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 مقدمه

 نگرم. یبه اطراف م
 و ناباور! مبهوت

 زند: یپرخروش بانگ م اهو،یدر ه ییصدا
 خداست؟ نیزم نجایا

 ها؟ دهیآفر ی نندهیآفر نیزم
 اندازد. یولوله به راه م ،یگفته ا دنیدر خواهش شن میها گوش

 اما، ثابت است و مات! نگاهم
 آورند.  یها هجوم م گرگ
 !یکس یو ب ییتنها یها گرگ
 !یزشت یها گرگ
 و خوف! میب یها گرگ

 کنم. یلرزم و مرهم تمنا م یلرزم! م یم
 !ییتنها مرهم

 دهد: یم نیرا به عشق آذ میاز هفت آسمان، گوش ها ییآوا
 کائنات مرهم است. مالک
 است و مرهم آور. مرهم
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 مالک! یرا دراز کن بنده  دستت
 کنم و... یرا بلند م دستانم

 خورد. یکه روزگار نگاهش به من م نجاستیهم
 دهد. ینشان م یگوشه چشم یکه زندگ نجاستیهم

 از حس وجود خالقم! انیفروشم به عالم یمن هستم که فخر م نیا و
 .ندینش یبر لبانم م یزندگ یتمام پوزخندها یبه اندازه  یپوزخند

 است داستان من! نیا و
 پروردگارم! یمن، و دست گرفتن ها یردن هاخو نیزم داستان

 

 

ستتتته از جتا بته جتایی استتباب خانه، آن هم یک تنه و بدون کمک، کمر خ
دردنتاکش را مالید. با پشتتت دستتت، عرق روی پیشتتانی اش را پا  کرد و 
نگاهی کلی به خانه انداخت. چیدن مبل های یکدستتت وهوه ای، به شتتکل 
 دایره، یک جورهایی ستتخت ترین بخش کار بود که با نوال انجام دادند. بقیه
ی کارها هم، اعم از مکت کاری و گذاشتتتن دکورها در جای مخصتتو  به 
خودش، کمی ووت گیر بود، اما چندان ستخت نبود. دست به کمر زد و فکر 
کرد اگر کف ختانته ستترامیتک بود زحمت پهن کردن موکت ها از دوشتتش 
برداشتتتته می شتتد. حیف کته پولش بته انتدازه ی اجاره ی یک خانه با کف 

فسی کشید و پشت گردنش را خاراند. اگر بهم ریختگی اتاق سترامیک نبود. ن
نوال را فتاکتور می گرفت، تقریبا نیمی از اثا  جا به جا شتتده بود. ن ری به 
ستتاعتت روی دیوار افکنتد و به طرف آشتت،زخانه، راه ک  کرد. تا آمدن نوال 
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چیزی نمانده بود. دومین روز مدرسته اش بود و حسابی بهانه گیر شده بود به 
 خاطر جدا شدن از دوستانش!

بستتتته ی ماکارانی را از توی کابینت درآورد و یادش آمد یخ ال را هم هنوز 
 به راه نینداخت.

هوفی کشتید. باید حمام هم می رفت. با این اواا  پیش آمده، یکی دو روز 
 دیگر را هم باید سخت کار می کرد.

 وابلمه را زیر شیر آب گرفت و شیر را باز کرد.
یک ستتری هم به مدرستته های اطراف می زد برای ستترویس گرفتن. هر باید 

 چند که در آژانس بانوان هم کار می کرد. اما خب، زندگی بود و خرج هایش!
صتتدای پیتاپی اف اف، لبخنتد پرمحبتی روی لتب هتایش نشتتاند. عجول 

 خانومش هم آمده بود.
 نوال، ابرو باالبا شتنیدن صتدای در، سرش را برگرداند. از دیدن چهره بشاش 

 انداخت و در حالی که صدایش ردی از خنده داشت، گفت:
 چی شده نوال خانم امروز اخمو نیست؟-

 نوال لبخند عریضی زد و همانطور که به طرف آش،زخانه می رفت گفت:
 حدس بزن چی شده؟-

ستیب زمینی های نگینی شده را به همراه گوشت چر  کرده و فلفل دلمه ای، 
 ت.توی تابه ریخ

 حتما یکی از معلما تشویقت کرده.-
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این را متادرش اشتتتبتاه حتدس زده بود. کوله ی مشتتکی رنگش را روی اپن 
 آش،زخانه گذاشت و همزمان، سری به نشانه منفی تکان داد.

 نوچ! یک چیز خیلی بهتر.-
 با خنده سر تکان داد.

 با یکی دوست شدی.-
ا ستتر شتتوق آورد. دختر بود و همین حدس گلبرگ می توانستتت هیجانش ر

 دستانش را بهم کوبید و آفرین بلند باالیی گفت.
 حاال این دوستت چجوریه که انقدر تو رو شاداب کرده؟-

با دستتان کوچکش، ناخنکی به سیب زمینی توی تابه زد و با هیجان به حرف 
 آمد.

استمش هانی. البته استم اصلیش نه ها، اسم فرعیش. اسم اصلیش مرایه -
متامتان! حرف هاش خیلی جالبه. می گه هر آدمی باید  ستتت. خیلی خوبته

عالوه بر استم اصتلیش یک استم فرعی هم داشتته باشته. خیلی هم جسوره. 
تقریبا نصتتف ب ه ها ازش می ترستتن و جرات ندارن رو حرفش حرف بزنن. 

 وای مامان، نمی دونی چه دختریه.
عی؟ گوش هایش تیز شتد و چیزی مانند هشتدار در سترش زنگ زد. اسم فر

جستتور؟ نصتتف ب ه ها از او می ترستتیدند؟ آنووت نوال به چنین دختری می 
 گفت خوب؟ نکند او داشت زود وضاوت می کرد؟

 به نوال نگاه کرد که چشم های وهوه ای رنگش، ستاره باران بود.
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این دوستتت تازه از راه رستتیده، کمی زیادی دخترش را مجذوب خود نکرده 
 بود؟

 ا واشق چوبی توی دستش هم زد.محتویات درون تابه را ب
 حاال چطوری باهاش آشنا شدی؟-

 نوال، دست به دکمه های مانتوی نیلی رنگش برد.
زنتگ تفری  اول پیش آبخوری نشتتستتتته بودم کته دیتدم هانی و چند تا از -

دوستتتاش به ستتمتم میان. اول فکر کردم می خوان بشتتینن فق ، ولی هانی 
اومد پیشتتم. بعدشتتم کلی باهام حرف زد و انقدر مهربون که ووتی دید تنهام، 

 چیزهای بامزه تعریف کرد.
 مانتویش را از تن خارج کرد.

 کل چهار زنگ رو با هم بودیم. خیلی خوش گذشت.-
گلبرگ لبخند مالیمی زد. نباید با افکارش، دخترکش را هم حستتاس می کرد. 

ستتری به  بهترین کار این بود که بعد از ستتر و ستتامان دادن به اواتتا  خانه،
 مدرسه اش می زد. در حال آبکش کردن ماکارانی گفت:

تا تو دستت و صورتت رو بشوری و یکم وسایل اتاوت رو جم  و جور کنی -
 ماکارانی هم آماده می شه.

 نوال چینی به بینی اش انداخت.
ام... باشتته. ولی دستتت به کارتون ها نمی زنم. فق  کتاب هام رو جا به جا -

 می کنم.
 هم روی سفره گذاشت و صدایش زد. ساالد را
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 نوال با دیدن سفره ی پهن شده، کف آش،زخانه، غرغرکنان گفت:
 مامان! چرا تو آش،زخونه پهن کردی؟-

 به کارتون های روی هم چیده شده ی توی پذیرایی اشاره کرد.
 می خواستی تو اون آشوب بازار غذا بخوری؟-

 د گفت:نوال لب های صورتی رنگش را ک  کرد و بی وی
 خیلی خب! بیخی، همین جا می خورم.-

ستترش را بلند کرد و متعجب به دخترش نگاه کرد. چه گفته بود؟ بیخی؟ این 
 دیگر چه نوعش بود.

ستعی کرد آرامش خود را حف  کند. خشونت بی مورد، فق  واعیت را بهم 
 می ریخت.

 تو چی گفتی نوال؟-
 به مادرش نگاه کرد. مگر چه گفته بود؟

 گفتم بیخی، همین جا می خورم.هی ی. -
 گلبرگ جدی شد.

این اصتتطالحتات چیه که به کار می بری؟ بیخی یعنی چی؟ مگه التی که -
 اینجوری حرف می زنی. دیگه نبینم با این ادبیات صحبت کنی ها!

 نوال با تعجب کمی نگاه کرد و س،س گفت:
 ولی هانی و دوستاش اینجوری حرف می زنن. -

 د.لب هایش را جلو دا
 مگه چه ایرادی داره؟-
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پس همه چیز زیر ستر همان دوستتان تازه بود. این دوستت و دوستی حتما به 
پیگیری نیاز داشتتت. هنوز هی ی نشتتده، ادبیات حرف زدنش را تحت تاثیر 

 ورار داده بودند.
نگران بود. نگران دختر چهتارده ستتاله اش که راهر هر چیزی را به ستتادگی 

 باور می کرد.
 بغ کرده اش خیره شد. به چهره ی

می دونی اشتتکتالش کجتاستتت؟ اینطور حرف زدنتت در درجه ی اول به -
شتخصتیت خودت صدمه می زنه. فکر کن ببین یک خانم دکتر یا یک وزیر، 
می تونته از این طرز حرف زدن استتتفتاده کنه؟ به ن رت دیگه کستتی به اون 

رفتار خود آدماستتت که اندازه که باید، بهش احترام می ذاره؟ مستتلما نه! این 
درجه ی احترام رو مشتخ  می کنه. تو اگر به این طرز حرف زدن ادامه بدی 
فق  باعث اتتعف خودت می شتتی. من دوستتت دارم تو همیشتته در ن ر 
دیتگران محترم بتاشتتی. و ازت می خوام کته دیگته از اینجور کلمتات و 

 اصطالحات استفاده نکنی.
گفتت و چنگتالش را در بشتتقتاب دختر ، در فکر فرو رفتته، چشتتم آرامی 

 ماکارانی اش فرو برد.

*** 
ارستتالن، کفش هایش را از پا کند و وارد خانه شتتد. پالستتتیک های حاوی 

 مواد غذایی را در دستانش جا به جا کرد و بلند صدا کرد.
 اردالن؟ اردالن؟-
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بته طرف آشتت،زختانته راه ک  کرد. وستتایل توی دستتتش را روی میز چوبی 
 .آش،زخانه گذاشت

 بله داداش؟-
با صتدای اردالن به طرفش برگشتت. از دیدن گوشی توی دستش، چشم غره 

 ای به او رفت.
صدات کردم بیای وسایل رو از دستم بگیری. اون گوشی رو هم بنداز کنار. -

بته جای اینکه ستترت یکستتره تو اون ستتگ مصتتب باشتته یکم به درس و 
 دانشگاهت برس! عزیز کجاست؟

 یبش فرو برد.اردالن گوشی را در ج
 پروین خانم اینا جلسه ورآن داشتن، رفت اونجا.-

 سری تکان داد.
 خیلی خب! آوا پرویز نیومد پولش رو بگیره؟-

باید وضتتیه را با برادرش در میان می گذاشتتت، نه؟ دستتت به ستتینه شتتد و به 
 دیوار ورودی آش،زخانه تکیه داد.

 نه! ولی...-
صتتورت مرد روزهای ستتخت نگاه  کمی جا به جا شتتد و با دوت بیشتتتری، به

 کرد.
 دم صبحی عمه اومده بود اینجا!-

 ارسالن، سیب ها را در سینک خالی کرد و همزمان شیر آب را باز کرد.
 خب؟-
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 پا به پا شد. امان از اسم های ساده، اما سخت!
 نرگس هم باهاش بود.-

 ارسالن مکثی کرد و س،س با بی تفاوتی به شستن سیب ها ادامه داد.
 وش اومدن!خ-
 نمی خوای بدونی برای چی اینجا بودن؟-

 شانه باال انداخت.
 البد اومدن به عزیز سر بزنن!-
 نه!-

 نگاه باال آمده برادرش را که دید، ادامه داد:
نرگس ماشتین شوهرش رو داغون کرد. از وضا شوهرشم رو ماشینش خیلی -

ا عزیز اومدن اینجا تحساسه. نرگسم پول کافی نداشت ببره مکانیکی. با عمه 
 واسطه بشه تو ماشین رو درست کنی؛ اونم وسطی پولت رو بده.

 پوزخند سیاه رنگی زد.
 اونووت عزیز چی گفت؟-

 شیر آب را بست و رویش را برگرداند.
 چه سوالیه که من می پرسم. اگه به اون عزیزه که مطمئنا وبول کرده.-

 اردالن پیش رفت و آرام گفت:
نه، ولی در حضور عزیز امکانش نبود. خودت بهم گفتی  می خواستتم بگم-

 تا بزرگتر هست کوچیکتر حرف نمی زنه.
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لبخندی زد و موهای خرمایی رنگش را بهم ریخت. برادرش داشتتت کم کم 
 دستمزد تربیتش را پس می داد.

 حاال مگر مهم بود که نرگس، ماشین شوهرش را پیش او تعمیر می کرد؟
 دستانش بیرون کشید. اردالن خودش را از زیر

 نکن داداش! صدبار گفتم موهام رو بهم نریز. مگه ب م؟-
 دوباره موهایش را بهم ریخت و با لبخند خوش طعمی گفت:

 نکنه فکر کردی چون پشت لبات سبز شده بزرگ شدی؟-
 اردالن لبخند مرموزی زد و با شیطنت عقب عقب رفت.

 ث می شه بفهمم بزرگ شدم.نه داداش! موهات داره سفید می شه. این باع-
 ک  خند تردی زد و پدرسوخته ای حواله اش کرد.

 راستی داداش!-
 نگاهش کرد. این راستی های اردالن یعنی یک خبر تازه در چنته داشت.

 یک تازه وارد اومد. دیدی؟-
 روی صندلی آش،زخانه نشست.

فت گخبرت بیات شتد. دیروز داشتتم می رفتم سترکار شنیدم آوا کمال می -
 خونه اش رو اجاره داده.

ولی آمتارشتتون رو کته نتداری، داری؟ می دونی که فق  یک مادر و دختر -
 تنهان؟

 ابروانش به آنی، بهم پیوند خورد.
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زشتتته پستتر! چه دلیلی داره زاا ستتیاه ناموس مردم رو چوب بزنی. به ما چه -
 ربطی داره که تنهان.

 .از جا برخاست و شستش را به گوشه ی لبش کشید
انقتدر که دنبال آمار مردمی، اگر یک ذره دنبال درس و مشتتقت بودی االن -

 باید موشک هوا می کردی.
 اردالن دستانش را به نشانه تسلیم باال برد.

 باشه داداش! من که چیزی نگفتم. فق  خواستم بدونی.-
 جوابی به حرفش نداد که اردالن برای پرت کردن حواسش گفت:

 نرگس داده. منتهی ماشین رو وحید میاره تعمیرگاه. عزیز وول فردا رو به-
 تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد. 

یک دستتت انستتان ها بودند که نیاز به خ  زدن نداشتتتند. خودشتتان طوری 
 خودشان را خ  می زدند که گویی از ازل نبودند.

*** 
 شالش را روی سر مرتب کرد و سویچ را از روی جاکلیدی برداشت.

 دیرت می شه. من تو ماشین منت رم. نوال بدو-
از در ختانه بیرون زد و کفش هایش را پا کرد. نگاهی به ستتاعت انداخت که 
هفت و ستتی و هشتتت دویقه را نشتتان می داد. دیر شتتده بود و این نوال هم 
جدیدا نستتبت به زمان بی خیال شتتده بود. به گام هایش ستترعت بخشتتید و 

 .چند پله ی موجود را به تندی گذراند
 دوباره نوال را صدا کرد و دروازه را باز کرد.

 همزمان وفل ماشین را زد و سوار شد.
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دستتکش های سفید رنگ را که برای پیشگیری از زبری دستانش استفاده می  
 کرد، دست کرد و استارت زد.

نیم استتارتی که خورد چشتمانش را درشت کرد. دوباره استارت زد که همان 
ش ها را درآورد و از ماشین پیاده شد. عصبی فکر نتیجه عایدش شتد. دستتک

 کرد"این دیگه چه مصیبتیه سر صبحی."
 کاپوت ماشین را باال زد و چشمی به اجزای موتور انداخت.

 هیچ از مشکل ماشین سر درنمی آورد و همین هم عصبانی اش کرده بود.
 دستی به پیشانی اش کشید و با دوت بیشتری نگاه کرد.

ز دروازه آمتد متوجه اش کرد که نوال رستتیده و حتما هم صتتدای تکی کته ا
 دیرش شده.

 ن ری به سوی نوال انداخت و متفکر، لب روی هم فشرد.
 چی شد مامان؟ من دیرم شده ها!-

 سری از روی استیصال تکان داد و پول کیفش را از توی داشبرد برداشت.
 .تو با تاکسی برو! بخوای با من بری امکان داره دیرت بشه-

نوال سترش را باال و پایین کرد و بعد از گرفتن پول و خداحاف ی مختصر، به 
 راه افتاد.

 گلبرگ نفسی گرفت و بار دیگر به سراا ماشین رفت.
در نهایت تالشتش نتیجه ای حاصتل نشتد و همین امر او را به شدت عصبی 

 کرد.
 پرحر ، لگدی به س،ر ماشین زد و با خشم زمزمه کرد:
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 ااه بیشتر از این نمی شه انت ار داشت.از پراید ور -
نگتاه بی تاره واری بته ستتاعت م ی اش انداخت و لعنتی ای نثار ماشتتین 

 بدولقش کرد.
گوشتی را از جیبش درآورد تا از صتد و هجده شماره ی یک مکانیکی نزدیک 

 را بگیرد که دو بوق متوالی حواسش را پرت کرد. 
نشتتستتته پشتتت ماشتتین، شتتالش را  با تعجب رویش را برگرداند. با دیدن مرد

 جلوتر کشید و اخم کرده، سر پایین انداخت.
 همینش مانده بود سر صبحی مزاحمش شوند.

 صدای باز و بسته شدن در اتومبیل، ابروانش را جم  تر کرد.
 کاپوت را بست و خواست سوار ماشین شود که صدای مرد غریبه بلند شد:

 مشکلی پیش اومده خانم؟-
 "نه" آرامی گفت. مرد غریبه توای  داد:گلبرگ، موور 

 اگر مشکلی برای ماشین پیش اومده بنده می تونم کمکتون کنم.-
 س،س برای اینکه خیال گلبرگ را آرام کند ادامه داد:

 مکانیک هستم. این محل من رو می شناسند. -
 گلبرگ، سرش را باال برد و ن ری به چهره ی مرد مقابلش انداخت.

ی مرد به پایه های ماشین، می توانست دلیلی برای اطمینان  نگاه دوخته شتده
 باشد، نه؟

 لب هایش را با زبان خیس کرد.
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تا دیشتب ستالم بود. امروز صتب  هر چی استارت زدم روشن نشد. ممنون -
 می شم اگه یک نگاهی بهش بندازید.

 ارسالن سر تکان داد و با گفتن بااجازه ای، کاپوت را باال زد.
پیراهن خاکستری رنگش را باال زد و با باریک بینی به جستجوی آستتین های 

 دلیل خرابی گشت.
گلبرگ بته در ماشتتین تکیه داد و به او که با ریزبینی در حال کنکاش بود نگاه 

 کرد.
در این یتک متاه و انتدی کته اینجا زندگی می کرد تا به حال این مرد را ندیده 

دیدن! تقریبا فق  چند نفر از افراد بود. هر چنتد، چندان عجیب هم نبود این ن
 ساکن در این محل را می شناخت.

ارستتالن دستتت از نگاه کردن به اجزای موتور کشتتید و به طرف ماشتتین خود 
رفتت. ابزارش را از توی صتتنتدوق عقتب ماشتتین درآورد و دوباره به کارش 

 مشغول شد.
می در این میتان، گلبرگ داشتتتت فکر می کرد"کتاش از ختدا چیز دیگته ای 

 خواستم."
در تمام مدتی که ارستتالن به کار مشتتغول بود، او به دستتتانش نگاه می کرد تا 

 شاید بتواند برای دفعه ی بعد خودش از پس تعمیر این ورااه بر بیاید.
 چند ووت به چند ووت سرویسش می کنید؟-

 گلبرگ از فکر بیرون آمد و با حسابی سرانگشتی گفت:
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خه زیاد رو به راه نیستتت ماشتتینم. اصتتوال هر چند تقریبا هر دو ماه یکبار. آ-
ووتت یکبتار یک بازی ای در میاره. حاال االن مشتتکلش جدیه؟ من ورم این 

 که چقدر زمان می بره تا درست بشه؟
یتک ربعی طول می کشتته. فق  این شتتمعش هم مشتتکل داره باید ببرین -

اگه  ،مکتانیکی یتک دستتتی بهش بکشتته. مکانیکی من دو تا خیابون باالتره
 خواستین فردا یک سر بزنید می گم ب ه ها یک نگاهی بهش بندازن.

 گلبرگ لبخندی زد و تشکر کرد. درونش اما، پر از حر  بود و آز!
از اینکه هر ماه باید یک تعمیر استتاستتی روی ماشتتینش انجام می داد کفری 
بود. بودجه ی کافی هم برای تعویضش نداشت و این از ن ر او، خودش یک 

 معضل به حساب می آمد.

.... 
 آز:مترادف حر 

 دانش آموزان را مقابل مدرسه پیاده کرد و ماشین را به راه انداخت.
هنوز چنتد کیلومتری دور نشتتده بود که آوای زنگ تلفن همراه اش، فضتتای 

 ماشین را پر کرد.
 همانطور که نگاهش به روبرو بود گوشی را از روی داشبرد برداشت.

 حه ی گوشی خورد ابروانش باال پرید.چشمش که به صف
 این که شماره ی زهره بود. عجیب نبود؟

 با حیرت، ماشین را در گوشه ای پار  کرد و تماس را برورار کرد.
 سکوت ایجاد شده، به تعجبش افزود. دو به شک زمزمه کرد:

 زهره؟-
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صتتدایی که از پشتتت خ  با تردید ستتالم کرد، مطمئنش کرد که حدستتش 
پاست  ستالمش را به آرامی داد و منت ر شد بلکه ببیند علت این درستت بود. 

 تماس غیر منت ره چیست.
می دونم از تماستتم تعجب کردی. خب! راستتتش بهت حق می دم. به هر -

 حال منم جزء کسایی بودم که تو واعیت نامناسب بهت پشت کردم و...
 گلبرگ به میان کالمش پرید و سعی کرد خونسرد باشد.

بتاره ی چیزی کته گذشتتته حرف نزنیم. می خوام بدونم دلیل زنگ بهتره در-
 زدنت بعد از این همه مدت چیه!

حق با توئه! گذشتتته ها گذشتتته. برات خبر دارم گلبرگ! نمی دونم چرا دارم -
بهتت می گم. تو بتذار پتای ادای دینی کته به خاطر رفاوت تو ب گی هامون 

 م.داشتیم. هر چی نباشه یک روزی هم بازی بودی
گلبرگ، نیشتخند تلخی روی لب نشتاند و دلش با افسوس زمزمه کرد"رفاوت 

 ب گی را گرگ های سرنوشت بردند."
 می دونی که احمق نیستم دختردایی!-

 خنده ی آرام و طعنه آمیزی کرد.
 گذشت اون دوران که به اسم من بردین و به رسم خودتون خوردین.-

چر  زمانه که می گفتند همین لحن دستتت،تاچته ی زهره، لبانش را ک  کرد. 
 بود.
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من ورت چیته از این حرفا! من فق  وصتتدم کمک بود. انقدر تو اتفاق چند -
ستتال پیش من رو مقصتتر نتدون! خودت هم می دونی کته تنها هدفم حف  

 آبروی عمه بود.
حف  آبرو؟ ای امان از دستتت این انستتان های نادان! خودشتتان را که گم می 

 می چنگ می زدند تا تبرئه شوند.کردند به هر واژه و اس
 تمسخرآمیز گفت:

راستتت می گی! هر چی نباشتته کم کمش ده پونزده ستتال با هم راه رفتیم. -
 نامردی بود اگه برای حف  آبروی مادرم ودم بر نمی داشتی.

