد برای من یک حس نامعلومی را به ارمغان می آورد

 !آراد چه معنی داشت؟ اصال خواستن تو دایرةالمعارف
 ...یا یک خواستن ساده

 !لعنتی
 .سمت چمدان رفتم و یک بلیز شلوار آبی آسمانی برداشتم و تن کردم

 .نفسی عمیق کشیدم و از اتاق خارج شدم
 .آراد پشت به من روی کاناپه نشسته بود
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 .روبرویش نشستم، نگاهش قفل نگاهم شد
 !اخماتو باز کن-

 هی هم برایشود و دلیل موجبان قلبم باال رفته برضسرم را پایین انداختم، 
 !نداشتم

 !بیا اینجا-
 .با چشم به کنارش اشاره کرد

 !حرفتو بزن آراد، خسته ام-
 .آهی کوتاه کشید

 از جایش بلند شد و آمد کنارم نشست، نزدیک نزدیک، دستم را گرفت و
 : نگاهش را توی نگاهم دوخت، با کمی مکث باالخره لب باز کرد

 یرون یقا از همون اولین باری که رفتیم بقد-

 ...نمی دونستم چجوری، می ترسم ناراحت بشی و
 :دستم را از دستش بیرون کشیدم و با بهت گفتم

 !چه معنی می تونه داشته باشهباورم نمیشه، -
 .نگاهم کرده دشگیج 

 منظورت چیه؟-
 .کالفه نگاهش کردم

 منظور تو چیه از این حرفا؟ خواستنت تو کتم نمیره آراد، هر چی فکر می-
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 !کنم نمی تونم با دید مثبت به این قضیه نگاه کنم، نمی تونم
 .باز نگاهش پر شد از شیطنت، باز شد همان آراد

 !با دید مثبت نگاه کنی هخب نگاه نکن، قصد منم اتفاقا همینه، کی گفت-
 .زدمجیغ 

 !جدی باش-
 .بلند خندید

خیله خب عصبی نشو، گلی من منظور خاصی ندارم، فقط می خوام به من -
 به

دیدم،  یبهتم زده بود، انگار که رویا م... عنوان یک دوست معلومی یا حتی 
 لم می خواستاصال باورم نمی شد، د

یک کشیده ی محکم بکوبم توی صورت خودم تا بلکه از خواب بیدار 
 !بشوم

 !این پسر چه داشت بلغور می کرد، من با آراد
 !خنده دار بود

بغض! نه نباید بغض می کردم، باید حرف هایم را توی صورتش می 
 !کوبیدم

 :با صدایی لرزان گفتم
خه من با تو! می تونی ر، حالت خوب نیست! آمیگی پس نداری هزیو-
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 بفهمی
من یه زنم، می تونی درک کنی اگر یکی از اعضای خانواده بفهمن چی 

 میشه،
 ...می تـ

 .دوباره زد رو دوِر عصبانیت و دادش پرده ی گوشم را آزار داد

این زمونه زندگی نمی کنی! بیا برو  یه جوری حرف می زنی انگار تو
 جمعش

 !کن بابا، اه
 .مثل خودش داد زدم

 من مثل اونا نیستم، نمی تونم مثل اونا باشم، واقعا چی فکر کردی پیش-
خودت، گفتی یه زن مطلقه خورده به تورم می تونم قشنگ ازش سو 

 استفاده
 !مفکنم، واقعا، واقعا برات متاس
 !زحمت هق هق ام را خفه کرده بودماز جا بلند شدم؛ به هزار 

 !این هم از آراد
وارد اتاق شدم و خواستم در را ببندم که مانع شد، با یک فشار در را کامل 

 باز
 !کرد و روبرویم ایستاد
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 !چشم های به خون نشسته اش لحظه ای ترس را مهمان تن و بدنم کرد
 .م و چند قدم عقب رفتمدابه زور آب دهانم را قورت د

 !نگاهم کشیده شد به در اتاق که توسط آراد بسته شد
 با یک قدم بلند درست رو در رویم ایستاد 

 :چ وار گفتپچ پ
 !دوباره حرفاتو تکرار کن-

 !نماحساس کمبود اکسیژن می کردم..! دلم می خواست فرار ک
 !ترسناک شدی-

 !اجازه نداری درباره ی من اینجوری فکر کنی
 

معلومه که تو با دیگران فرق داری، معلومه که مثل اونا نیستی، اگه بودی 
 که

 !سراغتو نمی گرفتم، تو برای من یه چیز دیگه ای، نابی، خوبی
 !می تونی بفهمی

 !اشک هایم به رقص در آمدند روی گونه های متلهبم
 .لب زدم

 !آراد-
 .نشستر گوشم لبش کنا
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 جان؟-
 .التماس گونه نجوا کردم

 !خواهش می کنم آراد، داری اذیتم می کنی-
 .فشاری به مچ دستم وارد کرد و کمی ازم فاصله گرفت

 .با دیدن چشم های خیس از اشکم اخم کرد
 چرا گریه می کنی؟-

نگاهم را پایین گرفتم، دستش زیر چانه ام نشست و مجبورم کرد نگاهش 
 !کنم

 !بهت فرصت میدم فکر کن، خب؟ رگ،گلب-
 !د، باز قلبم از ترس توی دهانم بزندز عصبانی بشومی ترسیدم با

 .سرم را کوتاه تکان دادم
 !باشه-

 !وچک کنج لبش نشستلبخندی ک
 .دستم را رها کرد و با نگاهی عمیق به چشم هایم اتاق را ترک کرد

آغوش کشیدم و در را قفل کردم و پشتش سر خوردم، زانو هایم را در 
 چشم

 .هم قرار دادم های آماده ی بارش ام را روی
 چه می شد؟
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 !خدایا
 !االن احتیاج شدیدی به یک نفر داشتم که باهاش صحبت بکنم

 !رها، آری کی بهتر از او
 .دستی الی موهایم کشیدم و از جا بلند شدم

 .موبایلم را از روی عسلی کنار تخت برداشتم و روی تخت نشستم
 .س کردمس رها مکث کردم و دکمه ی سبز رنگ را لمم و عکروی اس

 .چند تا بوق خورد که صدایش توی گوشم پیچید
 به به دختردایی خوش گذران، احوال شما؟-
 رها؟-

فکر کنم صدایم خیلی پر استرس و نگران بود که رها کمی مکث کرد و 
 بعد

 .صدای متعجبش به گوشم رسید
 چیه گلی؟ چی شده؟-

 :و گفتمقورت دادم  آب دهانم را
خواد پا برهنه تا شده؟ االن شدیدا دلم می وای رها نمی دونی که چی -

 اونجا
 !بدوئم

 شده؟داری نگرانم می کنی دختر، بگو چی -
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نفسی عمیق کشیدم و از جا بلند شد، در حالی که سمت پنجره می رفتم 
 تند

 :تند گفتم
ش چجوریه، میگه ببین آراد میگه منو میخواد اما نمی دونم خواستن-

 میخواد با
یمی ترین دوست پدرم بهش خواد به چشم پسر صممن باشه، میگه نمی 

 نگاه
 کنم، به چشم دوس پسر ببینمش، میگه براش فرق دارم، خوبم، نابم، داره
 مخمو میزنه من موندم چی کار کنم وای رها نمیدونی وقتی بهش گفتم من

ونی میگه کی زن نیست، خاک زنم چجوری داد زد، برق از سرم پرید، مید
 تو

لیوانم روش اصال نمی دونم رها موندم  حیا رو خورده یهسرم که این پسر 
 تو

کار این بشر االنم بیرون منتظره، گفت بهت فرصت میدم فکر کن، یکی 
 نیس

 بهش بگه آخه مردک من االن بت بگم نه که تا خود تهران دنبالم میکنی
 ...چجوری آخه بهت بگم نـ

ور ور، بابا من  شدی آخه، چته هی وروای گلی نفس بگیر خفه وای وای -
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 یجا
تو نفس کم آوردم، ای خاک که من فکر کردم چی شده، بابا مگه خلی 

 بهش
 !بگی نه، بگی نه من بجای آراد میام جرت میدم، بیشعوری

 :گیج شده گفتم
 یعنی چی؟-

 .رها جیغ زد
سرش اومده سمت تو،  یعنی چی و کوفِت کاری، یعنی که خدا زده پس-

 پسر
 !تش ندی ها، خل نشواون با حالی از دس به
 !وا رها حالت خوبه؟ تو اصال مگه آراد و دیدی-

 .خندید
 نه ولی معلومه همچین مشتیه، -

 .تشر زدم
 !زهرمار رها-

 .دوباره خندید
 برو ببینم چی کار می کنی،بزرگا، یفتد رو دور مامان خیلی خب حاال باز ن-

 !نپرونیش ها
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 .لبم را جوییدم
 !یعنی میگی قبول کنم-
 نومو، معلومه که باید قبول کنی، پس من واسه کی دو ساعته دارمخا زکی-

 !فک می زنم، برو عشق من برو خوش بگذره، بهم خبر بده منتظرتم
 !قطع کرد

 !آراداوف خدایا اینم که لنگه ی 
دستی روی صورتم کشیدم و همان جا جلوی پنجره ایستادم، آن قدر توی 

 فکر
م را روی در خورد سه متر پریدم باال، دستفرو رفته بودم که با تقی که به 

 قلبم
 .گذاشتم

 بله؟-
 .صدای آراد از پشت در به گوشم رسید

 !کردی بیا بیرون ببینم، با کی داشتی صحبت می-
 !و بردن جهنمفضول -زیر لب گفتم:

 !خنده ام گرفت، انگار که با یک بچه صحبت می کردم
 !االن میام-

اندم ت در رفتم، کلید را توی قفل چرخموبایل را روی تخت انداختم و سم
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 که
 .خود آراد سریع در را باز کرد و داخل شد

 کی بود؟-
 ها؟-

 .ی امآرام با انگشت اشاره اش کوبید روی پیشان
 ی؟باهاش صحبت می کرد ها چیه میگم کی بود-

 .دستم را به کمرم زدم
 آها، رها بود چطور؟-
 خب؟-

 !باز خنگ شدم
 خب چی؟-

 .دادابروهاشو باال 
 !تصمیمتو گرفتی؟-

 سرم را پایین گرفتم، خدایا معجزه، همین االن یکی بیاد اینجا، اصال آمادگیه
 !یت ندارم! خدایاتنهایی با آراد را آن هم در این موقع

 .دصدایم کر
 گل گلی؟-

 .با اخم نگاهش کردم
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 !خواهش می کنم آراد، من..من نمی تونم-
 بار چشم هایش پر از دوباره نگاهم کرد، اما این بار..این

 !راحتی بود، خیلیس نایک ح
 .لب زدم

 ....نمی خواستم نـ-
_ _ _ _ _ _ _ 

 !کارم اشتباه بود؟
 !نمی دانستم

 .با صدایی خفه زمزمه کردم
 !من اشتباه کردم-

 :نگران پرسید
 ؟خوبی-
 !از خودم متنفرم-
 ...گلبـ-
 !چیزی نگو، خواهش می کنم-
 ..!، نه بد بودم نه خوبعجیب و غریب بود لمحا

 .از اتاق خارج شدم و آراد را صدا کردم
 آراد کجا رفتی؟-
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 .جوابی نگرفتم، انگار داخل ویال نبود
چراغ سمت خروجی رفتم و از ویال خارج شدم. هوا تاریک بود و چند تا 

 اطراف
 .ویال را روشن کرده بود

 !م. یعنی کجا رفته؟چشم چرخاندم اما باز هم پیدایش نکرد
 .بی هوا لرز کردم

 .دست هایم را در آغوش کشیدم و برگشتم داخل
عجیب هوس چایی کرده بودم، سمت آشپزخانه رفتم و چایی ساز را پر 

 کرده و
 .به برق زدم تا جوش بیاید

رها و مامان تا میس کال از  ایلم را برداشتم، دوسمت اتاق رفتم و موب
 داشتم و
 .یک پیام

 "چخبر گلی؟ آراد خر شد؟" :رها
 !دیوانه بود این دختر

اول به مامان زنگ زدم و کمی با او صحبت کردم، خبر خوب مامان 
 برگشت

 !کوروش بود اما مرا ناخودآگاه نگران کرد
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 !باید به آراد بگویم برگردیم
 .پیامش را دادم زدم اما جواببه رها زنگ ن

 "!نم من خر شدم رفتفکر ک"
 .نهرگشتم به آشپزخاموبایل به دست ب

 .لیوانی چایی برای خودم ریختم و نشستم روی صندلی
صدای باز و بسته شدن در پذیرایی باعث شد بلند شوم و سمت بیرون 

 .بروم
 .آراد کیسه های میوه به دست سمت آشپزخانه می آمد

 .دمن قفل ش نگاهش روی
 کجا بودی؟-

 .نشانم دادکیسه ها را 
 !می بینی که-

 .حت بودانگار نارا
 .از کنارم گذشت و وارد آشپزخانه شد

به دنبالش رفتم، کیسه ها را روی میز قرار داد و خودش با یک پیشدستی 
 و

 .چاقو روی صندلی نشست
 .نمی دانم چرا حالم بد شد، احساس بدی بهم دست داد
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 .خواستم از آشپزخانه خارج بشوم که صدایم کرد برداشتم و موبایلم را
 گلبرگ؟-
 تت کردم؟، اذیگلبرگ-

 !قلبم ریخت، چه فکری کرده بود
 نه، نه..فقط من..من-
 !متاسفم، اما گلی حق نداری از تصمیمت منصرف بشی ها-
 ..م فقطتو خیلی خوبی آراد، من اصال اذیت نشد-
 !دانستم چه بگویم، توصیف و وصف حال آن لحظه ام مشکل بودی نم

 .لبم را چین دادم
 !را اینجوری نگاه می کنیخب نمی دونم چجوری بگم چ-

 ..!خندید، از آن خنده هایی که آدم دلش نمی آمد چشم ازش بردارد
 .درمانده نگاهم کرد

 گلی؟-
 !خنده ام گرفت، سعی کردم نخندم چون میدانستم عصبی می شود

 .آرام زمزمه کردم
 بله؟-
 !بله و ... ببین همش تقصیر تو شد االن اینجاییم ها-

 .ی مشت گرفتمدسته ی کیف ام را تو
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 .اخم کرد آراد منطقی باش، تا کی می تونستیم اونجا باشیم-
 .کالفه صدایش کردم -
 آراد؟-

 .پوفی بلند کشید، نگاه اش را از نگاه ام گرفت و خیره ی جلو شد
 .یدکف دستش را محکم روی فرمان کوب -
 .خیله خب پیاده شو-
 !فعال-

 .در را باز کردم و پیاده شدم
 گلی؟-

 .برگشتم سمتش
 بله؟-

 .لبش را کمی به پایین متمایل کرد
 !فعالهیچی برو، -

 .سرم را تکان دادم
 .مواظب خودت باش-

 .که درست متوجه نشد امزمه کرد، یک چیزی مک چیزی ززیر لب ی
 .چمدان را از صندوق ماشین برداشتم و وارد کوچه شدم

 !به اسرار های من آراد راضی شد برگردیم تهران آن هم چه راضی شدنی



@Romanbook_ir 

 

156 

 

حاال هم که با اخم  تا خود تهران سرم غر زد که چرا برگشتیم و ال و بل
 !رفت

 .در را باز کردم رج کردم وکلید را از داخل کیف ام خا
 .مامان داشت حیاط را جارو می کرد

 .با دیدنم لبخند زد
 .خوش اومدی مادر، االن می خواستم برم خونه بهت زنگ بزنم-

 .نزدیک تر رفتم و بغل اش کردم
 مرسی مامان، تنهایی؟-

 .مامان چمدان را از دستم گرفت
پای تو  وش هم پیشآره بابات که مثل همیشه سر صبح رفت مغازه، کور-

 یکی
 .بهش زنگ زد رفت بیرون

با مامان داخل خانه رفتیم و من مستقیم سمت اتاقم رفتم، لباس هایم را 
 عوض

 .کردم و موبایلم را زدم شارژ
 .دلم برای فضای خانه تنگ شده بود

ده و نیم ظهر بود و مامان داشت آشپزخانه را جمع و جور می ساعت دواز
 .کرد
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 :با دیدنم گفت
 خبر، کجا رفتین چی کار کردین؟ببینم چ بیا بشین-

 .مثل عادت همیشگی ام روی اپن نشستم و چرخیدم سمت مامان
 .خبر بی خبری، تو ویالی عمو مهدی اینا بودیم-
 .آناهیتا چی کار میکنه خیلی وقته ندیدمش-

 .من من کردم
 !آناهیتا، هیچی اونم خوبه، یه کوچولو چاق شده اما هنوز پرروئه-

 .گونه اشم زد روی مامان آرو
 !اوا مادر نگو می شنوه زشته-

 .خندیدم
 از کجا می شنوه مامان، مگه کسی غیر از ما اینجا هست، مگه این که شما-

 !بهش بگی
اد و در حالی که یک مامان کاسه ی سیب زمینی ها را روی میز قرار د

 چاقو و
 :فتبشقاب از داخل کابینت بر می داشت پشت میز نشست و گ

 ..نگو، راستی دیروز مادر هومن زنگ زد می گفـ اال،خب ح-
 .تشر زدم

 مامان؟-
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 .از صدای بلند ام مامان متعجب نگاهم کرد
 چرا داد میزنی؟-
برای اینکه هیچ وقت مراعات منو نمی کنی، میدونی حالم بهم میخوره -

 حتی
 !از اسمش حاال هی بگو..آخه به من چه که کی زنگ زده بود

 :رفتم و شنیدم که مامان غر زد پریدم، سمت اتاق یناپن پایاز روی 
 !نمیذاره که آدم حرفش تموم بشه-

 .انداختمروی صندلی میز آرایشی نشستم و به صورتم نگاهی 
 .احتیاج به اصالح داشتم

 .با دستگاه به صورتم بند انداختم و کمی هم آرایش کردم
 .موهایم را هم بافتم و پشت سرم رها کردم

عجیب خوابم می آمد، خواستم بخوابم که  ر شده بودم ود بیدازو صبح
 صدای

 :اف اف بلند شد و پشتش صدای مامان که گفت
 !گلی ببین کیه-

 .یدم و از اتاق خارج شدمپوفی بلند کش
 .آیفون را برداشتم

 بله؟-
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 .صدای رها لبخند نشاند رو لب هایم
 !باز کن خانم خوش سفر-

 .فون را فشردمدکمه ی آیدیوانه ای نثارش کردم و 
 طولی نکشید که داخل آمد و مرا که جلوی در منتظرش بودم را در آغوش

 .کشید
 چطوری بانو، سفر خوش گذشت؟-
بین مامان اینا فکر می کنن آناهیتا و شوهرش هم باهامون هیس رها، ب-

 بودند،
 !سوتی ندی یهو

 .چشمک زد
 !نه بابا مگه لنگه ی توام-

 .ش باز شدتم که نیشچشم غره ای بهش رف
 داخل خانه شدیم که مامان هم از آشپزخانه خارج شد و با دیدن رها لبخند

 .زد
 .خوش اومدی دخترم-

 .رها نزدیکش رفت و کوتاه بغلش کرد
 .مرسی زندایی، اومدم این دیوونه رو ببرم بیرون-

 :مامان با همان لبخند خیره ی من شد و خطاب به رها گفت



@Romanbook_ir 

 

160 

 

 .خوب کردی عزیزم-
 :هم زد و گفتی چشمکی برها یواشک

 .بدو حاضر شو ناهار بریم بیرون-
 .اخم کردم

 !ابم میادول کن رها، من تازه رسیدم عین خرس خو-
 .با اخمی مصنوعی سمتم آمد و دستم را کشید

 !ِد بیا برو حاضر شو بهت میگم-
 .خارج کردم دستم را به زور از دستش

 !ریم دیگه چه عجله ایهاز ظهر میچه گیری کردما، رها جان عزیزم بعد -
 .چپ چپ نگاهم کرد

 !حرف گوش کن وگرنه با پس گردنی می برمت-
 .ه ی سرم چرخاندم و بی حوصله لباس پوشیدمچشمم را کالفه توی کاس

 .موبایلم را داخل کیف ام انداختم و همراه رها از اتاق خارج شدیم
ه در خانه پوشیدم ک با خداحافظی از مامان سمت در رفتیم، کفش هایم را

 باز
 .شد و بابا و کوروش داخل شدند

 .لبخند زدم
 !سالم-
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 .با هردویشان روبوسی کردم که کوروش پرسید
 کجا میرین؟-

 .رها جای من جواب داد
 .ناهار با بچه ها قرار داریم-

 :کوروش دوباره گفت
 !خاله خرسه میذاشتی یک ساعت از اومدنت بگذره بعد قرار میذاشتی-

با گفتِن فعال بریم مرا پشت سرش  دستم را کشید ورها م که خندید
 .کشاند

با خداحافظی کوتاه از خانه خارج شدیم و سوار ماشین رها سمت رستوران 
 راه

 .افتادیم
•• 

 :رها کیف اش را روی میز قرار داد و گفت
 .برم دستامو بشورم بیارم-

ودم، ه نبگرسن اصال سرم را تکان دادم و منو را از روی میز برداشتم.
 ودوباره من

 .را روی میز قرار دادم و دست هایم را توی هم تاب دادم
 !این رها هم انگار رفته حمام دامادی، چقدر طولش داد
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دستی از پشت روی چشم هایم نشست، چون بی هوا بود شانه هایم 
 ناخودآگاه

 !باال پریدند و هینی آرام از گلویم خارج شد
 !ت مردانه، دسدادم قرار دستم را روی دستش

 لبخندی کنج لبم نشست، حدس اینکه کی باشد زیاد سخت نبود! زمزمه
 :کردم

 !آراد-
دستش را از روی چشم هایم برداشت و شاخه گل رز را جلوی نگاهم 

 !گرفت
 !بفرما خانوم، میبینم که تنهایی میایی رستوران-

 :گل را از دستش گرفتم و با لبخند پرسیدم
 کنی؟ر می چی کاتو اینجا -

 جفت ابروهایش را باال داد، کنارم روی صندلی مخمل یاسی رنگ نشست و
 :گفت

 !حاال-
با دقت از باال به  "!آخ که چقدر گرسنمه " بعد منو را برداشت و با گفتِن 

 پایین
 !غذا ها را از نظر گذراند
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 رها سر در موبایل سمت میز آمد و نگاهش را که باال گرفت با دیدن آراد
 .دم کرنگاه متعجب
 .لب زدم

 !آراد-
در کسری از ثانیه جای تعجب توی چشم هایش را شادی پر کرد، جلوی 

 آراد
 :نشست و خم شد، منو را از دستش بیرون کشید و با نیش باز گفت

 !چطوری آقای آراد خان-
 .ایی ریز شده نگاهش کردآراد با چشم ه

 !دا بشودز خودش پیخنده ام گرفت، بیچاره انتظار نداشته کسی پررو تر ا
 !رها نگاهش را به من دوخت و با خنده دوباره سمت آراد چرخید