از این حرف هتای کنتایه آمیز دستتت بردار گلبرگ! من زنگ نزدم که بحث -
هتت خبر بدم بهروز داره میاد. از گتذشتتتته رو پیش بکشتتم، زنتگ زدم تتا ب

 خواهرش شنیدم. مهتاب می گفت می خواد دنبال نوال بگرده.
 دنبال نوال؟ دخترش را می گفت؟

 یک وهله ای از زندگی بود که انسان را از هر چه آدمیزاد، بیزار می کرد.
 و این نقطه از زمان، درست همان لح ه بود.

 با ودرت فشرد.دست راستش را دور فرمان حلقه کرد و 
 پوزخند تیره ای زد.

چه خبر جالبی! خوشتتحال شتتدم از شتتنیدن خبری که بهم دادی. فق  یک -
 چیزی رو یادت رفت عزیزم!

 مکث کرد و س،س محکم ادامه داد:
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یادت رفت یک گل دوستتت، بدتر از هزار ستتنگ دشتتمنه. دوستتتیت رو -
می خواد دایه نخواستتتم زهره جان! ترجی  می دم خبرها بهم نرستته. تو هم ن

مهربان تر از مادر بشتتی. به اون مهتاب هم بگو الزم نیستتت برای اخطار به 
 من، یکی دیگه رو واسطه کنه.

 شالش را باز کرد و نفس هایش را عمیق تر بیرون فرستاد.
 امیدوارم دیگه شماره ات رو روی گوشیم نبینم.-

 تماس که وط  شد گوشی را روی صندلی شاگرد پرتاپ کرد.
ه ی اول متانتویش را باز کرد و با ودرت بیشتتتری عمل دم و بازدم انجام دکمت
 داد.

 دستانش را دور فرمان حلقه کرد و سرش را به آن تکیه داد.
این بشتتر چته بود کته گتاهی هم ون ماری هفت خ  به هزاران رنگ درمی 

 آمد و چندین زندگی را در لح ه بهم می ریخت.
عمش از خون بود و تلخی! خنده ای که خنتده ی آرامی کرد. خنتده ای کته ط

 گریه پیشش کم می آورد.
ذهنش به صتتدا درآمد و افکارش را به جنبش انداخت. می خواستتت به دنبال 

 نوال بگردد؟ به دنبال دختر او؟ آن هم بعد از این همه سال؟
ای دنیا! گاهی نامردی ات اندازه نداشت. آدم هایت هم که از خودت نامردتر 

از پیروزی که می شتد عقب می کشیدند و صحبت از شکست بودند. حرف 
که می شتتد همگی دستتت به دستتت هم می دادند و متحد می شتتدند برای 

 زمین زدنت!
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چه کسی باورش می شد زمین خدا همینجاست. همان خدایی که از دوستی 
و محبت می گفت. همان خدایی که مهربانی اش همتا نداشتتت. مگر اصتتال 

 وابل باور بود؟
بلند کرد و آه کشتید. هیچ یک از این ها مهم نبود. مهم خدا بود و دست ستر 

 گرفتن هایش.
مگر چهارده ستتال پیش که تنها و بی کس آواره ی شتتهر غریب شتتده بود چه 

 کسی پشتش بود؟
 مگر همان خدا، سی و یک سال تمام محاف ش نبود؟

 پس غصه چرا؟
 داشتن آفریدگاری به آن ع مت کافی بود، نبود؟

 همان خداوندی خدا وسم که کافی بود.به 
*** 

لبخند شتتیطنت آمیزی زد و به مقدار، آب درون لیوان نگاه کرد. حجم آب تا 
نصتف لیوان می رسید و این از ن ر اردالن، برای بیدار کردن برادرش، آن هم 

 در صب  جمعه بست بود.
ود. ب پاورچین پاورچین باالی ستتر ارستتالن رفت و ریز خندید. کارش خبیثانه

 اما به سرحال شدن بعدش می ارزید، نه؟
موهای پخش شتتده و درهم ریخته ی ارستتالن با دهان نیمه بازش، تصتتویر 
خنتده داری از او ستتاختته بود کته تنهتا یک لیوان آب می طلبید برای کامل 
کردن ستوژه خنده ی چند روزش! لب هایش را جم  کرد تا صدای خنده اش 

 بلند نشود.
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 برد و با یک دو سه ی آرامی که در دل گفت سر و ته اش کرد.لیوان را باال 
 خالی شدن آب همانا و فریاد عمیق و چهره ی مبهوت ارسالن همانا!

 چشمان گرد شده و نگاه مبهوتش، نشان از شوکه شدنش می داد.
همان صتتورت بهت زده و گنگ، کافی بود تا اردالن، بند خنده اش را رها کند 

 زند.و از ته دل وهقهه ب
ارستتالن کته خنده های عمیق برادر بدجنستتش را دید، در حالی که هنوز به 

 خودش نیامده بود انگشت اشاره اش را به سویش گرفت.
 تو که اینکار رو نکردی، کردی؟-

از این ستتوال، غش غش خندیدن های اردالن بلندتر شتتد و همین امر باعث 
 شد تا مرد بی اره در  کند وضیه از چه ورار بوده.

 و چه کسی می گفت مردها، کود  درون ندارند؟
 اصال چه کسی می توانست ادعا کند مردها شیطنت نمی کنند؟
 ارسالن فریاد پرحرصی کشید و از تخت فلزی اش پایین پرید.

فریتادش بته انتدازه ای بود کته اردالن را وادار کرد دو پتای دیگر ور  کند و 
 شتتاد و بلند، راه پذیرایی را پیش گرفتگزینه ی فرار را برگزیند. با وهقهه های 

 و مبل ها را سنگر خود ورار داد.
 اگه مردی وایستا! -

 اردالن با شعف خندید.
 نامردم و نمی ایستم.-

 ارسالن تهدیدآمیز هشدار داد.
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 بهتره خودت وایستی. من بگیرمت برات گرون تموم می شه.-
 جون داداش راه نداره. یا خودت بگیر یا...-

 ر از خباثت شد.صدایش پ
 یا اگه توانش رو نداری و مفاصلت درد می گیره بی خیالم شو!-

ارستتالن ستتر تکتان داد. برادر بی نوایش، بتا جملته ی آخرش، خودش کار 
خودش را ستتاخته بود. جری شتتده، در یک عمل غیرمنت ره و آنی به ستتمت 

 د.سانمبل سنگر شده ی اردالن دوید و و با یک پرش بلند، خودش را به او ر
حتاال او مانده بود و اردالنی که هاج و واج، گردنش شتتکار دستتت برادرش 

 شده بود.
 حاال کی مفاصلش درد می گیره؟-

 فشاری به پشت گردنش وارد کرد و ادامه داد:
بتا یک دوش آب ستترد چطوری؟ گزینه ی شتتکستتتن گردنت هم راهکار -

 خوبی به ن ر می رسه.
 گفت:اردالن آرام خندید و م لومانه 

 جون داداش فکر نمی کردم با این سن بتونی عین یوز پلنگ بدویی.-
 فشار دستان ارسالن که بیشتر شد، تند تند کلمه ردیف کرد.

بابا عجب پرشتتی زدی. دمت گرم داداش! شتتر  می بندم تو مستتابقات دو -
 میدانی مقام اول میاری.

 آرام تر گفت:
 چند می گیری بی خیالم بشی؟-
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 نثارش شد زبانش را چرخاند:پس گردنی که 
 بگم غل  کردم چی؟ راه نداره؟-
 راه نداره.-

 اردالن لح ه ای سکوت کرد و س،س فریاد زد:
عزیز! عزیز بیا نجاتم بده، پستترت زورش بهم چربیده داره اتتعیف کشتتی -

 می کنه.
 ارسالن تندی جلوی دهانش را گرفت و لگدی به ساق پایش زد.

 ساعتی زیر دوش آب سرد بمونی.کارت تمومه! باید یک نیم -
همتانطور با پس گردنی به طرف حمام هدایتش می کرد که انیستته خاتون از 

 اتاق خود بیرون آمد.
 باز چیکار کردی مادر؟-

اردالن چهره اش را م لوم کرد و با چشتم و ابرو اشاره کرد که مادرش چیزی 
 بگوید برای خالصی از دست برادرش!

 تکان داد و س،س رو به پسر بزرگش کرد.انیسه سری از روی تاسف 
 این ب گی کرده مادر، تو ببخش! ببین چطور پشیمونه!-

 ارسالن نگاه چ،ی به برادرش انداخت و دستش را از پشت گردنش برداشت.
 برو که صدوه سر عزیز اینبارم بخشیدمت!-

 اردالن لبخند روشنی زد و دستی به گردن خود کشید.
 خیلی مردی!-

 از او دور می شد و به طرف مادرش می رفت ادامه داد:درحالی که 
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 هر چی سنت می گذره عاول تر می شی!-
 ارسالن با غی  مشتش را نشان داد.

ببین عزیز! پستترت برام شتتا  و شتتونه می کشتته. نبودی ببینی عزیز. با این -
 سنش هم ین از روی مبل پرید تا پن  دویقه تو شو  بودم.

 ه لب های ارسالن به خنده ی نرمی باز شد.انیسه به پس کله اش زد ک
 چرا می زنی عزیز؟-
 انقدر به پسرم نگو پیر! سی و شیش سال که سنی نیست. تازه اول جوونیشه!-

 اردالن مرموزانه خندید.
 آره. اول جوونیش، اونم از نو  پیر پسرانه اش!-

چشتتم غره ی متادرش بتاعتث شتتد عقتب نشتتینی کند. راهش را به طرف 
 ک  کرد و گفت:آش،زخانه 

باشتته بابا! دیگه نمی گم. من برم صتتبحانه بخورم تا روده بزرگ و کوچیک با -
 هم درگیر نشدن.

 انیسه لبخند شیرینی به ارسالن زد.
 عاوبت به خیر بشی پسرم!-

 ارسالن جواب لبخندش را داد و سرش را پسرانه ب*و*سید.
 نوکر انیسه خاتون هم هستم.-

*** 
زه چرخاند که با صتتدای زری خانم، همستتایه روبرویی، کلید را در وفل دروا

به عقب برگشتت. زری خانم بعد از احوال،رسی معمول، صدایش را آرام کرد 
 و گفت:
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راستتتش خانم ستترمدی، صتتبحی داشتتتم دم در رو آب و جارو می کردم که -
 یک خانمی اومد به طرفم، از شما پرسید.

 گلبرگ با تردید گفت:
 د؟از من؟ حاال چی پرسی-

 زری خانم چادر گلدارش را کمی جلوتر کشید.
بته ن رم وصتتدش امر خیر بود. آخته از اینکته چنتد متدت اومدی اینجا و -

 چطور آدمی هستی و از اینجور چیزها پرسید. از ب ه اتم پرسید.
 لبخندی زد و با گشاده رویی گفت:

 منم تا تونستم از شما و خوبی هاتون تعریف کردم.-
بیخودی کش داد. یک زن؟ امر خیر؟ از نوال هم پرستتیده  گلبرگ لبخندش را

 بود؟
 مشخصات راهری اون خانم رو یادتونه؟-
آره مادر! به از شتما نباشه یک خانم خوش بر و رو بود با موهای رنگ کرده. -

 همین هم سن و سال شما...
 درنگی کرد و ادامه داد:

 اش داشت. حاال کمتر بیشترش رو نمی دونم. یک خال هم روی چونه-
یکه خورده لبخندش محو شتد و رنگش پرید. این مشخصات! خدایا خودت 

 به خیر کن!
 چیزی شده گلبرگ جان؟ حالت خوبه دخترم؟-

 لبخند مصلحتی ای زد و سرش را تکان داد.
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 چیزی نشده. ممنون بابت خبرتون! لطفتون رو فراموش نمی کنم.-
 کن حتما! ان شاالله خوشبخت بشی دخترم! کاری بود خبرم-

 گلبرگ بار دیگر تشکر کرد و وارد خانه شد.
وارد خانه شتتد و با احستتاس بدی که در دلش جوانه زده بود، کنار در، روی 

 زمین نشست.
حتاال چته می شتتتد؟ چته در انت تار او و دخترش بود؟ چطور بته این زودی 
توانستتتته بودنتد از محتل زندگی اش با خبر شتتوند؟ چطور به همین راحتی 

 توانسته بودند تا جلوی در خانه اش بیایند؟
 این وضیه چه حکمتی داشت؟

 خدا با او بود. مگر نه؟
 چرا اینجا نشستی مامان؟-

با شتنیدن صتدای نوال، به طرفش برگشت. اگر دخترش می فهمید که پدرش 
 برگشته، چه عکس العملی نشان می داد؟

استتت و لبخند زد. مطمئنا صتتدای دوباره ی نوال او را به خود آورد. از جا برخ
دخترش او را انتختاب می کرد تتا پتدری را که چهارده ستتال هیچ اثری از او 

 نبود.
 هی ی نیست عزیزم! برن  رو گرم کردی؟-

 نوال سرش را خاراند و کمی شرمنده، لب فشرد.
 یادم رفت گرم کنم. آخه... آخه نه که درس می خوندم، حواسم پرت شد.-
 ن گرم می کنم. فردا امتحان داری؟ عیب نداره! خودم اال-
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 باید چه جوابی به مادرش می داد؟ خودش را تکان داد و به ناچار لب زد:
 آره! امتحان علوم دارم.-

 مکثی کرد و س،س گفت:
 مامان می شه بیست هزار تومن بهم بدی؟ فردا باید ببرم مدرسه!-

نوال،  استتتنگلبرگ آنقدر ذهنش آشتتفته بود که بدون پرستتیدن دلیل پول خو
 خواسته اش را پذیرفت.

صتتب  داری می ری یادم بنداز بهت بدم. فردا هم با تاکستتی برو! من جایی -
 کار دارم نمی تونم برسونمت.

با خیالی ناراحت، مقداری خورشتتت ویمه روی برنجش ریخت و با بی میلی 
 شرو  به خوردن کرد.

خود امیدواری می فکر و خیال، لح ه ای راحتش نمی گذاشتتت. ثانیه ای به 
 داد که چیزی نمی شود و ثانیه ای دیگر، دلش شور فردا را می زد.

ستتر بلند کرد که نوال را درحال بازی کردن با غذایش دید. اخم هایش جم  
 شد. چرا دخترکش امشب یک طوری بود؟

 چرا با غذات بازی می کنی؟ حالت خوبه؟-
اتفتاوی افتتاده و او خبر  نگتاه نوال دو دو زد. چرا حس می کرد برای دخترش

 ندارد.
 اشتها ندارم. آخه وبل از اینکه تو بیای کلی میوه خوردم.-

دخترش کته دروا نمی گفتت، می گفتت؟ چرا چشتتم های وهوه ای رنگش 
 صاف نبود؟
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 شاید او حساس شده بود. ولی آخر...
 دستت درد نکنه مامان! سیرم، دیگه نمی خورم.-

فتنش، کالفه، دست روی صورتش گذاشت. پاست  تشکرش را داد و بعد از ر
همه چیز در ذهنش بهم ریخته بود و همین امر، دلیلی بود تا او هم دستتت از 

 غذا بکشد و بدون خوردن چیزی، سفره را جم  کند.
خواب آلود، پهلو به پهلو شتتد و آب دهانش را وورت داد تا کمی از تشتتنگی 

که ناچارا برخاستتت و به اش رف  شتتود. اما شتتدت تشتتنگی به اندازه ای بود 
 سمت آش،زخانه رفت.

بعد از نوشتیدن آب، خواستت به رخت خوابش برگردد که با شنیدن صدا، از 
 اتاق نوال، به ساعت نگاه کرد.

عقربته های ستتاعت، دو و نیم را نشتتان می داد و همین برایش عجیب بود. 
ف یکنجکاو، به طرف اتاق دخترش، راه ک  کرد. صدا، در حد یک نوای اع

 بود که فق  چند ثانیه بود و س،س سکوت برورار می شد.
 متعجب و کاوش کننده، در اتاق را باز کرد.

 تصویر پیش رویش، ناباورانه تر از هر چیزی بود که در ذهن می گنجید.
 ت،ش های ولبش، بی امان باال رفت و باال!

 زمین چرخید. زمان چرخید. آسمان ناله سر داد.
 که یک مادر هم اکنون، در سرایش گریه سر داد. آی بیایید! بیایید

 طوفان ناباوری به سویش حمله ور شد و او...
 آری همان او، میان بهتی سهمگین لب زد "خدا کاب*و*س باشد"
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تکرار زمزمه ی آرامش، در جهان منعکس شتد. منعکس شد و شاید این ثانیه 
 ها خواب بود. فق  شاید!

 ز افتادنش شود.دستش را به در گرفت تا مان  ا
صتتتدای برخورد دستتتش بتا در، نوال را بته خود آورد. بتا ترس بته طرف در 
برگشتت. به طرف در برگشتت و با دیدن چهره ی مبهوت مادرش، چشمانش 

 وحشت زده، درشت شد.
دلش پر ت،ش زمزمته کرد"زمتان! به عقب برگرد که ثانیه های پیش رو عجیب 

 ترسانکند."
بلند شتتد، گلبرگ را به حقیقت رستتاند. حقیقتی، آوای کثیفی که از لب تاب 

 سیاه و زشت که درد پوچی تربیت چهارده ساله اش را به ر  می کشاند.
نوال، بی تاره وار بته گریته افتتاد و حتی ذهنش کتار نمی کرد تتا لتب تاب را 

 خاموش کند.
 چه توایحی باید می داد؟ اصال مگر این معصیت، وابل توای  بود؟

اتوانش را حرکتت داد و به طرف میز رفت. دندان فشتترد و گلبرگ، پتاهتای نت
 جوان مرگ شد تا آن دستگاه کذایی را خاموش کرد.

مستکوت، سیدی را از درون لب تاب خارج کرد و با دستانی که به شدت می 
لرزید، در حالی که به چشتمان دخترش نگاه می کرد، ستیدی را شکاند. و به 

 چند تکه تبدیل کرد.
 را مقابل صورتش گرفت و از ته دل زار زد. دختر  دستانش
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حاال مادرش چه فکری می کرد؟ برای این خبطی که کرده بود چه داشتتت که 
 بگوید؟

 گلبرگ، دستش را گرفت و او را از روی صندلی چرخانش بلند کرد. 
 با یک آرامش ترسنا  گفت:

 توای  بده!-
ره و در بی صتتدایی تی پژوا  گریته هتای دردآلود دختر، اتاق را فراگرفته بود.

 رنگی، تنها پرصدا اشک می ریخت.
 صدای خش گرفته اش، آرام تر شد. آرام تر و هراس آور تر!

 وانعم کن! وانعم کن که چرا تا ساعت دو شب بیدار موندی و...-
 ولبش، جرعه جرعه زهر محنت نوشید.

 بیدار موندی و به جای اینکه تو تختت خوابیده باشتتی، داشتتتی یک چنین-
 چیزی رو نگاه می کردی؟ فق  یک کلمه بگو چرا؟

 دختر  خواست التماس کند که دست مادرش به عالمت سکوت باال آمد.
 فق  توای ! فق  توای  نوال!-

 محکم و بی انعطاف ادامه داد:
 تا خود صب  هم که اشک بریزی فروی به حالت نداره. باید حرف بزنی.-

گاه باال رفت.  صدایش ناخودآ
 گی...باید ب-

 سیدی تکه شده ی میان دستانش را باال برد و تکان داد.
 این سیدی مزخرف رو کی بهت داده؟-
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با همان دستانی که سیدی منفور در آن بود، دو بار متوالی، روی سینه ی نوال 
 کوباند.

 این و از کجا خریدی؟ این چیزا رو کی بهت گفته، هان؟-
 نوال، در حالی که هق هق می کرد گفت:

 امان به خدا...م-
گلبرگ با پشتت دستت، چند اتربه ی نستبتا آرام روی دهانی زد که امشب، 
چشتم هایش بی پرده ترین مستائل را دیده بود. از کجا معلوم که تنها امشب، 

 چشمانش مهمان آن تصاویر آلوده بوده باشد؟ 
وستتم نخور! فق  بگو چرا؟ چی بتاعتث شتتده فکر کنی این فیلم لعنتی به -

 خوره؟دردت می 
چیزی نمتانده بود به جنون برستتد. این همه ستتال زحمت و ستتختی اش با 

 صحنه ای که دید، دود شده بود و به هوا رفت.
وای نوال! وای نوال تو چیکتار کردی؟ تو بتا من، بتا خودت، بتا متا چیکتار -

 کردی؟

.... 
 محنت:رن ، درد

 نوال از زور گریه به سکسکه افتاد. بی اره مادرش!
 انداخت و با صدایی لرزان، به حرف آمد. سرش را زیر

از ووتی به مدرستته جدید اومدم، همه بهم می گفتن پاستتتوریزه! هیچ کس -
 باهام خوب نبود. اولین کسی که اومد پیشم هانی بود. من تنها بودم.

 هق زد.
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هانی هم خیلی محبوب بود. خیلی خوشحال شدم که یک هم ین دوستی -
می خوای دوستتتیمون محکم تر بشتته و ب ه ها  پیدا کردم. اون می گفت اگه

 هم دیگه بهت تیکه نندازن باید یک چیزایی رو یاد بگیری. باید بلد باشی.
 فین فینی کرد و با هق هق عمیقی ادامه داد:

اولیش کلمه هایی بود که می گفت باید بلد باشتتم. یکیش همون کلمه ای -
گفتم. تو دعوام کردی، منم رفتم بود که تو اولین روز دوستتتیمون اومدم خونه 

 بهش گفتم که تو خوشت نمیاد از این طرز حرف زدن.
 دست جلوی دهانش گرفت و لبش را محکم گزید.

گفت دیگه تو خونه از این کلمات استتفاده نکنم تا تو حستاس نشی. روز به -
 روز چیزای جدیدتر یاد گرفتم، اما طبق گفته اش تو خونه...

روی لبانش گذاشت. کمر پایش، خم شد. روی صندلی گلبرگ، آرام، دستت 
 نشست. "خودش کرد که لعنت بر خودش باد"
 چرا مرایه ی هانی نام را فراموش کرده بود؟ 

 ای زنهار از مشکالت که فراموشش شده بود سری به مدرسه ی نوال بزند. 
آوای گریته هتای دخترش در گوشتتش زنتگ زد و او تنهتا می اندیشتتید باید 

 ش را عو  کند.مدرسه ا
فق  او را مقصتتر نمی دانستتت. خودش را هم مقصتتر می دانستتت. کوتاهی 
کرده بود و جواب کوتاهی اش شتتد یک صتتحنه ی کوبنده، برای از بین رفتن 

 آرامش راهری خودش، و خانه اش!

.... 
 زنهار:امان، پناه
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درحتالی که تند و تند، پای راستتتش را تکان می داد بی صتتبرانه منت ر آمدن 
دیر مدرسته بود. چند دویقه بیشتتر از انت ارش نگذشت که خانم یعقوبی به م

 همراه معاون، وارد دفتر شد.
 پس از یک سالم و احوال پرسی نه چندان صمیمانه روبروی هم نشستند.