 مهمون ناخونده اید؟-
 !دستم را روی گونه ام چنگ کردم

 !رها-
م را هوایی آراد کمی مکث کرد و بی هوا خندید، از آن خنده هایی که دل

 می
 .کرد

هایش را بی اراده خیره ی نیم رخ اش بودم و گوش هایم صدای خنده 
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 خیرهذ
 !سازی می کردند

با بشکن رها جلوی صورتم به خودم آمدم و نگاهش کردم، با خنده نگاهم 
 می
 .کرد

 چیه؟-
 .سرش را به چپ و راست تکان داد

 !هیچی، فقط من خیلی گرسنمه شما رو نمی دونم-
 :موبایلش را روی میز انداخت و گفتآراد 

 !یم کهآره منم! صبحانه ی درست و درمونم نخورد-
 .پ نگاهش کردمچ چپ

 !ببخشید عمه ی من بود اون ساندویچ نون.گردو ها رو دو لپی می بلعید-
 .آراد چشم هایش را گرد کرد

 کی من؟-
 .لبم را چین دادم

 !نه تو نه، عمه ی بابای خدا بیامرز من-
رها خندید و آراد یک جوری نگاهم کرد، از همان نگاه ها که از معنا 

 کردن اش
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 :را نزدیک تر آورد و آرام گفت رفی بزنم که سرشم حخواست عاجزم،
 !اونجوری نکن، اینجا، تو رستوران، جلوی رها و... نکنهزار بار گفتم -

 .ور قورت دادم و نگاه ُگر گرفته ام را پایین دادمآب دهانم را به ز
آن قدر توی فکر و خیاالت غرق شده بودم که نفهمیدم کی غذا سفارش 

 دادند،
 !کی نصف غذایم را تمام کردم ند و منوردکی آ

وقتی که به خودم آمدم آراد و رها داشتند سر تسویه حساب غذا با هم 
 بحث

 !می کردند
 .م و به ساعت توی دستم نگاه کردمدستی روی صورت ام کشید

 نزدیک سه ظهر بود؛ دلم تخت خواب خودم را می خواست که ساعت ها
 !بخوابم

 .قفل شدتم که دستم توی دست آراد داخکیفم را روی دوش ام ان
 من میرم گلی، یکم خرید هم دارم، کاری نداری؟-

 :به رها که این حرف را زده بود خیره شدم و گفتم
 !م بیام منو بذار خونه خودت بروخب بذار من-

 .دستم توی دست آراد فشرده شد
 !شما با من میاید، کار دارم باهات-
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که د دستم را محکم فشار داد، جوری آرالب باز کردم اعتراض بکنم که 
 آخی

 .آرام از گلویم خارج شد
 :آراد با لبخندی زوری گفت

 !عزیزم، گفتم کار دارم باهات-
 .ب زدمبا اخم هایی در هم ل

 !باشه-
 رها با خداحافظی رفت سمت ماشین اش و آراد هم دست مرا کشید و برد

 .سمت ماشین خودش
 .در را باز کرد و نشستم

سوار شد، راه افتاد و هنوز اخم هایش در هم بود.  دور زد وهم خودش 
 صدایش
 .کردم

 آراد؟-
 .هومی آرام از گلویش خارج شد

 .دست هایم را بغل کردم و پرسیدم
 کجا میریم؟-
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 .جوری نگاهم کرد که حساب کار دستم آمد و نگاهم را ازش گرفت
 آهی کوتاه کشیدم 

 !یم رب-
 .اعتراض کردم

 ...آراد؟ نه مـ-
رفتم تو هیس، لطفا گلی، انقدر خوابم میاد دارم دیوانه میشم، جان تو -

 خونه
بخوابما اما نشد، هر کاری کردم نتونستم بخوابم، پاشدم اومدم دم خونتون 

 که
 مبه یه بهانه ای با خودم بکشونمت بیرون که دیدم با رها اومدید بیرون من

 !بالتون کردم ببینم کجا میرید، بد هم نشد، حسابی گرسنه بودمند
را زد و هم قدم هم سمت آسانسور  ، قفل ماشین شدیماز ماشین پیاده 

 .رفتیم
 :آرام غر زدم

 آخه االن مامان یا کوروش زنگ بزنن چی بگم؟-
 :گفتیال بیخ ار داد ودکمه ی آسانسور را فش

 !بگو با رها بیرونم-
 !آخه تا کی؟ باید زود ببریم ها-
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در فلزی آسانسور باز شد و یک نفر آقا خارج شد، آراد جواب سالم اش را 
 داد و

 .را فشار داد۱۷ رفتیم داخل آسانسور، دکمه ی
 .آرام کوبیدم به بازویش

 !یم هابا توام، میگم باید زود ببر-
 :دون نگاه بهم فقط گفتب

 !ال ببینماح-
 .دست آزاد ام را مشت کردم

 خواهش می کنم آراد، بچه بازی در نیار، من تا قبل از تاریک شدن خونه-
 !نباشم کوروش کلمو می کنه

 .پوزخند زد
حاال مثال بعد از تاریک شدن هوا چی میشه؟ قبل از تاریک شدن یا -

 بعدش
 !چه فرقی داره

 .کم روی هم فشردممحیم را چشم ها
 !وای وای اد وایوای آر-

 .صدای متعجبش بلند شد
 ها چیه؟ چی شده؟ جاییت درد گرفت؟ چته؟-
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 .چشم هایم را باز کردم
 .نگران نگاهم می کرد

 !نه بابا چیزیم نیست-
 .چپ چپ نگاهم کرد

 پس چی هی وای و اوی میکنی؟-
 .دمآسانسور ایستاد و من مثل خودش چپکی نگاهش کر

 !میشهبرای اینکه حرف حساب حالیت ن-
 .از آسانسور بیرون رفتیم

کلید را از داخل جیب اش خارج کرد که به زحمت دستم را از دستش 
 خارج

 .مکردم و با اخمی نشأت گرفته از درد زیر لب غر زد
 !مرتیکه دراکوال-

 .ک خنده اش بلند شدفکر کنم شنید که صدای ت
تقریبا هلم داد داخل، در را بست و کمرم  دستش را پشت سرم قرار داد و

 را به
 .در تکیه داد

صورت اش را جلوی صورت ام قرار داد و با ابرویی باال رفته و چشم هایی 
 پر از
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 .شیطنت پرسید
 !چی گفتی؟ دوباره بگو-
 !تو تک گلی که باید فقط بوت کرد، تو عشق نابی-
 ! "ه شده با چنگ و دندان نگه ات می دارمتو همان عشقی هستی ک"

 !لبخند زدم، با تمام وجودم
 !عجیب بود و عجیب تر که این روز ها لبخند و لب هایم دوست بودند

 !پیدا بود عشقی که از تمام کار ها و رفتار هایش
می گفت، می خنداند، می خندیدیم، شوخی می کرد، سر به سرم می 

 گذاشت،
 بی هوا عشقی شد، قهر می کرد، اخم می کرد، عصبانی م

خته بود، حالم می ورزید و همین بی هوا هایی هایش دلم را به چنگ اندا
 خوب

همیشه سایه ی نحس بود، خوب تر از خوب و نفرین به آن مردی که مثل 
 اش

 !توی زندگی ام چنباته انداخت
*** 

 !باغ بابا بزرگ گذراندیم یزده هم تویعید را باهم بودیم و روز س
 !همه چیز خوب بود اما به ظاهر
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هر طبق قرار با رها با به بهانه ی گردش از خانه بیرون هر روز بعد از ظ
 می

 .رفتیم
 خیابان من به آراد ملحق می شدم  سر

ینما و.. چند بار هم جمعه ها صبح زود به کوه می رفتیم خرید، پارک، س
 بودیم، رفته
 وز هم مثل همیشه با رها از خانه خارج شدیم و من سر خیابان سوارآن ر

 .ماشین آراد شدم
 !سالم علیکم آقا-
 سالم بانو، احوال شما؟-

 با همان لبخند روی لب هایم که هنگام دیدنش روی لب هایم می نشست
 .جواب اش را دادم

 یتا اینا اومدن؟عالی ام، تو چخبر؟ آناه-
 :آراد سرعتی به ماشین بخشید و گفت

 آره صبح اومدن، راستی خبر داری فرداشب شام مهمون شماییم؟-
 !وا، نه-

 .ادای مرا درآورد
 !وا، بله-
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 .خندیدم
 منو در میاری؟ادای -

 .قهقهه زد
 !خیلی با حالی بخدا، تعجب کردنت هم عالمی داره-

 :ن تکان داد و گفتچپ چپ نگاهش کردم سرش را به طرفی
 بله بابا گفت خیلی وقته حسینو درست و حسابی ندیدم و یه قراری بذارم-

سرار گفت بیاین امشب شام ، بابا هم ببینمش زنگ زد بابات، اونم به ا
 گفت
 !هیتا اینا امروز میان دیگه قرار شد فردا شب شام باشیم خدمتتونآنا

 :زیر لب گفتم
 مامان پس چرا چیزی نگفته؟-
 :راد شنید و گفتآ

 حتما خبر نداره، حاال شب بهت میگه، فعال بیخیال این حرفا ببینم ناخون-
 !هاتو

ه زور دستم را گرفت و باال برد، نگاهش چشم غره ای بهش رفتم که ب
 بین

خیابان و دست من در نوسان بود، به هزار زحمت راضی ام کرده بود 
 ناخن
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می گرفت و نگاهشان می  بکارم و حاال هر دقیقه یک بار دستم را
 کرد..پیشش

 !هم که نبودم پی ام میداد یک عکس از دست هات بده
من جزو تفریحات سالم اش می دانست کفری ام می کند و حرص دادن 

 !بود
 !شدم از به هم ریختگی اش شکه شدموارد خانه که 

 !من که دو روز قبل تمیز کرده بودم پس چرا این جوری بود این جا
 !را که نگوآشپزخانه 

 بدون توجه به غر زدن های آراد شروع کردم به جمع و جور کردن خانه و
م شربت آبلیمو درست می کردم آشپزخانه، تازه کارم تمام شده بود و داشت

 که
 :گفتآراد از پشت بی هوا 

 !پخ-
 .ن افتادجیغی از ترس کشیدم و قاشق از دستم روی زمی

 دستم سمت قلبم رفت و با حرص رو به آراد که قشنگ قهقهه می زد نگاه
 ی شده بود، من همم، جوری می خندید که اشک از چشم هایش جارکرد

 !خنده ام گرفت اما یک خنده ی پر حرص
دستم را پیش بردم و خواستم بازویش را نیشگون بگیرم که فهمید و پا به 
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 فرار
 .شگذاشت و من هم دنبال

 .با خنده کوسن را روی سر و صورت اش می کوبیدم و فحشش می دادم
 کارت می کنم، توی حاال ببین چیبیشعور منو می ترسونی، -

 حاالغذات که فلفل ریختم تا ته اعماقت سوختی می فهمی من کی هستم 
 !صبر کن

 گلبرگ؟-
 !اسمم را زیبا صدا می کرد، با لحن خاصی

یم دوست داشتنی بود، انگار که زیبا ترین سمم از زبان او هم براشنیدن ا
 اسم

 !دنیا را دارم
 اگر این عشق نبود پس چه بود؟؟

من دقت کردم، کسایی که دوسشون داریم اسممونو قشنگ تر صدا "
 میزنن

..!" 
 .لب زدم

 بله؟-
 !و میشه؟میدونستی وقتی میخندی دنیام زیرور-
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 !این پسر آخر سر مرا دیوانه می کرد
 داشتم خدا می دانست اما نمی گذاشتم بفهمد، چقدر دوست اش 

- •• 
 :وسط آناهیتا و مامان نشستم و با سوال کوروش که پرسید

 پس چایی ات کو؟-
 .اخمی بهش کردم و دوباره بلند شدم سمت آشپزخانه رفتم

تم از آشپزخانه خارج بشوم که زنگ اف اف بلند و خواس چایی را ریختم
 .شد

 .و سمت آیفون رفتمسینی را روی اپن گذاشتم 
 بفرمایید؟-

احساس کردم  "!منم باز کن با کوروش کار دارم" صدای شخصی که گفت
 قلبم

ایستاد! نفس ام بند آمد و با دست های لرزانم آیفون را سر جایش 
 !گذاشتم

و سه باره و چهار باره آیفون زده شد و کوروش و  دوباره اما بی فایده بود،
 مامان

 .سمت من آمدند
 :ش متعجب پرسیدکورو
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 کیه گلی، چرا درو باز نمی کنی؟-
 .لب های خشک شده ام تکان خوردند

 !هومن-
مامان با تعجب نگاهش را به کوروش انداخت و او با اخم هایی در هم از 

 در
 !بیرون رفت

 !من و مامان هم پشت سرش
 :صدای بابا را از خانه شنیدم که گفت

 کجا رفتید همگی، چی شده؟-
 :داد مامان جواب

 !االن میایم، چیزی نیست-
 من داخلخواستم سمت در حیاط بروم که در کامل باز شد و کوروش و هو

 .آمدند
با دیدنش احساس کردم قلبم ایستاد، دست مامان را توی دست سردم 

 گرفتم
 !و محکم فشار دادم

 .ن نگران نگاهم کردماما
 چته مادر، چرا انقدر سردی؟-
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 .ه معنی چیزی نیست باال بردمچیزی نگفتم، فقط سرم را ب
 :من پرسیدکوروش و هومن که روبرویمان ایستادند مامان با اخم رو به هو

 چیزی شده؟-
 :هومن نگاه اش را به من دوخت و گفت

، کار واجبی چیزی نیست مادر جان، اومدم یه سری به کوروش بزنم-
 باهاش
 !دارم

 به اجبار او را به داخلمامان با همان اخم نگاهی کوتاه سمت من انداخت و 
 .راهنمایی کرد

ما رو در رو شدند و نگاه  بابا و آراد می خواستند از خانه خارج بشوند که با
 آراد

 !و هومن اول با تعجب و بعد با خشمی پنهان در هم گره خورد
 .اد به خود آمد و با پوزخند دستش را دراز کردهومن زود تر از آر

 !هستید که با گلبرگ تو شمال بودید اگر اشتباه نکنم شما همونی-
 !.نفسم گره خورد، دستم مشت شد و خدایا کمکم کن

 :نگاهش را به من دوخت و کوروش گیج شده پرسیدآراد 
 چی؟-

 :هومن دستش را عقب کشید و گفت
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 پیش من گلبرگ و این آقا رو کنار دریا مالقات مگه تو خبر نداری، دو ماه-
 !کردم

 .دندان گرفتم و هین آرام مامان را شنیدملب پایینی ام را زیر 
 :کوروش غرید

 !اومدی این اراجیفو ببافی بهم-
 چه خبره اینجا؟-

پدر آراد همراه خانومش و آناهیتا و فرنود بودند که پشت ما ایستاده 
 بودند،

 :کوروش جواب داد
ه که داره یزی نیست عمو جان، این آقا احتماال سرش به جایی خوردچ-
 ...الـ

 .ن دست هایش را باال بردهوم
نه نه اصال، دارم واقعیتو میگم، می شناسی منو که اهل الکی حرف زدن و -
 اینا

 !نیستم
صدای ساییده شدن دندان های آراد را شنیدم و آناهیتا نگران نگاهم می 

 !کرد
 :ی صورت اش کشید و شنیدم که آرام زیر لب گفتکوروش دستی رو
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 !االاللهالالله-
هر وقت عصبانی می شد و سعی می کرد خشم اش را  می شناختمش،

 کنترل
 !کند این حرف را می زد

 :بابا با نگاه به من رو به هومن گفت
 درست حرف بزن ببینم چی شده؟-

 :هومن که فهمید حسابی همه را کنجکاو کرده دوباره گفت
و تو شمال عرض کردم پدر جان، من دو ماه پیش این آقا و گلبرگ ر-

 دیدم،
م اومده بودم پیش کوروش موضوع رو بپرسم که دیدم اینجان گفتم االن

 ببینم
نکنه خبریه و ما خبر نداریم، هر چند مطمعنم کوروش هم مثل من از 

 چیزی
 !خبر نداره

 !باز نمی شدبابا اخم کرد، از همان اخم هایی که تا چند روز 
ودم طی نداره، بعدشم من خخبری نیست، اگر هم باشه دیگه به شما رب-

 اطالع
داشتم گلبرگ با آراد رفته بود شمال، تازه تنها هم نبودم، آناهیتا و 
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 همسرش
 !هم با اونا بودند

 :این دفعه صدای متعجب نغمه خانم بلند شد
 !کی؟ پس چرا من خبر ندارم-

 :ادرش دادآناهیتا نگاهش را سمت م
 ! دو ماه پیش، بهتون گفته بودم که-

 !ادرش کردبعد چشمکی یواشکی حواله ی م
 .هومن پوزخند زد

 اما من کسی رو پیششون ندیدم، تازه اینا که هر روز با هم میرن بیرون و-
 بعدش هم خونه، که احتماال خونه ی خود این آقا هست، شما که همیشه

 !پیششون نیستید نه
 !اهیتا بودنگاهش سمت آن

 .کوروش با خشم نگاهم کرد
 !گلبرگ؟-

 !، قدرت تکلم را به کل از دست داده بودماحساس می کردم دارم می افتم
 .بابا داد زد

 ...کافیه دیگه، هر چی از دهنت در میاد و-
 !نه نه اجازه بدید، من مدرک دارم، میخواید ببیندید، ها-
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 .به کوروش نگاه کرد
 !مامان تپید

ن، تو چی از زندگی دختر من میخوای، نمیفهمی نکن آقا هومشر درست -
 همه

 !چی تموم شده
 !خندید

همه چیز بین من و گلبرگ هم تموم شده باشه بین کوروش که تموم -
 نشده،

 کوروش رفیق چندین ساله ی منه، االن اومدم بهش گوش زد کنم بیشتر
 !مراقب خواهرش باشه

 :کوروش بازویش را محکم گرفت
 !ن، برو بعدا با هم صحبت می کنیمو بیرون هومبیا بر-

 :بیرون کشید و گفت هومن بازویش را از دست کوروش
آ نه نه، اول میخواستم فیلم هارو فقط به تو نشون بدم حاال که جمعتون -

 جمع
 !میذارم همتون ببینید

 !دست مامان چنگ شد روی گونه اش و چرا آراد چیزی نمی گفت
 ید که می ترسیدم بیاستد، احساس حالت تهوع وقلبم آنقدر تند می کوب
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 !سرگیجه می کردم
 !بود و نگاه خیره ی آراد را متوجه می شدمتمام تنم یخ 

هومن باالخره کار خودش را کرد، یک فیلم کامل از من و آراد که کنار 
 دریا
دیم، اون موقع که من از حال رفتم و آراد تو آغوشش رسوندتم بو

 بیمارستان و
 هم رفتیم ویال و چند تا فیلم و عکس موقع خرید و رفتن به خونه یبعد با 
 !آراد
چیز در عرض چند دقیقه به هم خورد، نمی دانستم چی کار بکنم،  همه
 فقط

و آراد با خشم توی آخرین لحظه دیدم که کوروش با عصبانیت سمتم آمد 
 یقه

 !ی هومن را چسبید
 زمین شدم و آخرین صدا تا به خودم بیایم چشم هایم سیاهی رفت، نقش

 !صدای داد مامان را شنیدم
*** 

 .مم را صدا می کرد چشم هایم را باز کردمبا صدای آرامی که اس
 .نگاه تار شده ام روی چهره ی آناهیتا ثابت ماند
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 .م که دیده ام بهتر شدچشم هایم را باز و بسته کرد
بود. چشم چرخاندم، توی اتاق خودم بودم و یک سرم به دستم وصل 

 دوباره به
 .آناهیتا نگاه کردم

 چی شده آنا؟-
 .ش اش گرفتآناهیتا دستم را توی دست

 یادت نمیاد؟-
 .ابرو هایم را در هم گره زدم و با کمی فکر همه چیز یادم آمد

وی دستم خارج کردم و روی تخت بلند شدم، سوزن سرم را از رگ ت
 .نشستم

 !کوروش کجاست آنا؟ آراد؟بابا، وای خدایا-
هیس آروم باش، آراد که حسابی از خجالت شوهر سابقت در اومد، -

 کوروش
ود اما انگار سکوتش بیشتر شبیه آرامش قبل از طوفان،ِ حالت بد ساکت ب

 شد
 بهتری؟فرنود زنگ زد اورژانس، فشارت خیلی پایین بود، االن 

 ..سرم را کوتاه تکان دادم
 د چیکار بکنم، سردردقلبم لحظه ای آرام نمی گرفت و نمی دانستم بای
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ست و شدیدی داشتم و احساس می کردم اتفاق های بدی در راه ا
 احساسم

 !دروغ نمی گفت
 !حالم خیلی بده آنا، دلم بدجوری شور میزنه-

 !نگاه نگران آنا هم شده بود نور علی نور
 :سکوتش را که دیدم دوباره پرسیدم

 !ان اینا کجا رفتندچی شده، چرا هیچ سر و صدایی از بیرون نمیاد، مام-
 .داد لب های آنا تکان خوردند و قلب من دکمه ی استپ را فشار

 !گلی، دکتر گفت..گفت که تو بارداری-
 !هر آن بگوید شوخی کرده اما نگفتنگاهم مات لب هایش بودند که 

 .لب های خشک شده ام را به زحمت از هم فاصله دادم
 شوخی می کنی آنا؟-

 .کان دادآنا سرش را به طرفین ت
 !وای، وای خدایا

ام کل اتاق را در  جفت دست هایم را روی صورت ام قرار دادم و هق هق
 بر

 !گرفت
 .نشستن آناهیتا را کنارم احساس کردم
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 !باش گلبرگ، نباید کسی بفهمهآروم -
 :دست هایم را از روی صورت ام برداشتم و میان گریه پرسیدم

 کیا فهمیدن؟-
 .آنا آهی کوتاه کشید

 قط من و مامانت تو اتاق بودیم، مامانت حالش بد شد من گفتم بخاطرف-
اینجوری شده، مطمعنم به کسی نمیگه، منم نمیگم نگران  وضعیت تو

 !نباش
 .م را محکم گاز گرفتملب پایینی ا

تا کی آنا، تا کی؟ باالخره که می فهمن، وای خدا اگه کوروش بفهمه به -
 والله

 !زنده به گورم می کنه
 :دستم را گرفت و با لبخندی زورکی گفتآنا 
 !ذاره کسی بهت چیزی بگهبیخیال گلی مگه شهر هرته، آراد نمی-

 .پوزخند زدم
 چیکار می کنه مثال، -

 :آنا عصبی چشم هایش را روی هم فشرد و بعد از ثانیه ای مکث گفت
فکرای الکی رو از مخت بیرون کن، بچه بچه خواهش می کنم گلی این -

 است،
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دستم را روی شکمم قرار دادم.. بچه! بچه ای که توی تمام پنج سال 
 زندگی ام

 با هومن در حسرت اش بودم و حاال.. حاال ببین چگونه توی وجودم نشسته
 !تاس

 :با صدایی گرفته زمزمه کردم
 !یرمدلم میخواد بم-

 .آنا اخم کرد
 !دختر، چرا کم آوردی، همه چیز درست میشهبیخیال -

آهی کوتاه کشیدم، دست هایم را بغل کردم و نگاهم را سمت چپ 
 .برگرداندم

 .در اتاق با چند تا تق باز شد و بابا وارد اتاق شد، آنا از روی تخت بلند شد
 .تاه نگاه اش کردبابا کو

 .گ رو بپرسمبشین دخترم، اومدم حال گلبر-
 .رو کرد سمت من

 بهتری؟-
 .به دروغ لب زدم

 !خوبم-
 .بابا سرش را تکان داد
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 !خوبه، بیا برو مامانت کارت داره-
 !قلبم دوباره شروع کرد به تند کوبیدن و حالم باز بد شد

 .باشه االن میام-
اره به صدا در آمد و صدای فرهود بلند بابا بیرون رفت که در اتاق دوب

 .شد
 !خانم بهتره بیا بریم دیر وقتههیتا، عزیزم اگر حال گلبرگ آنا-

 :آنا کیف اش را از روی میز توالت برداشت و گفت
 .االن میام-

 .رو کرد سمت من
 !فردا بهت زنگ می زنم بیرون ببینمت، امیدوارم همه چیز درست بشه-

 .دایش کردمخواست برود سمت در که ص
 آناهیتا؟-

 .برگشت سمت من
 بله؟-

 :تخت بلند شدم و به زحمت پرسیدمگوشه ی لبم را جوییدم، از روی 
 آراد کجاست؟-

 :نگاه آناهیتا تیره شد، همراه آهی کوتاه گفت
 !با هومن دست به یقه شد، بابا به زور بردش خونه-
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 .بغض گلویم را فشرد، راه نفس ام تنگ شد
 .لب زدم

 چی؟ کوروش-
 .مثل خودم لب زد

 !خبر ندارم-
 .چیزی نگفتم، چیزی نگفت

 .و از اتاق خارج شدنگاه ازم گرفت 
.. 