ختب! بنتده در خدمتم. چه کار مهمی بود که اصتترار داشتتتید حتما با من -
 صحبت کنید؟

 سعی کرد آرام باشد.
 اطال  دارید که تو این مدرسه ی کوفتی داره چه اتفاوایی میفته؟ شما هیچ-

 چشم های خانم یعقوبی ریز شد.
 مشکلی پیش اومده؟-

 گلبرگ، چشم از زن مقابلش گرفت و خنده ی تمسخرآمیزی کرد.
 تازه می گید مشکل؟ مشکل نه خانم! فاجعه به بار اومد. فاجعه!-
رم چی شتتما رو انقدر عصتتبانی کرده. لطفا آروم باشتید. من واوعا اطال  ندا-

 اگه توای  بدید شاید بتونم حالتون رو در  کنم.
زیپ کیفش را باز کرد و تکه های خرد شتده ی سیدی را درآورد. دستش را با 

 همان تکه ها باال برد و با تاسف گفت:
مشتتکل اینه! مشتتکل همین اشتتیای لعنتیه که دختر چهارده ستتاله ام رو تا -

شب بیدار نگه داشته. شما چقدر نسبت به دانش آموزانتون ستاعت دو نصف 
حس مستئولیت دارین؟ اصتال حس مستئولیتی هستت؟ شتما تو این مدرسه 
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کجتای کتاریتد؟ کجایید که فیلم م*س*تهجن بین دانش آموزانتون به راحتی 
 رد و بدل می شه و هیچ اطالعی از واعشون ندارید؟

 کرد.خانم یعقوبی، یکه خورده به گلبرگ نگاه 
من ورتون چیه؟ ما هر صتتب  بازرستتی بدنی داریم تا چنین اتفاواتی نیفته. -

 پذیرش حرفتون سخته برام! واوعا نمی تونم در  کنم چنین چیزی رو!
پس باید بگم ستخت در اشتباهید. چون این سیدی نفرت انگیز بین ب ه ها -

 و دستت به دستت شتده و در آخر رستیده به دختر چشم و گوش بسته ی من!
گاهه. مسائلی که...  اون حاال از خصوصی ترین مسائل زناشویی آ

 به حرفش ادامه نداد و کالفه دستی به چشمانش کشید.
حتاال هم لطف کنیتد پرونتده ی دخترم رو بتدین. فکر نمی کنم اینجتتا -

موندنش دیگه صتال  باشه. بحث کردن در این مورد هم بی فایده ست. فق  
 یرید تا کل مدرسه رو آلوده نکرد.جلوی مرایه ی سهیلی رو بگ

ستوار ماشتتینش شتد و پرونده ی صتتورتی رنگ نوال را روی صتندلی شتتاگرد 
گذاشتت. ماشتین را روشتن کرد و فرمان را چرخاند. با افسوس فکر کرد تازه 
مشتکالتش شترو  شتد. پیدا کردن مدرسه برای دخترش، آن هم وس  سال؛ 

 از ذهنش! از همه مهم تر، پا  کردن آن تصاویر کثیف
مستتئلته ای کته پیش آمده بود مطلب جزئی ای نبود تا به راحتی حل شتتود. 

 حتی نمی دانست از این پس باید چطور با دخترش رفتار کند.
 عجیب دلگیر بود. دلگیر چشم پوشی نوال، نسبت به او و تربیتش!

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

17 

افکتار مزاحم، چون موریتانته های موزی، هر یک ستتر در برآوردند. پا روی 
 گاز فشرد و سوزش چشمانش را به خشم بخشید.پدال 

چته زمان طول می کشتتید تا همه چیز به حالت اول برگردد؟ آیا نوال باز هم 
همانند دختر ب ه ها می توانستت ساده باشد؟ می توانست با همان روال وبل 

 زندگی را پیش ببرد؟
غرق در اندیشتته هایش، بدون اینکه از ستترعت خود بکاهد خواستتت از پیچ 

گذرد و وارد کوچه ی خودشتان شتود که با ماشین دیگری که از پیش رو می ب
آمتد روبرو شتتد. حواستتش جم  شتتد و تا آمد به خودش بیاید و ترمز کند 
حادثه ر  داد. از آن جایی که کمربند نبستته بود و اتربه هم به نسبت شدید 
بود سترش محکم به فرمان کوبیده شتتد. چهره اش جم  شتد و دستتتش را به 

 ش گرفت.سر
اتربه هایی که به شیشه می خورد او را به خود آورد. در حالی که یک دستش 
به سرش بود با همان چهره ی ناالن، به طرف شیشه برگشت. با دیدن ارسالن 
و چشتمان جستتجوگرش، دست از روی سرش برداشت. از ماشین پیاده شد 

 و م*س*تاصل، تنها گفت:
 نترل کنم.متاسفم! سرعتم زیاد بود نتونستم ک-

ارستالن نگاه از صتورتش برداشت و به ماشین خود ن ر انداخت. کم کمش 
به یک تعمیر چند ستتاعته نیاز داشتتت. از کارش عقب میفتاد. ستتفارش آوای 

 حسینی را هم باید تا فردا آماده می کرد. این همه کار و این بدشانسی!
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ن نادم ی به زشتستش را به گوشه ی لبش کشید. اتفاق بود و نمی شد خورده ا
 مقابلش گرفت.

 گلبر  که سکوتش را دید، معذب به حرف آمد.
خستتارتش هر چقدر باشتته می پردازم. باور کنید ترمز  گرفتم، اما به موو  -

 نشد کنترلش کنم.
 چشم باال نبرد و به گوشه ی مانتویش خیره شد.

 مشکلی نیست. اتفاویه که افتاده، کاریش هم نمی شه کرد.-
 عا! فق  بگید خسارتش چقدر می شه من پراخت کنم.ممنونم واو-

 نگاه به صورتش انداخت. این همه آشفتگی، بابت یک تصادف ساده؟ 
در واموسش نبود که از زن تنها خسارت بگیرد. آن هم ووتی که شغل خودش 

 تعمیر ماشین بود و الزم نبود چیزی ب،ردازد.
 گفتم که، اتفاق بود. خسارت الزم نیست.-

 با ناراحتی سر پایین انداخت. این مرد، کمی مرد به ن ر نمی رسید؟گلبرگ، 
 تشکر آرامی کرد و بار دیگر ارهار تاسف، بابت این تصادف غیر منت ره!

ارستالن که رفت، به ست،ر جلوی ماشتین نگاه کرد. نیشخند تلخی روی لبش 
 نشست. ووز باالی ووز که می گفتند، همین بود دیگر. نه؟

جلوی ماشتتین، به خنده اش انداخت. خنده ی خاکستتتری  فرو رفتگی عمیق
 رنگی که طعم درد داشت.

پیدا کردن یک مکانیک درستت و حستابی هم به لیستت جستجویش ااافه 
 شده بود.
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رویش را نداشتت که دیگر به مکانیکی ارسالن برود. به اندازه ی کافی برایش 
 دردسر درست کرده بود.

ی مستتکوت انداخت. نوال توی پذیرایی نبود در را باز کرد و نگاهی به خانه 
 و این نشان می داد که در اتاوش به سر می برد.

یک ستتوءرن آزار دهنده در ذهنش خودنمایی می کرد و این باعث شتتد گام 
 هایش را تندتر بردارد.

 در اتاق را باز کرد که با نوال خوابیده روی زمین مواجه شد.
مانه بود که ولب گلبرگ را لرزاند. تصتتویر چمبتاتمته زده اش، به حدی م لو

چشتمان متورم دختر ، با حاله ی سترخی که دورش بود اشک به چشمانش 
آورد. دخترش چوب ستادگی اش را خورده بود. کاش وبل از این اتفاق هشیار 

 بود و به جای سرزنش نوال، علت را ریشه یابی می کرد.
 سینی چای را مقابل سمین گرفت.

 خوشحالم کرد.اومدنت خیلی -
 اگر درگیر نبودم زودتر از اینا سراغت میومدم.-

 سینی را روی میزعسلی گذاشت و کنار سمین نشست.
مهم اینه که االن اینجایی! مدت ها بود که به یادت بودم، اما هیچ دستترسی -

بهت نداشتتتم. شتتمارتم که عو  کرده بودی. اردبیل هم نمی تونستتتم بیام. 
از اون شتتهر دل زده هستتتم کته حتی یتادش هم  راستتتش رو بخوای انقتدر

 ناراحتم می کنه، چه برسه اومدن به اونجا!
 سمین لبخند مهربانی زد و به نشانه ی دلداری، بازویش را فشرد.
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 بهت حق می دم. همه ی ما تو اون ماجرا سوختیم. االن اوااعت چطوره؟-
ش کدر زن کنار دستتش، چه می دانستت از آشتفتگی این روزهایش! چشمان

 شد.
 اواا  این روزام خوب نیست سمین!-

 نگاه جستجوگر سمین او را وادار کرد که ادامه دهد:
 نوال داره بزرگ می شه. اونم به بدترین نحو!-

 چهره اش پر از تشویش و بی وراری شد.
اون داره از راه اشتتباه بزرگ می شته. می ترسم. می ترسم از روزی که نتیجه -

 شت ترین حالت ممکن نمایان بشه.ی این اشتباه، به ز
 من ورت از این حرف ها چیه؟-

 سرش را به پشتی مبل تکیه داد و چشم بست.
مراوبش نبودم. ازش غافل شتتدم. فق  یک ماه غافل شتتدم و باعث شتتدم -

 دخترم به کثیف ترین شکل با دنیای سیاه آشنا بشه.
ید، تا چشتتم بستتته حرف زد. از همه چیز گفت. از عذابی که آن شتتب کشتت

 سکوت نوال و سرسنگین بودن های خودش!
حرفش که تمام شتتد، هر دو ستتکوت کردند. گلبرگ در فکر فاصتتله ی آزار 

 دهنده ی میان خودش و دخترش؛ سمین هم در اندوه غصه های خواهرش!
خواهرش، نتاعتادالنته در جریتان رن  های دنیا ورار گرفته بود. حقش نبود به 

 ونه بزرگ شود.سزای نادانی چند نفر، اینگ
 به موهای فندوی رنگ گلبرگ نگاه کرد. 
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روزهایی که اصترار به بزرگ شتدنش داشتتند، این فندوی خوشرنگ، هنوز در 
 کودکانه هایش خرگوشی بسته می شد. ولی حاال چه؟ حاال...

 سمین! مامان خوبه؟ اسمم رو میاره؟ اصال من و یادش هست؟-
می شتتد دل می خواستتت  چشتتم بستتت. صتتدای لطیف گلبرگ که بغ  دار

 برای آتش نگرفتن!
دلم برات تنتگ شتتده بود. برای صتتدات کته از ب گی یک لطافت خا  -

 داشت. برای آروم حرف زدنات و آرامش وشنگی که توش هست.
 گلبرگ لب پایینش را گاز گرفت.

 سهراب چطور؟ اونم من و یادش رفت؟-
فرو بریزد و ستتمین چشتتمانش را محکم روی هم فشتترد؛ مبادا وطره اشتتکی 

 شود بهانه، برای ریزش عقده های چند ساله!
 دلم برای م لوم نگاه کردنات تنگ شده بود.-

 گلبرگ نیشخند تلخی زد و درد ولبش را نادیده گرفت.
پس همه اشتون فراموشم کردن. پس تهدیدشون دروا نبود که گفتن تو برای -

 ما مردی. چقدر زود شدم جزء خاطره ی تل  زندگیشون!
 نیشخندش، شکل پوزخند گرفت.

 هر چند... زود هم نبود. من انت ارم زیادی توو  داشت.-
بغ  گلبرگ را دوستتت نداشتتت. امان از بی معرفتی های نزدیکان که هر چه 

 اربه ی کاری بود از طرف آن ها بود.
 همین که من فراموشت نکردم کافی نیست؟-
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 گلبرگ، لبخند گرمی روی لب نشاند.
 ولبمی! تو رو داشتن عالمی داره. تو نورچشمی-

 آرام خندید.
اون چهارستتالی که ازم حمایت کردی و وایمکی بهم رستتیدی پراستتترس -

 ترین سال های عمرم بود. مخصوصا ووتی که نوال رو باردار بودم.
 سمین خندید و رویش را به طرفش برگرداند.

می  آره. اون دوران برای منم پراستتترس بود. همش یتک چیزی ه*و*س-
 کردی و من مجبور بودم به بهانه های الکی بازار برم.

 خنده اش شدت گرفت.
 ووتی هم بهت می رسوندمشون دوباره یک چیز تازه ه*و*س می کردی.-

 گلبرگ تا این را شنید جروه در ذهنش خورد و وهقهه اش بلند شد.
ستمین گنگ نگاهش کرد. با دیدن شتکل گردی که خواهرش روی هوا کشید 

 گفت: با شک
 نکنه...-

 خنده ی بیشترش را که دید، غش غش خنده ی او هم بلند شد.
 درست مثل ب ه های دو ساله تا خود صب  به خاطر خربزه گریه کردی.-

 خودش را نمایشی لرزاند.
 اونم وست  چله ی زم*س*تون! چطور تونستی به هم ین چیزی فکر کنی؟-

 چشمان گلبرگ، پرنور تابید. خندان گفت:
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کن اون لح ته بته حتدی دلم می خواستتتت کته حس می کردم اگته  بتاور-
 نخورمش می میرم.

 پرصدا خندید.
یادمه خمار خواب بودی، برای اینکه ستتاکتم کنی می گفتی اگه گریه نکنم -

 برام سفارش می دی.
 سمین شانه هایش لرزید.

چی می گفتم ووتی بی خیال نمی شتتدی. اگه یادت باشتته کل روز رو ستترپا -
خاطر مهمونای مادرشتتوهرم. خستتته بودم دیگه! چیزی به ذهنم نمی  بودم به
 رسید.

گلبرگ با خنده خم شتد و سرش را روی پای خواهرش گذاشت. چقدر خنده 
 های این زن را دوست داشت. خواهرانه هایش واوعا خواهرانه بود.

صتدای تک در ورودی نگاه هردویشتان را به ستمت در کشتاند. نوال، با ستتر 
اده در را بستتت و خواستتت به طرف اتاوش برود که ستتمین با نوای پایین افت

بلنتدی ستتالم کرد. نگاهش با تعجب باال آمد. زن غریبه ای که کنار مادرش 
نشتستته بود بیش از اندازه آشتنا به ن ر می رسید. نگاه گلبرگ را روی خودش 

 حس کرد و معذب چشم دزدید. سالم آرامی داد.
به طرفش رفت. خواهرزاده اش حستتابی بزرگ ستتمین لبخند با محبتی زد و 

شتتده بود. حاال از آن دختر ب ه ی ستته ستتاله، یک نوجوان زیبا به عمل آمده 
 بود.
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با احستاس روشتنی، او را به آغوش کشتید. چه حسی می توانست وشنگ تر 
 از حس آن لح ه اش باشد؟

 خوبی عزیزدلم؟ من رو می شناسی؟-
 د.نوال لبخند نه چندان دوستانه ای ز

 ممنون! چهره اتون آشناست، ولی نشناختمتون!-
 روی بینی اش اربه ی نرمی زد و با اخمی تصنعی گفت:

 ای بی معرفت! آدم خاله اش رو نمی شناسه؟-
نوال آنی به یاد آورد. تصتتویر این زن در آلبوم کوچک مادرش، بیشتتتر از همه 

ی آورد، اما در خودنمتایی می کرد. اگر در مووعیتت دیگری بود حتما به یاد م
حال حااتر، با آن ذهن مشتوش نمی توانستت درست و حسابی تمرکز کند. 

 لبخندش کمی صمیمانه شد.
 یادم اومد. عکستون تو آلبوم هست.-

لحن غریبانه ی خواهرزاده اش کمی برایش ناخوشتتایند بود. دوری و فاصتتله 
ر شتتانه را توجی  ورار داد و خودش را وان  کرد که نوال حق دارد. دستتت دو

 اش انداخت و او را به سمت مبل ها هدایت کرد.
خداروشتکر حداول عکسم رو یادته! حاال بیا یکم از خودت بگو که بدجور -

 دلم می خواد باهات حرف بزنم.
 چشم به طرف گلبرگ برگرداند و با ته مانده ی شیطنت ادامه داد:

 یم.تا مامانت سفره ی ناهار رو پهن کنه ما هم حرفامون رو زد-
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گلبرگ، چشتم درشت کرد. لبخند گشاده ی خواهرش را که دید سری از روی 
 تاسف تکان داد و به طرف آش،زخانه رفت.

 خب؟ نمی خوای از خودت بگی؟-
دختر  شتتانه باال انداخت. هنوز احستتاس غریبگی می کرد و پررنگ ترین 

 هرستتوال نقش بستتتته در ذهنش این بود که چرا تا به حال این خاله ی به را
 مهربان سراغشان را نگرفته بود.

 چی بگم؟ بهتر نیست شما از خودتون بگین؟-
ستتمین چهره ی متفکری به خود گرفت و ستت،س لبخند شتتوق زده ای روی 

 لبش نقش بست.
باشته! اول من می گم. از مامانت چهارسال بزرگترم. ازدواج کردم و با اینکه -

 دارم که پیش پدرشه! از گلبرگ بزرگ ترم، اما یک کوچولوی چهارساله
 نوال، کنجکاو "چرایی" گفت که سمین گفته ی خود را کامل کرد.

 ب ه دار نمی شدم. همین کوچولو هم به هزار زحمت به دنیا اومد.-
 عکسش رو ندارین؟ اصال چرا نیاوردینش؟-

 چهره اش را کالفه کرد.
 !حرفشم نزن دختر! از دیوار راست باال می ره. بیرون بردنش ریسکه-

 نوال خندید که در همان لح ه، گلبرگ آن ها را برای ناهار صدا زد.
ستر سفره ی ناهار، نوال آنقدر خودش را جم  کرده بود که سمین هم متوجه 
شتتد. احستتاس شتترمندگی از مادرش، به حدی بود که جرات نمی کرد در 
چشتتمان گلبرگ نگاه کند. گویی میان او و مادرش حصتتاری آهنین به وجود 
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بود. حتی ستتختش بود راحت غذا بخورد. البته گلبرگ اصتتال رفتار بدی آمده 
با او نداشتتت، فق  ستترستتنگین بود که از ن ر او حقش بود این رفتار! چیزی 
کته اذیتش می کرد دلتنگی اش برای هتانی بود. دلش می خواستتتت هر طور 
شتده دوستتش را ببیند. مدرسه ی جدیدی که ثبت نام شده بود برایش جالب 

  ر نمی رسید.به ن
 چرا نمی خوری خاله جون؟-

بتا صتتدای ستتمین، هول شتتده از جتا پریتد. برای جم  کردن رفتتاری که 
گاه مرتکب شده بود، مصنوعی لبخند زد.  ناخودآ

 دارم می خورم. فق  مانتوم رو در نیاوردم گرمم شد.-
 برای فرار از جوی که حاکم شد به سرعت از جا برخاست.

 درمیارم میام.االن مانتوم رو -
 نوال که رفت، سمین آرام زمزمه کرد.

 نوال خوب نیست گلبرگ! حتما به مشاور نیاز داره، وبل از اینکه دیر بشه.-
 گلبرگ، واشقش را توی بشقاب گذاشت و با صدای بی نوری لب زد:

نمی دونم چطور بتایتد بهش بگم که می خوام ببرمش پیش مشتتاوره! همه -
س می کنم دیگه نمی تونم ارتبا  صمیمانه ای رو چیز بهم ریخته ستمین. ح

 که وبال باهاش داشتم حاال داشته باشم.

 خواهرانه دست روی دستانش گذاشت.
انقدر ناامید نباش! من بهت ایمان دارم. مطمئنم که می تونی دوباره اواتتا  -

 رو تو دستت بگیری.
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فرو  اگلبرگ خواستت چیزی بگوید که با آمدن دخترش لب بست و کلمات ر
 خورد.

زنگ در باعث شتد دستتمال گردگیری توی دستتش را به همراه شتتیشتته شور 
روی میز بگذارد. به طرف اف اف رفت. گوشتتی را که برداشتتت صتتدای زنی 

 میانسال به گوشش رسید.
 یک لح ه بیا دم در مادر!-

مردد چشمی گفت و گوشی را سرجایش گذاشت. مانتویش را از روی چوب 
 داشت و شال آبی رنگی هم سر کرد.لباسی کنار در بر

به دروازه که رستتید مح  احتیا  دستتتی به مانتویش کشتتید و در را باز کرد. 
در را کته بتاز کرد، بتا دیدن آش رشتتته ای که دستتت زن مقابلش بود لبخند 
شتتیرینی روی لبانش طراحی شتتد. این تصتتویر او را به یاد یک نوستتتالژی 

 خوش طعم انداخت.
 ی زن، بر روی گلبرگ، کمی او را در خود فرو برد. نگاه تحسین کننده

 خوبی دخترم؟-
ستتینی آش را به ستتمتش گرفت و صتتورت گردش را بیشتتتر در واب چادر 

 گلدارش جا داد.
 این آش خیرات شوهر خدابیامرزمه! خوردی یک فاتحه بفرست.-

 لبخند گلبرگ وسعت گرفت.
خل تا چند لح ه حتمتا! خیلی لطف کردیتد. خواهش می کنم بفرمتایید دا-

 ای در حضورتون لذت ببرم.
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انیستته، از تعارف واوعی زن، حستتابی خوشتتش آمد. نگاه ستترستتری به کوچه 
 انداخت. بدش نمی آمد بیشتر از این زن خوش بیان تازه وارد بداند.

گلبرگ، چای به همراه میوه را روی میز گذاشتتت و مبل مقابل انیستته را برای 
 نشستن انتخاب کرد.

 ال ندیدمتون! برای همین کوچه هستید؟تا به ح-
تبستم خوش رنگی، روی لبان انیسته نقاشتی شد. ووار این زن را عجیب می 

 پسندید.
آره متادر! یتک چندتا دروازه اونورتر هستتتم. مادر ارستتالنم. مکانیکه! می -

 شناسیش دیگه نه؟
لبخند روی لب گلبرگ ماستتید. ارستتالن؟ مکانیک؟ خودش را جم  کرد. با 

 شرمندگی گفت:
نمی دونستتتم مادر ایشتتون هستتتید. چند باری با زحمت هام مزاحمشتتون -

 شدم. 
 با نگاهی شیفته، براندازش کرد.

 زحمت چیه مادر! کارش اینه. اسمت چیه دخترم؟-
 گلبرگ!-

ستتر تکان داد. افکار مادرانه در ستترش رنگ گرفت و دلیلی شتتد تا لبخندش 
 باهدف وسعت یابد.

دخترش تنها زندگی می کند. از رفتارش خوشتتش آمده بود،  شتتنیده بود که با
اما نمی دانستت می تواند در رابطه با او، با وجود یک دختر، با ارسالن حرف 
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بزند یا نه! هنوز زود بود. با کمی صتتحبت، شتتاید می شتتد مطمئن تر بشتتود. 
باید از او و زندگی اش بیشتتتر می دانستتت. اگر دختر نداشتتت راحت تر می 

 یم گرفت. شد تصم
 شنیدم با دخترت تنها زندگی می کنی، شوهرت فوت شده گلبرگ جان؟-

گلبرگ لبانش را بی هیچ طعمی کش داد. از این دستتت ستتواالت بدش می 
آمتد. بته این زن هم نمی آمتد از آن ختالته زنتک هتای یاوه گو باشتتد. نفس 

 نامحسوسی کشید و واط  گفت:
 نه! جدا شدیم.-

*** 
چوب لباستتی گذاشتتت و در حالی که لبخند از روی  انیستته چادرش را روی

 لبش رهایی نداشت به طرف آش،زخانه رفت.
اردالن که روی مبل روبروی در ورودی نشتستته بود و مادرش را اینگونه غرق 
فکر و لبخنتد بته لتب دیتد خنتده اش گرفتت. شتتیطنتت آمیز از روی مبتل 

لبخند، کاسه  برخاستت و با ودم های آرام پشتت سترش رفت. انیسه با همان
 ی خالی آش را روی میز گذاشت و خودش هم روی صندلی نشست.