مامان عصبی نگاهم کرد، مطمعنم اگر بابا و کوروش بیرون نبودند داد می 
 زد،

 !خفه ام می کرد
 چه غلطی کردی؟ اگه بابات و کوروش بفهمن چی؟ چه خاکی تو سر من-

ط یک نفر از فامیال بفهمن یا خدا، اگر یک نفر فقمیریزی؟ گلبرگ؟ وای 
 ..آبـ
 !بفهمن؟ چرا بذاریم بفهمن مامان، مامان، چیو-

 .محکم و دو دستی روی سرش کوبید
چیکار بکنیم پس؟ خاک تو سر من، خاک تو سر من که فرستادمت با -

 اون
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 !پسر بیشعور بری بیرون، حاال تو بگو، تو بگو چی کار کنیم
 .رام زمزمه کردمم، بغض کردم، شکستم! آسر به زیر شد

 میبرمش ناز بی-
 بی چاره گی بود، نشان بغض بدی که ته چشم هایش آه عمیق مامان نشان

 !النه کرده بود
*** 

 !یک هفته گذشت
 !یک هفته ای که هیچ خبری از آراد نبود
 !موبایلش روشن بود اما جواب نمیداد

 فته و همین بیشتر خرد ام میمطمعن بودم که آناهیتا همه چیز را بهش گ
 !کرد

م صحبت نکرده بود، مامان توی این یک هفته کوروش یک کلمه هم باها
 هم

 ..که دم به دقیقه فقط آه می کشید و بابا
 چند باری خواسته بود باهام صحبت کند اما من حوصله نداشتم، فقط آرام

 !تنها کاری بود که از دستم بر می آمد بغض می کردم و سکوت
 :خرین باری که کنارم نشست و من چیزی نگفتم با آهی آرام گفتآ

 !اد دارم، امیدوارم بدونی داری چیکار می کنیمن بهت اعتم-
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 !امیدوار بود
 !بابا به من امیدوار بود اما خودم نه

 !کم آورده بودم
 کلمه توی ذهن ام می آمدلحظه به لحظه که یاد آراد می افتادم فقط یک 

 جا"
 "!زده

 !ه بودجا زد
 زنمن حاال، با یک بچه، باز شده بودم همان گلبرگ چند ماه پیش، همان 

 !افسرده که شب و روز آرزوی مرگ می کرد
تماس های رها را هم جواب نمی دادم و چند باری هم که آمده بود در 

 اتاق را
 !از پشت قفل کرده بودم تا داخل نیاید

تنهایی می خواست و و حوصله ی هیچ کس را نداشتم و دلم فقط  حال
 شاید

 !یک آغوش امن
 بود، برای خنده هایش، برای شوخی دیوانگی بود اما دلم برایش تنگ شده

 !هایش، برای اخم هایش، برای مسخره بازی هایش و همه و همه
 !نه غذا می خوردم، به حرف می زدم، نه کاری با کسی داشتم
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 !میک مرده ی متحرک هستم، فقط نفس می کشید انگار که
 !دلم مالش می رفت، حالت تهوع می گرفتم و فقط آب باال می آوردم

نمی شد که یک بچه در وجود من در حال رشد است، یک بچه ای باورم 
 که با

 !این روند من قطعا از گرسنگی می مرد
صبح ساعت ده بود، در اتاق بی هوا باز شد و مامان با اخم هایی در هم 

 جلوی
 .در ظاهر شد

 !شو پاشو حاضر-
 .خواب آلود و متعجب روی تخت نشستم

 کجا؟-
 .اخم های مامان شدت گرفت

 !سر قبر من! پاشو رها دم در منتظرته-
 .با شنیدن اسم رها پوفی بلند کشیدم

 !رها چیکار داره؟-
 .د زدمامان دا

وقت  بهت میگم پاشو، من دیروز بهش همه چیزو گفتم، از یه دکتر-
 !ش تا کوروش برنگشته پاشو بروگرفته، زود با
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 !بلند شدم، چاره ای نداشتم
 دادم، بی حوصله لباسی تن کردم و سرم گیج می رفت اما اهمیت نمی

بی اراده بازوی  خواستم از اتاق خارج بشوم که چشم هایم سیاهی رفتند!
 مامان

 .را محکم فشار دادم
 چی شد؟-

 .چشم هایم را باز کردم، به زحمت لب زدم
 !خوبم-

 .دست مامان چنگ شد روی گونه اش
چیزی بیارم  خدا منو بکشه، ببین رنگ و روشو توروخدا، برو بشین یه-

 بخور
 .بعد برو

 .به زور مرا روی کاناپه نشاند و سمت آشپزخانه رفت
 .ا می شنیدم که زیر لب غر می زدصدایش ر

 ومن میدونم تو آخر خودتو می کشی، آخه این چه مصیبتی بود دامنمون-
 ...گرفت، الاللهاالالله، الاللهاالالله

 .می کردهمان طور حرص می خورد و دق و دلی اش را خالی 
به زور یک لیوان شیر و یک لقمه ی کره.عسل را به خوردم داد و با رها 
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 راهی
 .کردام 

 !اخم های رها حسابی تو هم بود و مطمعن بودم از من دلخور است
 :کوتاه گفتم دست هایم را بغل کردم و با آهی

از من دلخور نباش رها، این شرایط برام حکم مرگ رو داره، مخصوصا -
 غیب
 !آرادشدن 

 .صدای رها متعجب بلند شد
 آراد غیب شده؟-

 .اوهمی خفه و بغض آلود از گلویم خارج شد
 :پوف بلند رها را شنیدم که بعد گفت

 من فکر می کردم تو خودت بهش اهمیت نمیدی -

ببین گلی دارم بهت میگم از شر این بچه راحت شدی دوباره اومد طرفت 
 نشی ها خر

 می شناسم، هنگام خطر میزننمن این جور مردا رو خوب 
به چاک بعد که آبا از آسیاب افتاد میان رو دور عشقای کشکی و ماست 

 .کردن مالی
 !هیزم می ریخت روی آتِش دلم حالم بد بود و حرف های رها هم
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ت، او مثل باور نمی کردم، به هیچ عنوان نامردِی آرای توی کتم نمی رف
 !نبود، اهل جا زدن نبود هومن

خفه شو گلبرگ، اگه اهل جا زدن نیست پس کدوم " .تشر زدمبه خود 
 گوری
 "!رفته

 .دست هایم را روی صورت ام قرار دادم و چشم هایم را محکم بستم
قف ماشین چشم هایم را باز کردم، پشت چراغ قرمز بودیم.. موبایلم با تو
 را از

رد و شماره ی آراد را گرفتم، مثل همیشه بوق می خو کیف ام خارج کردم
 اما

 .جواب نمی داد
از تو و تمام مردای دیگه "..با حرص و عصبانیت برایش پیام فرستادم

 نفرت
نکه توی این شرایط کنارم دارم، تو از هومن هم نامرد تری، به جای ای

 باشی جا
وی شکممه، زدی، از خودم هم نفرت دارم که بچه ی نا مردی مثل تو ت

 میرم از
 "!تمام کاراتو بدی شرش راحت بشم، امیدوارم جواب
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 !سند کردم و موبایلم را با حرص توی کیف ام انداختم
اهی طولی نکشید که هق هق ام تمام فضای ماشین را پر کرد و رها با نگ

 نگران
 .رو بهم با بوق بوق ماشین های عقبی راه افتاد

 .موبایل ام زنگ خورد
 !ن که آراد است ضربان قلبم رفت باالبا فکر ای

 !با دیدن اسم آنا باد ام خوابید
 .تماس را برقرار کردم

 بله؟-
 .صدای خفه اش بلند شد

 خوبی؟-
 .پوزخند زدم

 !آره عالی ام، بهتر از این نمیشم-
 اش را شنیدم، کمی مکث کرد و با بغضی که راحت از صدایش آه عمیق

 :مشخص بود گفت
 امتو که دیدم زنگبرگ، آراد، یعنی موبایلش پیش منه، پیواقعا متاسفم گل-

و بیخیال برادر بدبخت من  از بین ببرزدم، به نظرم کارت درسته، بچه رو 
 ...شو
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 ...آره خـ-
 !تماس قطع شد و حرف من توی دهانم ماند

 شده موبایل را جلو چشم هایم گرفتم، نفهمیدم چقدر خیره ی سیاهیمات 
 که با تکان دست رها جلوی صورت ام به خودمصفحه ی موبایل بودم 

 .آمدم
 گلی کجایی؟-

 دو ساعته دارم باهات حرف می زنم، چرا جوای نمیدی؟
 .نگاه اش کردم

 ببخشید متوجه نشدم، چی گفتی؟-
 :و بود گفترها در حالی که نگاه اش به جل

 میگم کی بود زنگ زد؟-
 :مموبایلم را دوباره داخل کیف ام انداختم و فقط گفت

 !بیخیال-
 که دیگر چیزی نپرسید، البته درک کردن آدمانگار رها کامال درک ام کرد 

هایی مثل من زیاد برایش سخت نبود، باالخره روانشناس بود و خوراک 
 اش من

 .و امثال من بودند
ک، باالخره از کوچه پس کوچه ها رسیدیم به مطب دکتر.. توی آن ترافی
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 البته
 !کوچک بود تا مطب بیشتر شبیه یک درمانگاه

 !ید که هر آن انتظار داشتم بیاستدقلبم آنقدر تند می کوب
 !پاهایم توان راه رفتند نداشتند

 !می ترسیدم، خیلی بیشتر از خیلی
 .سیدرها دست ام را گرفت، صدای متعجب اش به گوشم ر

 !چرا انقدر یخی تو-
 .با تمام بیچاره گی ام لب زدم

 !می ترسم-
توی کاسه ی سرش چرخاند و محکم دستم را فشار رها چشم هایش را 

 .داد
بترسی هم کاری نمیشه کرد، چاره ی دیگه ای نداری، چه بخوای چه -

 نخوای
 !، باید رهبین باز این بچه باید 

 ..هق هق ام بلند نشود امالب هایم را محکم روی هم فشار دادم تا 
رگردم عقب شد با حیرت بکسی که از پشت سر اسمم را صدا کرد باعث 

 و نگاهِ 
 !ترسیده ام را به چشم های خون آلود اش بدوزم
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 تا به خودم بیایم کشیده ی محکمی روی صورت ام نشست، به حدی محکم
 .که پخش زمین شدم و خون قطره قطره از دماغ ام جاری شد

 .را شنیدم داد رها
 !چی کار می کنی روانی-

 .و پشت سرش صدای کوروش که غرید
 !تو خفه شو-

به هزار زحمت بلند شدم، نگاهم گذرا به دو نفر خانوم که متعجب به من 
 نگاه

 .می کردند افتاد
دستم را روی دماغم گرفتم که کوروش دستش را جلو آورد و خواست 

 بازویم را
گرفت و کشید سمت خودش، کوروش با  بکشد که رها سریع تر دستم را

 خشم
 .وی سینه اشت اش کوبید رنگاه اش کرد که رها با کف دس

 هان چته؟ نباید می فهمیدی ولی حاال که فهمیدی باید اینم بفهمی که این-
 باید از بین بره وگرنه میشه یه مصیبت، یه آبروریزی

 !بزرگ
می شنید، او را به شدت کنار زد و مچ کوروش انگار حرف های رها را ن
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 دست
زور سوار  مرا تا جلوی ماشین اش برد و به مرا محکم گرفت، کشان کشان

 .کرد
اش را جلوی رها که می خواست مانع اش بشود گرفت و از  انگشت اشاره

 بین
 .دندون های چفت شده اش غرید

د کاریاتو دارم بهت هشدار میدم رها، تو کارای من دخالت کنی تمام گن-
 میبرم

 !میذارم کف دست بردیا، شیر فهم شدی که
وروش، تفی روی زمین رها مشت اش را بلند کرد و کوبید تو صورت ک

 انداخت
 :و با صورتی سرخ شده گفت

خاک تو سرت کوروش، ببین خواهرتو، داره جواب اعمال های تورو -
 یده،م

 بعد مجبورم کردی ببینش، دقیقا تو موقعیت منه
  از بین ببرمش

 با هزار تا دلیل و منطق و وعده و وعید که همشون بعید شدند،
داره راه منو میره، راهی که توِی نامرد نیست شدند، االن گلبرگ دقیقا 
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 پیش
رو بگو، برو به بردیا روم گذاشته بودی، حاال داری منو تهدید می کنی، ب

 بگو
بعد از غیب شدن تو بخاطر دق نکردن  دارم چیکارا می کنم، کارایی که

 خودم
انجامشون می دادم، برو بگو که خیلی دلم می خواد تمام مدارک هارو رو 

 کنم،
 س ها و فیلم هامون تا برگه ی آزمایشی که نشون می داد باردارم از عک

من این بال سر گلبرگ اومده اون زن،ِ قبال ازدواج کرده اما  حاال باز اگر
 چی؟ تو

 !آیندمو، زندگیمو تمام منو به تاراج بردی
گمشو برو کنار برای من تیریپ آدم های غیرتی رو در نیار که اصال بهت 

 !نمیاد
ی شد، حرف های رها توی سرم باال پایین می شدند و من دلم باورم نم

 رباو
 !نکردن می خواست

ات بودم را از ماشین پیاده کرد و رها کوروش را کنار زد و مرا که ماِت م
 چند تا
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 دستمال بهم داد، دستم را پاک کردم و دستمال تمیز را جلوی دماغ ام که
ره دستم را گرفت و سمت خون ریزی اش بند آمده بود گرفتم، رها دوبا

 مطب
 .دکتر برد

 !نبود خلوت بود، یعنی هیچ کس
ال متوجه ما منشی سرش به سوهان کشیدن ناخون هایش گرم بود و اص

 .نبود
رها بدون توجه به او دست مرا سمت درب کرم رنگی کشاند و با تقی آرام 

 در را
 .باز کرد

 د با دیدن رها از جادکتر که یک خانم حدود پنجاه ساله با ظاهری شیک بو
 .بلند شد و لبخند زد

 !مدهبه به ببین کی او-
 .آغوش گرفتندرها دست مرا ول کرد و سمت دکتر رفت، هم دیگر را در 

 زود تر از اینا منتظرت بودم خانوم، چرا دیر کردین؟؟-
 .رها اشاره کرد به من

 .واال کار این دختر دایی من یکم طول کشید برای همون-
 .جلو بروم اشاره کرد
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 .دستمال را از روی دماغ ام برداشتم و جلو تر رفتم
 .سالم-

 .دکتر دست اش را جلو آورد
 وره؟سالم عزیزم، حالت چط-

 .دستش را کوتاه فشردم
 .ممنون-

 .دکتر که خودش را لعیا معرفی کرد، با اشاره به دماغ ام پرسید
 خدا بد نده چی شده؟-

 :تی نشست و گفرها روی کاناپه ی رنگ و رو رفته ا
 بیخیال این چیزا لعیا جون، این گلبرگ ما یکم شیطونی کرده یه بچه از-

 !کم کنیدستش در رفته، اومدیم دیگه شرشو 
 دکتر با خنده روبروی رها نشست و در حالی که به من هم اشاره می کرد

 :بنشینم رو به رها گفت
 !آهان مثل خودت پس-

 !کان دادچپ و راست ترها پوزخندی تلخی زد و سرش را به 
 .کنارش روی کاناپه نشستم و کیف ام را بغل دستم گذاشتم

 میز را جستجو کرد و در حالی لعیا یا همان خانم دکتر کمی برگه های روی
 :که عینک اش را به چشم هایش می زد گفت
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ین زهرمار،ِ قیمتش اما طعمش ع ی کوچیکهحبه ه یهست یک دارویی -
 دردی حس کنی.. هم باالست ولی خب نمیذاره

حاال برا من فرقی نداره هر کدومو یه آمپول هم هست اون قیمتش پایینه 
 !میگید همونو انجام میدم

 .هم زمان با رها نگاهی به هم انداختیم
 .ه بگویمنمی دانستم چ

 

م خواند، پوفی کوتاه کشید مطمعن بودم رها ترس و تردید را از چشم های
 :دکتر گفتبه لعیا یا همان خانم  و رو

 پولش مهم نیست، همون دارو رو بدید بهش-

 :دکتر نگاهی سمت من انداخت و گفت
 نه نگران نباشید، فقط االن من هماهنگ کنم برای دارو فردا بعد از ظهر-

 !اشم با دستمزد طرف تو مایه های یک و نیم در میادمیرسه دستم، هزینه 
 !ام سوت کشید مغز

 :ناخودآگاه گفتم
 چه خبره؟-

 .دکتر با نگاه به من پوزخند زد
 !دیگه این طوری هاست دیگه-
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 :م می کرد دوختم و گفتمنگاهم را به رها که نگاه ا
 !پاشو بریم-

 .رها چشم هایش را گرد کرد
 ...کجا بریم؟ نمیخوای سقـ-

 .پریدم توی حرف اش
 !نه نمیخوام-
 !ر گلی، من پولشو میدم اگه مشکلت پولهمسخره بازی در نیا-

چشم هایم را توی کاسه ی سرم چرخاندم و بی حرف از جا بلند شدم، 
 کیف ام

 .در رفتم که رها داد زدرا برداشتم و سمت 
 !گلی بری نه من نه تو ها-

 .یره ام بودبا خشم برگشتم سمتش، نگاه اش با حرص خ
کرد.. با قدم هایی بلند  رو کردم سمت دکتر که با تفریح نگاهمان می

 نزدیک
 .اش شدم

 میشه مدرکتوتو ببینم؟-
 :لحظه ای شکه شد اما سریع به خودش آمد و با لحنی آرام گفت

 ه، فقط برای چی؟البت-
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 .پوزخند زدم
مه ببینن نه البته که البته مدرک دکترا باید حتما روی دیوار باشه که ه-

 اینکه
 !مریض بیاد بگه خانم دکتر لطفا مدرک

 .رها از پشت بازویم را گرفت
 !گلبرگ این کارا یعنی چی، مگه من تورو جای بد میارم آخه-

 :برگشتم سمت اش، دستش را از بازویم باز کردم و گفتم
نه اما دلم نمیخواد به یک دکتر قالبی این همه پول بدم، میرم پیش یک -

 زنان
 !زایمان متخصص که بعدا مشکلی برام پیش نیاد

 شده نگاه ام می کرد از اتاق بد سمت دکتر که با چشم هایی ریزبا نگاهی 
 .خارج شدم

منشی هنوز سرش گرم ناخون هایش بود.. مطمعن بودم اگر پلیس بویی 
 از این

 .جا می برد در جا درش را تخته می کرد و لعیا را هم می گرفت
 وگذاشتم با دیدن کوروش که به ماشین اش تکیه داده بود  پایم را بیرون

 !ان دلم شدسیگار دود می کرد باز ترس مهم
سرش را که بلند کرد با دیدن من تکیه اش را از ماشین گرفت و نخ 
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 سیگار را
 .روی زمین انداخت، با پا له اش کرد و سمت من قدم برداشت

ن ابروهایش نشسته بود روبرویم ایستاد، با اخم هایی وحشتناک که بی
 :پرسید

 چی شد؟-
 :فتم و آرام گفتمسرم را پایین گر

 !هیچی-
 شد؟ چیکه زیادیه، هیچی -

 .با عصبانیت نگاه اش کردم
 !مگه به این آسونیه آخه-

 .صدای رها از پشت سر به گوش ام رسید
عین آب خوردن، برادرت یه بار اون لحظه هارو تجربه کرده، فکر می -

 کنه توام
 !ل منی که با تمام جونت دردو احساس کنی ولی بگی خوبیمث

 !ه خیره ی کوروش بودبرگشتم سمت اش، نگاه اش با کین
 !این دختر پر از درد بود، پر از کینه ای که باید ازش سر در می آوردم

 !کوروش چیزی نگفت، فقط آه عمیق اش تا ته دلم را سوزاند
 :هایش تاب داد و گفترها دستم را گرفت، سوییچ را بین انگشت 
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 .اریش می کنمبریم امروز پیش من، تا شب یه ک-
که چیزی بگویم دستم را کشید و از کنار کوروش بدون اجازه به من 

 .گذشتیم
 سوار ماشین شدیم و رها با کمی مکث راه افتاد، سرعت بی حد و مرز اش

 !نشان از اعصاب خراب اش داشت
 !ا نهدل دل می کردم که چیزی ازش بپرسم ی

 !می ترسیدم ناراحت بشود
 !کوت اختیار کردمهر طوری بود تا خانه س

ساعت دو و نیم بود که رسیدیم خانه ی رها، یک آپارتمان نقلی که به 
 کمک

 .پدرش خریده بود و گاه گاهی با دوست هایش اینجا جمع می شدند
گرسنه و بی حال روی کاناپه ی نارنجی رنگ لم دادم و چشم هایم را 

 .مبست
 .سیدصدای رها از اتاق به گوشم ر

 !دوش بگیر تا منم یه چیزی سرهم کنم بخوریم پاشو بیا برو یه-
 :روی کاناپه دراز کشیدم و در همان حال گفتم

 !حوصله ندارم رها، دلم بدجوری داره پیچ میخوره-
 صدای زنگ موبایلم بلند شد و من با پوفی بلند که کشیدم نیم خیز شدم،
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ز گاهی به رها که داشت ااز داخل کیفم خارج کردم و با نموبایلم را 
 یخچال

 .گوجه و کدو بر می داشت تماس را وصل کردم
 بله؟-

 :صدای مامان با کمی اضطراب به گوشم خورد
 کجایی گلی؟-

 .نفسی عمیق کشیدم
 !اومدیم خونه ی رها-
 ...اونجا چرا، خوب میومدین پیش خودم، خوبی الـ-
 !فعالمامان، طوری نشده -
 چرا؟ نکنه مشکلیه؟-

 :گشت هایم پیچاندم و گفتمکیف ام را محکم بین انبند 
 ..فعال نشد دیگه، حاال فردا میریم پیش یه دکتر دیگه-

 مامان من امشب پیش رها-رها اشاره کرد بگویم امشب پیشش می مانم.. 
هستم، فردا هر طوری شد بهت خبر میدم!! مامان با آهی عمیق که کشید 

 فقط
 !س را قطع کردباشه ای کوتاه زمزمه کرد و تما

ناهار رها با دو لیوان شربت پرتقال کنارم نشست و در حالی که تی بعد از 
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 وی
 :را روی شبکه موزیک می گذاشت گفت

 میگم میخوای از چند تا عطاری اینا پرس و جو کنیم شاید این یه تیکه-
 !قرصی که لعیا می گفت رو پیدا کردیم

 :را باز کردم و با چینی که به بینی ام دادم گفتمکش موهایم 
 !بابا گرون در میاد، از کجا بیارم آخه نه-

 :رها پاهایش را روی میز دراز کرد و گفت
 !پس باید همون راه منو بری-

نگاهم را به نیم رخ اش دوختم، اخم هایش حسابی در هم بود و انگشت 
 هایش

 !وی دستش را فشار می دادکم لیوان تمح
 :م فشار دادم و با کلی دل آشفتگی پرسیدمناخون هایم را توی گوشت دست

 رها قضیه ی بین تو و کوروش چیه؟-
با همان اخم های در هم نگاه ام کرد، ته ته چشم هایش حرف های ناگفته 

 ی
 !زیادی فریاد می کردند

 .شیدصورت اش ک لیوان را روی میز قرار داد و دستی روی
قورت داد.. آهی  سیب گلویش باال پایین شد، مطمعن بودم بغض اش را
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 عمیق
کشید و در حالی که موهای پر پشت اش را از شر کش آزاد می کرد با 

 صدایی
 :گرفته گفت

نامردی کوروش انقدر برام زجر آور بود که حتی یادآوریش هم عذابم -
 میده چه

 !برسه به گفتن
 .. رد اش را بین دست هایم حبس کردمدست های س نزدیک اش شدم،

ی بهم نگفته بودی، رها.. تو از همه زیر و بم زندگی من چرا تا حاال چیز-
 خبر

 ...داشتی، بعد کاری که برادر من باهات کرد و
رها دست اش را از بین دست هایم خارج کرد و بدون اجازه به من که 

 حرف
 !یس رفتهایم تمام بشود بلند شد و سمت سرو

 !استم دنبالش بروم اما گفتم راحت باشدخو
از سرویس خارج شد و چشم های سرخ اش حاکی از گریه  چند دقیقه بعد

 ی
 زیادی اش بود، صورت اش خیس بود و چند تار از موهایش به پیشانی و
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 !صورت اش چسبیده بود
چند تا دستمال از روی اپن برداشت و در حالی که صورت اش را پاک می 

 ردک
 .ق خواب رفتسمت اتا

 .بلند شدم و پشت سرش رفتم
 روشن کرده بود، روبروی کمد دیواری نشسته بود و مشغولچراغ اتاق را 

 .بررسی کمد بود، انگار دنبال چیزی می گشت
 .کنارش رفتم و روی زانو هایم نشستم

 دنبال چیزی می گردی؟-
بدون جواب به سوال ام، یک دفتر بزوگ کرم.قهوهای از داخل یک 

 وقچهصند
 .که داخل کمد بود بیرون کشید و گرفت سمت ام

ا، تمام اتفاق ها را داخل این دفتر نوشتم، مو به مو رو، بخون متوجه بی-
 همه

 !چیز میشی
نگاه اش کردم.. نگاه اش را دزدید و بلند شد، موبایل اش را از روی تخت 

 چنگ
 .زد و اتاق را ترک کرد
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 ..بیه دفتر عذاب بود تا خاطراتمن ماندم و دفتر خاطراتی که بیشتر ش
 را که می خواندم قلبم فشرده تر می شد.. کوروشهر سطری از نوشته ها 

 !چیکار کرده بود با این دختر
 .چشم های اشکی ام را روی هم فشردم و دوباره برگشتم به ورق اول

 ین پسر؟چی می خواست ا"
 جانم را؟

 قصد اش چیه؟
 !عشق یا...؟

.. 
 !ده، گیر یه آدم بیخیالانگار دلم گیر کر

.. 
ه پیشنهاد داد، خدایا قراره ببینمش، البته هر روز باالخره جلو اومد، باالخر

 می
 !!بینمش اما این دیدن کجا و اون کجا

.. 
ار قرار تو خدایا.. چی کار کنم؟ برم؟ نرم؟ چی میشه؟.. منو بعد از چند ب

 پارک
 !و سینما دعوت کرده به خونه.. خونه ی دوستش



@Romanbook_ir 

 

213 

 

 !ر درست چیه؟کا
 .. "دلم پیششه و عقلم
د و بعد دوباره نوشته های رها که انگار درد را تا ته چند صفحه خالی بو

 جانم
 !می ریخت

اشتباه کردم، یک اشتباه بزرگ..لعنت، لعنت به عشق که آدم را مجبور به "
 چه

 .ند.. لعنت به تو و لعنت به منها که نمی ک
  باید چی کار کنم؟چی کار کردم؟ چی کار کردم و حاال

 !کوروش..کوروش
 !متنفرم ازت

 !هه
 !ه درد بزرگی.. عشق پیچیده در نفرتچ

نفسم می گیره، بند بند وجودم به آتیش کشیده میشه وقتی یادم می افته 
 چی
 ..شده

 کوروش؟-لب زدم:
 !جانم؟..هیس، هیس



@Romanbook_ir 

 

214 

 

هیس، خدایا..چیزی نگو، من دیگر نه گوشی برای شنیدن دارم نه زبانی 
 یبرا

 ! حرف زدن
 !و بغض هامو کینه ته قلبم تمام من تمام شد، اشک هامو متوقف کردم

که وقتی فهمیدم باردارم بیشتر شد، عاشقش بودم، اگر سرد یک کینه 
 نبود،

اگر حتی بعد از اون کار مثل مرد پای کارش وای می ایستاد جونمم براش 
 می

نبود، مرد ماندن دادم اما.. افسوس و صد افسوس که نبود، مرِد بودن 
 نبود،

چه ی بهش گفتم باردارم حتی قبول نکرد بنامرد بود، یک نامرد که وقت
 بچه ی

خودشه، صداش هرشب که سرمو روی بالشت می ذارم توی گوش ام می 
  پیچه

 وقتشدم، له شدم، قلبم تیکه تیکه شد و تیکه هاشو هیچ  شکستم، خرد
 ..نتونستم جمع و جور کنم

 ..، اگر شیال نبود قطعا خودمم همراه بچه مرده بودماز بین بردم بچه رو
 !قضیه تموم شد؟
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نه.. نه که نه.. این زخم روی دلم تا آخر عمر با منه، با منه و تا تالفیش 
 نکنم

 "!قول میدمنمی میرم، اینو به خودم 
االن روی یک کوه بلند  با هق هقی خفه دفتر را بستم، دلم می خواست

 بودم و
 !ام توانم داد می زدم تا بلکه خالی بشومبا تم

آن روز تا شب و شب تا صبح پیش رها بودم اما الم تا کام حرفی نزدیم با 
 !هم

 !انگار که هر دو روزه ی سکوت گرفته بودیم
 !ا خداحافظی کوتاه خانه ی رها را ترک کردمصبح بدون صبحانه فقط ب

 کسی کاری باهام ایی اساسی می خواست، یک جایی که هیچدلم یک تنه
 !نداشته باشه، تنهای تنها بشینم و آنقدر اشک بریزم که سبِک سبک شوم
 ..نمی دانم چقدر رفتم و رفتم.. به خودم که آمدم روبروی یک پارک بودم

تم فشردم و از خیابان عبور کردم، پارک بند کیف ام را محکم در دس
 خلوتی

 و توک آدم دیده می شد..! دست هایم را بغل کردم و با نگاهی بهبود، تک 
 .دورور با قدم هایی آرام جلو رفتم

 !یک پیرمرد توی دکه ی کوچک خود یخ در بهشت می فروخت
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معده ی خالی بخورم حالت  بی هوا دلم خواست، اما مطمعن بودم اگر با
 تهوع

 !امانم را می برد
 .و پاهایم را توی شکمم جمع کردمبیخیال شدم.. روی نیمکت نشستم 

صدای زنگ موبایل ام بلند شد اما حوصله ی جواب دادن نداشتم، به 
 احتمال

زیاد مامان بود، می دانستم اگر جواب ندهم نگران می شود اما باز هم 
 .!.ندادم

و آشفته نگاهم را بهش دادم.. ک دختر با سر و وضعی باز با نشستن ی
 سیگاری

 .ا سمتم گرفترا که دستش بود ر
 !میکشی؟-

 !نه-سرم را به چپ و راست تکان دادم. 
 :دستش را عقب کشید، پکی عمیق به سیگار زد و دوباره پرسید

 فراری هستی؟-
 .ابروهایم با تعجب باال رفتند

 !نه-
 .اخت با پایش له اش کردسیگار را روی زمین اند



@Romanbook_ir 

 

217 

 

َ  چته؟.. شکست عشقی خوردی؟-  !ِپ
 :ین انداختم که بی هوا با صدایی بلند گفتچیزی نگفتم، سرم را پای

 !بابا واسه من تیریپ نیا، من همه رقم آدم دیدم، بگو دردت چیه فقط-
نگاه متعجب ام را که دید با لبخندی گوشه ی لبش و صدایی آرام شده 

 :گفت
 یمام اتصالی میده میزنه به زبونمجی، من قاطی می کنم سیم مببخشید آب-

 ی مکث کرد و بعد در حالی که کمی خودش را سمتصدام بلند میشه.. کم
 :من می کشید گفت

 حاال بگو دردتو، نترس گفتم که من همه رقم آدم دیدم.. فراری، معتاد،-
پیدا کردم قاچاقچی، دزد.. خالصه.. حاال بنال..نه یعنی بگو شاید راهی 

 !برات
 .چرا اما گفتم.. قیافه اش بر خالف ظاهر اش دلنشین بود نمی دانم

 :آرام زمزمه کردم
 !باردارم-

 .دوباره صدایش بلند شد
بهههه، حاال گفتم چی شده، بابا این که مشکل پیش پا افتاده ایه.. رفیق -

 منم
ند  !مشکل تو رو داشت یک حبه دارو از عطاری گرفتیم چند ساعته قالشو ک 
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 .هم کشیدمابرو هایم را در 
 !می ترسم-

 .بلند زد زیر خنده
 !ه، حاال اگر پایه ای پاشواولش ، نترس دردش فقط چند ساعِت  -

 !مردد بودم، نمی دانستم می توانم بهش اعتماد بکنم یا نه
 .تردیدم را که دید دستم را کشید و بلندم کرد

بلند شو، اگر نه که  از بین ببریش وای به چی فکر می کنی آخه، اگر میخ-
 !به سالمت.. من برم دنبال بدبختی هام به خیر و مارو تو رو

 .بیرون کشیدم دستم را از دستش
 .صبر کن زنگ بزنم دوستمم بیاد، ماشین داره با ماشین بریم-

 :با این حرفم دوباره روی نیمکت نشست و گفت
زود بیاد که من حوصله ی  اوکی خیلی هم عالی، فقط جان عزیزت بگو-

 .موندن ندارم منتظر
ادم و موبایلم را در دست گرفتم، یک میس کال از خانه سرم را تکان د

 ..شتمدا
بیخیال رفتم روی مخاطب ها و روی اسم رها مکث کردم و تماس را 

 .کردم برقرار
 .با اولین بوق جواب داد



@Romanbook_ir 

 

219 

 

مانت زنگ زنگ گلبرگ.. االن میخواستم بهت زنگ بزنم کجایی تو؟ ما-
 زد

 ..نگرانت بود گفتم پیش منـ
 .پریدم توی حرفش

م با یه دختره آشنا رها.. بیخیال این حرفا ببین من االن تو پارِک.. هست-
 شدم

 شرایطمو گفتم، گفت دوستش هم این مشکل رو داشته با یه حبه که از
 .ه وجود ندارهدیگ ایعطاری گرفتن یک ساعته بچه 

 .ا شنیدمصدای نفس عمیق رها ر
 خب؟-
 .ترسم خب نداره که زنگ زدم تو بیایی با هم بریم، من راستش می-

 :رها با کشیدِن پوفی کوتاه گفت
 .خیلی خب همونجا باشید خودمو می رسونم-

 .تماس را قطع کردم و دوباره روی نیمکت نشستم "باشه منتظرم" با گفتِن 
 چی شد؟-

 ت منخت و بسته را سمنگاهش کردم، چند تا آدامس داخل دهانش اندا
 .گرفت

 .ممنون.. هیچی گفت میاد منتظرش باشیم-
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 ه بسته ی آدامس را داخل جیب لباسش گذاشت و پایش را روی پایدختر
 .دیگرش انداخت

 توکل بر خدا ببینیم چقدر می کاره مارو اینجا..! راستی من یلدام اسم تو-
 چیه؟

 :کیفم را بغل دستم قرار دادم و گفتم
 !گلبرگ-
 .امل چرخید سمتمک
 .اوالال جونم چه اسمی، نشده بودم-

چیزی نگفتم.. چند دقیقه که گذشت یلدا که معلوم  لبخندی کوتاه زدم و
 بود

 :حسابی کالفه شده محکم با کِف دستش زد روِی زانویش و گفت
 !عهه، من عادت به کاشته شدن ندارما.. پ  کجا موند این دختره-

 .اش دوختمنگاهم را به چشم های وحشی 
 .ا دیگه میرسه، دیر نکرده هنوزاالن-

کت قرار داد و کِف دستش را روِی سرش آرنجش را روی پشتیه نیم
 .گرفت

خو حاال نمی خواد طرفداری کنی.. تا اون برسه تعریف کن ببینم چجوری -
 تو
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 !داِم بال گیر کردی؟
دوباره  اشاره اش به شکمم بود.. نگاهم را پایین بردم و به شکمم دوختم..

 داغ
 !دلم تازه شد.. بغضم گرفت و لعنت به گریه های بی موقع

 :هایم را که دید با لحنی ناراحت گفت اشک
اینجوری نگفتم که ناراحت بشی.. بابا بیخیال این که چیزی نیس، گفتم -
 که

 .خودم برات ردیفش می کنم
 ِت قتی دید حرفی نمی زنم دستش را جلو آورد و چانه ام را گرفت و سمو

 .خودش چرخاند
 :اشک هاِی چکیده شده روی گونه هایم را پاک کرد و گفت

 !آروم باش دیگه گل گلی-
آراد اینگونه صدایم می کرد! گل گلی..  "..گل گلی" ..زیر لب زمزمه کردم

 گل
 !..گلی

دادم و اجازه دادم اشک هایم یکی پس چشم هایم را محکم روی هم قرار 
 از

 !زنددیگری روی گونه هایم بری
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 یلدا چیزی نمی گفت، انگار درک کرده بود که باید کمی به حاِل خودم
 !باشم

 جفت دست هایم را روی صورتم قرار دادم و بعد از یک گریه ی حسابی و
 خالی شدن به قصِد شستِن دست و صورتم بلند شدم و سمِت سرویس

 .داشتی که تقریبا وسط های پارک بود رفتمبه
 .پشت سرم میایدمتوجه شدم که یلدا هم 

از درون کوره ی  آب سرد کمی از التهاِب بیرونی ام را کم کرد اما باز هم
 آتش
 .بودم

 ..صدای آهنِگ موبایِل خودم بد جوری عصبی ام کرده بود
 .یلدا بازویم را تکان داد

 .باشه جواب بده موبایلتو شاید رها-
صورتم را گرفتم سرم را به معنِی باشه تکان دادم. با گوشه ی شالم خیسِی 

 و
 .موبایلم را از داخل کیفم خارج کردم

 ..دشماره ناشناس بو
 .آرنجم را روِی پیشانی ام گذاشتم و با صدایی گرفته جواب دادم

 بله؟-
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شماره صدایی که اسمم را صدا زد ضرباِن قلبم را باال برد، نفسم را به 
 انداخت و

 .تنم را گرخت کرد
ماس را قطع کردم، روی سایلنت گذاشتم موبایل را توی دستم فشردم و ت

 و
 !ا کم داشتمداخل کیفم انداختم.. فقط همین ر

 .یلدا بشکنی جلوی چشمم زد
 !کجایی تو؟ میگم کی بود؟-
 . هیشکی، بریم-

 ..ابروهایش را باال داد و بی حرف هم قدم من از سرویس خارج شد
ن توقف کرد سمت ورودی پارک رفتیم که همان موقع ماشین رها جلو پایما

 و
 .رها پیاده شد

 سالِم جمعی چطورید؟-
 .جلو برد یلدا با خنده دستش را

 !علیک خوشگله، حاال میومدی زود بود-
حرفی بزند که دستم را باال بردم و رها چشم هایش را ریز کرد و خواست 

 در
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 :حالی که می رفتم سمت ماشین و دِر عقب را باز می کردم گفتم
 !ید وقت برای صحبت کردن زیادهکافیه دیگه، سوار ش-

 . چشم هایم انداختمروی صندلی عقب دراز کشیدم و شالم را روِی 
م می صحبت های آراِم یلدا و رها را می شنیدم و دلم فقط خوابی آرا

 خواست،
 .اصال نمی خواستم توی بحثشان شرکت بکنم یا چیزی بگویم
 ند که با توقفنمی دانم چقدر گذشت اما چشم هایم داشتند گرم می شد

 یم کشیدم وماشین و صدای رها که اسمم را گفت شال را از روِی چشم ها
 .صاف نشستم

اما جلوی یک مغازه ی بزرگ عطاری بودیم، رها خواست پیاده بشوم 
 حوصله

نداشتم و نمی خواستم از جایم تکان بخورم.. با این حساب خودش همراه 
 یلدا

 ته ی کوچک برگشتند.. رها بسته راپیاده شدند و چند مین بعد با یک بس
 ..سمتم گرفت

ِت شکمم رفت، بسته را گرفتم و توی دستم فشار دادم، دسِت دیگرم سم
 چشم

 .هایم را بستم و سرم را به پشتِی صندلی تکیه دادم
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 .صدای رها نگران بلند شد
 !گلبرگ؟ چت شد-

 .را از هم فاصله دادملب هایم 
 !خوبم-
 !آره معلومه، رنگ به رو نداری-

 .تکرار کردمطوطی وار 
 !خوبم-

اما نبودم.. دلم آشوب بود و سرعِت ضربان قلبم هر لحظه بیشتر و بیشتر 
 می

شد.. کاش برمی گشتم به عقب، به اون روز ها که تنها دغدغه ام خیانت و 
 کار

خواستن هومن بود.. کاش برمی گشتم های هومن بودند، تنها فکرم بچه ن
 و قدرِ 

 !آن لحظه ها را می دانستم
 .انه شده بودمدیو

به چه روزی افتاده بودم که حسرِت آن روز هاِی نحس را می ببین 
 .کشیدم

_ _ 
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 بمیرم برات الهی، خوبی!؟-
 !خوب بودنم مشخص بود، خیلی خوب بودم
 .خوردِن چندتا مسکن قوی به خواب رفتم

_ _ _ _ _ _ _ 
با احساس دستی روی صورتم چشم هایم را باز کردم.. نگاه تار شده ام 

 روِی 
 .صورِت نگراِن مامان توقف کرد

 .کمی نیم خیز شدم و پتو را روِی تنم مرتب کردم
 .مامان-

 .نگران لب هایش را تکان داد مامان دستم را گرفت و با همان چهره ی
 !و زندگی نداریخوبی؟ الهی دورت بگردم که یه روز خوش ت-

 .دستش را فشار دادم و خم شدم سرم را روِی شانه اش گذاشتم
 .خوبم.. دردم کم شده چیزیم نیست-

 :رد گفتمامان آهی عمیق کشید و در حالی که مرا از خودش جدا می ک
 !موقع میومد تا زندگیت به گند کشیده نشهحاال چی میشد این بچه همون -

 .چشم هایم را بستم
 قت بچه نداشت.. منم نداشتم..! بگذریم مامان بیخیال دیگه، باباهومن لیا-

 !کجاست؟ چیزی نمیگه
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مامان از جا بلند شد.. روسری اش را از سرش باز کرد و در حالی که 
 سمت درِ 
 :ی رفت گفتاتاق م

مال.. خودمم ازتون خبر دارم، صبح می گفت گفتم بهش با رها رفتین ش-
 بهت

 زنگ می زنه، زد؟
 :ِی پیشانی ام کشیدم و گفتمدستی رو

 .نمی دونم واال از موبایلم خبر ندارم-
 مامان بی حرف اتاق را ترک کرد و چند دقیقه بعد با یک لیوان شیِر داغ و

 .ارم روی تخت نشستلقمه ی بزرگی برگشت و کن
*** 

ه بود.. زندگی شده بود مثال عادی اما واقعیت این بود که چنـد ماه گذشت
 هیچ

 .ای خود نبود و همه تظاهر به خوب بودن می کردیمچیز سر ج
من.. مامان.. کوروش.. رها و حتی آناهیتا که گاهی زنگ می زد و حالم را 

 جویا
 .می شد

 وه سر و کله ی هومن باز پیدا شده بود مامان خیلی نگرانم بود مخصوصا ک
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 !یک دعوای حسابی هم با کوروش کرده بود
بیرون رفتن و سرگرم کردن خودم تا شب و کارم شده بود با رها و یلدا 

 وای به
 شب که سرم را روی بالشت می گذاشتم چـه فکـر و خیـال هـایی که توی

کردم روز ها شاد سـرم می ریـختند و دیوانه ام می کردند اما سعی می 
 باشـم

 ..باد رهایی بسپـارم و این روال ادامه داشت تا روزی کـه و خـودم را به
ایشگـاه خارج شده بـودم و مقصـدم مطب رهـا بود تا ناها را با تـازه از آر

 هم
آنـجا بخوریم، تا سـر خیـابان پیـاده طی کردم.. هـوای آذر ماه نسـبتا 

 سـرد
 سـتادم منتظرپوشاندن خودم می کـرد.. سر خیابان ایبود و مـرا مجـبور به 

 این که مزاحـمتاکسی که یک پراید سـفید رنگ جلو پایم ایستاد، به هوای 
است بدون نگـاه با اخـم راهم را به جلو سوق دادم که صدایـش گوشـم را 

 پر
 .کـرد

 !گـلبرگ-
قلبـم ایسـتاد، نفـسم رفت.. احـساس کـردم تمـام تنـم پـر شـد از سـرما.. 
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 با
را بـرگـردانـدم و نگاه اشکی ام تو نگـاه خسـته اش چانه ای لرزان سـرم 

 قفل
هایش داد می زدنـد که خسـته است، از تمـاِم عالـم و  شد.. آری چشـم

 آدم
ی خـواسـت بـروم خستـه است درسـت عیـن من، عین منـی که دلـم م

 جـلو
 و با تـمام تـوانم بـکوبم توی صورت اش و از تـه دل داد بـزنم که ازش

 .رم، از چشماش از لحنش از نگاهش.. از همـه چیز و همـه چیزمتنـف
 مسـخ شده بودم، نمی توانسـتم قدم از قدم بردارم.. خودش این اما انگـار

 خسـته تر از نگـاهش بود کهفاصله را طی کرد، روبرویم ایسـتاد و لحنش 
 :پرسید

 خوبـی؟-
 .پوزخـند زدم

 !تو بـهتری-
 :ـتی الی موهای پرپشتـش کشیـد و گفتلبـخند که نه تلـخند زد، دس

 !باید باهات حرف بزنم-
را محکـم روی هم فشـار دادم و بدون حـرفی دسـتم را برای  لبـ هایـم
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 اولین
 ـتاد و آراد با عصـبانیت دسـتم راتاکسی که دیـدم تـکان دادم.. ماشین ایس

 ه التمـاسکشیـد و در حـالی که سعـی می کرد داد نزنـد با لحـنی آغشـته ب
 :گفت

حرف بزنم،  خواهـش می کـنم گلبـرگ، تورو جون مادرت.. باید باهات-
 خیلی
 !مهمه

 دسـتم را از دستـش بیرون کشیدم و با صدایی که انگـار از ته چاه بلند می
 :شد گفتم

 !برو، نمی خوام ببینمت-
 بدون توجه به تاکسی متوقف شده و آراِد کالفه به سـمت خیابان رفتم و

 واسـتم بروم آن سمـت که دسـتم این بار محـکم تر کشیده شد سمتخـ
 .داد زدم ماشین..