 اردالن دیگر نتوانست طاوت بیاورد. باخنده گفت:
 یا خودش میاد یا نامه اش! غمت نباشه انیسه خاتون!-

انیسته از شتنیدن صدای یکباره ی پسرش از جا پرید. با عصبانیت به سمتش 
 هلویش زد. برگشت و با کف دست، اربه ای به پ

 پسره ی ذلیل مرده، صدبار بهت گفتم عین رو  یهو پشت سرم راهر نشو!-
 اردالن غش غش خندید.
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 عاشق شدی حاج خانوم؟ خیلی تو فکری!-
نگتاه متادرش بتاعتث شتتد کمی فتاصتتلته بگیرد. همانطور که به خروجی 

 آش،زخانه نزدیک می شد گفت:
 اینطور که از لبخندت معلومه خیلی هم دلبره!-

 انیسه باغی  چشم غره ای رفت.
 حیا کن پسر! این چه حرفاییه.-

 اردالن چشمکی زد و نمایشی به ریش نداشته اش دست کشید.
 جون ارسالن کی دلت رو برده؟-

 اسم ارسالن که آمد لبخند دوباره روی لبانش پیله باز کرد.
انقتدر متاهته که نگو! ببینیش می فهمی چی می گم. فق  نگران راتتایت -

 ارسالنم!
چشتمان اردالن با خنده گرد شتد. با دست راستش پشت دست چ،ش کوبید 

 و لبانش را گاز گرفت.
اوا حتاج ختانوم! جتدی جتدی دلتت رفتت؟ به جون ارستتی این حرف ها -

 خوبیت نداره!
ارستالن تازه از راه رستیده با شتنیدن نام خود، آن هم به آن شکل، پس گردنی 

 ای حواله ی برادرش کرد.
 نگفتم اینجوری صدام نکن بدم میاد؟مگه -

 اردالن، دست به گردنش گرفت و با چشمانی غرق خنده به طرفش برگشت.
 سالم داداش! واال تو اگه بدونی چی شده، کلماتم نصفه می گی. -
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 سالمی به انیسه داد و به عالمت کنجکاوی سر تکان داد.
 باز کی خبر آورده این پسره شنگول شد؟-

یش را گرفت و او را به طرف خود برگرداند. درحالی که نمی اردالن شتتانه ها
 توانست هیچ جوره مان  خنده اش شود گفت:

 از من ب،رس داداش!-
 تک خنده ای کرد و به مادرش چشم دوخت.

 رسوای عالم شدیم. حاج خانوم از کفمون رفت.-
 چشمان وهوه ای رنگش را درشت کرد و لبان نازکش را بیشتر کش داد.

 رنگ تر از ما دلش رو دزدید. تازه ماه هم تشریف دارن.یکی ز-
 ارسالن اخم هایش جم  شد و جدی گفت:

 حواست باشه چی داری می گی. همه چی که شوخی نیست.-
 اردالن کمی خنده اش را جم  کرد، اما کامل نه! رو به مادرش گفت:

 مگه نه عزیز؟ خودت االن گفتی چه ماهه! نگفتی؟-
ست پسر بزرگش حساس است. پشت چشمی برای اردالن مادر بود و می دان

 ناز  کرد.
 شرم کن پسر! موندم تو به کی رفتی که انقدر بی حیا شدی.-

به ارستتالن نگاه کرد که با ابروان گره خورده به حرفشتتان گوش می کرد. پستتر 
کوچکش بد مووعی را برای بیان این گفته فراهم کرده بود. شترای ، مناسب به 

 د. هر طور بود باید این وضیه را جم  می کرد.ن ر نمی رسی
 برو دست و روت رو بشور مادر! تازه از سر کار اومدی خسته ای.-
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 اردالن باخنده، مرموزانه گفت:
 آره داداش، تو برو! عزیز هنوز روی مطر  کردن این مواو  رو نداره.-

 مرد بود و همین حرف می توانست رگ گردنش را ولنبه کند.
 تندی تشر زد.با اخم 

 نیشت رو ببند!-
 نزدیکش شد و با تحکم تاکید کرد.

 خوب نیست مرد انقدر بخنده. -
 اربه ای آرام، اما هشدار دهنده روی شانه اش زد.

 صاف وایستا!-
اردالن، خنده اش را فرو خورد. برادرش جدی شتتده بود و این چندان جالب 

 نبود. در جایش صاف شد.
و جرات نکرد چیزی بگوید. انیستته، دوباره نگتاهش چنتان جتدی بود کته ا

 حرف به میان آورد.
 آش سرد شد مادرجان، برو دیگه!-

ستتری تکان داد و از آشتت،زخانه خارج شتتد. او که رفت، اردالن خود را روی 
صتتنتدلی کنتار متادرش ولو کرد و دوباره هرهر خنده اش به راه شتتد. تا آمد 

 ه شد.شوخی را از سر بگیرد گوشش اسیر دستان انیس
 تو چرا ادب نمی شی ب ه؟ خوبه بزنه دندونات رو خورد کنه؟-

اردالن از شتدت درد، سترش متمایل دستان مادرش شد. خندان، با چهره ای 
 که از درد جم  شده بود گفت:
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 نوکرتم انیسه خاتون! بی خیال گوش بی نوام شو!-
 گوشش که بیشتر کشیده شد تند ادامه داد:

 ن که دروا ندارم بگم.خب خودت گفتی عزیز، م-
 کمی فشار دستان انیسه کم شد که دور برداشت و شیطان گفت:

 حاال حاج آوا آشناست انقدر خاطرش عزیزه؟-
همین حرفش شتتد دلیلی برای محکم تر کشتتیده شتتدن گوشتتش و وهقهه ی 

 همگام با درد او!
*** 

ود بصتتدای زنگ موبایلش باعث شتتد به ناچار، نمازی را که تازه وامت بستتته 
بشتتکند. بدون اینکه چادرش را از ستتر بردارد در پی یافتن گوشتتی تلفنش، 
چشتتم در خانه چرخاند. گوشتتش را تیز کرد و باالخره گوشتتی را زیر کوستتن 
های مبل پیدا کرد. شتماره نقش بستته ی روی صفحه، لبانش را م*س*تاصل 
ک  کرد. دیر کرده بود و هیچ توجیهی در این بتابتت نتداشتتتت. روی مبتل 

شتستت و همزمان، تماس را برورار کرد. بعد از ستالم و احوال پرسی ای که ن
از طرف مدیر آژانس، غریبانه و سترد بود، سعی کرد خودش را خونسرد نشان 

 دهد.
شتتما اگه اجازه بدید من تا نیم ستتاعت دیگه خودم رو می رستتونم. فق  نیم -

 ساعت!
 صدای زن، کمی بیش از حد انت ار عصبی بود.

 مد...خانم سر-
 نگذاشت ادامه دهد و میان کالمش پرید.
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 من کامال متوجه ام که چند ووتی دارم کارشکنی می کنم.-
 کمی تملق به کالمش افزود.

و این رو هم می دونم که شتتما با نهایت لطفتون دارید ازش چشتتم پوشتتی -
 می کنید.

 زن خواست حرفی بزند که گلبرگ با عجله ی بیشتری اجازه نداد.
واوعتا نمی دونم این همه خوبیتون رو چطور جبران کنم. چشتتم! من تا من -

نیم ستتاعت دیگه اونجام. فق  اگر می شتته ستترویستتی که به اشتتترا  من 
 درخواست دادن رو به خانم محمودی بدید تا من خودم رو برسونم.

حرفش را زد و برای پیشتتگیری از هر گونه اعترااتتی از ستتوی زن عصتتبانی 
 ف ی سرسری تماس را پایان داد.پشت خ ، با خداحا

 پس از وط  تماس، نفس آسوده ای کشید و به سمت سجاده اش پا تند کرد.
کفش هتایش را لنگته بته لنگته پتا کرد و طول حیا  کوچکشتتان را دوید. از 
دروازه بیرون زد و با خودش فکر کرد، به اندازه ی کافی دیر کرده و پذیرشتتش 

خودش را برای یک توبی  حستتابی  از طرف خانم میثاوی ستتخت می شتتود.
آماده کرده بود. ستترعتش از حد مجاز ت*ج*ا*و*ز کرده بود و این برای اویی 
که عجله داشتت کمی موجه بود. چراا ورمز هم شتد معضل دیگری برای او 
و همین امر دلیلی بود تتا اخم کرده، با چهار انگشتتت، اتتربه های متوالی 

ه بیرون چشتتم دوخت و ستت،س به روی فرمان بکوبد. بی من ور خاصتتی ب
واستتطته ی آینته، نگتاهی به ماشتتین پشتتت ستترش انداخت. یک چیز به 
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خصتتو ، موجب شتتد تا چشتتم ریز کند که همان لح ه چراا ستتبز شتتد و 
 باعث شد بی خیال کنکاش، ماشین را به راه اندازد.

 به ساعت توی دستش ن ری کوتاه انداخت. یک رب  دیر کرده بود. 
م باید به دنبال نوال می رفت که در مرکز مشتتاوره بود. با دو ستتاعت دیگر ه

این اواتا ، ستخت می شتد خانم میثاوی را رااتی کرد برای چشتم پوشی! 
 هوفی کشید و پا روی گاز فشرد.

بته من ور پی یدن در کوچه ی مورد ن ر، ستترعتش را کم کرد و چشتتمانش 
مش آمد، ه چشخیلی تصتادفی از آینه به پشت سر خورد. تصویر عجیبی که ب

 او را وادار کرد که متحیر، بار دیگر نگاهش را به آینه بیندازد.
چهره ی زنی که در ماشتتین نشتتستتته بود یادآور روزهای تل  روزگارش بود. 
پس تعقیبش می کردنتد. این یعنی هتدفی داشتتتند. پوزخند پرغی ی زد و از 

ل ت. مقابپیچ رد شتتد. چندان بد هم نشتتد. برای تک به تکشتتان برنامه داشتت
آژانس متووف شتتد و ت اهر به بی تفاوتی کرد. صتتورت عصتتبی خانم میثاوی 
هم نتوانستت باعث شتود فکر کردن به این مواو  را به ووت دیگری موکول 

 کند.
 خانم میثاوی ساعت توی دستش را نشان داد.

 نیم ساعت شد پنجاه و پن  دویقه!-
 لب زد:ابروانش را باال برد و با حالت هشدار گونه ای 

 وابل توجیه؟-
 کاش این زن آنقدر بدولق نبود. دلش آرام و ورار نداشت.
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 فق  می تونم بگم متاسفم!-
خانم میثاوی خواستت حرفی بزند که تلفن زنگ خورد و همین امر دلیلی شد 
تا کالمش را نیمه کاره رها کند. درخواستتت ماشتتین، هم نین نبودن فردی به 

 که در حال حاار بی خیال توبیخش شود. جزء گلبرگ در آژانس، باعث شد
 با جدیت غیروابل نفوذی، کاغذ آدرس را به دستش داد.

 برو که شانس اینبار رو هم باهات یار بود. -
گلبرگ، لبخند عمیقی زد. با شتیطنت روی میز خم شتد و ب*و*سه ی تندی 
به گونه اش زد. به چشتتمان گرد شتتده اش خندید و بعد از گرفتن کاغذ آدرس 

 ز روی میز، بیرون زد.ا
زن بود و همین ب*و*ستته ی پرشتتیطنت هم می توانستتت نرمش کند. لبخند 
بر لب، ستتر تکان داد. امان از دستتت گلبرگ! به هر نحوی بود دل آدم را نرم 

 می کرد.
با دلی که آشتتوب بود داخل ماشتتینش نشتتستتت. خدا را شتتکر حداول از زیر 

ی به پشتتت ستترش نگاه کرد. اثر توبی  خانم میثاوی در رفته بود. نامحستتوس
از متاشتتین مهتتاب نبود و  این کمی، برای گلبرگی کته او را می شتتنتاختت 
مشتتکو  بود. به آدرس نگاه کرد. چندان دور نبود. می شتتد بعد از رستتاندن 
این سترویس به دنبال دخترش برود. دلشتوره ای بی سابقه،  ولبش را متالطم 

شماره ی مشاوره را گرفت. صدای  کرد. به سرعت ماشینش افزود و همزمان،
 منشی که در گوشش پی ید، سالمی داد و با تعجیل گفت:

 من مادر نوال برومند هستم. می شه لطفا با دکترش صحبت کنم؟-
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 صدای منشی، گویی که مشکلی برایش حل شده باشد جان گرفت.
 بله البته! اتفاوا همین االن می خواستم باهاتون تماس بگیرم.-

 گ، فرمان را چرخاند.گلبرگ گن
 چطور؟-
 هی ی! فق  می خواستم ب،رسم چرا نوال جان امروز نیومدن. دکتر منت ...-

گلبرگ طوری پا روی ترمز فشترد که صدای جیغ الستیک ها بلند شد. تقریبا 
 فریاد کشید.

 نیومدن؟-
 حاال دیگر صدای زن پشت خ  هم مردد بود.

 بگیرم.بله! به همین خاطر می خواستم تماس -
دل در ستتینه ی گلبرگ فرو ریخت. دخترش به مرکز مشتتاوره نرفته بود؟ چهره 

 ی مهتاب ثانیه ای از ذهنش پا  نمی شد.
دختر من نیم ستاعت پیش باید اونجا بود بعد شتما االن می خواستید با من -

 تماس بگیرید؟
 خانم محترم من مسئو...-

 تماس را وط  کرد.بدون اینکه بگذارد منشی حرفش را کامل کند 
بالفاصتتله شتتماره ی خود نوال را گرفت. بوق های آزادی که در گوشتتش می 
پی ید و جز نوای ناامیدی چیزی نداشتتت بیش از پیش او را عصتتبانی کرده 

 بود.
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ولبش در دهتانش نب  می زد و او نمی دانستتتت چگونته می توانتد راهی 
س گرفت و در آخر، با بیندیشتتد. شتتماره ی منزل را گرفت. بارها و بارها تما

چشتتمانی که اشتتک در آن جم  شتتده بود فکر کرد، اگر نقشتته ی مهتاب، 
 گرفتن نوال به این شکل بود او باید چه می کرد؟

درمتانتده و بی نوا، راهش را بته طرف خانه ک  کرد. خوشتتبینانه با خود فکر 
 کرد، شاید نوال در خانه باشد و مووعیت برداشت تلفن را ندارد.

ودی زنگ زد و با خواهش از او خواستتت که این ستترویس را هم او به محم
 ببرد. در نهایت پذیرشش، تشکری  کرد و با وول جبران، خداحاف ی کرد.

 نبودن نوال در خانه، همان اند  امیدش را هم دود کرد.
ولبش در حال آتش گرفتن بود، اما در کمال خودداری اجازه ی ریزش اشتتک 

 با خودش تکرار می کرد که اتفاوی نخواهد افتاد. هایش را نمی داد. دائم
هوا که رو به تاریکی رفت با چشتمانی که به شدت می سوخت، خیابان ها را 

 برای یافتن اثری از دخترکش باال و پایین می کرد.
نفستتش به خس خس افتاد و این برای او یک هشتتدار بود. باالخره کم آورد و 

 ان گذاشت. اگر دردانه اش...مقابل خانه پار  کرد. سر روی فرم
سترش را تکان داد. چنین اتفاوی امکان نداشتت. ستر بلند کرد. سر بلند کرد 

 و...
ستتر بلند کرد و از دیدن نوال که در حال باز کردن وفل دروازه بود تمام تنش، 
یک دم به آتش کشتیده شتد. پیاده شد و با چنان ودرتی در ماشین را کوبید که 
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نوال ترستتیده به طرف صتتدا برگشتتت و با دیدن چهره ی  دختر  از جا پرید.
 سر  و ابروان گره خورده ی مادرش، آب دهانش را وورت داد.

گلبرگ دزدگیر متاشتتین را زد و با گام هایی آرام، که بیشتتتر از آرامش، هراس 
 آور بود به طرف دخترش رفت.

 لحنش مالیم بود و خونسرد! 
 وفل در رو باز کن!-

ه تنهتا با یک تیر چراا برق روشتتن بود بر ترس دختر  کوچته ی تتاریکی کت
افزود. آرام بودن های مادرش همیشتته ترستتنا  بود. چشتتمانش را به زمین 

 دوخت و با دستانی که از استرس عرق کرده بود کلید را در وفل چرخاند.
گلبرگ، درستتت تا زمانی که وارد خانه شتتدند ستتکوت کرد.به مح  ورود، 

 فت و او را به طرف خود برگرداند.شانه های نوال را گر
 انگشت سبابه اش را پیش برد و سلسه وار تکان داد.

 تو یک جمله بگو که چرا امروز مشاوره نرفتی و تا به االن کجا بودی!-
 نوال دهان باز کرد که دوباره پیش دستی کرد و محکم گفت:

 فق  یک جمله!- 
 به حرف آمد.دختر ، سرش را بلند کرد و با لحن م لومانه ای 

 اگه بگم باور نمی کنی مامان!-
چهره ی دخترش آنقتدری م لوم شتتتده بود کته خشتتمش را فراموش کرد و 

 نگران، دست زیر چانه اش برد.
 چی شده نوال؟ اگه حرفات معقول باشه چرا نباید باور کنم.-
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 نوال با چشمانی که دو دو می زد زمزمه کرد:
 تصادف کردم مامان!-

 تکان داد. گویی که مطلبی اشتباه به گوشش رسیده باشد. نامطمئن سرش را
 چی؟ متوجه نشدم.-

 چشم از چشمان مادرش دزدید. ممکن بود این حرف را باور کند؟
آستتتین مانتویش را باال برد و خراش روی دستتتش را نشتتان داد. با صتتدای 

 اعیف و نامطمئنی گفت:
ه ستتتمم نمی دونم بتاکستتی ای که توش بودم با یکی دیگه برخورد کرد. د-

 کجا خورد که اینجوری شد، ولی مامان باور کن دروا نمی گم.
گلبرگ، هول شتتده چشتتم روی تنش گرداند. دخترش تصتتادف کرده بود و 

 آنووت او خبر نداشت؟ آخر او چه مادری بود.
 مشغول وارسی سالم بودنش گفت:

 پس چرا به من خبر ندادی؟ االن خوبی؟ چیزیت که نشده، هان؟ -
مادران هر ودر هم که عصتبانی بودند، پای سالمتی فرزندشان که به میان می 
آمد همه چیز را فراموش می کردند. می شتدند همان فرشته ی زمینی که فق  

 جنسش آدم بود، اما روحش...
گفتن از روحش گفتنی نبود. متادر فق  جستتمش انستتتان بود خودش امتا، 

 پیشتاز فرشته های عالم بود.
از آستودگی کشید. این یعنی گلبرگ گفته هایش را باور کرده بود. نوال نفستی 

 همین اعتماد هم می توانست بهانه شود برای لبخند دلش!
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 نخواستم نگران بشی. می دونستم سر کاری!-
 صورت دخترش را با دستانش واب گرفت.

می دونی من چی کشتتیتدم؟ باید بهم خبر می دادی. تمام خیابون هایی که -
ی رستید گشتم. تو حتی گوشیت رو هم برنداشتی. من رو اینجوری به ذهنم م

اذیتت نکن نوال! بتا خودت اذیتم نکن. تو واوعتا فکر کردی کتارم از تو مهم 
تره؟ من امروز نرفته برگشتتم به خاطر تو! این ها مهم نیست. این همه ساعت 

 کجا بودی؟
 چرا انقدر دیر اومدی خونه نوال؟

 نداخت.نوال شرمنده، سر پایین ا
راننده دید حالم خوب نیستتت بردم دکتر تا مطمئن بشتته. آدم خیلی خوبی -

بود. هزینه ی بیمارستتانم اون پرداخت کرد. گوشتیم هم دستم نبود تا جواب 
 بدم. انقدر ترسیده بودم که فکر کردم واوعا چیزیم شده.

گلبرگ با خودش فکر کرد حرف های دخترش نمی تواند دروا باشتتد. اصتتال 
نته اش دروغگویی را بلتد نبود. بس بود هر چته این متدت را بتا او بتد دردا

رفتتاری کرده بود. لبخند غمگینی زد و ب*و*ستته ای نرم، درستتت به مانند 
 لطافت نامش روی گونه ی عزیز کرده اش کاشت.

وول بده دیگه این اشتتتباه رو نکنی. تو هر جا و تو هر مووعیتی که باشتتی باید -
ار مهمه اصتتال، اونم زمانی که چنین اتفاوی برات بیفته. بهم خبر بدی. مگه ک

 االن خوبی؟
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نوال ستتر تکان داد. و فق  خدا می دانستتت در دلش چه خبر استتت. مادرش 
گتاهی چقتدر آرامش بخش بود. او لیتاوتت این نرمی را داشتتتت؟ دلش می 
 خواست گریه کند. افکارش بهم ریخته بود و همین هم آشفته اش کرده بود.

*** 
 االن ووت این حرف ها نیست عزیز!-

 انیسه دلگیر رو برگرداند.
پس کی ووتشته؟ زشته پسر عذب تو خونه بمونه! این همه سال مجردی، باز -

هم می گی ووتش نیستتتت؟ نکنته می خوای تتا آخر عمرت بتدون زن، کن  
 خونه کز کنی؟

با شتتستتت دستتتش به گوشتته ی لبش کشتتید. نمی دانستتت چه حرفی بزند تا 
 دست از سرش بردارد. مادرش

 اصال شما مگه این خانم رو می شناسی که انقدر اصرار داری؟-
 انیسته از جا بلند شد و در حالی که دست به کمر دردناکش می گرفت گفت:

حنتات دیگته واستته من رنگ نداره. من که نمی گم همینجوری برو باهاش -
 ازدواج کن. می گم برای شناخت بیشتر یک گ،ی بزنیم.

ن به صتورت مادرش نگاه کرد. چشمان خرمایی رنگش با آن مهربانی ارستال
 خداگانه، گاهی دست و پایش را می بست.

 برای همین حرفی هم که می گی نیاز به تحقیقه، نیست؟-
 روی لبان انیسه لبخند تحسین کننده ای نقاشی شد.

خیلی ختانمه. به دل من که نشتتستتت. تو هم اگه باهاش حرف بزنی حتما -
 اش می شی.  شیفته
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حاال شتتما یکبار آش بردی در خونه اش! دلیل نمی شتته چون روی خوش -
 نشون داده همون اندازه که تو ذهنته خانم باشه.

تو فکر کردی انقدر بی فکرم که با یک دفعه دیدن یکی تصتتمیم بگیرم؟ این -
زن رو خیلی ووتته زیر ن ر دارم. درستتتته هنوز بته انتدازه ی کتتافی نمی 

 ی صحبت کردن که باهاش ارری نداره.شناسمش. ول
 چهره ی غمگین مادرش را که دید بلند شد و سرش را به آغوش گرفت.

شتتما اجازه بده کارهام یکم رو به راه بشتته. چشتتم! به ووتش به خواستتته ات -
 عمل می کنم. نوکرتم هستم.

 ب*و*سه ای پسرانه روی سرش کاشت و با خنده گفت:
 ردالن، پسرکش بزن تا برم به کارم برسم.حاال هم یک لبخند به وول ا-

انیسته از لحن حرف زدن پسترش با آن ادبیات لوس، آن هم با صتدای مردانه 
 اش خندید.

لبخند زد. خنده های مادرش را دوستت داشتت. از او جدا شد و ژاکت پاییزه 
 اش را از روی صندلی آش،زخانه برداشت.

 دارم می رم. چیزی نمی خوای عزیز؟-
! فق  شتتب زودتر برگرد که یک ووت خدای نکرده عمه ات ناراحت نه مادر-

 نشه.
خود را مشتتغول پتا  کردن ررف های روی اپن نشتتان داد و در همان حال 

 ادامه داد:
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بته هر حال دخترعمه ات هم هستتت، امکان داره ستتوتفاهم پیش بیاد یک -
 ووت!

 اخم هایش درهم شد. سرش را ناخوشایند تکان داد.
 رفتم. خیلی خب! من-

 از آش،زخانه بیرون زد و به اردالن که تازه از راه رسیده بود طعنه زد.
صتدای نامعقول در، باعث شتد چشتم در خانه بگرداند و متعجب مادرش را 

 صدا کند.
 تو آش،زخونه ام!-

 در درگاه آش،زخانه ایستاد.
 باز کی گازش گرفت سگ شده بود؟-

 انیسه چشم غره ی بدی به او رفت.
طرز حرف زدنته؟ تو چرا انقتدر بی تربیتی پستتر؟ خوب بود االن  این چته-

 خودش اینجا بود می شنید؟
 دستانش را به نشانه ی تسلیم باال برد.