 !چیکار می کنی دیوانه-
 اما آراد بی توجه به داد و بی داد من به زور سوار ماشیـنم کرد و خودش

 هم
 .نشست تا من بخواهـم در را باز کنم قفل مرکزی را زد و راه افـتاد

کوبیدم، فحش دادم اما انگار نمی شنید..  جیغ کشیدم، گریه کردم، مشت
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 انگار
 .متوجه نبود
 د زده بودم که احسـاس می کـردم گلویم خش برداشـته و نمیآن قدر دا

 ..تـوانم حـتی آب دهـانم را قورت بدهم
 :با بی حالی چـشم هایم را بسـتم و با آخـرین توانـم التـماس گونه گفـتم

 .ار برمتوروخدا آراد حالم خوب نیست بذ-
 ماس کردنبرای الت اما باز هم نشـنید، باز هم متوجه نشد و دیگـر رمقـی

 .نداشـتم فقـط زورم به گـریه کردن می رسید
کـم کـم تـکان های ماشیـن آرام شد و توقـف کرد، چشـم هایم را باز 

 کردم
 .جلوی یـک خانه ی قـدیمی بودیم با یک دِر رنگ و رو رفتـه

 .د را شنیدم و نگاهم را به سمتش کشاندمصدای نفس عمیق آرا
 :و گفـتلـقه کرد دستش را دور فرمان ح

 ..پـیاده شو بریم تو، باید باهات حرف بزنم نمـ-
 :پریدم توی حـرفش و با لـحنی بد گفـتم

اما من واقـعا حرفی باهـات ندارم، راحـتم بذار.. برو هر جایی که تا االن -
 بودی،

 ..که حاال باز سر و کلت پیدا شده و بـ کم بـخاطرت زجر نـکشیدم
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 .توی حرفـم و عربده کشیدکه پرید  این بار نوبت او بود
گوش کن به من.. تو زجـر کشیدی منم کشیدم، تو اذیت شدی منم -

 شدم.. دو
 دیقه مجال بده توضیح بدم.. حرف دارم باهـات، می فهمی! دلـم داره می

 ..ترکه
 .روی قلب اشبا مشت هایش محکـم می کـوبید 

 !گ، می فهمیوردم گلبراین قلب لعنتیم داشت از دوریت می ُمـرد.. کم آ-
 :هق زدم، دستی روی صورتم کشیدم و با چـشم هایی پر اشک گفـتم

 نه نمی فـهمم، اصلـا نمی فـهمم، دیگـه هیچی نمی فـهمم من.. آراد من-
 از وقـتی کهخیلی وقتـه خـودم نیسـتم، از وقـتی که فهـمیدم باردارم، 

ورو شد، ردنـیام زیاز بین بردنش شدم بـخاطر نبودن تو و مـجبور به 
 ..زندگیم ویرون شد

 !من ُمـردم آراد، خیلی وقتـه، یه ُمـرده ی متحـرک
 الی که سعـی در آرام شدناشـک های روِی صورتم را پاک کردم و در حـ

 :داشـتم گـفتم
حـالم خوب نیسـت، دلـم نمی خواد یه موضوع جدیدی بشـنوم.. االن -

 دلـم
 !ببـره به رویـای خوش فقط خواب می خواد، یه خواب عمیـق که منو
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 دوباره چشـم هایم را بسـتم.. چند ثانـیه سکوت شد و صدای آراد با لحنی
 .آغشـته به غم بلند شد

ـسابی رفـتم خونه، کلی تـی تو اون شب لعـنتی بعد از اون دعوای حوق-
 حرف

از بابا شنـیدم که حـالـا بمـاند امـا در آخـر ازم خواسـت برم دبی برای 
 وارد
ن اجناس شرکتش، به شرطی که وقـتی برگـشتم بیـاد با بابات کرد

 صحبـت
ـتم با بابا ایـنا کـنه.. نخواستـم باهات تماس بگیرم، گفتم بذار وقتی برگش

 پا
تو این مدت کمی فـکر کنی.. دو روز بعد رفتم دبی پیش بذارم و تو هم 

 اما
اچاق گرفـتن نمی دونم چی شد که موقع برگشتن تمام کاالهارو به اسـم ق

 و
 ..خودمم بازداشـت کردند

از آناهیـتا خبرتو می گـرفـتم، وقتی گفت بارداری دنـیا رو سرم خراب 
 شد،

 اشـتم اذیت شی،م می خواست اون لحـظه کنارت بودم و نمی ذچقدر دلـ
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 نمیذاشتم کسی تحقـیرت کنه.. تا آخرش پات می موندم اما نمی شد،
 .دوریت داشت جونمو می گرفت مجازاتـم پنج سال زندان بود و

دو ماه طول کشـید تا بابا با کلی پول و پارتی بازی ثابت کـرد بی گناهیمو 
 و

 ..ـح آزاد شدم و مقصدم شد خونه ی شمامن امروز هشت صب
 اینکارو کنیدونسـتم چیـکار می کنی، فکـر نمی کردم  نمی

 :نفسی عمیق کشیـدم و بدون توجه به حرفش گفتم
 !اهیـتا چیزی بـهم نگفت، یا بابات حرفی به بابام نزدپس چرا آن-
 !خودم گفتم، نمی خواسـتم بدونی تو چه شرایطی گیر کردم-

به خوبی توی ش کردم، مطمعن بودم هـنوز هم رد ناراحتی با اخـم نگاه
 چشم

 .هایم مشـخص بود
 .لبـخند زد، آرام و پر احساس

 !باید چی کار می کردم؟
 !ی ام یا باور می کردم حرف هایش را؟می رفـتم سراغ بدبخت

ش زخمی شده یج و گنگ.. درست مثل پرنده ای که بال هایگیج بودم، گ
 اند و

 !توان راه رفتن هم ندارد
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 .صداِی متعجبش بلند شد
 !گلبرگ-

نگاهش نکردم.. دلم نمی خواست باز هم مرتکب اشتباه بشوم، اگر واقعا 
قدم پیش می ق رسم و رسومات میخواست باید جلو می آمد، باید طب مرا

 .گذاشت
 

 دیگر هرگز بهش اجازه نمیدادم راحت به دستم بیاورد، باید تشنه اش می
 کردم.. 

 

 .حرفم را تکرار کردم
 !لطفا منو برسون خونه-
ط صداِی نفس عمیقش را شنیدم که انگار سعی در گر چیزی نگفت، فقدی

 آرام
 .شدن داشت

 .رعت زیادی حرکت کردماشین را روشن کرد و با س
 .نه من حرفی میزدم نه او.. سکوت بدی داخِل ماشین حاکم بود

وقتی باالی کوچه زد روِی ترمز با تعلل چرخیدم سمتش اما او حتی نیم 
 نگاهی
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 .داختهم سمتم نیان
 .ا لحظه ای باز و بسته کردم و بدون فوت وقت پیاده شدمچشم هایم ر

تا زودتر برسم خانه.. همان موقع  داخل کوچه قدم هایم را تند کردم
 موبایلم

 .زنگ خورد
 .رها بود.. حتما می خواست بداند چرا نرفتم پیشش

دم به هزار زحمت اشک هایی را که تا پشت پلک هایم آمده بودند را پس ز
 و

 .رار کردمتماس را برق
 !رها-

 .صدای رها با پرخاش بلند شد
 کجایی تو دختر؟ کاشتی منو؟-

 :گفتم با بغضی مخفی
 .نمی تونم بیام رها-

 .صدایش رنِگ تعجب گرفت
 وا، چرا؟-

 .تمام اتفاق ها را برایش گفتم
 .رسیده بودم دِم خانه.. کلیدم را از داخِل کیفم در آوردم و در را باز کردم
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 :رها گفت
خیلی خب فعال به هیچ کس چیزی نگو، شب میام پیشت مفصل صحبت -
 می

 .کنیم.. فعال
 .و تماس را خاتمه دادمخداحافظی کردم 

 مامان بابا و کوروش مشغول ناهار خوردن بودند.. بابا اولین کسی بود که
 مرا
 .دید

 کجا بودی گلی؟-
 .نه رفتمکیفم را روِی زمین بغل در انداختم و سمت آشپزخا

 .سالم، با رها بیرون بودیم-
 :سمت سینک رفتم که مامان پرسید

 ناهار نخوردین؟-
 منفی تکان دادم، بشقاب و قاشق چنگالی برای خودمسرم را به عالمت 

 برداشتم 

 :نگاهم کرد و آرام پرسیدکوروش زیر چشمی 
 چخبر؟-

 :تمبدون نگاه بهش کمی برای خودم برنج کشیدم و مثل خودش آرام گف
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 !سالمتی-
 :مامان کاسه ی خورشت را جلویم قرار داد و بابا پرسید

 رها رفت خونشون؟-
 .سرم را باال بردم

 .نه بابا رفت مطبش-
 :بابا با نگاهی نافذ سمت کوروش گفت

، اگه یه پسر با عرضه داشتم می رفتم براش خیلی دختر خوبیه-
 !خواستگاری

 .ن برایش لیوانی آب پر کردغذا پرید توی گلوِی کوروش و مامان نگرا
ی می با نگاهی پر از حرص به کوروش چشم دوختم.. بابا هم به خوب

 دانست که
 !پسرش بی عرضه ست، حاال بی عرضگی اش به درک نامرده نامرد

 .بی حرف سرم را پایین گرفتم و مشغوِل و غذا خوردن شدم
 اق و کلیرها طبِق گفته اش شب آمدم پیشم.. طبق معمول چپیدیم توی ات

 .دردودل کردیم
 م و تنهاحتی به رها حرف موقع ناهار بابا و هول شدِن کوروش را هم گفت

 لعمل او شد پوزخندی غلیظ اما نمی توانست انکار کند که هنوز ته تهاکثرا
 !دلش عاشق برادِر بی لیاقِت من است
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 طبق خواسته ی رها حرفی از دیدارم به هیچ کس حتی مامان هم چیزی
 ..تا این که نگفتم

روز چهارشنبه هفت امه آذر ماه بود و برف نرم نرمک می بارید و قصد 
 داشت

 .وسی سفید پوش تبدیل بکندزمین را به عر
آن روز از صبح بیرون نرفته بودم و مشغوِل خواندن رماِن پیشنهادِی یلدا 

 .بودم
وارد  توِی اوج رمان بودم که مامان در اتاق را باز کرد و با صورتی مظطرب

 اتاق
 .شد

 .نگران شده کتاب را روی تخت گذاشتم و بلند شدم
 چی شده؟-

م را گرفت و در حالی که سرش را به طرفین اق را بست، دستمامان در ات
 تکان

 :می داد گفت
 !بابات زنگ زده میگه آقا مهدی بهش گفته شب میان اینجا برای امِر خیر-

ار که اشتباه شنیده باشم گیج و منگ چشم به مامان دوخته بودم.. انگ
 :پرسیدم
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 چی؟-
یشتری ار با استرِس بمامان که دست کمی از من نداشت دوباره و این ب

 :گفت
 !میگم شب آقا مهدی اینا میان برای خواستگاری-

 !هر چقدر سعی کردم نیشم باز نشود نشد
مامان که قیافه ام را دید نیشگونی درد آلود از بازویم گرفت و با حرص 

 :گفت
 !جمع کن خودتو دختره ی دله، چه وضعشه شوهر ندیده ی بدبخت-

 :با حیرت گفتم
 !مامان-
از اتاق  "درد" ود خودش هم خنده اش گرفته با گفتِن مان که معلوم بما

 بیرون
رفت و من با جیغی خفه که کشیدم سعی کردم تخلیه ی انرژی بکنم اما 

 واقعا
 .نمی شد

 !از تِه تِه دلم داد بزنم دلم می خواست پنجره را باز بکنم و
 در حرصشهمان موقع رها زنگ زد و بماند که چقدر جیغ جیغ کردم و چق

 .دادم و در آخر به هزار زحمت راضی اش کردم شب او هم پیشم باشد
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*** 
 :رها با حرص مشتی حواله ی کمرم کرد و گفت

بمیری گلبرگ از دستت راحت شم، خو این همه لباس یکیشو بپوش در -
 ربه د

 !بشی به حق پنج تن
 میزد و ه نگاهم را به او دوختم که عیِن پیرزن های هشتاد ساله غربا خند

 .نفرین می کرد
 :خنده ام را که دید این بار ترکید از حرص و با صدای بلند گفت

 !کوفت، درد.. بپوش یکیو دق مرگ بشی-
رها خنده ام را به هزار زحمت جمع کردم و در آخر با فحش هاِی آبدار 

 یک
 جنس نرمی داشت و کمربند مشکیپیرهن سرخ آبی که 

را به همراه شلوار لی برداشتم.. شال آبی بهش وصل کرد رنگی هم 
 روشنم را هم کنارشان

 .گذاشتم و صندل های راحتی ام را هم از دراور خارج کردم
ا شروع کرد به صاف کردِن موهایم و نشستم روی صندلی میز توالت و ره

 همان
 .می زد هم زیر لب غرطور 
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بعد از موهایم نوبت رسید به آرایشم.. صورتم را تازه اصالح کرده بودم و 
 تمیز

بود.. به خواست خودم آرایشی محو روی صورتم نشاند و بعد از نگاهی 
 دقیق به

 :ناخن های تازه ژلیش شده ام سرش را تکان داد و با گفتِن 
 .سریع حاضر شو.. از اتاق خارج شد-

وشیدِن لباس هایم یک تکه از موهایم را جدا کردم و دم، بعد از پبلند ش
 مابقی

 .را از پشت دم اسبی بستم
 .کمی ُادکلن به گردن و مچ دستم زدم و در آخر شالم را سرم کردم

 :همان جا روی تخت نشستم و بلند گفتم
 .رها بیا حاضر شدم-

 .آمد تو که در باز شد و رها با آن صورِت غرِق آرایش طولی نکشید
 :ل ها را با پا نزدیِک پاهایم آورد و گفتصند

 !بپوش بلند شو ببینم چه جوری شدی-
 .صندل ها را پوشیدم و بلند شدم

عین پسر های هیز سوتی زد و دورم چرخید، در آخر دست به بغل با 
 ابروهایی
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 :باال رفته روبرویم ایستاد و گفت
 !نه بدک نیستی، میشه قالبت کرد-

 دم بکوبم فرِق سرش که خنده ای بلند کرد و ازم را بلند کربا حرص مشت
 .کنارم گریخت

که وسط مبل  پشت سرش از اتاق خارج شدم و نگاهم روی عسلی بزرگی
 ها

بود ثابت ماند.. میوره خوری و شیرینی خوری با سلیقه ای که حتم داشتم 
 کار

ز رهاست چیده شده بودند و عجیب توی چشم بودند.. مخصوصا آن مو
 روِی 
 .ها رسما داشت به من چشمک می زدمیوه 

 .رها بشکنی جلو صورتم زد
 !کجایی تو.. زندایی با توعه-

 .چرخیدم سمِت مامانحواسم را جمع کردم و 
 !چیزی گفتی-

 .مامان اخم کرد
 .بله گفتم یه زنگ بزن ببین کوروش کجا موند االن مهمونا میرسن-

 سمت تلفن رفتم ونشان می داد با نگاه به ساعت که هشت و نیم شب را 
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 .شماره ی کوروش را گرفتم
 .همان موقع در پذیرایی باز شد و کوروش آمد داخل

 ..و سمت آشپزخانه رفت رها نگاهش را گرفت
رفت داخل اتاق  "علیک سالم" کوروش سالمی کوتاه داد و مامان با گفتِن 

 تا
 .حاضر شود

با آن لباس  ه رفت و باباکوروش با نگاهی کوتاه رو به من سمت آشپزخان
 ساده

 .از اتاق خارج شد و غرغر های مامان را به جان خرید
 صحبت شود اما او مانع می متوجه شدم که کوروش می خواست با رها هم

شد.. در دل آرزوی سعادت برای هردویشان کردم و نفسم را آه مانند به 
 بیرون

 .فرستادم
هراسان دوباره  ون بلند شد..خواستم روِی کاناپه بنشینم که صدای آیف

 سرپا
 .شدم که بابا سمت آیفون رفت
 .با گفتِن بفرمایید کلید را زد

رها و کوروش هم زمان از آشپزخانه خارج شدند و مامان هم در حالی که 
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 گره
ی روسرِی زرشکی رنگش را می بست به تندی قدم برداشت و کنار بابا 

 .ایستاد
 .قا مهدی استرسم را بیشتر کرداِی یاالله آبابا دِر ورودی را باز کرد و صد

 ..اولین نفر آقا مهدی و بعدش همسرش وارد شدند
نوشین برخالف انتظارم کوتاه مرا در آغوش کشید و گونه ام را  خاله

 ..بوسید
بعد از آن ها آناهیتا و آراد داخل شدند در حالی که آناهینا لبخند بر لب 

 داشت
 .و آراد اخم کرده بود

 م و احوالپرسی با مامان و بابا سمت من آمد و محکم بغلما بعد از سالآناهیت
 .کرد

 چطوری عزیزم؟-
 .ی به لحِن محبت آمیزش زدملبخند

 .خوبم مرسی-
 .مرا از خود جدا کرد و با زدِن چشمکی سمت پدر و مادرش رفت

 بابا و مامان و کوروش هم به آن سمت رفتند و من نگاهم کشیده شد روی
 .نگاهم می کرد با اخمی غلیظآرادی که 
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 .دیک قدم جلو رفتم.. سالمی کوتاه زمزمه کردم که فقط سرش را تکان دا
 غرق نگاه هم بودیم و من به وضوح دلخوری را در نی نِی چشم های رنگ

 .شبش می دیدم
 .با سرفه ی رها هر دو به خود آمدیم

نسکافه ای آراد دسته گل رز قرمز را که با سلیقه ای زیبا دورش کاغذ 
 گرن

 .پیچیده شده بود را سمتم گرفت
 .گل را از دستش گرفتم و ممنونی آرام زمزمه کردم

 .باز هم پاسخی نداد.. رویش را برگرداند و سمت جمع رفت
از نگاه های نوشین خانم خجالت می کشیدیم، یک جور هایی با خنده 

 نگاهم
 .می کرد

 :بت گفتوسط کوروش و رها نشستم که نوشین خانم با مح
 .س خانم نمیخوای یه چایی تلخ به ما بدیعرو-

 ..شدم رها کوتاه خندید و من سرخ شده از جا بلند
 .صدای صحبت های بابا و آقا مهدی جمع را از سکوت خارج کرده بود

فنجان ها را پر از چایی های خوش رنگ کردم و سینی را برداشتم و رفتم 
 توی
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 .سالن
 ذاشتم و به خواست مامانا روی عسلی گبعد از پخش چایی ها سینی ر

 .شیرینی ها راهم پخش کردم تا با چایی میل کنند
در طول زمان صحبت آراد حتی نیم نگاهی هم سمتم نینداخت و دل من 

 مثل
 آدمی که ساعت ها دوییده به سرعت خودش را به قفسه ی سینه ام می

 .کوبید
 .او دوختم گاهم را بهبا صدای نوشین خانم ن

 :بابا و مامان گفت ن خانم رو بهنوشی
 .اگر اجازه بدید بچه ها چند کلمه ای با هم صحبت کنند-

رها و آناهیتا نگاهی معنی دار سمت هم انداختند که منظورشان را فهمیدم 
 و

 .چشم غره ای به هر دو رفتم
 :بابا با رضایت سرش را تکان داد و گفت

 !مشکلی نیست-
 با کشیدن لِب پایینی اش داخل آناهیتا نیز این بار از خنده سرخ شد و رها