 خیلی خب ببخشید! حاال چی شد انقدر عصبی بود؟-
 روی صندلی نشست و همانطور که زانوانش را می مالید گفت:

شتته، اینجوری رو ترش گفتم زودتر بیتاد کته یتک ووتت عمه ات ناراحت ن-
 کرد.

 اردالن اخم کرد و مقابل مادرش نشست.
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بابا اینا عجب رویی دارن. من جاشتون بودم روم نمی شد دیگه سرم رو باال -
 بگیرم، اونووت اینا...

 پوزخندی زد و به سرامیک کف آش،زخانه چشم دوخت.
 !  گربه صفت که می گن همینان! من اگه جات بودم راشون نمی دادم عزیز-
مگه می شته راشتون ندم. مهمون حبیب خداست. این چه حرفیه که تو می -

زنی، ختدا وهرش می گیره! جواب بتدی رو که با بدی نمی دن. اونا هم حتما 
 پشیمونن. بدبین نباش پسر! عمه ات که تقصیر نداره.

بته چرو  هتای روی صتتورت مادرش نگاه کرد. این زن در عمرش چند بار 
 بدی کرده بود؟

ده ای مادر من! اتفاوا عمه از اون دسته آدم هاییه که بهش می گن شریک سا-
دزد و رفیق وافله! فکر کردی چرا بعد از چند ستال دوباره آفتابی شدن. من که 
می گم یک چیزی تو ستترشتتونه، وگرنه گربه مح  راتتای خدا موش نمی 

 گیره.
 انیسه سرش را به چپ و راست تکان داد.

ی رفتی که انقدر کینه ای و بددل شتتدی. فراتتا هم که من نمی دونم تو به ک-
حق با تو باشتته، خدا جای حق نشتتستتته؛ دیر و زود داره اما ستتوخت و ستتوز 
نداره. مطمئن باش اگه وصتتدی در میون باشتته خیلی زود نتیجه اش رو می 

 بینن. تو هم جای اینکه برام آیه یاس بخونی پاشو یکم میوه بخر!
نش کشتتید. این مثال دختر عمه، بدجور داشتتت اردالن، کفری دستتت به گرد

 زیاده روی می کرد.
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ارستالن وارد خانه شد و پس از احوال پرسی کوتاهی، برای تعوی  لباس به 
اتاوش رفت. اردالن که نگاه نرگس را به ودم های برادرش دید ستترفه ای کرد. 
چشتتمان نرگس به طرفش برگشتتت. طوری به او خیره شتتد که متوجه اش کند 
حواستش به او بوده. نرگس، دستت پاچه پسرش را روی مبل نشاند. حرکتش 
لبخنتد کجی کن  لبتان اردالن نشتتاند. با خود فکر کرد"یک هیچ به نف  من 

 دختر عمه"
 رو به راا کرد و بی وید گفت:

 هیچ ووت خونمون نیومده بودید راا خان!-
 ، ادامه داد:به دختر عمه اش ن ری انداخت و با نگاهی عمیق در دیدگانش

 وابل نمی دونستید؟-
نرگس چشتتم دزدید و چادر حریرش را بی هدف جلو کشتتید. لبخندش عمق 
گرفتت. چشتتم از او گرفت و دوباره به مرد شتتکم گنده ای خیره شتتد که از 

 لح ه ی ورودش فق  چند مرتبه سر از گوشی اش بلند کرده بود.
وی مبل باال کشید مشتخ  بود که حواستش در مهمانی نبود. راا خود را ر

 و لبخند بی معنایی زد.
 سوری که دامادش را هاج و واج دید حرف میان آورد تا جو را عو  کند.

 پس کی وراره شیرینی ارسالن رو بخوریم انیسه؟-
ستوالش، برای اردالنی که شکستن برادرش را به چشم دیده بود بدترین سوال 

ستتوری، بی توجه به  ممکن بود. این ستتوال یتک انتقام ستتخت می طلبید.
 چیزی، سوال پشت سوال آورد.
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 چرا برای برادر زاده ام آستین باال نمی زنی؟-
 خنده ی بی مزه ای کرد.

 نکنه آخر خودم باید دست به کار بشم؟-
اردالن، دشمنی تیره ای در دل خود حس کرد. این زن، به یک سر جا نشستن 

 اساسی نیاز داشت.
کرد. بی فکر دهان باز کرد و گفت چیزی را  ثتانیه ای کینه چشتتمانش را کور

 که نباید!
 اتفاوا آخر هفته داریم می ریم خواستگاری!-

گفتن حرفش همزمان شتتد با خارج شتتدن ارستتالن از اتاق، هم نین افتادن 
 سیبی که نرگس در حال پوست گرفتنش بود.

ارستالن، به گوش های خود شک کرد. جم  در چنان سکوت آزار دهنده ای 
رفت که گویی با هیچ نوایی شتکستتنش امکان پذیر نبود. باالخره ستهیل فرو 

 با درخواست آب از مادرش، خاموشی بد رنگ را به اتمام رساند.
 سوری با زبان نیش دارش کنایه زد.

 چقدر غریبه شدیم.-
 با دیدن برادر زاده ی بزرگش گفت:

 اینطور که معلومه نونم نمک نداشت.-
 ه، به ناچار گفت:ارسالن از همه جا ماند

هنوز که چیزی مشتخ  نیستت عمه جان! فق  جهت یک صحبت اولیه. -
 چرا باید بی خود مزاحمتون می شدیم.



wWw.Roman4u.iR  68 

 

نگتاه جتدی ای حوالته ی اردالن کرد و روی مبتل تتک نفره ی کنتار راتتتا 
 نشست.

 باالخره باید نتیجه ای در میون باشه یا نه!-
 .سوری چشمانش را به انیسه ی رنگ پریده دوخت

 برادر خدا بیامرزم که مرد اجر منم اومد پایین!-
 آهی کشید.

 داداش کجایی که با رفتنت پشتم خالی شد.-
اردالن در دل پوزخنتد زد. بتاخته بود. حرفش اشتتتباه بود. روابت با عمه اش 
کتار او نبود. این زن در هر شتترایطی که بود داستتتان را به نف  خود تمام می 

وست  پذیرایی، فکر کرد که چطور می شود حرفش کرد. خیره به میز عستلی 
 را جم  کند؟ چرا اینطور غیرعاوالنه عمل کرده بود؟

نرگس، ستتهیل را که در حال شتتخم زدن گلدان گوشتته ی خانه بود بلند کرد و 
 به آغوش گرفت. 

برگشتت تا سرجایش بشیند که حریر چادرش به صورت ارسالن خورد و این 
هان نماند. یک دست، چشم شد تا عکس العمل از چشتمان تیزبین اردالن پن

الگوی زندگی اش را ببیند. ارستالن، ستر پایین انداخت و نامحسوس خود را 
 به مبل چسباند.

خون خونش را می خورد. از ن ر او این برخورد بتا برادرش نمی توانستتتت 
 اتفاوی باشد.
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صلحتی خند مانیسته برای اینکه کمی اواا  را بهتر کند از جا بلند شد و با لب
 ای گفت:

 بهتره شام رو بیارم. من می رم سفره بندازم.-
 نرگس هم به دنبالش به طرف آش،زخانه رفت.

 من کمکتون می کنم زندایی!-
 سوری بی اینکه تعارفی برای کمک کند رو به ارسالن کرد.

 حاال کی هست این دختر؟ درست و حسابی تحقیق کردی؟-
و بی هیچ فکری خود را غرق خستگی ارستالن دلش می خواست چشم ببند 

 هایش، خواب کند.
 نمی دانست چه بگوید. اصال چه می توانست بگوید؟

 غریبه ست؛ شما نمی شناسی.-
 دسته ای زن ها بودند که گاهی، ابلیس را هم رو سیاه می کردند.

 پس واجب شد که آخر هفته منم حضور داشته باشم.-
*** 

درآورد و نگاه دوباره ای به ساعت دستتکش های ررف شتویی را از دستتش 
انتداختت. این روزهتا نوال یک رب  دیرتر از حد معمول به خانه می آمد. این 
کمی برای اویی که چشتمش ترسیده بود هولنا  بود. موبایلش را برداشت و 
شتماره ی ستمین را گرفت. بوق های آزاد متوجه اش کرد که همیشه از انت ار 

پرستتی خواهرش با نوای مهربان همیشتتگی بدش می آمده. صتتدای احوال 
اش، لبخنتد مالیمی روی لتب هتایش نقش زد. پاستتخش را با محبت داد و 

 اجازه داد صدای سمین کمی از دل آشوب هایش کم کند.
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 نوال کجاست؟-
 با همان آشفتگی این روزهایش لب باز کرد.

مدرسته ستت. جدیدا یک رب  بیست دویقه ای دیر می کنه. مشاورش گفته -
 سوال جوابش نکنم که یک ووت حساس نشه، ولی خب...

 مکثی کرد و دستش را به پیشانی اش گرفت.
نگرانشتم. این روزها بیشتتر از همیشته ازم دور شتده. دیگه مثل وبل نیست. -

 حس می کنم به اندازه ی گذشته ندارمش. از آینده می ترسم سمین!
ایی کته احستتتاس اصتتال خواهر مگر برای همین روزهتا نبود؟ همین روزهت

 تنهایی تمام اعضا را دخیل می  کرد.
 باید کمی حرف می زد تا آرام می شد.

مهتاب هم چند باری تعقیبم کرد. نمی دونم هدفشتون چیه! خستته شدم از -
 بس فکر کردم و به جایی نرسیدم.

 از یک طرف نوال و رفتاراش، از طرفی هم تعقیب بازی های مهتاب!
 شش دامن زد.صدای مردد سمین به تشوی

 منم می خواستم یک چیزی رو بهت بگم گلبرگ!-
 ابروانش هم ون پی ک بهم پی ید. 

 چی شده؟-
 بهروز اومده ایران!-

 لح ه ای سکوت کرد و س،س ادامه داد:
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خبرش رو زهره بهمون داد. اواتتا  خونه خوب نیستتت گلبرگ! بابا دوباره -
 بیداره. حال اهل خونه بده!همه چیز یادش اومده و اکثر شب ها رو تا صب  

 لبخند دردآلودی به لبان گلبرگ، طر  تل  فراموشی داد.
 حالشون برای من بده یا آبروشون؟-

مکث ستمین زیادی طوالنی بود و او هم ب ه نبود تا نفهمد دلیل این سکوت 
 را!
 پس واسه حال خودشون خوب نیستن، نه واسه من! -

 کمی رحم از دلش فراری شود. نیشخندی زد و نیش نشاند به ولبش تا
بته هر حال یک حاج حیدر هستتت و نگاه کل محل! بگو نترستتن. من اگه -

کالهمم اون طرفا بیفته نمیام برش دارم. هر چی نباشتته حرف مردم بیشتتتر از 
 ب ه ی آدم ارزش داره.

خواهش می کنم ناراحت نشتتو! خودتم می دونی که این طرز فکر باباستتت -
تغییرش بتدیم. متامتان هم کته می دونی، تتاب  حرف و متا هم نمی تونیم 

باباستتت. افکارشتتم خیلی می پستتنده. می دونی تو این چند ستتالی که ب ه 
 نداشتم چه عذابی کشیدم. همش حرف، همش...

گلبرگ کته بغ  خواهرش را حس کرد چشتتمتانش نم گرفت. کاش زندگی 
 این رنگی نبود!

 کالم را برگرداند تا خواهرش غصه دار نباشد.
 زهره هنوزم میاد خونمون؟-

 صدای پر غی  سمین نشان از حقیقت های پنهان مانده ی دیگر می داد.
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میتاد؟ کم مونتده متا رو هم از خونته ی خودمون بندازه بیرون! هر دفعه هم -
یک شتتری باال میاره. همین چند روز پیش با زن ستتهراب دعواش شتتد. به 

 ود اشکش رو در بیاره.دختره ی بی اره از بس کنایه زد کم مونده ب
 با عصبانیت بیشتری ادامه داد:

عواتتش تتا می تونته پیش بابا خوبه! یک جوری رفتار می کنه انگار مریم -
مقدس دوباره متولد شتده. هر چی هم که به بهروز رب  داره یک سر اصلیش 

 این خانومه! حواست باشه گلبرگ، تو یک بار از این آدما خوردی.
ه صدای چرخش کلید در وفل، چشمانش را به طرف خواستت لب باز کند ک

 در برگرداند. نوال، آهسته سالمی داد و به طرف اتاوش رفت.
 نوال اومد؟-

 صدایش را آرام کرد.
آره. این اخیر جز ستتالم و خداحاف ی با یک چند کلمه ی جزئی اصتتال با -

 هم حرف نمی زنیم. سعی می کنم بهش نزدیک بشم، اما اون...
 سبز رنگ گلدان کنار دستش خیره شد. به برگ های

مشتاورش می گه چون از خصتتوصتتی ترین مستتئله اش مطل  شتتدم حالت -
تتدافعی گرفتته. ولی من اینطور فکر نمی کنم. من حس می کنم کته اون روز 
بته روز داره ازم دورتر می شتتته. می فهمم هر روز کته می گتذره کلمته هتای 

رت چه معنایی داره. دارم کم کم کمتری نستتبت به روز وبل می گه. این از ن 
 به این نتیجه می رسم که مشاورش رو عو  کنم.
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مشتکل از مشتاور نیستت عزیزم. انقدر حساس نباش. شاید تو زیادی روی -
 رفتارش دویق شدی.

بعتد از وط  تمتاس، گلبرگ فکر کرد. فکر کرد و با خودش اندیشتتید که باید 
شتتت. او از این هشتتدار و چه بکند. صتتدای نگران ستتمین، حتما هشتتدار دا

 اتفاوات بعدش می ترسید.
 کمی جا به جا شد و بیشتر در مبل فرسوده ی آژانس فرو رفت.

 االن نوبت کیه؟-
خانم میثاوی عینک روی چشتتمش را باالتر برد و به دفتر زیر دستتتش ن ری 

 انداخت.
 االن نوبت معصومه ست. بعد از اون تویی!-

 میز خیره شد.سر تکان داد و به پایه ی چوبی 
 صدای فریده، یکی از کارکنان آژانس حواسش را جم  کرد.

دیشتب تو کوچمون غلغله بود. نمی دونی چه واعی بود. تا ساعت دو سه -
 نصف شب پلیس و اینجور چیزا تو کوچه بود.

 متعجب و مشوش پرسید:
 چرا؟-

فریتده لیوانی چتای برای خودش ریختت و روی صتتنتدلی فلزی روبرویش 
 نشست.

 یکی از همسایه ها دخترش خودکشی کرد.-
 وندی در دهان گذاشت و یک جرعه از چایش نوشید.
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 دختره سنی هم نداشت. همش شونزده سالش بود.-
 خود را روی مبل جلو کشید و به من ور دوت، اخم هایش جم  شد.

 برای چی؟ خانواده اش مشکل داشتن؟-
 زن، ابرو باال انداخت و جرعه ای دیگر نوشید.

نته بابا! اتفاوا خانواده ی بستتیار خوب و آرومی بودن. دویق نمی دونم چرا، -
اما اینطور که شتتنیدم دختره معتاد شتتده بود. مواد هم دوستتتاش تو مدرستته 
بهش می فروختن. متادر و پدرشتتم دیدن رفتار دخترشتتون مشتتکو  شتتد 
پیگیری کردن دیدن ای دل وافل دخترشتون مواد مصرف می کنه، اونم از نو  

 وخیمش!
یعنی چی؟ مگه می شتته؟ مدرستته مگه وانون نداره که هر کس و ناکستتی -

 توش مواد می بره؟
 فریده نیشخندی زد و سری به چپ و راست تکان داد.

ستتاده ای خواهر من! وانون کجا بود. به ن رت کستتی که مواد می فروشتته -
 راهش رو بلد نیستت. انقدر حرفه ای هستتن که مدرسه هم نمی فهمه. بلدن
چجوری وایم کنن کستی بویی نبره. هنوز هم نفهمیدن مستبب اصلیش کیه. 
االن دیگه خیلی باید مراوب ب ه ها بود. دو روز بهشتتون رستتیدگی نکنی ب ه 

 ات رو از چنگت در میارن.
انگار که در دل گلبرگ رخت می شتستتند. حستابی آشتفته شد از شنیدن این 

 حرف ها!
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کرد؟ بته خاطر فهمیدن خانواده  حتاال دختره زنتده ستتت؟ چرا خودکشتتی-
 اش؟

 فریده لیوان خالی شده را روی میز گذاشت.
 می گن خودکشی کرده.-

 صدایش را آرام کرد.
ولی اینطور که صتتداش از اینور اونور دراومد به خاطر مصتترف بیش از حد -

مواد بوده. همین ناخالصتتی که می گن. حاال نمی دونم دویق چیه. ولی یک 
 هم ین چیزی!

 رس چنان به جانش ریخت که کم مانده بود همانجا باال بیاورد.است
 خانواده اش شکایت نکردن؟-

 زن شانه باال انداخت و لب پی اند.
چه فایده! شتکایت که کاری از پیش نمی بره. االن دخترشون عین یک تیکه -

 گوشتت وربونی رو تخت بیمارستان داره با عزرائیل دست و پنجه نرم می کنه.
 ش را خاراند و ادامه داد:پشت دست

بر فر  مثالم که شتتکایت کنن، فکر می کنی زود رستتیدگی می شتته؟ تا -
 بخواد روال پرونده پیش بره و برو و بیا؛ دختره بی اره هفت کفن پوسونده!

 خانم میثاوی روزنامه ای را که در دست داشت پایین گذاشت.
جا می شتته. خانواده ها االن دیگه تو اکثر مدارس وستتایل غیروانونی جا به -

 باید حواسشون رو جم  کنن.
 فریده سر تکان داد.
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از ن ر من کوچک ترین تغییر تو رفتار ب ه هاشتتون دیدن باید پیگیر بشتتن. -
همین دختر عمه ی من، پسترش هجده ساله بود. چند مدتی هی می رفت تو 

  خودش، اینا گفتن برای افستتردگی دوران جوونیه! بعد از یک مدتی اواتتا
 بی  پیدا کرد تازه فهمیدن عاشق یک دختره شده.

 معصومه از سرویس بهداشتی بیرون آمد و دخالت کرد.
االن دیگته جوونا یک جوری شتتدن آدم نمی دونه چطوری باید باهاشتتون -

رفتار کنه. خانواده تا کی شتتش دنگ حواستتش رو جم  ب ه کنه که ک  نره. 
یر جامعه ست. مملکت خراب پنجاه درصتد خانواده باشته پنجاه درصد تقص

 شده.
تلفن آژانس کته زنگ خورد همگی از بحث فاصتتله گرفتند و معصتتومه هم 

 رفت که سرویسش را برساند.
گلبرگ اما، حستتابی آشتتوب بود. گویی که در دلش ور  جوشتتان گذاشتتته 
باشتند، به همان اندازه احستاس تالطم داشت. دائم رفتاره های اخیر نوال در 

 .سرش رژه می رفت
 دیگر تا اتمام کارش، ذهن او بود و حدس و گمان های تیره رنگ!

خستته از روز پرکارش، از ماشینش پیاده شد و دزدگیر را زد. دروازه را با کلید 
 باز کرد که بسته ای از الی در سر خورد و پایین افتاد.

 خم شد و پاکت را برداشت. پاکت را که برگرداند...
 ست برای رو کردن برگ جدیدش!و روزگار همیشه در کمین ا
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مهر پشتتت پتاکتت، ولبش را در دم از جتا کنتد. نگتاه ماتش به آرمی بود که 
تلخی گذشتته را یاد می آورد. دروازه را بست و بی حس، روی زمین موزاییک 
شتتده نشتتستتت. دستتتان لرزانش را حرکت داد و پاکت را باز کرد. برگه را از 

به جانش، هم نفس با وحشتتت نفس درونش بیرون کشتتید و اجازه داد جان 
 بکشد. برگه را که باز کرد...

 اینجا را فق  باید چشم می دوخت؛ مات، ثابت، مکث دار!
نوشتتته های روی برگه عجیب چشتتمانش را می آزرد. چشتتم بستتت. چشتتم 

 بست و اجازه داد ولبش آه بکشد.
 "ای گلبرگ ساده!"

ار زد. بهروز همیشتته پس برنتامه شتتان این بود. پوزخندی به طعم تل  روزگ
راحت طلب بود. اجازه می داد چوپان، حستابی برای گله اش زحمت بکشد 
و آنووتت، درستتت در زمتانی کته چوپان حتی فکرش را هم نمی کرد گله را 

 شکار می کرد.
دخترش را می خواستتتند بگیرند، آن هم بعد از این همه ستتال! همدم زندگی 

 اش را می خواستند بگیرند.
لودی زد. فکرشتتان را نخوانده بود. همیشتته همینطور بود. برای لبخنتد دردآ

 شکارشان برنامه ریزی داشتند.
گوشتی موبایل که در جیبش لرزید لبخندش محو شتد. شتماره نقش بسته ی 

 روی صفحه، زهر به جانش ریخت.
 گوشی را برداشت و گرفته گفت:
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ز ستتتم وبل اتو راستتت گفتی! بهروز باز هم وارد ورق های تقدیر شتتد. نتون-
 اومدنش دفترم رو ببندم.

 صدای سمین، دلداری داشت و نگرانی!
اینتا مهم نیستتت. مهم دخترتته که در هیچ شتترایطی ویدت رو نمی زنه! تو -

بزرگش کردی گلبرگ! اون هی ووتت نمیتاد یتک پدری رو که تو تمام عمرش 
ن ستتال ایحتی عکستتاش رو هم ندیده به مادری ترجیه بده که ثانیه به ثانیه ی 

 ها رو باهاش راه رفت.
 با انگشت سبابه اش، روی شیارهای موزاییک کنارش کشید.

اگته نوال رو ازم بگیرن چی؟ اگته بتاز هم آش رو اون ها بخورن و دهن من -
بستوزه چی؟ اگه باز هم من بشم نقش منفی داستان، اونووت چی؟ مثل حاال 

 می گی نوال با منه؟
گلبرگ! نترس. برو جلو! برو جلو و نذار باز هم ناامیدیت رو دوستتت ندارم -

از طرفشتون گزیده بشی. به جای مایوس بودن حواست رو جم  کن. این ها 
همین رو می خوان. می خوان کته تو کم بیتاری و دخترت رو هم ببازی. ووی 

 باش گلبرگ! روی پاهات وایستا و اینبار تو برنده باش.
د هر چه ستتیاهی استتت از دلش می گفته بود ووتی با خواهرش حرف می زن

 رود؟ گفته بود ووتی سمین را دارد انگار دنیا را دارد؟
 من می ترسم سمین! من از این گرگ های بارون دیده می ترسم.-

ستمین برای خواهر زمین خورده اش حرف که سهل بود، دنیا را زیر و رو می 
 کرد.
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 چهارده سال پیش چند سالت بود؟-
ن ابری و کدر رفت. از سرما لرز کرد و از درون آتش چشتمان گلبرگ به آسما

 گرفت.
 هفده سالم!-
پس بلند شتتو! پاشتتو و ثابت کن تو هنوزم همون دختر ب ه ای هستتتی که با -

تمام ب ه گانه هاش تستلیم نشد و پا به پای تقدیر رکاب زد. تو همون گلبرگی 
ز نمی هروهستتی که تو شتونزده سالگی، با وجود بزرگ نشدنت فهمیدی که ب

تونه مرد زندگی باشتته. فهمیدی و به خاطر بابا لب بستتتی. تو از خیلی های 
 دیگه که فق  ادعای فهم دارن عاول تری.