 .دهان از خندیدِن خود جلوگیری کرد
دست هایم را مشت کردم و از جا بلند شدم، آراد هم بلند شد و با گفتِن: 



@Romanbook_ir 

 

248 

 

 با-
 .اجازه! سمت من آمد

اما به سمت اتاق من رفتیم.. در را باز کردم و ایستادم تا اول او داخل شود 
 آراد

 اول مرا سمت اتاق هدایت کرد و خودشتش پشت کمرم با قرار دادِن دس
پشت سرم وارد اتاق شد، در را بست و نگاه دلخورش را دوخت تو نگاه 

 نگران
 .من

از نگاهش گر گرفتم و سرم را پایین انداختم، دستش جلو آمد و زیِر چانه 
 ام

 .نشست
 گلبرگ؟-

 .نگاهم را باال بردم
 جانم؟-
آهی کوتاه سمت تخت  و با کشیدِن  زی نگفت.. دستش را عقب بردچی

 رفت و
 .رویش نشست

 دستی روِی صورتم کشیدم و به طرفش رفتم.. زیر پایش زانو زدم و جفت
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 .دست هایش را توی دست هایم گرفتم
 آراد؟-

 .فقط نگاهم کرد
 :لب هایم را با زبانم تر کردم و با لحنی ناراحت گفتم

 !دلخوری از من-
 میق کشیدم باز هم چیزی نگفت.. نفسی ع

 !اینجوری نباش آراد دلم میگیره-
 

 بذار خانومم بشی اون وقت بهت میگم پس زدِن آراد یعنی چی؟-
چشم هایم را محکم روِی هم فشار دادم.. مطمعن شدم آراد به خاطر آن 

 روز
 .توی ماشین ناراحت است

 :یزی نگفتم، چند مین به سکوت گذشت که آراد دوباره گفتچ
 .گلبرگ نگام کن-

 :م. لبخندی حواله ام کرد و گفتسرم را بلند کردم و به چشم هایش دوخت
 .اگه موافقی بریم بیرون-
 ت در رفتیم با هم سم -
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 :با ورودمون به سالن آناهیتا زود تر از همه پرسید -
 خب بچه ها، شیرینی بخوریم؟-
 ا سواِل او همه ی نگاه ها به سمِت ما چرخید.. من خجالت زده سر به زیرب

 :شدم و آراد با لحنی حرص دهنده رو به آناهیتا گفت
تو که از لحظه ی ورودت داری میخوری ولی اشکال نداره شیرینیم -

 .بخور
انم اولین کسایی بودند آناهیتا چشم غره ای به آراد رفت و رها و نوشین خ

 که
 .دنددست ز

نگاهش مامان و کوروش و آقا مهدی هم دست زدند اما بابا نه.. با نگرانی 
 کردم

 ولی با دیدِن چشم هاِی آرامش قلبم لبریز از آرامش شد و نگاهم توی نگاه
 .مهربانش غرق شد

*** 
رقرار آن شب همه ی قرار مدار ها گذاشته شد.. اصرار آراد برای زود تر ب

 شدن
 .تا و رها شده بودعقد باعث تفریح آناهی

 !برگ گل رز شد مهریه به اصرار خودم صد شاخه گِل نیلوفر و یک کیسه



@Romanbook_ir 

 

251 

 

حاال بماند همه چگونه با تعجب نگاهم کردند حتی کوروش هم با لحنی 
 خنده

 :دار گفت
 !میخوای یه گونی هم تیغ گل کاکتوس بهش اضافه کن-

آمیز خیره شد تادند و آراد هم با نگاهی محبت با حرفش همه به خنده اف
 .بهم

اشتیم جوری که همان بساط خنده را توی محضر هنگام گفتن مهریه ام د
 خود

 .عاقد هم به خنده گفت و جوکی با مزه تعریف کرد
روزی دو تا جوان که بسیار عاشق هم بودند عقد می کنند و مهریه ی -

 دختره
 یشه و براید از مدتی عشق آتشینشان خاموش م..! از قضا بعمیشه هزارتا

یگه جدایی میرن دادگاه، قاضی در مورد مهریه سوال می کنه که دختره م
بخشم، مهرم حالل جونم آزاد اما پسره قبول نمی کرده، اصرار پشت  می

 !نه بیا مهریتو بدم اصرار که
یمان  آراد و آناهیتا قهقهه زدند و من و رها هم از خنده ی آن ها خنده

 .گرفت
 .عشق حواله ی آناهیتا کرد و چشمکی زدفرنود نگاهی پر از 
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آماده شدن خانه مراسم کوچکی  قرار بود عروسی نگیریم در عوض بعد از
 در

 .آنجا برگزار کنیم
بعد از عقد به خانه برگشتیم و قرار شد شب با جمع جوان ها برویم 

 فرحزاد
 .برای شام

ص خوردم که راضی شد بیاید ولی با بردیا رها نمی آمد، آنقدر غر زدم حر
 نه
 !تنها

دانستم  بردیا برادر کوچکش بود که دست کمی از آراد نداشت و من می
 که آن

 .شب حسابی خوش می گذرد
*** 

دوشی گرفتم و برای آماده شدن به اتاقم رفتم.. بعد از خشک کردن 
 موهایم و

زرشکی  اندم، رژآرایشی نسبتا پر روی صورتم نشبرس کشیدِن آن ها، 
 رنگم را

 .هم روی لب هایم کشیدم
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 .مطمعن بودم نه آراد نه کوروش چیزی نمی گویند
ن تیشرت مخمل سفید رنگم و شلوار لی ام.. پالتوی بعد از پوشید
 سفید.مشکی

 .ام را همراه شال و کاله مشکی رنگم روی تخت انداختم
 .تم روی تختیک کلیپس کوچک جمع کردم و نشسموهایم را از باال با 

ساعت هفت شب بود، همان موقع موبایلم زنگ خورد و همزمان در اتاق 
 هم باز

 .شد
 دادم و سری برای کوروش که با تیپی دختر کش توی جواب تماس آراد را

 .چهار چوب در ایستاده بود تکان دادم
 .گلبرگم پنج دیقه ی دیگه بیا بیرون-

 :بر می داشتم گفتمشدم و در حالی که پالتویم را از جا بلند 
 .باشه عشقم اومدم-

 :تماس را قطع کردم که کوروش پرسید
 گلبرگ، رها میاد؟-

 :بستم و با نفسی عمیق که کشیدم کوتاه گفتم بند پالتویم را
 !آره-

 :کوروش دستی الِی موهایش کشید و با من من گفت
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 !اگه میذاشت میرفتم دنبالش-
 گردنم را دور گردنم می پیچیدمسرم کشیدم و در حالی که شال  کالهم را

 :گفتم
 .گفت با بردیا میاد-

 تم توِی چشم هایمنگاه کوروش رنگ باخت و من با ناراحتی که می دانس
 :مشخص است آرام گفتم

 !هنوز خیلی کار داری آقای برادر-
 !از کنارش گذشتم و صداِی آِه عمیقش را شنیدم
اط را که باز کردم دیدم بابا با خدافظی از مامان از خانه خارج شدم.. در حی

 و
 .آراد مشغول احوالپرسی هستند

 .سالمی رو به جفتشان دادم
 .کرد بابا با محبت نگاهم

 علیک سالم، چه شال و کاله کردین؟-
 .کوتاه خندیدم

 .، با بچه هامیریم شام بیرون-
 .بابا سرش را تکان داد

 .برین خوش بگذره، مواظب خودتون باشید-
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 .مرسی-
 :تم را گرفت و رو به بابا گفتآراد دس

 .اگر میخواین شما هم با ما بیایید-
 :ده گفتبابا آرام زد به سر شانه ی آراد و با خن

ه نه بابا جان شما برید من با شما بیام کلی فحش میخوری که برداشت-
 پیرمرد

 !رو با خودش آورده تو جمع ما
ه ام را گرفتم و در حالی که خنده ام گرفته بود اما به زحمت جلوی خند

 :گفتم
 !عه بابا این چه حرفیه-

 :آراد با خنده گفت
 !نگید پدر جان کجای شما پیره-

رفت  "شما برید بسالمت" را به طرفین تکان داد و با گفتِن بابا سرش 
 .داخل

 !آراد دیر میشه بریم-
 !آراد بچه ها منتظرن لطفا برو-

 حاال چه وقته قرار" ن کرد و در حالی که زیر لب غر میزدماشین را روش
 .راه افتاد "گذاشتن با بچه ها بود



@Romanbook_ir 

 

256 

 

 .کمی که گذشت دستم را جلو بردم و ضبط را روشن کردم
 .ز نگه داشت و برگشت سمتمآراد ماشین را پشت چراغ قرم

 گلبرگ؟-
 .نگاهم را به چشم هایش دوختم

 .جانم؟-
 !من فدای تو بشم آخه-

 .با خنده مشتی آرام حواله ی بازویش کردم
 !دیوونه-

 :آراد نفسی عمیق کشید و گفت
خدایا کی میشه کار اون خونه تموم شه من دست اینو بگیرم ببرم تو -
 ونمونخ

 !یه دل سیر نگاش کنم
 .قهقهه ی من با سبز شدن چراغ یکی شد

 ام راه افتاد همان طور با لحنی وسوسه انگیز آراد با نگاهی زیبا رو به خنده
 :گفت

 !خدیا صبر بده تحمل کنم-
*** 

 :رنود و رو به آناهیتا گفتآراد با قهقهه زد روی بازوی ف
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 !امله ستاین شوهرتو یه غربالگری ببر فک کنم ح-
کوروش و بردیا بی هوا قهقهه زدند و آناهیتا چشم غره ای به آراد خندان 

 .رفت
 خندی کم رنگ کنارم نشسته بود رها با لب

 به بردیا که داشت توِی موبایل اش روآراد 
 :گوش باز بود گفتدنبال جک می گشت و نیشش تا بنا

 !بردیا مواظب باش غرق نشی تو موبایلت، چه برا خودشم میخنده-
هاِن چاک خورده و چشم های خندان نگاهی کوتاه سمت بردیا با همان د

 آراد
 .دوباره رفت توی گوشی انداخت و

 :سمت فرنود گرفت و گفتآناهیتا شلنگ قلیان را 
 !من گشنم شد-

 :ش عهد کرده بود سر به سر آنا بگذارد گفتآراد که انگار آن روز با خود
 .تو که الحمدالله بعد از شوهر کردنت همیشه گشنه ای-

 :بعد رو کرد سمت فرنود و گفت
 !راستشو بگو فری چی به خوردش دادی اشتهاش باز شده-

 :ن گذاشت و با خنده گفتفرنود شلنگ قلیان را روی زمی
 !یه چیز خوب-



@Romanbook_ir 

 

258 

 

هوا همه دسته جمعی پقی زدند زیر  چند ثانیه سکوت شد و بعد یک
 ..خنده

ده بود سرش فرنود که انگار خودش هم تازه متوجه حرفی که زده بود ش
 را

 .پایین گرفت اما از لرزیدن شانه هایش کامال مشخص بود که می خندد
 !تنها کسی که نمی خندید و تا بنا گوش سرخ شده بود آناهیتا بود

 م اما بی فایده بود، با خنده سرم را تویسعی کردم جلوِی خنده ام را بگیر
 .سینه ی آراد پنهان کردم

 :م گوشم گفتآراد با با همان خنده آرام د
 !یه نکنه دل توام چیزای خوب خوب می خوادچ-

خنده ام را خوردم و با حرص نیشگونی محکم از پهلویش گرفتم که آخش 
 بلند
 .شد

 .ازم گرفتبا اخمی مصنوعی برایم خط و نشان کشید و چشم 
بعد از چند مین همه حالت عادی خود را گرفتند اما هنوز هم در نی نی 

 چشم
 .موج میزدهایشان خنده 

 خره ساعت نه بود که دست از سر قلیان بدبخت برداشتند و تصمیم بهباال
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 .سفارش شام گرفتند
 :هر کسی چیزی می گفت تا اینکه آراد بلند گفت

 !بابا یه دیقه خفه-
 م ساکت شدند، آراد با نگاهی بد سمتشان رو به گارسون که باهمه هم از د

 :خنده نگاهمان می کرد گفت
ده های سومالی رو ول کن تو هفت پرس تو این قحطی ز برادر من-

 بختیاری با
 .تمام مخلفاتش بیار

 .دور شد "گارسون سرش را کوتاه تکان داد و با گفتِن حتما
 :کوروش اعتراض گونه گفت

 !کسی بختیاری دوس ندارهبابا شاید -
 :آراد خیلی خونسرد پایش را دراز کرد و گفت

و پولشو حساب دش مراسم گرفت مشکلی نیست، هر وقت کسی خو-
 کرد

 !خودشم تصمیم میگیره
 .کوروش با خنده زد روی پای آراد و پررویی نثارش کرد

 :آراد به شوخی رو کرد سمت من و با لحنی بلند گفت
 یه بار دیگه دست رو من بلند کنه طالقت میدم بریزن به برادرت بگو -
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 !بشینی ور دلشا
 :گفتم با خنده چشم غره ای بهش رفتم و

 !نه توروخدا غلط کرد دیگه از این غلطا نمی کنه-
آراد و رها و بردیا خندیدند و کوروش با لبخندی نگاهم کرد و با لحنی 

 حرصی
 :گفت

 !داشتیم گلبرگ خانم-
 :هم که بردیا گفتواستم جوابش را بدخ
 وایسین وایسین.. آقا ما ماه پیش رفتیم خواستگاری، همه چیز خوب پیش-

 این که پدر عروس گفت تشریف داشتید برای شما.. بابا برگشت میرفت تا
 !نه چند جا دیگه هم باید سر بزنیم -گفت:

 :صدای خنده بلند شد که بردیا دوباره گفت
برا داداشم رفته بودیم خواستگاری، به.. رفیقم میگفت حاال این که خو-

 برادر
 :عروس از سرویس بهداشتی اومد بیرون گفت

 .حموم آب میده درستش کنید بابا این شیر-
 :داداشم خیلی جدی گفت

 !عه هنوز درستش نکردین-
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 .صدای خنده این بار بلند تر از قبل بود
 .ر بردیا کردمدستم را روی شکمم گرفتم و زیر لب لعنتی نثا

 :وش گفتکور
بابا حاال این خوبه، یه بار یکی از بچه ها تعریف می کرد رفتیم -

 خواستگاری
یین گفتند طرف یه خواهر بیوه هم داشت بابام خیلی جدی مهریه رو پا

 اشاره
 :به اون دختره کرد و گفت

 !اگر ارزون حساب کنید اینم بردارم برا خودم-
 .هایم را پاک کردم روان شده روی گونهبلند قهقهه زدم و اشک های 

این بار نوبت فرنود بود، انگار دوئل کرده بودند، فرنود با آن صدای 
 اشمردانه 
 :گفت

یه همسایه داشتیم وقتی بابامو میدید میگفت:من دخترندارم ،تو دختر -
 داری

 ...باید جهیزیه بدی
 حاال پسرشو داماد کرده، خانواده عروس عربن، گفتن جهیزیه یه تیکه

 ....روسی هم همش پای خودتوننمیدیم،ع
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 !هروقت بابام میبینتش، بهش میگه :شنیدم پسرتو عروس کردی
 میدونی آرزوی جدید دخترا چیه؟-

دوس پسر شیرازی هم نداریم بیاد تو زندگیمو و حال نداشته این که یه 
 !بره باشه

دوباره شلیک خنده پرتاب شد، نگاهم کشیده شد به رها که با اخمی 
 کوچک
 !اسش نبودکوروش بود، انگار اصال حو خیره ی

 .سنگینه نگاهم را حس کرد و با چشم هایی غم آلود نگاهم کرد
 .تمدستم را جلو بردم و دستش را گرف

 !حرفی نداشتم برای کم کردن غم و غصه اش
 .سرش را پایین گرفت و دستش را از دستم خارج کرد

 اسش به رها و منپوفی کوتاه کشیدم و خیره ی کوروشی شدم که تمام حو
 .بود

 .لحظه گارسون غذا ها را آورد و چید روی میز همان
صدایی مثال آرام  آناهیتا دستش را جلو برد تا ساالد را بردارد که آراد با

 شده
 :گفت

صبر کن خواهر گلم، بذار گارسون بره بعد حمله کن، آبرو داری کن، -
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 فقط
 !چند دقیقه

یچی ، فرنود و بردیا که دیگر هزیر چشمی دیدم که گارسون می خندید
 رسما

 .قهقهه می زدند
آناهیتا با دیدن خنده ی فرنود جوری نیشگونش گرفت که هفت جد و 

 آبادش
 !چشم هایش آمد جلو

خالصه با کلی خنده و ادا بازی غذا تمام شد.. گارسون که برای جمع 
 کردن

 :سفره آمده بود با نگاهی کلی پرسید
 چیزی احتیاج ندارید؟-
. آراد که جور دیگری برداشت کرده بود با اهش رو آناهیتا ثابت ماند.نگ

 خنده
 :گفت

ده مستقیم به تو نگاه بیا آنا این برادرمون هم فهمیده تو اشتهات باز ش-
 !میکنه

گارسون بیچاره که منظور بدی نداشت و اتفاقی نگاهش سمت آنا افتاده 
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 بود با
 :ی بزند فرنود سریع تر گفتتعجب نگاهی به آراد انداخت و خواست حرف

 .برو آقا خدا خیرت بده، چیزی نمیخوایم دیگه-
گارسون که انگار از خدایش بود با تکان دادن سر دور شد و آناهیتا رو به 

 آراد
 غریدـ

خدا شاهده پا میشم جلو زنت موهاتو دونه دونه میکنمااااا، انقد به من -
 گیر
 !نده

 :می خندید گفتآراد که از لحِن حرصِی آنا غش غش 
 !یرت خشک میشهحرص نخور ش-

با خنده مانعش شد و رها با لحنی  آنا خیز گرفت سمت آراد که فرنود
 آمیخته

 :به خنده رو به آراد گفت
 !بس کنید دیگه آقا آراد بیچاره خشک شد از عصبانیت-

 .آراد با چشم های خندان و نگاهی کوتاه سمت آناهیتا بحث را عوض کرد
 مثال آها گلبرگ تو امشب میاییایید سر یه چیز بحث کنیم، خب حاال بی-

 شم من زنمو دیگه دست هیچ کس نمیدم باید هر جا میرمپیش منا گفته با
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 !باشی
 :رها و فرنود خندیدند و بردیا با خنده ای نصفه نیمه گفت

 !حتی تو دستشویی-
یا این بار کوروش و آنا هم خندیدند و آراد هم با چشم غره رو به برد

 :گفت
 !کی طلبتباشه آقا بردیا ی-

 .سمت من برگرداندبردیا با چشمک خندید و آراد رویش را 
 گل گلی؟-

 .با عشق نگاهش کردم
 جانم؟-
 !دلم طاقت نداره، بریم خونه-

 .با خنده چشم غره رفتم
 .نکن اینجوری دیگه، دلم میگیره-
 حاال بریم؟-

 :سرم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم
 !بریم عشق من، خونت که آماده نیست آخه کجا-

 :آراد سرش را روی سرم قرار داد و گفت
 .باشه میریم خونه ی مامان اینا-
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 :با تعجب نگاهش کردم که دستی روی صورتش کشید و گفت
 .شدم، دلم نمیخواد ازم جدا شیگلبرگ باور کن خل -

 :ا روِی صورتش گذاشتم و گفتمدستم ر
 .مآخه مگه من کجا میخوام بر-
نمی دونم، خب حاال اصال مگه چی میشه، زنمی.. زنم، دلم نمیخواد ازت -

 جدا
 .شم
 :لند گفتستم حرفی بزنم که بردیا با خنده ای بخوا

بابا دعوا نکنید، حاال اگه جا کم دارید برید خونه ی رها، اون میاد خونه -
 ی

 !خودمون
 .رها تشر زد و آنا و فرنود خندیدند

شنهاد بردیا استقبال کرد که این بار رها هم خنده آراد خیلی جدی از پی
 اش

 .گرفت
 :خندان گفتآراد با نگاهی به رهاِی 

 .خانم، کلید لطفاباشد که جبران کنیم رها -
 .همان طور هم دستش را جلو برد
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رها که توی رودروایستی قرار گرفته بود کلید خانه را از داخل کیفش 
 خارج

 .کرد و گذاشت توِی دسِت آراد
بردیا بی هوا قهقهه زد و من با گاز گرفتن لِب پایینی ام اعتراض گونه 

 :گفتم
 !آراد-

 :آراد با چشمکی کوتاه گفت
 !جانم-

 کلید را از بین انگشت هایش بیرون کشیدم و در حالی که سمت رها می
 :گرفتم گفتم

 !زشته بابا حاال میگن اینا چقدر هلن-
 :پس زد و گفت آراد خواست حرفی بزند که رها دستم را

 قدبیخیال گلی، اوال با حرف مردم زندگی نکن این هزار بار.. دوما شما ع-
کنید، تا زمانی ام که خونتون حاضر شه  کردین و نباید از هم جدا زندگی

 می
 .تونید تو آپارتمان من زندگی کنید
 :آراد بشکنی سمتش زد و گفت

 .ایول داری رها خانم-
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 :رها به شوخی گفت
 !ی کنم، هر ماه گرایشو می گیرمخواهش م-

 :جمع خندید و آراد با اخمی الکی گفت
 !این، تعریف کردیم گند زد بیا.. اینم از-

 :با خنده ای کوتاه گفتبردیا 
آراد جان آدم خوب نیست نمک نشناس باشه، حاال درسته خواهر منم -

 مشنگه
 !اما دیگه تو به روش نیار

 :د و من با خنده گفتمرها با حرص قندی سمت بردیا پرت کر
 .بابا بسه دیگه، من خسته شدیم نمیریم-

ه کوروش ام حلقه کرد و خواست حرفی بزند ک آراد دستش را دور شانه
 سریع
 :گفت

 ......نبود خسته نبودیها تا چند دقیقه پیش که -
آناهیتا و بردیا پقی زدند زیر خنده و رها در حالی که سعی می کرد خنده 

 اش
 .چشم غره ای سمت کوروش رفترا جمع کند 

ه ار و فرنود با صدایی آغشته به خندآراد هم با خنده مرا به خودش فش
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 :گفت
گلبرگ خانم به ختسگیت بگو یه نیم ساعت هم طاقت بیاره یه چایی -