گلبرگ ستترش را بته دروازه تکیه داد. اگر این خواهر را نداشتتت باید چه می 
 کرد؟

نه! چند لح ه صتبر! این جمله نیاز به اصتال  داشت. اگر خدا را نداشت که 
 خواهری نصیبش کند باید چه می کرد؟ چنین

بته نوال چی بگم؟ اون خیلی ازم دور شتتتد. هر چی می دوام بهش نمی -
 رسم.

لبخند ستمین را می شتد از پشت خ  هم حس کرد. تمام تنش از سرما دون 
 دون شده بود. اما به این سرما هم نیاز داشت.

 ولبش تو ازش دور نیستتتی. درستتت وستت  ولبشتتی، منتهی متدتیه که رو-
 سرپوش گذاشته تا شرمندگیش رف  بشه.

 عطسه ی ناگهانی گلبرگ، خواهرش را به خنده انداخت.
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ناراحت نشتتو گلبرگ، ولی تو در بعضتتی موارد هی ووت بزرگ نمی شتتی. -
 صد بار گفتم تو سرما بیرون نشین. هنوز بیرونی نه؟

لبخند بی جانی روی لب هایش نشتست. خواهرش خوب می شناخت او را! 
مین کافی نبود؟ اینکه یک نفر در دنیا او را به اندازه ی خودش می شتتناخت ه

 کافی نبود؟
 آره! ه*و*س سوپ های تو رو کردم. خواستم بهونه داشته باشم.-

 سمین خندید.
 برو عمه ات رو مسخره کن. حاال یک سوپ بلد نیستم، هی بگو!-

*** 
ز این صتتدای شتتیرین به وهقهه ی اردالن خانه را برداشتتته بود و ولب انیستته ا

 آسمان پرواز کرد. با عشق به دو پسرش که در جدال بودند نگاه کرد.
 ارسالن گردن برادر شیطانش را میان بازوان مردانه اش حبس کرد.

 اردالن غش غش خنده اش بند نمی آمد.
 جون داداش این کراوات خیلی بهت میاد.-

 خنده ی مادرش را که دید میدان گرفت.
 گم عزیز؟ درست نمی-

 بیشتر فشردن گردنش هم رویش را کم نکرد.
به هر حال دو روز دیگه باید بریم خواستتگاری زنداداش! انصاف نیست بی -

 کراوات بریم.
چشتتمانش را به زور باال برد تا بتواند صتتورت برادرش را ببیند. با شتتیطنت 

 افزود:
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 نگفته بودی زرد بهت میاد شیطون!-
این پستر را اینطور نمی شد تربیت کرد. یک کشتی ارستالن با خود فکر کرد، 

 جانانه شاید می توانست حالش را جا آورد.
 بازوانش را باز کرد.

 با یک کشتی دو نفره چطوری؟-
ابروان اردالن بتاال پریتد. این پیشتتنهتاد بیشتتتر شتتبیته به یک تهدید بود تا 

 درخواست! چشم ریز کرد.
 برنده به چه شر ؟-

 و با انگشت شستش به گوشه ی لبش کشید. ارسالن لبخند کجی زد
 بازنده باید اون کراوات زرد رنگ مسخره رو بذاره.-

 کن  لبش باالتر رفت.
 اون هم تو یک شب خا !-

 اردالن به سقف نگاه کرد و نمایشی دستانش را به  نشانه ی دعا باال برد.
 با ما باش اوس کریم! این غول تشن...-

 خنده ی ریزی کرد.
 بین خودمون بمونه باویش!حاال -

دستتت روی شتتانه های هم گذاشتتتند. اردالن چنان چهره اش را جدی کرده 
بود که برادرش را به خنده انداخت. مادرشتتان با ح ، در حالی که نخود پا  

 می کرد به آن ها چشم دوخته بود.
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کشتتتی یتک طرف و کری خوانی هتای پستتر کوچکتر یتک طرف! گالویز 
 ه هردویشان را برای برد مصر کرد.شدنشان آنقدری شد ک

زیرپایی آخر ارستالن او را به زمین انداخت. خواستت خودش را از مخمصه 
 نجات دهد که آرن  برادرش به طور افقی روی سینه اش نشست.

ارستالن به چشمانش نگاه کرد. برادرش جوان بود و غرور داشت. در واموس 
پوریا زد. دستتت زیر بازوانش مردان نبود که غرور بشتتکنند. لبخندی به رستتم 

 گذاشت و بلندش کرد. به پیشانی اش ب*و*سه ی برادرانه ای کاشت.
 بزرگ شدی پسر! زورت داره بهم می چربه.-

اردالن در کمال نامردی، زمان را از دستت نداد و او را به پشت خواباند. حاال 
جایشتتان عو  شتتده بود. لبخند الگوی زندگی اش اجازه ی پیشتتروی نمی 

 اد. شیطان خندید.د
یر به یر شتدیم داداش! تکلیف کراوات هم مشخصه؛ می دیمش به گربه ی -

 محل!
انیسته نم زیر چشتمانش را با پر روسری اش گرفت. خدا نعمت را بر او تمام 

 کرده بود. دو پسرش، مرد شده بودند و رسمشان هم رسم مردان شده بود.
 تا بلند شد دوباره اردالن شرو  کرد.

 کی وراره بریم خواستگاری؟ حاال-
 خندید و خا  های فرای روی شانه اش را تکاند.

عمته جون هم شتتده ستتر جهتازیت؛ بخوای نخوای باید ازدواج کنی. این -
 هفته رو پی وندی، هفته ی جاری رو عمرا اگر بتونی.
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 اخم درهم کشید.
 حقت بود زبونت رو از حلقت می کشیدم بیرون بابت دروغت!-

 چشمکی زد و سقلمه ای به پهلویش نشاند.اردالن 
برای تو که بد نشتد. روت نمی شد به عزیز بگی زن می خوای، خودم برات -

 جور کردم.
 خنده ی تاسف باری کرد و گوشش را به دست گرفت.

 چیزی نمونده کوپنت پر شه، حواست رو جم  کن.-
 گوش هایش را ول کرد و رو به مادرش ادامه داد:

مه بفهمون که گلیم کم اومده، خوب نیستتت انقدر پاش رو یک جوری به ع-
 دراز کنه. به احترام سنش چیزی بهش نمی گم.

 انیسه مادرانه گفت:
شتتاید مصتتلحت خدا بوده که اردالن چنین حرفی بزنه و عمه ات هم انقدر -

پیگیر بشته. بهتر نیست یکم فکر کنی؟ منم می رم یک صحبتی با گلبرگ می 
 ه.کنم ببینم چی می گ

 سرش را به نشانه نفی باال انداخت.
االن نه عزیز! نمی خوام دو ستته روز دیگه به ذهنم بیاد که زنم از روی عمل -

 انجام شده بهم رسیده.
 به چشمان منت ر مادرش چشم دوخت.

 گفتم که یکم صبر کن خودم نوکرت هستم.-
 اردالن مزه پراند.
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 آره عزیز، نگران نباش! کراواتشم من می خرم.-
در حتالی کته ژاکتت ستترمته ای رنگش را به تن می کرد نگاهی به ستتاعت 

 انداخت.
من برم. چند تا ستفارش درست درمون اومده، می ترسم ب ه ها خرابکاری -

 کنن.
 بعد از خداحاف ی، از در بیرون زد و دزدگیر ماشین را زد.

بخاری را روشتتن کرد و دستتتی به موهایش کشتتید. با این واتتعیت آذر ماه، 
 ا زم*س*تان سختی در راه بود.حتم

 هنوز ماشین را از کوچه خارج نکرده بود که نوال را در حال دویدن دید.
 ابروانش، متفکر بهم گره خورد. این دختر ب ه چرا اینطور آشفته می دوید؟

ستمند ستتفید رنگی به ستترعت در کوچه پی ید و مقابل دختر  وحشتتت زده 
پا روی ترمز فشتترد. همزمان با پیاده ترمز کرد. ارستتالن با دیدن این صتتحنه 

 شدنش، زن جوانی از سمند پیاده شد.
از همین فاصتله هم می توانستت تشخی  دهد که زن در حال متقاعد کردن 

 دختر است. به طرفشان ودم برداشت.
 مشکلی پیش اومده؟-

نوال با دیدنش متوجه شتد که یکی از همستایه ها است، اما بدون گفتن کلمه 
 ن انداخت. به جایش زن کم نیاورد و عو  نوال هم جواب داد.ای سر پایی

 نه! شما بفرمایید. مسئله خانوادگیه!-
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ابروانش بتاال پریتد. مستتئلته ی ختانوادگی؟ تتا به حال این زن را ندیده بود. 
 دوباره به دهان دختر  چشم دوخت.

 خوبید خانم سرمدی؟-
 زن نگذاشت کالم کامل شود.

 کامرانی!-
 به او باعث شد ااافه کند.نگاه ارسالن 

 من ورم به فامیلیشه. سرمدی نیست؛ کامرانیه!-
 همه چیز کمی مشکو  نبود؟

 نوال آهسته لب باز کرد.
 بله خوبم! شما بفرمایید.-

 نگاه پیروز زن، با دستان گره خورده ی دختر  عجیب منافات داشت.
 نامطمئن، بار دیگر پرسید:

 مادرتون منزل تشریف دارند؟-
خود را جم  کرد و این از دیتدش پنهتان نمتانتد. این عکس العمل های  نوال

 غیرطبیعی می توانست چه معنایی داشته باشد؟
 باز هم زن دخالت کرد.

 شما کاری باهاشون دارید؟-
مکتث کرد. ستتکوت نوال او را مردد کرده بود. شتتاید این زن حقیقت را می 

 آن شکل چه؟ گفت. ولی آخر، فرار دختر  چه؟ پی یدن ماشین به
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کار خاصی ندارم. فق  ایشون پول تعمیر رو که پرداخت کردند پنجاه تومن -
 ااافی دادند. می خواستم بهشون برگردونم.

نوال چشتتمانش به ستترعت باال آمد و مضتتطرب، دو دو زد. این ااتتطراب از 
 چه چیزی نشات می گرفت؟

دش آورد رفت چیزی بگوید که زنگ موبایلش مان  شتتد. شتتماره ی مجید یا
 که دیر کرده.

 به اجبار سری برایشان تکان داد و فاصله گرفت. تماس را برورار کرد.
 ملکی اومد؟-
نته آوتا! ختانم احمتدی اومتدن مثل اینکه با شتتما کار دارن. گفتن باهاتون -

 تماس بگیرم.
 به نشانه ی نداستن سر تکان داد.

 احمدی؟-
این زن دیگر از او چه می تماس که وط  شتتد با غی  دندان روی هم ستتایید. 

خواستتت. آنقدر عصتتبانی بود که مواتتو  نوال را فراموش کرد و پرحر  
 ماشین را به حرکت درآورد.

پس وصتد نداشتتند دستت از سر او بردارند. روزش با همین خبر بهم ریخته 
 بود.

 به پشتت گردنش دست کشید و فکر کرد، گذشته هی ووت رهایش نمی کند.
رستید ماشتین را متووف کرد و با همان اعصاب خراب پیاده مقابل کارگاه که 

 شد.
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با دیدن واستتم، یکی از شتتاگردانش، صتتدایش زد و ستتویچ را به طرفش پرت 
 کرد.

تو صتندوق برای ب ه ها وستیله گرفتم خالیش کن؛ ماشین رو هم یادت نره -
 وفل کنی.

 روبروی نرگس نشست و چشم به پایه ی فلزی صندلی دوخت.
 خانم!بفرمایید -

 نرگس، فرمالیته چادرش را جلو کشید.
 ببخشید مزاحم شدم. می خواستم پول تعمیر ماشین رو بدم. -

 ارسالن لبخند کنایه آمیزی بر لب نشاند. پول تعمیر ماشین؟
می تونستتتیتد بتدید به عزیز! این همه راه رو اومدید که پول بدید به من؟ راه -

 خونه که نزدیک تر بود.
 اش جا به جا شد. نرگس روی صندلی

 خب راستش...-
 نفسی کشید و در حالی که صدایش لرزش محسوسی داشت گفت:

 می خواستم ازت طلب بخشش کنم.-
گاه!  پوزخند صدادار ارسالن بی اراده بود و ناخودآ

 بابت؟-
من می دونم که اون حرف اردالن صتترفا یک حرف بود برای ستتاکت کردن -

 ماما...
 ت واژه ها را کامل کند.میان کالمش پرید و نگذاش
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 کدوم حرف؟-
 جدیت ارسالن او را به تردید انداخت. لبانش را با زبان خیس کرد.

 من ورم خواستگا...-
 اونووت کی به شما گفت که حرف های اردالن صحت نداره؟-

 لحن انعطاف ناپذیرش باعث شد دستانش را به هم ب،ی د.
 خب... از ووفه ای که ایجاد شده و ...-
دویقا روی چه حستتابی ندونستتته برادرم رو به دروغگویی متهم می  شتتما-

 کنید.
 نگاهش نکرد و تنها دست مشت کرد.

دلیلی نمی بینم کارهام رو به شتما تواتی  بدم. حاال هم می تونید تشریف -
 ببرید.

محکم بودن ارستالن، موجب شتد حستابی به نرگس بربخورد. نمی دانستت 
 خالی کردن خشمش، بی فکر گفت:چرا انقدر عصبانی شد. برای 

من فق  خواستتتم کمکتون کنم کته از مخمصتته در بیایید. وگرنه هم ین -
 مشتاق دونستن برنامه هاتون نیستم.

کیفش را برداشتت و پشتت به او ودم تند کرد که صدای ارسالن، مان  از گام 
 برداشتنش شد.

همین که خیرت بته متا رستتیتده نرگس خانم! نمی خواد نگران ما باشتتی. -
ب ستتبی بته زنتدگیتت خودش یک کمک محستتوب می شتته. حاال هم به 

 سالمت!
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نرگس خونش به جوش آمد. چاره اش را داشتتت همانجا خودش را خالی می 
 کرد. اما حیف که سابقه اش خراب بود. حداول پیش این مرد!

*** 
روی صتندلی سخت دادگاه نشست. کیفش را روی پاهایش گذاشت و چشم 

کدر کف زمین دوخت. حالش از این محی  به هم می خورد. به کاشی های 
این فضتا را درستت چهارده سال پیش، در حالی که نوال را حامله بود تحمل 
کرده بود. دلش نیشتخند زد. حاال بعد از این همه سال دوباره پا در این مکان 

 دمنفور گذاشتته بود. با این تفاوت که در آن سال ها بهروز به هر نحوی که بو
از زیر مستتئولیت فرزندش شتتانه خالی کرد و حاال اما، به دنبال همان نوزاد 

 ناخواسته او را دوباره روی این صندلی های کذایی نشانده بود.
با راهر شتتدن کفش های مشتتکی رنگ و براق مقابل چشتتمانش، مردمک 

 هایش را باال برد.
های وهوه ندیده هم می توانستت صاحب این کفش ها را تشخی  دهد. تیله 

ای رنگش آنقتدر باال رفت که باالخره به صتتورت مرد منفی داستتتان زندگی 
 اش رسید.

زمتان چرخیتد و او را به ستتال های دور برد. همان ستتال هایی که این چهره 
 برایش درد بود و درد!

 و حاال بهروز، با ابروان باال رفته و چشمانی گستا  صورتش را می کاوید.
 نکرده بود. همان اندازه خودخواه و متکبر!حتی عاداتش هم تغییر 

لبخند محوی که به چهره اش نشتتستتت گلبرگ را بیزارتر کرد. تنها تفاوتش با 
 آن سال ها خ  گوشه ی پیشانی اش بود و بس!
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چشتتم از خرمتایی هتای بی پروا گرفتت و به ذهنش آمد بهروز ترستتنا  تر 
 شده.

چشمانش را ببندد و نشتستتنش را در کنار خود حس کرد. دلش می خواست 
 دیگر آنجا نباشد.

صتتدای شتتومش برای گلبرگ، خاطرات تلخی را تداعی کرد که یاد آوردنش 
 هنوز هم دردنا  بود.

 گلبرگ کوچولو بزرگ شده.-
 با تک خنده ای، صدایش را آرام تر کرد.

 منتهی بی ادب هم شده. وبال سالم کردن بلد بود، ولی االن...-
 گوشش کرد.خندید و سرش را نزدیک 

 نوچ! نبودنم روی ادبت تاثیر داشت.-
گلبرگ از نزدیکی بی شتترمانه ی بهروز، خشتتمگین از جا بلند شتتد. از طرز 
حرف زدنش متنفر بود. همیشتته من وری در پس کالمش بود که طرفش را به 

 جنون می رساند.
 به اجبار ایستاد و به دیوار تکیه داد. سنگینی نگاه بهروز را حس می کرد.

گر به او بود بی خیال می شتتد و از این مکان خفقان آور فرار می کرد. حیف ا
 که پای دخترش در میان بود.

نگتاهی بته راهروی دادگتاه انداخت. دو زن با هم در حال حرف زدن بودند و 
بته ن ر می آمتد یکی از آن هتا وکیتل باشتتد. با خودش فکر کرد کاش کمی 
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وز به هوای بودنشتتان به آن شتتکل، نزدیتک تر بته آن هتا بود تتا حتداول بهر
 جسورانه حرف نمی زد.

 صدایش به طوری که فق  خودشان بشنوند آهسته بلند شد.
 بزرگ که شدی خوشگل تر شدی.-

بتا غی  به طرفش برگشتتت. بهروز چشتتم روی اندامش چرخاند و با لبخند 
 خاصی، یک تای ابرویش را باال برد.

 ناب به ن ر می رسی.-
بی ادبتانته اش پریتد. بهروز نگتاهش را بتاال برد و در پلتک چ،ش از لحن 
 چشمانش خیره شد.

 درست مثل ش*ر*ا*ب چند ساله!-
 دندان هایش از حر  بهم فشرده شد.

 خفه شو عوای!-
 بهروز خونسرد ادامه داد:

 صدات که همونقدر لطیف هست، فق ...-
زیانه ولتب پتایینش را لح ه ای به دندان گرفت و ستت،س رها کرد. با لبخند م

 ای جمله اش را کامل کرد.
 دلم می خواد بدونم خودتم هنوز لطیفی؟-

 نفس نفس زد. احساس گرما و خفگی ولبش را احاطه کرده بود.
 بهروز اما، با مقصود بار دیگر چشم روی تنش گرداند.

 هرچند...-
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 خندید.
 چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.-

 یان می شد.و شیطان گاهی در جسم انسان نما
 بعد از من کسی تجربه ات کرده؟-

آب دهتانش را وورت داد. نفستتش هم ون دونتده ای کته راه طوالنی ای را 
پیموده باشتد کشتدار و با مکث شتده بود. دست روی وفسه ی سینه اش برد. 

 لعنت به این نفس تنگی های گاه و بی گاه!
 خداوندا اینجا را آبرو بخر!
 ه اش لب زد:از الی دندان های وفل شد

 امیدوارم به در  واصل بشی!-
 بهروز خنده اش بلند شد. 

 جمله ات برام آشناست.-
 پرسشگرانه و موذی سر تکان داد.

 نگفتی؟-
چیزی نمتانده بود ستتقو  کند. بهروز خوب بلد بود طرفش را چگونه تا مرز 

 جنون دیوانه کند.
خواستتت وتدم بردارد و از بهروز دور شتتود که در همان لح ه از اتاق مورد 

 ن ر، نامشان خوانده شد. 
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مقنعته اش را کمی مرتب کرد و به طرف اتاق حرکت کرد. هنوز هم نفستتش 
درستتت و درمان نمی آمد، اما صتتبر به خرج داد و تالش کرد خود را ستتر پا 

 نگه دارد.
واای، گلبرگ به تندی از جا برخاست  به مح  اعالم پایان جلسته از طرف

 و بیرون زد.
صتدای ودم های تند بهروز پشتت سترش، اعصتابش را حسابی متشن  کرده 

 بود. 
 تعجیلش در راه رفتن تاثیر چندانی نداشت و باالخره بهروز به او رسید.

 بهتره عاوالنه باهام راه بیای.-
ت. اخم کرده و لح ه ای از حرکت نایستتتاد و به ستتمت خروجی دادگاه رف

 محکم!
لجبازی فق  واتتعت رو بدتر می کنه. می دونی که می تونم خیلی زودتر -

 از اون ه که فکرش رو بکنی نوال رو ازت بگیرم.
 به طرف ماشینش رفت و سعی کرد به حرف های بی اساسش بها ندهد.

 به نف  خودته که عقب بکشی.-
 شد. در ماشینش را باز کرد و نشست. لحنش تهدید آمیز

 وبل از اینکه خودم هلت بدم.-
خواستت در ماشتین را ببندد که بهروز با دستتانش در را نگه داشت. پیوسته و 

 آرام گفت:
 بباز وبل از اینکه شکستت بدم.-
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 پوزخند زد.
آدرس رو اشتتباه اومدی هموطن! اون گلبرگی که چهارده سال پیش از نیش -

 شما گزیده شد تو همون سال ها دفن شده. 
 ه طرفش برگشت و با تحکم در چشمانش خیره شد.ب

 بهتره برای تهدیدهات به دنبال سوژه ی جدید باشی.-
بهروز ابرو بتاال انتداختت و لبتانش را درحالی که ستترش را تکان می داد به 

 طرف پایین کشاند.
 خوبه! می شه گفت در نو  خودت پیشرفت داشتی.-

در صتتدایش جان داد و دستتت تک خنده ی خنثی و بی حالتی کرد. تاکید را 
 به لبه ی شال گلبرگ برد.

 اما عزیزم...-
 پارچه ی شال را در مشتش گرفت.

 خوب نیست انقدر شجا  باشی.-
 سرش را نزدیک برد.

 گاهی هم الزمه برای نف  خودت، هم ودم ترس بشی.-
 گلبرگ غی  کرده شالش را از دستش کشید.

. جنابعالی کاله خودت رو سفت تو نمی خواد دل نگران نف  و زیانم باشتی-
 ب سب که باد نبرتش.
 بهروز بیشتر خم شد.
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آی آی! خودت خواستتی که بی آمادگی بازی رو شترو  کنی. داشتم باهات -
 راه میومدم.

 آهسته لب زد:
 بدجور خودت رو ب،ا!-

 سر گلبرگ که برای فاصله گرفتن از او عقب رفت لبخند ناخوشایندی زد.
تونم شتکستتت رو ببینم. حیف شتتد که با من در افتادی. از همین حاال می -

 اونم...
 با انگشت سبابه اش به طور نمایشی گوشه ی ابروی راستش را خاراند.

اونم ووتی کته طعم پیروزیم رو چشتتیدی. دوستتت نداشتتتم دوباره زمین -
 بخوری، ولی چه کنم که کله شقی. 

بندد که مان  شتتد. گلبرگ پر از حر  دستتت به در ماشتتین گرفت تا آن را ب
 آهسته زمزمه کرد:

 حواست به ابرهای سیاه باشه...-
 پس از مکثی کوتاه مدت ادامه داد:

 گلبرگ کوچولو!-
 باالخره در را ول کرد که گلبرگ با حر  آن را کوباند.

حرف هتای بهروز آن چنتان بته مغزش فشتتتار آورده بود کته گویی رگ هتای 
 سرش در حال پاره شدن بودند.
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را به حرکت در آورد و از فر  خشتتم، لب روی هم فشتترد. این مرد ماشتتین 
منحوس از صتفحه ی خاطرات تلخش خارج شده بود و در حال حاار وارد 

 صفحه ی زندگی اش شده بود.
حس می کرد ورق های تقدیرش رو به ستتیاهی می رود. شتتمرده و با مکث 

یا و نگاه نفس کشتتیتد. از تهتدیتدهای بهروز نمی ترستتید، از بی عدالتی دن
روزگار می ترستید. دخترش برای او حکم یک همستفر را داشتتت. همسفری 
امیتدوار کننتده در بیتابانی خشتتک و بی آب! که اگر نبود، پیمودن این بیابان 

 برهوت کاری بس عبس و بیهوده بود.
هنوز در رابطته بتا بهروز و حضتتورش برای نوال چیزی نگفته بود. به خودش 

گویتد. یتک ترس مبهم وجودش را بته پنهانکاری کته نمی توانستتت دروا ب
 وامی داشت.

ستمین بر این باور بود که نگفتن این مواتو  به نوال کار را دشوارتر می کند، 
 اما او...

یک امری مان  از آن می شتتد که این مستتئله را با دخترکش در میان بگذارد. 
ارج ذهنش بته ستتال های دور رفت. همان ستتال هایی که بهروز به هوای خ

هوایی شتده بود و بی خیال نطفه ی تازه جوانه زده، هزار کلک ستوار کرده بود 
تا از زیر مستتئولیتش شتتانه خالی کند. و آن ستتال ها با این که دور بودند اما 

 عجیب نزدیک به ن ر می رسیدند.
تلخی آن دورهتای دور هنوز هم ولبش را می ستتوزانتد. بتاید کاری می کرد، 

 قشه می کشید و مهره هایش را جایگذاری می کرد.وبل از آنکه بهروز ن
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رفتتارش را می دانستتت. همه چیز را پله پله رو می کرد و در هر پله اش برای 
طرف مقتابتل حیرتی جبران ناپذیر به بار می آورد. و او از همین یکباره ها می 

 ترسید.
ا بپالستتیک های حاوی میوه را در دستتانش جا به جا کرد و وارد ماشین شد. 

وارد شتتدنش، نوال دستتت،اچه گوشتتی اش را برعکس کرد. متعجب از حرکت 
 شتاب زده ی دخترش، آرام گفت:

 چیزی نمی خوای برات بخرم؟-
 نوال آب دهانش را وورت داد و لبخند بی مزه ای زد.

 نه! بریم خونه دیگه، خسته ام.-
 گلبرگ که در حال روشن کردن ماشین بود دستش روی سویچ ثابت ماند.

 خونه؟-
 دختر  گنگ نگاهش کرد.

 داریم می ریم خونه ی سمین؛ حواست کجاست؟-
 خنده ی نه چندان جالبی کرد.

 آره! من ورم همون بود.-
فکر گلبرگ درگیر شتد. دخترش را خوب می شناخت. او هر چه را که بلد بود 
در دروا گفتن کم می آورد. هیچ استتتعتدادی در این باره نداشتتت. دلش به 

 افتاد. نکند دوباره...شور 
سترش را تکان داد تا ذهنش از این افکار ستیاه خارج شود. مسخره بود اگر به 

 چنین فکری حتی ذره ای بها می داد.
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بی حرف ماشتین را به راه انداخت. تنها کاری که می توانست در حال حاار 
 انجام دهد توکل به خدا بود و خدا!

گوشتی را از روی داشبرد برداشت که آوای زنگ موبایلش در ماشتین پی ید. 
 با دیدن شماره ی بهروز، نگاهی سطحی به نوال انداخت.

توجته اش جلتب شتتده بود. فرمان را چرخاند و همزمان آهنگ زنگ را روی 
بی صتدا گذاشتت. گوشتی را به رو، طوری که صتفحه مشخ  نباشد روی 

 داشبرد خواباند.
 ترساند.نگاه عجیب و پرسش مشکو  دخترش او را کمی 

 کی بود مامان؟-
ستتعی کرد به خودش مستتل  باشتتد. نگاهش را به جلو دوخت و بی تفاوت 

 گفت:
 شما نمی شناسی مامان جان! غریبه ست.-
 از کجا می دونید، شاید شناختم.-

دخترش کمی بیش از انتدازه پیگیر نشتتتده بود؟ آن هم نوالی کته در بنتد این 
 پرسش ها نبود.

 بگوید، حداولش در حال حاار! حقیقت را که نمی توانست
 یکی از مشتری های آژانسه!-

ستکوت دختر  غیر معقول به ن ر می آمد. از فکر توی سرش ولبش لرزید و 
 بی اراده، پا روی گاز فشرد.

 این روزها تماس های ووت و بی ووت بهروز آزار دهنده تر از هر چیزی بود.
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 وش کشید.میوه ها را به دست سمین داد و پرینا را به آغ
 سالم عزیز دلم! تو چرا انقدر خوشگلی؟-

پرینا چشتتمان درشتتتش را به چهره ی جدید مقابلش دوخت. با همان زبان 
 کودکانه و بامزه اش گفت:

 پلینا خوگشل نه، پلینا زیبا!-
گلبرگ از شتتیرین زبانی اش به وجد آمد و اختیار از کف داده، ب*و*ستته ای 

 جا گذاشت.محکم روی پوست نرم و سفید ل،ش 
 تو عشق منی اصال!-

 خنده ای کرد و رو به خواهرش با ذوق گفت:
 وای خدا این ب ه چرا انقدر شیرینه!-

 سمین لبخند آبی رنگی زد و اجازه داد نسیم محبت از دلش عبور کند.
 شاید به تو رفته!-

 ب*و*سه ی محکم دیگری به ل،ش زد.
 االن جام اینجا نبود.واال من اگه تا این حد شیرین و خوشگل بودم -

به طرف نوال برگشتتت تا پرینا را به او بدهد که او را مشتتغول تایپ با گوشتتی 
اش دیتد. حتال خوشتتش در یتک دم بهم ریختت و دل آشتتوبته ای غریب 
احستاستش را دربرگرفت. ستمین که این صحنه را دید تالش کرد تا به نحوی 

 جو را دست بگیرد.
 دم در وایستادید که چی بشه. بابا چرا نمیاید تو پس! دو ساعت-
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همین حرفش کتافی بود تا ستتر دختر  از تلفن همراهش بیرون آید. او که به 
سمت پذیرایی راه افتاد، سمین دست پشت کمر خواهرش گذاشت و نزدیک 

 به گوشش زمزمه کرد:
لطفا آروم باش! با هم حرف می زنیم. این همه نگرانیت اون رو هم حساس -

 می کنه.
 نگران به چشمان عسلی رنگش نگاه کرد.گلبرگ، 

 سخته که آروم باشم، به خصو  تو این اواا !-
می دونم عزیزم، ولی بهتره خودت رو اذیتت نکنی. تتازه نوال مشتتاور داره، -

 اگه مشکلی هم باشه حتما بهت می گه. انقدر مضطرب نباش!
و  ی زدپرینتا خودش را عقب کشتتید که آن دو را به خود آورد. گلبرگ، لبخند

 او را پایین گذاشت.
 سعی خودم رو می کنم. ولی ترسم از بهروز و نقشه هاشه!-

 سمین او را به طرف آش،زخانه برد و از همانجا صدایش را بلند کرد.
نوال جان از خودت پذیرایی کن تا من و مامانت میز شتتام رو ب ینیم. لطفا -

 مراوب پرینا هم باش.
 شاند."باشه ی" نوال لبخند به لبش ن

 شر  می بندم بهروز هیچ جوره نمی تونه نوال رو ازت بگیره.-
 خندید.

نگران من بتاش کته شتتوهرم رو بته زور فرستتتادم خونه مامانش تا واچاوی -
 بیارمت اینجا! یک درصد فکر کن سر برسه...
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 نمایشی، با دستش روی گردنش کشید.
 کارم تمومه!-

 گلبرگ بازویش را گرفت.
 نشه؟ یک ووت برات مشکل-

 سمین اخم بامزه ای کرد.
 من و دست کم گرفتی؟ حواسم هست بابا!-

 مالوه را در خورشت چرخاند و گاز را خاموش کرد.
 بهروز چی شد؟ دادگاه بعدی کی هست؟-

 هول شده تندی"هیس" کشیده ای گفت.
 آروم تر! یک ووت نوال متوجه می شه.-
نفهمیدنش بال بال  چرا بهش نگفتی کته حتاال اینجوری بته ختاطر فهمیدن-

 می زنی.
 کاسه ی خورشت را روی اپن گذاشت و بشقاب را برداشت.

 هر چی زودتر این مسئله رو به نوال بگی، بیشتر به نفعته!-
 کفگیر را در دیگ برد و پر از برن  کرد.

می دونی کته بهروز بیکتار نمی شتتینته. تو هم نمی تونی تتا آخر عمر این -
 کنی.مواو  رو از دخترت پنهان 

 بشقاب را کمی در دستش جا به جا کرد.
 پس وبل از اینکه دوباره بشی بده ی داستان، دست بجنبون!-

 گلبرگ بشقاب های روی هم چیده شده را روی میز گذاشت.
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نمی دونم چی درستتتته چی غل ، ولی حتداولش این رو می دونم کته این -
ه ی داستتتان و من دفعه اجازه نمی دم مثل دفعه ی وبل، بهروز بشته آدم ستتفید

 بشم ملکه ی سیاهی!
گوشتتی اش کته در جیبش لرزیتد، پارچ آب را روی میز گذاشتتت. با دیدن 

 دوباره ی شماره ی بهروز کالفه دستی به صورتش کشید. آرام پچ پچ کرد.
بتازم بهروزه! بیستتتمین بتاریته که داره امروز زنگ می زنه. موندم چیکارش -

 کنم.
 آورد.سمین ساالد را از یخ ال در

بردار شتتایتد یتک چیزی داره برای گفتن. بته وول وتدیمی ها دشتتمنت رو -
 همیشه نزدیک خودت نگه دار.

 سری به نشانه ی منفی تکان داد.
نه! می دونم باز هم می خواد از اون تهدیدهای مستخره کنه. بیشتر اعصابم -

 رو بهم می ریزه.
 رد.گوشی برای بار دیگر در دستش لرزید. دندان روی هم فش

اگه یک روزی اجازه ی کشتن یک نفر رو توی دنیا بهم بدن. اون آدم بهروزه -
 که می کشمش.

 سمین با ادا چشمانش را درشت کرد و نمایشی دست روی دهانش گذاشت.
 تو رو خدا با من کاری نداشته باش. هنوز آرزو دارم.-

رش از حرکتت ستتمین، خنتده ی نیمته جانی روی لبش آمد و "دیوانه ای" نثا
 کرد.
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 ولی بهت نمی خورد واتل از آب در بیای ها!-
 خیاری از توی ساالد برداشت و به دهان برد.

 تو خوشبختی سمین؟-
نگتاه ستتمین لح ته ای مکث کرد. مات شتتدن چشتتمانش خیلی تعبیرها 

 داشت. پس از ثانیه ای سکوت، لبخند روی لبش نقاشی شد.
متفاوته. شتتاید از ن ر دیگران نمی دونم. تعریف آدما تو خوشتتبختی با هم -

اینکه اجاره نشتتین باشتتی و مادر شتتوهرت هر آخر هفته که می ری خونه اش 
طعنه ی نازا بودن گذشتته ات رو توی سرت بکوبه خوشبختی نباشه. ولی من 
از ن ر خودم این هتا رو خوشتتبختی می دونم. من همین کته یتک دختر 

ین که شتتوهرم به جای عالفی چهارستتاله ی شتتیرین زبون دارم برام کافیه. هم
کار می کنه و نون حالل در میاره به عقیده ی من خوشتتبختیه! درستتته گاهی 
اخم و تخم هاش هستت. فریادهاش هستت. درسته گاهی بعضی جاها دلم 
رو شتکستت، ولی عواتش یک جاهایی هم بدجور هوام رو داشتت. تفسیر 

 ه!من از خوشبختی نفس کشیدن های مصنوعی نیست که غرق پول
 سجاد هنوز هم از من بدش میاد؟-

 خواهر بود و لحن م لوم خواهرش دلش را به درد می آورد.
اون هی ووت از تو بدش نیومده بود. شترای  حکم می کرد که به اون شکل -

 رفتار کنه.
 لبخند تلخی زد.
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من ب ه بودم ستمین؛ ولی می فهمیدم کی واوعا از من بدش اومده. مثل بابا -
 رو با تیر نشونه می رفت.که سایه ام 

 خندید.
یا مامان که ورد زبونش شتتده بود "خودم خا  روی وبرت بریزم دختر!" من -

از اون ستتال ها فق  تو رو دارم. اگه از اردبیل اومدم تهران فق  و فق  دلیلش 
 تنهایی بود و ندیدن اووام مثال دلسوزم.

وتی یک دفعه از باز اووات خودت رو تل  نکن. منم خیلی عذاب کشتتیدم و-
هم جتدامون کردن. وستتم می خورم اگه اون روزا تو خونه زندانیم نمی کردن 
تتا کره ی وتاف هم دنبتالتت می دوییدم. بدون ترس! ولی گمت کردم. گمت 
کردم و میون مشتکالتم دستت نیافتنی تر شتدی. مشکل روی مشکل اومد و 

ا هنوز هم شیرین تو شتدی مثل یاد همیشته زنده ای که مزه ی زهر می داد، ام
 بود.

گلبرگ رفت چیزی بگوید که صتدای ماشتین از بیرون، سمین را از جا پراند. 
 چشمان وحشت زده اش او را هم نگران کرد.

 چی شد؟-
ستمین، شتتاب زده به طرف پنجره ی آشت،زخانه دوید. با دیدن بیرون، دست 

 روی سینه اش گذاشت و "هین" کشیده ای گفت.
 سجاد؟-

 که با ترس دو دو می زد اربان ولب او را هم باال برد. چشمان خواهرش
 پریشان، آب دهانش را وورت داد.
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 حاال باید چیکار کنیم؟-
 سمین، گی  به اطرافش نگاه کرد.

 زنگ آیفون باعث شد اربان ولبش ماشین مسابقه را هم پشت سر بگذارد.
،زخانه نوال، بتا تعجتب در حالی که پرینا را در آغوش داشتتت در دهانه آشتت

 ایستاد.
 چی شد مامان؟ چرا در رو باز نمی کنین؟-

بته دخترش نگتاه کرد. در این ثتانیه هیچ تواتتیحی برای این مورد به ذهنش 
نمی رستتید. لب روی هم فشتترد و با همان هیجانی که ولبش را به نفس نفس 

 واداشته بود گفت:
 بعد بهت توای  می دم عزیزم!-
 ؟یعنی نمی خواین باز کنین؟ چرا-

 تند شده و آنی گفت:
 بعدا نوال!-

 دختر  که لب ورچید، لحنش را مالیم کرد.
 لطفا!-

 به طرف خواهرش برگشت. دست روی بازویش گذاشت.
 آروم باش! ورار نیست اتفاوی بیفته.-

امتا حرفش بتا زنتگ هتای پیاپی و پشتتت ستتر هم، که در خانه پی یده بود 
 منافات ترسناکی داشت.

 وای گلبرگ! وای...-
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صتدای زنگ که وط  شد دست به سرش گرفت و م*س*تاصل روی صندلی 
 آش،زخانه نشست.

االن در رو با کلید باز می کنه، داستتتان همون ستتال ها تکرار می شتته. بازم -
 دوری، بازم...

گلبرگ، در یک تصتمیم ناگهانی دستتانش را کشید و او را بلند کرد. بی توجه 
 به چهره ی شوکه اش زبان باز کرد.

االن ووتت عزا گرفتن نیستتت. بته جتای این حرفتا یک فکری کن تا از این -
 مخمصه در بیایم.

 جروه ای در ذهنش خورد و با چاالکی به طرف سطل زباله رفت.
 چیکار می کنی گلبرگ؟-

بتا دیتدن نایلون زباله که نیمش هم پر نشتتده بود"لعنتی ای" گفت و به طرف 
 ند کرد و تشر زد.یخ ال دوید. در همان حال صدایش را بل

 د چرا اونجا وایستادی، مانتوت رو ب،وش تا دیر نشده!-
 من نمی فهمم چیکار می کنی گلبرگ!-

 از هر وسیله ای که در یخ ال بود با عجله چندتایی برداشت.
 بجنب می گم. االنه که برسه!-

ستتمین بته نتاچتار بته طرف اتتاوش پتا تنتد کرد و مانتویش را تن زد. گویی 
هر ووت دیگری تیزتر شتتده بود که صتتدای پا را در راه پله می  گوشتتشتتان از

 شنیدند.
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گلبرگ چاوو را دستتت گرفت. تند و تند هر چه دم دستتتش بود را خورد کرد و 
درون نایلون گذاشتت. نگاهش را به کیسه ی زباله دوخت. تقریبا دو سومش 

 پر شده بود، برای راه انداختن کارشان کافی به ن ر می رسید.
پرینا از این همه شتتتاب بلند شتتد. نگاه ملتمستتش را به نوال دوخت که  گریه

 مبهوت تنها به شتافتنشان نگاه می کرد.
ببرش تو اتاق! یک کاری کن ستتاکت بشتته. وول می دم همه چیز رو برات -

 توای  بدم.
 دختر  سر تکان داد و تحت تاثیر جو حاکم به طرف اتاق پا تند کرد.

پی اند. صتتدای چرخیدن وفل در کلید، نفس  ستتر کیستته ی ستتیاه رنگ را
ستمین را در ستینه اش حبس کرد. گلبرگ ت،ش های ولبش را در پستتوی امید 

 پنهان کرد. کیسه را تقریبا در بغلش پرت کرد و او را به طرف در هل داد.
صتتدای تتگ در که نشتتان از باز شتتدنش می داد باعث شتتد خودش را در 

 ته اش را فدای ریسکی هولنا  کند.آش،زخانه بیندازد و نفس های رف
 صدای لرزان سمین گوشش را تیز کرد.

تویی؟ مگه ورار نبود امشتب خونه ی مامان بمونی؟ داشتم آشغاال رو جم  -
می کردم دیدم زنگ یکستتره شتتد اومدم دیدم کستتی نیستتت فکر کردم خراب 

 شد.
 سجاد با اووت تلخی به حرف آمد.

 ی؟دو ساعت داشتی آشغال جم  می کرد-
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چشتتم گلبرگ لح ه ای چیزی را دید که دل در ستتینه اش به جا نگذاشتتت. 
مانند ریزش کوه، از هر حستی خالی شتد. کیفش درست روی مبل مقابل در 

 بود.
 سمین با محبت گفت:

 ببخشید عزیزم!-
 صدایش را نازدار کرد.

 حاال می شه لطف کنی آشغاال رو بذاری دم در؟-
 اعصاب ندارم.باشه فردا می ذارم االن -

 سمین در چشمانش خواهش ریخت.
 سجاد جان! می دونی که دوست ندارم آشغال بمونه تو خونه.-

 بی خودی خندید و چشمکی زد.
 اصال من ه*و*س پیاده روی کردم.-

 کیسه را باال گرفت.
 این رو با هم بذاریم دم در، بعدش بریم یکم ودم بزنیم.-

   خواهرش را به جان خرید.سر  شد و خجالت شنیدن حرف هایش توس
 جبران می کنم برات!-

ستتجاد اخم نداشتتت، اما چهره اش هم خنثی بود و نمی شتتد چیزی از آن 
فهمید. چشتم در مردمک های عستلی رنگ همسرش دوخت. این زن گاهی 

 عقلش را زیر سوال می برد.
 خیلی خب! تا من این رو می ذارم دم در، تو پرینا رو آماده کن.-
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از دستش گرفت و در حالی که به او پشت می کرد پن  انگشتش را آشتغال را 
 نشان داد.

 فق  پن  دویقه منت ر می مونم.-
 سمین، "ممنونم" بلند باالیی گفت و در را بست.

کنار در ستتر خورد و کف زمین نشتتستتت. این یکی را خدا به خیر کرده بود. 
د چندش جم  کر احستتاس می کرد تمام تنش را کثافت گرفته. چهره اش را با

و از جتا بلنتد شتتد. پن  دویقه زمان کمی بود برای رف  این کثافت؛ اما برای 
 خواهرش هم که شده باید تحمل می کرد.

گلبرگ نفس راحتی کشتتید. گویی ولبش تا این لح ه در مشتتت فرد دیگری 
بود. درد ستتینه اش را در نفس های عمیقش پنهان کرد و یک خدا را شتتکر به 

 زبان آورد.
در حتالی که ژاکت توی دستتتش را تا می کرد در اتاق نوال را باز کرد. از جا  

پریدن دختر  و به دنبال آن، بستتتن کتابش به ستترعت، ابروان گلبرگ را باال 
 برد.

 چی شد؟-
 نوال سرجایش جا به جا شد و لبخند ناوااحی زد.

 هی ی! یکدفعه اومدی تو ترسیدم.-
 ز کرد.سر تکان داد و کشوی لباسش را با

 مامان؟-
 همانطور که ژاکت را در کشو جا می داد پاس  داد:
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 جانم مامان جان؟-
دختر  با انگشتت ستبابه اش روی طر  کتاب کشید. یعنی مادرش حقیقت 

 را به او می گفت؟
 چرا اون شب که رفتیم خونه ی خاله سمین اون اتفاق افتاد؟-

به دخترش دروا  دستتتش ثابت شتتد. پاستت  این ستتوال را چگونه می داد که
 نگفته باشد؟

 من که بهت توای  دادم وبال!-
لبخنتد تلخی روی لبان نوال طراحی شتتد. ستتتاره های دلش چراا خاموش 

 کردند و او در حیات افسوس به مهتاب خیره شد.
 توای  ندادی؛ فق  یک حرفی زدی تا دیگه ازت چیزی ن،رسم.-

 لب گزید و با عقلش ومار حقیقت به راه انداخت.
چرا ما هیچ فامیلی نداریم؟ چرا فق  خاله ستتمین ما رو دوستتت داره؟ تازه -

 اونم مدت زیادی نیست که جزء فامیلمون شده.
گلبرگ کشتتو را بستتت و از جتا بلند شتتد. دلش اما، ترستتان در کن  ولبش 
نشتتستتت. دخترکش بزرگ شتتده بود. ستتوال های ستتخت می پرستتید. ووتش 

 ود؟رسیده بود که جواب های سخت هم بشن
بته طرفش چرخیتد و بته موهای بافته شتتده ی خرمایی رنگش نگاه کرد. اگر 

 حقیقت را می گفت، نوال باور می کرد؟
گاهی آدما بدشتانستی میارن. منم بدشانسی آوردم. این شد که هیچ فامیلی -

 جز سمین نداریم.
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 شوهر خاله سمین چرا باید از تو بدش بیاد؟ مگه تو کار بدی کردی؟-
و به واب عکس کودکی نوال چشتتم دوخت. زودتر از آن ه که نفستتی کشتتید 

 فکرش را می کرد زمانش رسیده بود، نه؟ ولی چرا او می ترسید؟
 نمی دونم. فق  می دونم سادگی هم تو این دنیا کار بد محسوب می شه.-

چهره ی گنتگ دردانه اش باعث شتتد لبخند به لبش بیاید. در  این مستتائل 
 ونه چشمانش درشت و هیجان زده بود.برایش سخت بود که اینگ

 با انگشتش به روی بینی اش اربه زد.
 بزرگ تر که شدی می فهمی چی می گم.-

 نوال، اخم کرده سرش را به عقب برد.
دوستتت دارم همین االن بدونم. به اندازه ی کافی بزرگ شتتدم. اصتتال چی  -

 شد که از بابا جدا شدی؟ پس چرا هی ووت سراغی ازم نگرفت؟ 
خند از روی لب گلبرگ پر کشتتید. ترس های ستتیاه رنگ هم ون اژدهای لب

 شکست ناپذیر به سمتش هجوم بردند. عقلش پشت ولبش سنگر گرفت.
بارها بهت گفتم که نتونستتیم با هم مثل دو تا دوست باشیم. نمی دونم چرا -

 از تو سراغی نگرفت. این رو باید خودش بهت بگه.
او را ترستاند. کدر شدن مردمک هایش را  چشتمان بی حالت نوال لح ه ای

احستتتاس می کرد. گویی پرده ای روی احستتتاس گوی هتای کودکتانته اش 
 کشیده بود. 

 اگه یک روزی بخوام دنبالش بگردم تو ناراحت می شی؟-
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دستتت دلش لرزیتد. دنبتالش بگردد؟ دنبتال بهروز؟ چطور باید اعتراف می 
 گرفتنش از اوست. کرد که پدرش چندان از او دور نیست و در پی

 اگه یک روزی بیاد دنبالت چیکار می کنی؟-
 نوال خودکار روی میز را برداشت و کاغذ زیر دستش را خ  خطی کرد.