 بخوریم
 !بعد بریم

آناهیتا که هنوز خنده اش قطع نشده بود با حرف فرنود دوباره استارت زد 
 و تو

 .رفت بغل فرنود وا
 .با حرص یک نگاه به کوروش و یک نگاه آناهیتا کردم

  نود خودش درخواست چایی کردفر
 .انگار توی فکر بود و خبری از دورورش نداردکوروش 

 .بشکنی جلوی چشمش زدم
 کجایی کوروش؟-

 .و منگ نگاهم کردگیج 
 !ها-

 .رها پوزخند زد
 !ق شدهاشرفته تو هپروت، ع-

کوروش مات شده خیره ی نیم رخ رها ماند.. انگار واقعا توی این دنیا 
 .نبود
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بساط چایی هم آورده شد و فرنود و بردیا که انگار از قحطی خانه فرار 
 کردند

 .نفری سه استکان چایی خوردند
میز گذاشت و در حالی که کلید ها را داخل آراد استکان خالی را روی 

 پالتویش
 :گفتت می گذاش

 .بریم دیگه دیر وقته، من صبح باید برم شرکت-
 .بردیا تیکه انداخت

 !البته اگه بتونی بیدار شی-
 .آناهیتا باز قهقهه زد و رها چشم غره ای به بردیا رفت

 :فرنود با خنده ای آرام زد روی پای آراد و گفت
 !در من دست زنتم بگیر برو بیشتر بمونی بد میشهپاشو برا-

 :ا گرفت و رو به بردیا گفتر آراد دستم
زن گرفتن توروم میبینیم آقا بردیا، مرد نیستم شب عروسیت سرخ و -

 سفیدت
 !نکنم جلو جمع

 :بردیا با نیش باز نگاهش کرد و رها با خنده گفت
 اسمش به سنگ پایاین، این سرخ و سفید شه.. عمرا اگه بشه، من میشن-
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 !هستم لیقزوین گفته تو برو استراحت من یه چند سا
 :آراد با تک خنده ای کوتاه گفت

 .آره دارم میبینم روی منم کم کرده-
بردیا خیلی خونسرد و با افتخار انگار که مدال قهرمانی بهش دادن سرش 

 را
 :خم کرد و گفت

 !ممملطف دارین شما، انقدر خجالتم ندید من متعلق به ه-
 :رها چشم غره ی توپی بهش رفت و گفت

 !، تو مگه خجالتم سرت میشه بوزینههیشکی هم نه و تو-
 .بردیا مثال تعجب کرده نگاهش کرد

 !وا چرا سرم نشه، مگه آدم نیستم آخه-
 :رها باز چشم غره رفت و گفت

 !برادر خجالتی من بگم دیشب به بابا چی گفتی-
غش غش می خندید سرش را به  لی کهبردیا پقی زد زیر خنده و در حا

 عالمت
 .آره تکان داد

 :ه خودش هم خنده اش گرفته بود گفترها ک
بابا و مامان دیشب بحثشون شد مامانم آب پاکی رو ریخت رو دست بابا -
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 حاال فک کنید اختر خانم کیه، یه پیرزن هشتاد
 ویهمیشه ی خدا سمعک به گوش با اون عینک ته استکانیش جل ساله که

 مجتمع میشینه هر کی میاد میره بهش میگه سالم ننه بیا بریم یه چایی باهم
 !بخوریم، چایی تازه دم دارم

 .دوباره شلیک خنده رفت رو هوا
 :آراد میون خنده گفت

شونه تو حاال معلوم نیست تو چایی هاش چی میریزه میخواد جوونا رو بک-
 خونه

 !به هوای چایی
 :اش را سمت آراد گرفت و گفته بردیا با خنده انگشت اشار

 !باریکال دقیقا-
 به هزار زحمت خنده ام را مهار کردم و چند بار پشت سر هم نفس عمیق

 .کشیدم
 .صدای آراد بغل گوشم بلند شد

کوروش چش شده، ما دو ساعته روده ُبر شدیم از خنده این آقا فقط نیم -
 چه

 !لبخندی تحویل رها خانم دادن
روش شدم، سرش پایین بود و سوییچ ماشینش رو کوبا نگرانی خیره ی 
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 توی
 .دستش می چرخوند

دردش را می دانستم اما سکوت کردم، خودش باید گندی را که باال آورده 
 بود

 .درا جمع می کر
 :نگاه ازش گرفتم و رو به آراد که نگاهم می کرد گفتم

 بریم؟-
 :سرش را کوتاه تکان داد و گفت

 .آره بریم-
 :گفتع بعد رو به جم

 !شمام پاشید دیگه دیر وقته-
 :آناهیتا در حالی که بند کفش هایش را می بست گفت

 .حاال ما تا برسیم کرج بریم خونه صبح شده-
 :آراد گفت

 .، برید خونه ی مامان اینا صبح برگردیدخو نرید کرج-
 .آناهیتا غر زد

 .منم همینو میگم ولی این آقا قبول نمی کنه-
بید فرق سرش و آراد با خنده چشمکی تحویلش رها محکم با کیفش کو
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 .داد
می کشید دست  فرنود بیچاره که هم خنده اش گرفته بود هم خجالت

 آناهیتا
 :را کشید و گفت

 .بیا بریم که دیگه آبرو برامون نموند-
 .خروجی رفتندبعد با خداحافظی جمعی زود تر از همه سمت 

 :آراد دستم را گرفت و گفت
 .م رفتیم، شبتون بخیرخیلی خب پس ما ه-
 .شبتون بخیر-

رها و بردیا جوابمان را دادند اما کوروش در حالی که لبه های پالتویش را 
 بهم

نزدیک می کرد بدون حرفی از کنارمان گذشت و با نگاهی مات شده 
 سمت

 .بیرون رفت
 .تنش شدم.. آخر سر خودش را روانی می کردبا پوفی بلند خیره ی رف

** 
با شیطنت نگاهم می کرد کالهم را در آوردم و رو به آراد که پالتو و شال.

 خیلی
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 :جدی گفتم
 !نمیدونی چقدر خستم آراد، دارم میمیرم برای خواب-

 رفتم بستم و به خواب چشم هایم را کوتاه

 ***  
 .تلفن را جواب دادم دست به کمر روی کاناپه نشستم و با غر غر

 کوروش؟ باز چته-
 .توی گوشی پیچید صداِی کالفه ی کوروش

 بابا گلی این دختر روانیم کرد، به هیچ صراطی مستقیم نیست که نیست،-
 !چیکارش کنم آخه

 :با خنده ای بدجنسانه گفتم
 مشکل خودته آقای برادر، من گفتم که دخالت نمی کنم.. خودت دلشو-

 !به دست بیار شکستی خودتم دلشو
 .تماس را قطع کرد " برو توام لنگه ی همونی " کوروش با گفتِن 

 .پوفی بلند کشیدم و گوشی را روی عسلی گذاشتم
 .همان جا روی کاناپه دراز کشیدم و دستم را روی شکمم قرار دادم

شش ماه از ازدواجمان می گذشت، دو ماه خانه ی رها را غارت کردیم و 
 بعد

ش متوجه شدم باردارم و این خبر به قدری ودمان.. ماه پیآمدیم خانه ی خ
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 دآرا
 .را خوشحال کرد که تا مدتی سر پا بند نبود

همه چیز به ظاهر خوب بود و تنها مشکل رها و کوروش بودند که رها تا 
 می

توانست کوروش را اذیت می کرد و تالفِی روز های گذشته اش را سرش 
 در می
 .آورد

تا دیر وقت توی شرکت می ماند  کار بود و گاهیآراد به شدت مشغول 
 بماند

 ..ر سرش غر میزدم و گاهی کفرش را در می آوردمکه چقد
برای بعد از ظهر فردا سونوگرافی داشتم، ویاری احساس نمی کردم اما به 

 شدت
 .کمر داشتم، گاهی حتی نمی توانستم این پهلو آن پهلو بشوم

 خوردم، حاال چهمی توانستم می دلم فقط گوشت خالی می خواست و تا 
 !کبابی چه آب پز

عد از ظهر بود و من از سر بیکاری به سرم زد بروم سری به ساعت پنج ب
 بزن مامان

به زحمت دستم را جلو بردم تا گوشی را بردارم و به آراد زنگ بزنم اما 
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 .بی حال شدمیک لحظه  توی
*** 

 چشم هایم را باز کردم و با حالی نزار به دورورم نگاه کردم.. دستی روی
 .پیشانی ام نشست

 !نگلبرگم؟ نگام ک-
 خوبی؟ -نگاهم را باال بردم و توی چشم های نگران آراد نشاندم

 :لب های خشک شده ام را از هم فاصله دادم و به زحمت پرسیدم
 چی شده آراد؟-

 .آراد چشم هایش را با درد بست و نفسی عمیق کشید
از دیدن نگاهش لحظه ای وحشت کردم.. وقتی چشم هایش را باز کرد 

 سفیدِی 
 . سرخ شده بود و انگار درد داشتچشم هایش کامال
یاد بچه ام افتادم.. جفت دست هایم را روی شکمم گذاشتم  توی یک لحظه

 و
 .نالیدم

 !بچم-
صدای آراد که انگار از ته چاه می آمد به گوشم رسید و تمام باور هایم را 

 در
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 !هم شکست
 بچه رو از دست دادیم گلبرگ متاسفانه-

 ....بچه .. حرفش توی ذهنم باال پایین شد
هضم کردم بغضی بد توی گلویم نشست و به ثانیه نکشید حرفش را که 

 که
 .تبدیل به هق هق شد

 .مالحفه را روی سرم کشیدم و از ته دل زار زدم
هق زدم که دیگر توانی آراد خیلی سعی کرد آرامم بکند اما نشد، آنقدر 

 برایم
 ز مرا به عالم بی خبریباقی نماند.. باالخره با یک آرام بخش توی سرمم با

 .رستادندف
دوباره که چشم هایم را باز کردم.. مامان، بابا، مامان بابای آراد، رها و 

 کوروش و
 عمه فهیمه و شوهرش توی اتاق بودند، خالصه که بازار شامی بود برای

 !خودش
 ندی اجباری زدم و با تمام بی حوصلگی جواب دلداری هایشان را میلبخ
 .دادم

وارد اتاق شد و با قیافه ای داغون که از  کیسه ها ی غذا و آب میوهآراد با 
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 چند
 .فرسخی مشخص بود با همه سالم احوالپرسی کرد

چندی که گذشت پرستاری که برای سرکشی آمده بود تذکر داد اتاق را 
 شلوغ
 .نکنند

مامان که کلی گریه کرده بود به اصرار کوروش رضایت به رفتن داد.. همه 
 کم

 .ب رها پیشم باشدفرق شدند و قرار شد آن شکم مت
اتاق را ترک  "اگه مشکلی بود باهاش تماس بگیریم" آراد هم با گفتن

 ..کرد
 !انگار که فقط دلش تنهایی می خواست و از جمع فراری بود

با رفتنش رها کنارم روی صندلی نشست و بعد از گرفتِن دستم با بغضی 
 ته

 :صدایش گفت
شی، خدا بهت رحم کرده ، بازم می تونی باردار بناراحت نباش گلبرگ-

 آراد زود
 سالمه برواومده خونه وگرنه با اون خونریزی شدیدی که تو داشتی جونت 

 !خداتو شکر کن
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آهی عمیق کشیدم و با بغض چشم هایم را بستم، توصیف دردی که ته ته 
 قلبم

 !احساس می کردم نا ممکن بود
 .ت بحث را عوض کردرها که دید حالم اصال مناسب نیس

زود خوب شو که جوِن خواهر شوهر بازی در آوردن رو داشته  حاال-
 !باشی

بعد یک هو فهمیدم چه گفت، لبخندی  لحظه ای گیج خیره اش شدم و
 عمیق

 :زدم و با بهت گفتم
 !جان من رها، باالخره قبول کردی-

 :رها با چشمکی کوتاه خندید و گفت
سوخت گفتم  نقدر اصرار کرد دلم براشآره باالخره خر شدم، دیگه ا-

 جوون
 مردم گنا داره یهو از غمم سر میذاره به کوه و بیابون آه مادرش دامنمومو

 !میگیره
 :با خنده سرم را به طرفین تکان داد م و گفتم

 !حاال نه اینکه تو جونت برای داداش خل من در نمی رفت-
 :و با لحنی آرام گفت با حرفم نگاه رها پر شد از غم.. آهی کوتاه کشید
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می دونی گلبرگ چی کشیدم تا امروز، از طرفی ازش کینه داشتم از ن-
 طرفی

ی با خودم فکر می کردم نکنه ازدواج کنه، یهو دلم براش می لرزید.. ه
 زندایی

نگه میخوایم زنش بدیم، می مردم گلبرگ، نابود می شدم اگه کوروش 
 سهم

می زدواج کرد دلم می خواست یکی دیگه میشد.. وقتی ازم درخواست ا
 تونستم

پرواز کنم و برم تو اوج آسمان اما به هر زحمتی بود جلوی خودمو گرفتم 
 و

 !دمبهش تپی
همین روالم پیش گرفتم و هر سری بیشتر از قبل از خودم روندمش اما 

 کم کم خودمم خسته شدم، دیگه

* 
م، هنوز درد از جام تکون نمی خورد عروسِی کوروش نبود بخدا آراد اگه-

 کمرم
 .ولم نکرده

 عزیز من، فراموش کن.. االنم کلی دیر شده باید بریم-
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 .نبودیم کوروش کلی دلخور بود شب خواستگاری هم 
 !ی می کنمعی می کنم آراد، سعس-

من ناراحتی ام را بروز میدادم اما آراد نه.. توی خودش می ریخت و از تو 
 .می شد داغون

 .بریم دیگه-
 .و همراه هم از اتاق خارج شدیمو شالم را به دستم داد  آراد مانتو

 .راندنمراسم توی تاالر بود و مهمون ها حسابی خوش می گذ
 . روی هوا بود و عین دختر بچه ها قر می دادبردیا که کال

 رها توی آن لباس نباتی رنگش زیبا ترین دختر مجلس شده و کوروش کم
 !مانده بود با چشم هایش بخوردش

 گرمی بود، همه شاد بودند و یک جور هایی شادیشان را نشان می مجلس
ی حرف می زد، یکی دادند.. یکی می رقصید، یکی میوه میخورد، یک

 یخندید،م
 همه خوش حال بودند اال من، منی که انگار مراسم غریبه ای است بعد از

 .تبریک گز کرده بودم کنار آراد و فقط دورو اطرافم را نگاه می کردم
مان چند بار خواهش کرد پاشیم برقصیم اما حقیقتا نه من حوصله داشتم ما
 نه

 .آراد
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 صبر کن برات" فتفت و با نگاهش می گرها هم که کال چشم غره می ر
 !"دارم

ساعت از نیمه های شب هم گذشته بود که مراسم تمام شد.. آراد می 
 خواست

وض کرد و سمت مثل همه دنبال عروس بره اما با بد خلقی من مسیر را ع
 خانه
 .رفت

آن شب هم گذشت و بماند که مامان چقدر سرم غر زد و رها تا چند روز 
 باهام

اما من واقعا به این چیز ها اهمیت نمی دادم، تنها فکر و ذکرم به  قهر بود
 بچه

 !ای بود که نیامده رفته بود
 .دفکر و خیاالت رهایم نمی کردند و دلم گاه و بی گاه هوای گریه می کر

*** 
ود، درست اول مهر ماه بود که وسط ناهار خوردن چهار ماه گذشته ب

 احساس
 دارن به بیرون حجوم میارن.. حتی نتوانستمکردم تمام محتویات معده ام 

خودم را به سینک برسانم و همان جا کف آشپزخانه باال آوردم.. آراد 
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 نگران
ایی زمزمه می داشت پشتم را می مالید و همان طور زیر لب یک چیز ه

 .کرد
 فس زنان بلند شدم و توی سینک دست و صورتم را شستم.. کفنفس ن

سواس تمیز کردم و در جواب آراد که مدام حالم آشپزخانه را هم با کلی و
 را

 .می پرسید و اصرار داشت برویم بیمارستان با حرص غر زدم
 یمارستان،خوبم بابا، اه ولم کن چیزیم نیست، هی بریم بیمارستان بریم ب-

 !رستان مگه.. میبینی که حالم خوبهچخبره تو بیما
 .اق رفتمبعد از جلوی چشمای مات شده اش گذشتم و سمت ات

 روی تخت دراز کشیدم و انگار که سال هاست نخوابیدم چشم روی هم
 .گذاشتم و خیلی سریع خوابم برد

** 
دانده بود.. باردارِی دوباره ام باز هم روحیه ی از دست رفته ام را برگر

 تازه وارد
آن قدر  دو ماهگی شده بودم و این بار برعکس دفعه ی قبلی ویار داشتم

 که
ود که صبح ها جانی توی تنم نمی ماند.. دکتر برایم شربتی تجویز کرده ب
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 ناشتا
یک قاشق ازش را مصرف می کردم و همان شربت تا حدودی ویارم را کم 

 کرده
 .بود

 ..گشت و مامان هم تقریبا هر روز بهم سر میزدآراد مثل پروانه دورم می 
تماس می گرفت و کلی متلک می آناهیتا هم که دو ساعت یک بار باهام 

 .پراند
ن را برای شام دعوت کرد و کلی قسم یک روز که آمده بود تهران خودشا

 خورد
 .که دست به هیچی نزنم از بیرون غذا می گیرند و میاورند

 .برای ناهار زرشک پلو مرغ درست کردم کمی خانه را مرتب کردم و
 آمدن آراد کمی استراحتروی کاناپه دراز کشیدم تصمیم گرفتم تا زمان 

 .بکنم
صدای زنِگ موبایلم هراسان  چشم هایم را بستم و به خواب رفتم.. از

 بیدار
 .شدم

 .بلند شدم و از روی اپن برشداشتم، شماره ناشناس بود
نیم بود و سابقه نداشت آراد تا آن موقع  نگاهی به ساعت انداختم، دو و
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 برای
 .ناهار نیاید

 .ا جواب دادمتوی آخرین لحظه تماس ر
 بفرمایید؟-

 .صدای خانم جوانی توی گوشی پیچید
 گلبرگ؟-

 :متعجب گفتم
 خودم هستم، بفرمایید؟-
 ....!.اگه میخوای از کارای شوهرت سر در بیاری بیا رستوران-

 .گیج و منگ لب باز کردم
 شما؟-

 .صدایش با تاخیر آمد
کن چند تا  فعال مهم نیست، اگر هم به حرفام شک داری تلگرامتو باز-

 عکس
 .ادمبرات فرست

 ..تا نگـ-
 .با بوِق اشغال حرفم توی دهانم ماند و مات و مبهوت خیره ی گوشی شدم

نمی دانم چقدر گذشت که به خودم آمدم، حالم به طوری بد بود که 
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 احساس
 کردم.. روی زمین نشستم و چند بار پشت سر هم نفس عمیق سرگیجه می

 .کشیدم
ی ترسیدم از صدایم به حالم بزنم ببینم چرا نیامده ولخواستم به آراد زنگ 

 پی
 .ببرد.. پیام فرستادم

 "سالم، عزیزم چرا برای ناهار نیومدی؟"
هر چه منتظر شدم جواب نداد.. بلند شدم و لباس پوشیده از خانه بیرون 

 .مزد
 .پیاده تا سر خیابان رفتم و با یک دربست سمت رستوران رفتم

 .دمه نت و تلگرامم را باز کرتوی ماشین وصل شدم ب
 .دو تا عکس از همان شماره ای که باهام تماس گرفته بود

 .آراد به همراه یک خانم جوان.. یکی داخل ماشین و یکی توی رستوران
تا رسیدن به رستوران خود  با حرص موبایل را توی دستم فشار دادم

 خوری
 .کردم

بشوم که آراد به همراه ماشین که جلوی رستوران ایستاد خواستم پیاده 
 انهم
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 خانم از رستوران خارج شدند.. هر دو می خندیدند توی دست دختره یک
 .شاخه گل رز بود

سریع سرم را قایم کردم تا مرا نبینند.. هر دو سوار ماشین آراد شدند و 
 .رفتند

 :رو به راننده گفتم
 .لطفا این ماشینو تعقیب کنید-

 :فتراننده راه افتاد و همان طور گ
 .من دنبال دردسر نیستما خانم-

 :در حالی که خیره ی جلو بودم گفتم
 .نگران نباشید، هر چقدر هم هزینش باشه پرداخت می کنم-

 .مرد از آیینه کوتاه نگاهم کرد و دیگر چیزی نگفت
یقه بعد ماشین دِر یک مجتمع شیک توقف کرد و خانوِم تقریبا چهل دق

 پیاده
 .داد و رفت داخل شد، دستی برای آراد تکان

 .آراد بوقی زد و رفت
 .آقا لطفا برگردید همون خیابانی که منو سوار کردید-

 .راننده باشه ای کوتاه گفت و کمی جلوتر دور زد و برگشت
 .. همان موقع صدای پیامکسر خیابان پول را حساب کردم و پیاده شدم
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 .گوشی ام بلند شد
 .، پیام را باز کردمآراد بود

 د بود عزیزم، ناهارو تو شرکت خوردم، شب می بینمت گلم، کارم زیا"

 ..با حرص چشم هایم را روی هم فشار دادم
دلم می خواست بروم و با تمام توانم گلویش را می گرفتم و آنقدر فشار 

 می
 .دادم تا خفه می شد

 .فرنود با دست پر آمدندوقتی رسیدم خانه نیم ساعت بعد آناهیتا و 
را که دست نخورده بود را داخل یخچال قرار دادم و در جواب ناهار 

 آناهیتا که
 :می پرسید

 آراد کی میاد؟-
 :گفتم

 .نمیدونم واال، برا ناهارم نیومد-
 :آناهیتا همان طور که تند تند غذا ها را گرم می کرد بلند گفت

 .فرنود یه زنگ بزن داداشم ببین کی میاد-
 ..صندلی نشستمآهی عمیق کشیدم و بی حال روی 

آنا که حال بدم را به بارداری و ویار شدیدم ربط می داد زیاد پاپیچم نمی 
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 شد و
 .فقط هر از گاهی یک متلک می پراند

آن شب آناهیتا و فرنود خانه ی ما ماندند و صبح بعد از صبحانه رفتند.. 
 بعد از

 .رفتنشان با حالی رو به مرگ سمت اتاق رفتم و یک دل سیر گریه کردم
تا آمدن آراد از اتاق خارج نشدم.. ساعت یک و نیم بود که آراد برای ناهار 

 .آمد
 و با زیتون جلویشبی حوصله ی زرشک پلو مرغ روز قبل را گرم کردم 

ل نگاهش می گذاشتم.. توی فکر بود و اصال متوجه من که با کلی سوا
 کردم
 .نبود

 .نیم ساعت، آمدن و رفتنش فقط نیم ساعت طول کشید
 .ر راه استدل شوره ی عجیبی داشتم، انگار که اتفاق بدی د

تا شب با آناهیتا و مامان و رها صحبت کردم، مامان اصرار کرد شام برویم 
 آنجا

 .اما من به بهانه ی حالم درخواستش را رد کردم
 .روز خودم با خبر بودماز حال و  خودم که

تا ساعت یازده شب با تلویزیون و اینترنت خودم را سرگرم کردم.. با 
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 خودم می
 .بار هم کار دارد که نیامده گفتم آراد حتما این

نمی دانم چرا اما جرات نداشتم چیزی ازش بپرسم، می ترسیدم حرفی 
 بزند که

آن عکس ها را  کن آن زن ودلم نمی خواهد.. به احمقانه ترین حالت مم
 برای

 .خودم انکار می کردم
توی زندگی با هومن آنقدر در شرایط خیانت قرار گرفته بودم که حتی 

 فکرش
 .لت تهوع و لرز را مهمان تن و بدنم می کردهم حا

 !ساعت شد یازده و نیم، دوازده، دوازده و نیم.. یک
 .آراد نیامد

 .زنگ می زدم جواب نمیداد
 !م.. به کی زنگ بزنم و سراغشو از کجا بگیرمچیکار بکن مانده بودم

 .آن قدر منتظرش ماندم که دم دمای صبح روی کاناپه خوابم برد
شان که دیدم هراسان چشم باز کردم.. محتویات خواب یادم با خوابی پری

 نمی
 .آمد اما خیلی ترسیده بودم
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ان آب بلند شدم با تنی خیس از عرق سمت آشپزخانه رفتم و یک لیو
 .مخورد

 .ساعت کوچک روی اپن ده صبح را نشان می داد
 با تلفن خانه دوباره و هزار باره شماره ی آراد را گرفتم اما باز هم بی

 پاسخ
 .ماندم

 .کالفه بودم و خسته، دلم یک جای دنج و یک هق هق حسابی می خواست
 با یک تصمیم یک هویی حاضر شدم و با آژانس رفتم به همان آدرسی که

 آراد
 .ن را پیاده کرده بودآن ز

خدا خدا می کردم حدسم اشتباه باشد اما با دیدن ماشین آراد که دم 
 مجتمع

 .پارک بود احساس کردم دلم هری ریخت پایین
گرایه را حساب کردم؛ دست های لرزانم را پیش بردم و در ماشین را باز 

 .کردم
 .می گرفتهر قدم که به مجتمع نزدیک تر می شدم قلبم بیشتر 

 !و روحم دارد حرکت می کندحساس می کردم مرده ام ا
 !دل بیچاره ام نمی دانست خودش را به کدام سمت بکوبد
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جلوی مجتمع ایستادم، اگر می رفتم داخل می خواستم بگویم با کی کار 
 دارم؟

 همان جا بغل دیوار ایستادم و نگاهم را به در مجتمع دوختم.. ساعت روی
 .نشان می داد نیم ظهر راگوشیم دوازده و 

 .نی توی تنم نمانده بود، از گشنگی حالت تهوع گرفته بودمدیگر جا
 سرم را به دیوار تکیه دادم که همان لحظه آراد با اخم هایی در هم تند تند
سمت ماشینش رفت و بدون نگاه به دوروش سوار شد و به سرعت حرکت 

 .کرد
 ماشین آراد که به .. با دیدنپشت سرش هم همان زِن با عجله به دنبالش

 :ت رفت با حرص دستش را توی هوا تکان داد و گفتسرع
 !لعنتی-

 .نفسی عمیق کشیدم و رفتم طرفش
 !خانم-

با اخم برگشت سمتم و با دیدنم یک هو نگاهش رنگ تعجب به خودش 
 ..گرفت

 .مطمعن بودم مرا می شناسد
 :زمزمه کرد

 ..تو، تو اینجـ-
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 !ه اش نیافتادهگرم بوده یاد زن حامل شب کجا سرشاومدم ببینم آرادم -
 :کمی نگاهم کرد و گفت

بیا بریم باال، یه چیزایی باید بهت نشون بدم.. حرفای زیادی هم باهات -
 .دارم

 .بدون مخالفت همراهش رفتم، سوار آسانسور رفتیم طبقه ی سیزده
 یک واحد شیک و مجلل که همان اول کاری چشم آدم را خیره ی خودش

 می
 .کرد

 په های نارنجی رنگ راهنمایی کرد و خودش سمتا احترام مرا سمت کاناب
 .اتاق رفت

روی کاناپه نشستم و دست هایم را بغل کردم.. نگاهم لحظه ای روی 
 عسلی

ثابت ماند و لبخندی با تمام درد روی لب هایم نشست.. ساعت آراد بود 
 که

 .روی عسلی جا مانده بود
 .رش دادمی مشتم فشابرشداشتم و محکم تو

با صداِی باز شدن در اتاق نگاهم را باال گرفتم و به آن زن که لباس هایش 
 را
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 .عوض کرده بود و با لبخند طرفم می آمد خیره شدم
 .روبرویم نشست و با ژسِت خاصی پایش را روِی پاِی دیگرش انداخت

و دوست دختر سابق خب، من نیلوفرم، دختر شریک سابق آقا مهدی -
 راد،آ

 ..من و آراد قبال خیلی عاشـ روابط
 :پریدم توی حرفش و با لحنی پر از حرص گفتم

من به گذشته کاری ندارم خانم محترم، مهم برای من االن،ِ میخوام -
 بدونم

 .آرادم چه رابطه ای باهات داره
فت، نیلوفر چند لحظه خیره نگاهم کرد و بعد از جا بلند شد، سمت اپن ر

 .بغلم نشستاشت و آمد تاپش را برد لپ
 

 .بازش کرد و وارد یک پوشه ی جدا شد و روی یک فیلم مکث کرد
من چون تنها زندگی می کنم جلوی واحد و توی سالن دوربین کار -

 گذاشتم،
 !این فیلم هم ماِل دیشِب 

 .روی فیلم پلی کرد و بلند شد برگشت سر جای قبلی اش
 .م شدمیره ی فیلتا هم قرض کردم و خدو تا چشم داشتم، چهار 
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آراد و نیلوفر با خنده و دست تو دست هم از آسانسور خارج شدند و 
 ..آمدند تو

 نیلوفر هم رفت داخلآراد رفت لم داد روی کاناپه 
 نامناسباتاق و بعد از چندی با یک لباس 

 ن....و سمت اتاق رفتسمت اراد رفت 
 ..با درد چشم هایم را بستم بعد از کشیدِن نفسی عمیق بازشان کردم

بدون معطلی از جا بلند شدم توجهی به زنگ موبایلم که داشت خودکشی 
 می

 .ردمکرد نک
 :تبعیت از من از جایش بلند شد و رو به مِن بی حاِل گفتنیلوفر هم به 

 نمی خواستم ناراحتت کنم فقط خواستم بدونی که داری با چجور آدمی-
 .زندگی می کنی

 :فتمپوزخندی غلیظ روِی لب هایم نشاندم و گ
 ببین تو خودت چجور آدمی هستی -

که بدون مجال بهش با قدم هایی محکم اخم کرده خواست حرفی بزند 
 سمت

 .در رفتم و از خانه خارج شدم
 ..با اولین تاکسی که رد شد برگشتم به خانه
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 .تا در را باز کردم آراد عین جن جلو رویم سبز شد
 .نگرانت شدم ی زنگ زدم بهت جواب ندادی،گلی تو کجایی، کل-

 :در را بستم و با پوزخند گفتم
 ترس فقط رفته بودم ببینم شوهرم شب تا صبح کجانگران چی عزیزم، ن-

 ..سرش گرم بود که یاد زن باردارش نیافتاد که فهمیدم
 :بعد ساعتش را پاندول وار جلوی صورت مبهوتش چرخاندم و گفتم

 !بودی از هولتبیا اینم جا گذاشته -
 :زمزمه کرد

 !گلبرگ-
از پشت ساعت را محکم روی زمین کوبیدم و سمت اتاق خواب رفتم.. 

 بازویم را
گرفت و مانعم شد، خواستم داد بزنم و بتوپم بهش که دردی آشنا توِی 

 تمام
 .تنم پیچید و جانم را تا لبم رساند

ه شدم.. با جیغی بلند کشیدم و جاری شدن خون را از بین پاهایم متوج
 درد

ا بستم و بی توجه به صداِی نگراِن آراد دو زانو روی زمین چشم هایم ر
 م وافتاد
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 .عین مار به خودم پیچیدم
 بیهوش شدم و باز هم بچه را از دستتا برسیم بیمارستان از درد 

 .بچه ای که پدرش زخم بدی روی دلم نشانده بوددادم.. 
*** 

 :آراد با خشم گفت
 .اک بر سر حرفمو بزنمِد بذار مِن خ-
 .چشم هایی اشکی غریدمبا 
 .نمیخوام آراد، نمی خوام یک مشت دروغ دغالتو بشنوم-

چشم هایش را محکم بست و بعد از نفسی عمیق بازشان کرد.. با لحنی 
 تقریبا

 :آرام شده گفت
آخه خانم من، آخه عزیز من تو گوش کن اول به من بعد هر چی تو بگی، -
 هر

 .چی تو بخوای
 .با هق هق داد زدم

گوش بدم آراد، خودم دیدمت لعنتی، با همین دو تا چشمای کور چیو -
 شدم

 توداشتی ... آراد ... ی دیدمت، داشت
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 !نه بخدا که نمی فهمیمی فهمی 
 .نگاه بهت زده اش توِی صورتم مات شد

 .تو گلبرگ، حالت خوبه.. چرا چرت و پرت می بافی بهمچی داری میگی -
و صدایی گرفته دم و با حرص اشک های روان شده ی صورتم را پاک کر

 :گفتم
من حالم خوبه این تویی که حالت ناخوشه، متاسفم برات آراد الاقل -

 میذاشتی
یک سال از ازدواجمون می گذشت بعد برات عادی میشدم و می رفتی 

 .......سراغ
حالم عادی ن شب چی داری میگی تو آخه، بابا به پیر به پیغمبر من او-

  نبود
خوابم برد، صبح که بیدار شدم دیدم رو کاناپه خوابم نفهمیدم چجوری 

 برده
نفهمیدم چجوری پاشدم با عصبانیت زدم از خونه بیرون به طوری که 

 ساعتمم
 .شد و موند اونجا فراموشم

 :پوزخند زدم و با حرصی آشکارا گفتم
 .اصال تو اون شب اونجا چه غلطی می کردی-
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 :کالفه دستی توِی موهایش کشید و گفت
خاطر اون پروژه ی مشترک کوفتی باید تا دیر وقت کار می کردیم، ب-

 نیلوفر
ون، ساعت نه شب با چند اصرار کرد حاال که کارمون زیاده بریم خونه ی ا

 بچه ها رفتیم تا از
 همونجا خوابم برد، یوه و کلی خرت و پرت دیگه آورد جلو.. من م

 !آخه من نمی فهمم چرا باورم نمی کنیگلی به جان خودت دروغ نمیگم، 
 :با اشکی چکیده روِی گونه ام گفتم

 .ودم دیدمخودم فیلمتونو دیدم آراد، خ-
 :زد و با حالتی کالفه گفت آراد نزدیک تر آمد، پایین کاناپه جلو پایم زانو

چه فیلمی آخه، المصب الاقل کامل بگو چی شده من لعنتی هم بتونم -
 توضیح
 .بدم

گاهش شدم، چشم هایش داد می زدند که نگران است.. نگراِن خیره ی ن
 من

که آنقدر در گیر خودش هستم که یادم رفته چند روز پیش باز هم بچه ام 
 را از

 .تم خوب ازش مراقبت کنمدست دادم، باز هم نتوانس
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آراد با دیدِن نگاه خیره ام لبخندی تلخ زد و دستش را روِی گونه ام 
 .گذاشت
 :دستش گذاشتم و با بغض گفتم را روِی  دستم

آراد بگو، بگو که اشتباه دیدم.. ثابت کن بهم، ثابت کن که خیانت -
 نکردی،

ل ندارم، بخدا حالم خیلی بده، یه چیزی از تو داره نابودم می کنه.. تحم
 دیگه

 .دارم کم میارم
 :آهی عمیق کشید و آرام گفت

شده من نامردم بگو چی  قربونت بشم آخه من بغض نکن، گلی تو فقط-
 اگه

 .ثابت نکنم
دستش را از صورتم جدا کردم و توی دست سردم فشار دادم، بغضم را 

 قورت
نم و دادم و همه چیز را برایش تعریف کردم.. از تماس آن زن و رفت

 عکس ها و
 .آن روز صبح و دیدن فیلم

 .. مینمی دانم چرا اما ته ته دلم مطمعن بودم که آراد اهل خیانت نیست
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 نستم آن موقع ها تا حد افراط شیطانی کرده اما بعد از بودن با من چیزیدا
ازش ندیده بودم، او حتی زمانی که فقط با هم دوست بودیم هم خیانت 

 نکرده
 .االن که رسما زنش هستمبود چه برسد به 

چشم های سرخش را بست و سرش را زیر انداخت، قلبم لحظه ای ایستاد، 
 فکر

ن شب لعنتی با نیلوفر بوده اما صدای گرفته اش که واقعا آ کردم نکند
 بلند شد

 .دوباره باورش کردم
 .فعال تا این حد بدون که هیچ وقت بهت خیانت نکردم-

 .تاز جایش بلند شد و سمت در رف
 :حتی نگاهمم نکرد، گفت

 .حاضر شو بیا پایین، تو ماشین منتظرتم-
 .ه خارج شدو از خانتا خواستم چیزی بگویم در را باز کرد 

با درد شدید کمرم به هزار زحمت بلند شدم و رفتم توی اتاق، سرسری 
 لباسی

 .تن کردم و رفتم پایین
نقطه ای نا آراد غرِق فکر پشت فرمان نشسته بود و نگاهش خیره ی 
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 معلوم
 .بود

توی ماشین نشستم و او بدون حتی نیم نگاهی بهم ماشین را روشن کرد و 
 راه
 .افتاد

 .چقدر گذشت که رسیدیم دِم خانه ی نیلوفرنمی دانم 
خودش در را باز  "پیاده شو" آراد بعد از خاموش کردِن ماشین با گفتِن 

 کرد و
 .پایین رفت

 .فتم داخلمتقابال پیاده شدم و پشت سرش ر
که شدیم دست هایم را بغل کردم و در حالی که از کمر  سوار آسانسور

 درد
 :اخم کرده بودم گفتم

 چیزی بگی، االن چرا اینجاییم؟نمی خوای -
 :بدون نگاه بهم کوتاه گفت

 !میفهمی-
 ..نفسی عمیق کشیدم و تا ایستادن آسانسور سکوت کردم

 .خودش مطمعن بود آراد یک جوری رفتار می کرد، انگار که از
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 .ر واحد نیلوفر را فشرد و منتظر ایستادزنگ د
حالت دار در را طولی نکشید که مردی با لباس راحتی و موهای مشکی 

 .گشود
 بفرمایید؟-
 .با نیلوفر کار دارم-

 :مرد با نگاهی از سر تا پای آراد پرسید
 شما؟-

 .آراد کالفه جواب داد
 .به خودش بگو، می شناسه-

 .ش را به عقب برگرداندرا کوتاه تکان داد و سرمرد سرش 
 .نیلوفر، نیلوفر جان-

ا دیدن من و آراد کنار هم ثانیه ای طول کشید تا نیلوفر آمد جلو در، ب
 احساس

 :کردم هل کرد.. سریع گفت
 !عه آراد تویی، بیا تو عزیزم خوش اومدی-

 :دیدم که آراد دستش را مشت کرد و با دندان هایی چفت شده گفت
 .چی نشوِن زنم دادی-

 :نیلوفر با نگاهی کوتاه رو به من مثال متعجب گفت
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 ..من.. من چیزی نشون خانومت ندادم، حتمـ-
 :پریدم توی حرفش و با حرص گفتم

 وادروغ نگو، خودم با چشای خودم دیدم تو بغل شوهرم بودی، دهن منو -
ون روی سگم نکن.. من بخاطر تویه لعنتی بچمو ا دست دادم، کاری نکن ا

 باال
 .بیاد که بد میشه

 :نیلوفر نگاهش را به مرد کناریش دوخت و گفت
 .دا باهات تماس میگیرممهراد جان میشه تو لطفا بری، بع-

 .آرام گفت و برگشت داخل "حتمنی" مرد با اخم
هنمایی کرد و مردی که نیلوفر مهراد نیلوفر من و آراد را به داخل را

 خطابش
 .شیده با خداحافظی خانه را ترک کردکرده بود لباس پو

 :آراد دستم را گرفت و در حالی که کنار خودش می نشاندم پرسید
 ..دیدی؟ تو گوشی بود یا اون فیلمو کجا-

 :سریع گفتم
 .نه تو لپ تاپ-

داشت سمتمان می آمد  آراد کوتاه سرش را تکان داد و رو به نیلوفر که
 :گفت
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 !لپ تاپتو بیار-
شستن داشت همان طور مات ایستاد و با نگاهی کوتاه نیلوفر که قصد ن

 سمت
 :من رو به آراد گفت

 ..لپ تاپم خرابه، برای چـ-
تمام نشده بود که آراد یورش برد سمتش و با حرص هنوز حرفش 
 بازویش را

 .چسبید
وی سگمو باال نیار که بد میشه، میدونی برو لپ تاپتو بیار نیلوفر، اون ر-
 !که

ازویش را از دست آراد که دندان هایش را محکم روی هم نیلوفر با اخم ب
 می

 .سابید بیرون کشید و سمت اتاق رفت
 .را آورد و روی عسلی روبروی آراد گذاشتچند مین بعد لپ تاپش 

 .بازش کن بزن رو اون فیلمی که نشون زنم دادی-
 .نیلوفر طبق گفته ی آراد رفت داخل پوشه و فیلم را پلی کرد

 .فیلم را که دید دکمه ی مکث را فشرد و رو کرد سمت منآراد کمی از 
 این فیلم بود؟-
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 .سرم را به معنی آره تکان دادم
 .اشاره اش را روی باالی صفحه قرار داد آراد انگشت

 .بخونش-
 .تاریخ۹۴.۶.۹-
 و؟-

 .لبم را روی زبانم کشیدم
 یعنی چی؟-

 .آراد با مشت کوبید روی زانویش
 فیلم مال چهار سال پیشه، یعنی واقعا متوجه یعنی تصدقت بشم من این-

 !نشدی
ضوع بی حرف فقط خیره اش ماندم، انقدر حالم بد بود که متوجه آن مو

 نشده
 .بودم

 :ی نه چندان خوش گفتآراد رو به نیلوفر با لحن
 .بزن رو فیلم اون شب لعنتی-

 اول ازنیلوفر با بی میلی تمام فیلمی دیگر از پوشه ی بغلی پلی کرد و آراد 
 .همه به تاریخ فیلم اشاره کرد
 .درست مال همان شب بود
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فر از آسانسور خارج آراد و سه تا مرد دیگه و دو تا خانم به همراه نیلو
 شدند و

 .داخل رفتند
رد ها روی کاناپه نشستند و خانم ها بعد از چند دقیقه با پوشه ای م

 رنگارنگ
 .روبرویشان نشستند

 کلی هله هوله آمدزد جلو نیلوفر با  بعد از چندی کار که آراد
 .و همه را چید جلوی میز

 پیش قدم شد و تا خرخره باال داد امامهرداد با خنده اولین نفری بود که 
 .نفهمیدم چرا اصال حالش را بد نکرد

آن بین فقط حال خراب آراد توی چشم بود که همان جا روی کاناپه ولو 
 .ماند

رش بکند اما نیلوفر با کلی خواهش اجازه موقع رفتن مهرداد خواست بیدا
 .نداد

از کمی خیره ماندن  ه، نیلوفر پایین کاناپه نشست و بعدبعد از رفتن هم
 روی

 صورت آراد، 
 .بعد از لحظه ای با پتو برگشت و روی تن آراد تنظیمش کرد
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 .آراد دوباره فیلم را جلو کشید تا بیدار شدن آراد
دورورش ا تعجب و گیجی نگاهی به انگار که تازه به خودش آمده ب

 انداخت و
 .ا برخاستیک هو بی هوا از ج

 .در را که باز کرد نیلوفر هراسان از اتاق پرید بیرون و صدایش زد
 .آراد، کجا آراد-

وقتی دید او توجهی بهش ندارد چنگی به مانتو و روسری روی آویز زد و 
 از

 .خانه خارج شد
 .ه ی نگاه نیلوفر شدمبا حرص نگاهم را باال برد و خیر

 !جالت بکشخ-
 .ی آن دو تا فیلم را از پوشه پاک کردمو با عصبانیتی تمام نشدن

 :دست آراد را محکم گرفتم و بدون نگاه به صورتش آرام گفتم
 .بریم-

 .او عین یک بره ی مطیع از جا برخاست و دنبال سرم روان شدم
 ه آراد دست هایم را درسوار ماشین که شدیم بدون توجه به نگاه های کوتا

 .غوش کشیدمآ
بودید، تو همراه نیلوفر از رستوران اومدی  اون روز که تو رستوران-
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 بیرون و اونو
 !تا خونش رسوندی، تو دستشم یه شاخ گل رز بود

 .صدای نفس عمیق آراد و بعد لحن محکمش
اون روزم با بچه ها رفته بودیم رستوران. مهرداد یه چالش احمقانه را -
 نداختها

تگاری کنه اما رو مجبور کرد با شاخه گل ازش خواس بود و خانم فهیمی
 قبول

نکرد خانم فهیمی هم خیلی ریلکس گل رو سمت نیلوفر گرفت و با لحنی 
 الت

 .گونه از اون خواستگاری کرد
جریان خنده و گل این بود و این که چون نیلوفر عجله داشت و منم 

 مسیرم
 .ش همیناون سمت بود فقط رسوندم

 :نفسی تازه کردم و با لحنی محکم عین خودش گفتم
 ور می کنم اما آراد، دیگه نمیخوام نه اسم و نه حضور اون دختر رو توبا-

 !زندگیمون حس کنم، هیچ وقت
 .دست آراد روی دستم نشست و با عشق فشرد

*** 
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 .آن روز ها هم گذشت، با تمام خوبی ها و بدی هایش
 .هم بدی، هم شادی هم غم خوشی هستتوی زندگی هر کسی هم 
د که چگونه توی هر لحظه شاکر خدا باشد و این به خود آدم بستگی دار

 فقط
 .به او امیدوار باشد تا خدا هم از غم هایش کاسته به شادی هایش بیفزاید
من و آراد هم با تمام صبوری هایمان باالخره بعد از سه سال سه نفره 

 ..شدیم
بود آنقدر شبیه پدرش بود که گاهی به  ما کرده پسری که خدا ارزانی

 شوخی
 :راد می گفتمرو به آ

 !وقتایی هم که نباشی دیگه دلتنگت نمیشم باراد جاتو پر می کنه-
 !و بماند که او چقدر با حرص عشق می کرد

 پایان
 .نویسنده:دخترزمستانی)مهناز

 