شتتاید ازش ب،رستتم چرا این همه ستتال دنبالم نیومد. حتما دلیلی داره برای -
 گفتن.

 اگه دروا گفت چی؟-
 بود.صدای محکم و بی مکثش حقیقتا برای این زن هراس آور 

 مطمئنم که به من دروا نمی گه.-
 چی شد که تو یاد پدر ندیدت افتادی؟-

 نوال سر پایین انداخت.
 اگه بابا بیاد دنبالم تو بهم می گی؟-

ولبش چشتم بستت و سترش را به دیواره ی خانه ی سوخته ی چند سال پیش 
ش در رتکیه داد. حق با ستتمین بود. باید آمدن بهروز را زودتر از این ها با دخت

 میان می گذاشت.
 اگه بیاد دنبالت و بخواد ببرتت، تو باهاش می ری؟-

ستتکوت نوال طوالنی بود و این طوالنی بودن عجیب وحشتتت داشتتت. از 
 ترس شنیدن یک "بله" ی خانه خراب کن به ودم هایش جان داد.

بهتره درستتت رو بخونی. فردا هم کتارام زیتاده نمی تونم برستتونمت، پس -
 که خواب نمونی. رهر هم فکر نکنم بیام دنبالت. زودتر بخواب
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لبخنتدی بته ختانم میثاوی زد و با خداحاف ی آرامی از آژانس بیرون زد. وارد 
ماشتینش شد و فکر کرد چه خوب شده است که کارش زودتر از موعد مقرر 
تمام شتد. استتارت زد. ماشین را به راه انداخت و همزمان درجه ی بخاری را 

زدیک زم*س*تان بود و هوای تهران حستتابی ستترد شتتده بود. به بیشتتتر کرد. ن
ستتاعتش نگاه کرد. یک ربعی تا پایان مدرستته ی نوال مانده بود. تا آن موو  

 حتما می توانست خودش را برساند.
چشتمانش لح ه ای به برگه ی احضتاریه ی روی داشتبرد خورد. لب فشرد. 

چیزی به دخترش نگفته بود.  هفته ی دیگر جلستته ی دوم دادگاه بود و او هنوز
این در حالی بود که به زودی حضتتور نوال را هم می خواستتتند. از همه جا 
مانده، کاغذ م اله شتتده را در جیب پالتویش فرو برد. کاش به حرف ستتمین 

 گوش می کرد و زودتر از این ها مسئله را به او می گفت.
 رد.آوای پی یده در ماشین، حواسش را پرت تلفن همراهش ک

شتماره ی نقش بستته روی گوشی که از تماس بهروز خبر می داد، چهره اش 
را پر از نفرت کرد. کتارش همین شتتده بود. حتداولش روزی پتانزده باری را 

 تماس می گرفت و این چندان عجیب نبود.
تتمتاس را برورار کرد. بعتد از ورار دادن آن در حتالتت بلنتدگو، کفری از 

 مشکالت اخیر غرید:
 از این زنگ های پیاپی و بی مربو  چیه دویقا؟هدفت -

 خنده ی بهروز خونسرد بود و بی تفاوت!
 بهت گفته بودم عصبانیتتم روی لطافت صدات تاثیری نداره؟-
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 دندان روی هم فشار داد و فرمان را در مشت گرفت.
 به جای شرو  حرف های مزخرفت بگو هدفت چیه؟-

ر حال حاار در چه حالتی است. به راحتی می توانستت حدس بزند بهروز د
 یک لبخند منفور، با یک ابروی باال رفته، جزء الینفک چهره اش بود.

 تویی!-
 مکث کرد و شمرده شمرده لب زد:

 هدفم...تویی!-
 خندید و با لحنی مالیم ادامه داد:

 گفته بودم که ووتی ازم رو برگردونی...-
 صدایش هشدار دهنده شد.

 تشنه ی شکستنت می شم.-
ولتب گلبرگ تکان خفیفی خورد. شتتکستتتن های بهروز را چشتتیده بود. با 
گوشتتت و خونش! پوزخند تلخی زد و اجازه داد نستتیم ترس از دلش بگذرد. 

 اینجا را باید به خدا می س،رد، نه؟
 آهسته واژه ها را به حرکت درآورد.

 وبرام مهم نیستت که وراره به چه شکل نقشه هات رو اجرا کنی، ولی بدون ت-
 چه خواهان واوعی نوال باشی و چه یک پدر مصنوعی...

 سکوت چند ثانیه ایش خیلی حرف ها داشت.
 دخترم من رو انتخاب می کنه. این رو باهات شر  می بندم. -

 لحن تمسخر آمیز بهروز وصه ها داشت.
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 شر  چی دختر کوچولو؟-
 تک خنده ی آزار دهنده ای کرد.

 نداشته باشه بابتش شر  نمی بندم. می دونی که تا چیزی برام منفعت-
گلبرگ، شتتب  های بیم را به اعماق ولبش فرستتتاد. مطمئن بود که نوال در هر 

 شرایطی او را انتخاب می کند.
 اگه نوال گفت پدرم، برگه برنده ی زندگیم مال تو!-

 خنده های بهروز همیشه ته ولب را خالی می کرد.
نم. تو هم دلت رو سفت ب سب که پس منت ر رستیدن برگه برنده ام می مو-

 همین روزا وراره آخرین بازمانده اش رو هم برای همیشه ازش بگیرم.
عصتتبی از محکم بودن لحن بهروز در عین مستتخره بودن، پس از گفتن 

 "خواهیم دید" خشمگینی، تماس را وط  کرد.
دستت به صورتش کشید. چه کسی می گفت تنفر آخر خ  است؟ تنفر، تازه 

بود. باالتر از تنفر یک استمی بود که هنوز ناشتتناخته بود، ولی عجیب  اول راه
 کارایی داشت.

هجوم دختران راهنمایی از خروجی مدرسته باعث شتد ماشین را متووف کند 
و پیاده شتود. شتال بافته شتده اش را کمی باالتر کشتید و چشم میان دختران 

رد. از بخار خارج چرخاند. "هایی" کرد و دستتتانش را بیشتتتر در جیب فرو ب
شتتده دهانش خنده اش گرفت. چقدر ووتی ب ه بود با این بخار درگیر بود. از 
راه متدرستته تتا خود ختانته را یک دم "ها" می کرد و به کارش می خندید. آه 

 آرامی کشید. حقیقتا که آن زمان بهترین سال های عمرش بود.
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زد. باز هم لجبازی  بتا دیتدن نوال کته از میان دختران دیگر پیدا شتتد، لبخند
 کرده بود و در این سرما زیپ کاپشنش را نبسته بود. 

وتدم برداشتتت تتا به طرفش برود و او را متوجه خودش کند که نوال به طرف 
 کوچه ی کنار مدرسه شان رفت.

 متعجب، اخم کرد. آن کوچه که به خانه شان راه نداشت.
نمی دانستتت. ستتوار شتتانه ای برای خودش باال انداخت. شتتاید داشتتت و او 

 ماشینش شد و آرام به طرف کوچه راه افتاد.
 فرمان را چرخاند و وارد کوچه شد.

 وارد کوچه که شد...
پاهایش بی اراده روی ترمز رفت. دهان بستتته اش باز شتتد و مردمک هایش 

 مات تصویر پیش رو، ثابت ماند.
 کرد. آن دختر امکان نداشت نوالش باشد. این یکی را حتما اشتباه می

 خنده ی دختر  که در خ  نگاهش رفت...
 دلش زمزمه کرد" نفس بکش صاحب آواره ام!"

همینجتا را نمی شتتد ختدا پتارتی بتازی می کرد و زمتان را بته عقتب بر می 
 گرداند؟

 چشمانش را چه؟ نمی شد چشمانش را کور می کرد؟
نده کوبدستت به دستتگیره ی ماشتین برد و آن را باز کرد. صدای کوبش های 

 ی ولبش، تنها نوایی بود که به گوشش می رسید.
 دست روی سینه اش گذاشت و مانتویش را چنگ گرفت.
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 درونش التماس وار ناله کرد" اینجا را دوام بیاور ولب من!"
 ودم بعدی را برداشت."یاری کن دل بی اره ام"

 چشمانش درشت شد. پناه بر خدا!
 ا را به زمین آورد؟نمی شد اینجا، درست در همین نقطه خد

 خداوندا دخترکش هم ودم با دو پسر؟
 نفس های کشیده اش کوال  کرده بود.

اینجتا دویقا چه خبر بود؟ نکند خواب بود و این تصتتاویر،  آذین کاب*و*س 
 های شومش بود؟

زمان به کندی می گذشتتت. چنان کند و طاوت فرستتا که گویی با یک وزنه ی 
 صد کیلویی راه می رفت.

 ز پسرها برگشت و...یکی ا
 خدایا شوخی ات گرفته؟

 دلش هق زد. اینجا را مردن داشت. 
گام های از پا افتاده اش را پیش برد. به نزدیکی شتتان که رستتید، تازه دختر ، 
مادرش را دید. چشتتمان گشتتاد شتتده اش در گوی های بی رو  گلبرگ ماند. 

 متوجه کرد.لبخند روی لبش خشکید. رنگش آنی پرید و همین پسرها را 
 اردالن با دیدن گلبرگ، اخم هایش باز شد و شگفت زده نگاهش کرد.

پستر دیگر تا اواتا  را خطری دید از فرصتت این سکوت استفاده کرد و بی 
 ووفه میدان را خالی کرد.
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اردالن اما، ستتر پایین انداخت. این زن بدون شتتک اتتربه بدی خورده بود. 
ستتالن باشتتد که او را با دختر دیده نامردی کرده بود. دستتت خوش تربیت ار

 اند. آن هم ناموس کوچه ی خودشان!
گلبرگ، بتا چهره ای خنثی مچ دستتت نوال را گرفت. چنان محکم، که چهره 
ی دختر  از درد جم  شتد. دستتش را کشتید و به سر پایین افتاده ی اردالن 

 نیشخند زهرناکی زد.
تاده با سر پایین اف کم کمش هشتت ستال فاصله ی سنی دارین. بی غیرتیت-

 جبران نمی شه پسر!
صتتدایش آنقدر شتتکستتت داشتتت که اردالن فق  توانستتت بی هیچ حرفی 

 سکوت کند.
نوال را تقریبتا در ماشتتین هل داد و خودش هم نشتتستتت. پوزخند زد. مثال 
دخترش مشتاوره هم داشت. دنده را با خشونت جا به جا کرد. گفته بود رفتاره 

گفته بود نوال دیگر نوال نیستتت. پا روی گاز هتای دخترش عتادی نیستتت. 
فشترد. گفتند حستاس شتده است. گفتند این ها طبیعی است. کدام طبیعی؟ 

 دخترکش ودم روی پله های سیاهی گذاشته بود. 
 تا خود خانه را گلبرگ سکوت کرد و نوال، ترسیده کز کرد.

 دختر  را روی مبل نشاند. آرام و ترسنا !
 داد و اجازه داد دلش شعله بگیرد.آب دهانش را وورت 

صدایش گویی که از اعماق جهنمی تاریک به گوش می رسید. گرفته و خش 
 دار!
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 فق  بگو چی کم گذاشتم؟-
 نوال، در سکوتی خاکستری و رنگ پریده به پاهایش خیره شد.

 گلبرگ بلندش کرد و سوالش را یکبار دیگر تکرار کرد.
 مردمک هایش، چشم چرخاند.چانه اش را دست گرفت و در نی نی 

 کجا تو رفتارم ک  رفتم که راهت ک  شد نوال؟-
 خداوندا چه می شد اگر این لح ه ها خواب می بود؟

 من...-
 حرف از دهان دختر  در نیامده، کشیده ای بی سابقه زیر گوشش خوابید.

 شدت کشیده به حدی بود که سر نوال به چپ برگشت.
ه گوشه ی لبش جوانه زده بود از یک طوفان مقنعه ی ک  شتده اش با خونی ک

 پنهان خبر می داد.
 نفس های دختر تند شد. دست به صورتش گرفت و سر بلند کرد.

بتا کینته بته متادرش نگاه کرد. کینه ای بیگانه و هراس آور! چشتتمانش رنگ 
 باخت. لب باز کرد. لب باز کرد و با خشم، گفت هر آن ه را که نباید.

 فتی؟ از گذشته برات بگم؟بگم کجا رو ک  ر-
پوزخنتدی زد و چشتتم بستتت بر تمتام شتتب بیتداری های گلبرگ؛ بر تمام 

 فداکاری هایش؛ بر تمام ب*و*سه هایش و در آخر، بر تمام مادرانه هایش!
فکر کردی نمی دونم تو گتذشتتتته چه کارایی کردی؟ فکر کردی خبر ندارم -

 رو می دونم. چرا ما هیچ فامیلی نداریم؟ می دونم. من همه چیز
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گویی دنیتا در آن ثتانیته ایستتتتاد. همینجا را نگه دار روزگار! اینجا را باید در 
 تاری  بدبختی ها ثبت کرد.  حرف هایش حرف داشت و این عادالنه نبود.

 تمام اسباب خانه مبهوت و مانده، در خاموشی بی پرده ای فرو رفتند.
و هر از گاهی ناله سر  عقربه های ستاعت، از گوشته ی چشم نگاه می کردند

 می دادند.
 ولب گلبرگ پلک روی هم گذاشت.

هیس! اینجا را باید ستتکوت کرد. باید لب بستتت. باید خون خورد و دم نزد. 
 باید دید و آتش گرفت.

 هیس! یک عمر زحمت و مادرانه همه اش پوچ!
 هیس! یک عمر جان کندن و صورت با سیلی سر  کردن همه اش هیچ!

مورد را نارفیقی کرده بود. حقش نبود نفستتش از نفس زندگی زمتانه این یک 
 اش بگیرد.

 ولبش جام دست گرفت و به سالمتی نارفیقی تقدیر خون نوشید.
 کیفش را روی دوشش جا به جا کرد و با ودم هایی محکم وارد کارگاه شد.

بتا ورودش، کارگرهای کارگاه توجه شتتان به او جلب شتتد. نگاه خیره شتتان 
تحریک کرد. گره ی ابروانش را ستتفت تر کرد و به طرف مردی اعصتتابش را 

 رفت که در حال سر و کله زدن با موتور پژوی مشکی رنگ بود.
 می خواستم آوای تابش رو ببینم. کجا هستند؟-

مرد ستتر بلنتد کرد. با دیدن چهره ی اخم کرده و طلبکارانه ی گلبرگ، پس از 
 کمی مکث، آرام گفت:
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 می کنن.دارن ماشین تعمیر -
 با دستش سمت چپ مغازه را نشانه رفت.

 اون سمت؛ سر اون پرشیای سفید رنگ!-
 گلبرگ سری تکان داد و با گفتن"ممنونم" آهسته ای راهش را ک  کرد.

 گام هایش آنقدری با ودرت بود که صتدای کفش اس،رتش را هم درآورده بود.
رد. با دیدن ارستتالن لح ته ای تمرکزش را از دستتت داد و ستترش را بلند ک

 گلبرگ، کمی تعجب کرد.
 سالم سردش را پاس  داد و با متانت گفت:

 مشکلی پیش اومده؟-
 خشم گلبرگ، چشمانش را به روی خیلی مسائل بست.

 البته! یک مشکل بزرگ که شما در راس اون ورار دارید.-
ارستتالن از لحن تند و تیزش حیرت کرد. نگاه کارگران باعث شتتد ستتر پایین 

 . به طرف اتاوک کوچکی اشاره کرد.بیندازد
 بفرمایید اینجا تا راحت تر صحبت کنیم.-

 روی صندلی چوبی و فرسوده نشست.
 ارسالن، در اتاق را نیمه باز گذاشت و خودش هم مقابل او نشست.

 حاال بفرمایید! بنده در خدمتم.-
 عقلش جوش زد و ولبش دست مشت کرد.

 درسته کارتون تعمیر و درست کردنه.-
 نیشخند بد طعمی زد.
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 ولی متاسفانه اصال کارتون رو خوب بلد نیستید.-
 نگاه متعجب ارسالن موجب شد ادامه دهد:

 به خصو  تو تربیت برادرتون که به هیچ وجه موفق نبودید.-
 سرش به نشانه ی نداستن ک  شد.

 متوجه من ورتون نمی شم.-
حتما خیلی استوار دندان روی هم ستایید. درونش در حال ستوختن بود و او 

 بود که دم برنمی آورد.
 برادرتون دختره ساده ی من رو اغفال کرد.-

 شعله از چشمانش بیرون زد.
از صتفحه ی ستفید دختر چهارده ساله ام، یک صفحه ی کدر و خاکستری -

 ساخت.
 کمی رو به جلو خم شد.

 جلوی برادرتون رو بگیرید، وبل از اینکه جلوتون وایستم.-
 همه جا بی خبر پوزخند زد. ارسالن، از

عواتتی گرفتید خانوم! تستتت بازیگری دو تا خیابون باالتره. اینجا ماشتتین -
 تعمیر می کنیم، نه توهمات روزانه!

چنان غضتبی وجود گلبرگ را فراگرفت که اربان ولبش را پا به پای هزار کرد 
 و ودم به ودمش ت،ش گرفت.

 لش دوخت. کدر و تیره!نگاه غبار گرفته اش را در چشمان مرد مقاب
 لبخند تلخی زد. از همان هایی که کام را زهر می کرد.
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 ایران مرد نکنه ک  رو لبت پوزخند-

 ولبش التماس کرد برای ثانیه ای تنفس راحت!
 توهم نزدم. دخترم رو ازم گرفتن.-

 لبخند بی روحش محو شد و جایش را یک غم انکار ناپذیر گرفت.
برادرتون دخترم رو ازم گرفتت. دختری کته ببخشتتیتد! اصتتال  می کنم. -

 حداولش هفت هشت سالی از خودش کوچکتره.
 چشمانش سرد شد و سرمای دی ماه را هم رو سفید کرد.

هوای ودم های برادرتون رو داشتتته باشتتید وبل از اینکه نفرین چند خانواده -
 رو براتون بخره.

 از جا بلند شد و توجهی به چشمان مات ارسالن نکرد.
 این یک تهدید نیست. هشداریه در پناه تهدید!-

گفت و گذشتتت. گذشتتت، از نگاه حیران ارستتالن؛ از ولبی که یک در میان 
ناله می کرد؛ از دستتان مشتت شده و پیشانی نب  گرفته اش ؛ از خشمی که 

 رگ به رگ غرورش را پر کرد. و غرور برای او همان غیرت بود. 
زخیمی ای بود که در مسابقه ای جان  ارستالن بلند شد. نفسش هم ون گاو

 فرسا به رویبش باخته بود.
 سویچ ماشینش را از روی میز، در مشت گرفت.

 سرعت ماشینش به ماشین های شرکت کننده در رالی دهان کجی می کرد.
 اردالن خانه بود. و وای به حالش اگر حقیقت بود گفته های زن همسایه!

 تا زیر بار این فشار له نشود. پدال گاز شد بازی ه ی پایش. فشرد
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زمتان را بته زانو درآورد ووتی متاشتتینش را جلوی ختانه پار  کرد. این زمان 
کوتاه برای رستتیدن به خانه مانند رکورد بود. از آن رکورد های کذایی که لذت 
نتداشتتت. از همان هایی که تا دنیا دنیا بود با یادآوریش مزه ی خون، دهانت 

 را پر می کرد.
ا را دو تتا یکی کرد و بتا گتام های بلندش، بیم در دل اجستتام اطراف پلته هت

کاشتتت. در ورودی را با چنان ودرتی باز کرد که در، یک مرتبه به دیوار خورد 
 و برگشت.

اردالن که لبخند به لب، در حالی که روی مبل نشتتستتته بود با گوشتتی اش 
خشمگین را  بازی می کرد از شتنیدن صتدا از جا پرید. چشمانش که ارسالن

 دید ابروانش هاللی شکل باال رفت.
تا رفت به خودش بیاید ارستتالن هم ون پلنگی کمین کرده به طرفش هجوم 

 برد.
بتا دو دستتتش یقته اش را گرفتت و از جتا بلندش کرد. صتتورتش را نزدیک 

 صورت او برد و با چشمانی سر  شده از غضب غرید:
 کردی!مو به مو برام تعریف می کنی چه غلطی -

 دندان سایید.
 کافیه یک کلمه ک  بگی تا کجت کنم.-

چشتتمان درشتتت شتتده ی اردالن نشتتان می داد که حتی حدس هم نزد چه 
 اتفاوی برادرش را اینطور عصبی کرده. آرام لب زد:

 چی می گی داداش؟-
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 ارسالن، با صدایی خش گرفته و ترس آور گفت:
 دنبال ناموس مردمی هان؟-

و لح ته ای لب زیرینش را به دندان گرفت. ستترش را  صتتدایش را آرام کرد
 تهدید آمیز تکان داد.

 یک پدری من از تو در بیارم اردالن!-
 اردالن مات ماند. خداوندا اعتماد برادرش!

 با تته پته لبخند هولی زد.
 داداش ب...-

ارستتالن، بی وید از همه چیز او را روی مبل هل داد. انگشتتت ستتبابه اش را 
 ش گرفت و در حالی که تکانش می داد گفت:جلوی چشمان

 به خدای احد و واحد وسم، یک کلمه دروا بگی چالت می کنم.-
 با تاکید تکرار کرد.

 حتی یک کلمه!-
نگتاه کرد. به چشتتمان برادرش؛ به رگ ورم کرده ی گردنش؛ به دستتت های 

 مشت شده اش!
 می برادرش چته می گفتت؟ می گفت مردانگی به معرفت استتت دیگر، نه؟

گفت مردانگی یعنی دستت رفیق را گرفتن دیگر، نه؟ او می توانست بی توجه 
به آن رگ ورم کرده حرف بزند؟ می شتد چشم روی تربیت این مرد از کودکی 

 پدر شده بست؟
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نمی شتد. به خداوندی خدا وستتم نمی شتتد. این مرد را نادیده گرفتن ستتخت 
 بود.

پایین انداخت. حاال ووت ستتر پتایین انتداخت. زبان به دهان گرفت و ستتر 
 امتحان دادن آن همه تربیت بود. اینجا را باید نمره ی کامل می گرفت.

ارستتالن که ستتر پایین افتاده و ستتکوت برادرش را دید دستتت به یقه ی ژاکت 
خود برد. آن را پتایین تر کشتتید. چرا هوا آنقدر کم شتتده بود؟ پس این همه 

دیگر! هوایش همیشتته ی خدا مه  اکستتیژن لعنتی کجتا رفتته بود؟ تهران بود
 گرفته بود از کثافت!

تک به تک ستتلول هایش از خشتتم گفت و آبروی بر باد رفته اش؛ تربیت به 
 عمل نیامده اش!

 اینبار پشت بلوز برادرش را در چنگ گرفت و او را بلند کرد.
اردالن ستاکت و مطی  برخاستت. هلش داد به طرف اتاق! اردالن ستکندری 

 نسوزاند. خورد و او دل
 که شدی آویزون دختر مردم آره؟-

 کف اتاق پرتش کرد و کلید را در وفل، پشت سر هم چرخاند.
 گام به گام جلو رفت.

 پس ناموس دزدی یاد گرفتی.-
 جلویش زانو زد. هنوز هم سرش پایبن بود و کلمه ای حرف نمی زد.

 د:لب زچانه اش را در مشت گرفت. با نوایی که ت اهر بی تفاوتی داشت 
 کشتن برادر اعدام داره؟-
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 تک خنده ی نمایشی ای کرد و شستش را به گوشه ی لبش کشید.
 خب به در ! به کم شدن یک بی رگ از روی زمین می ارزه، نه؟-

 دندان وروچه کرد و چانه اش را فشرد.
از صتتورتت شتترو  کنم جالب تره نه؟ می گن ویافه ی خوب، چشتتم دختر -

 ب ه ها رو می گیره.
 رش را به چپ و راست چرخاند و پوزخند زد.س
می خوام هنر دستتتم رو نشتتونت بدم امروز! گاهی تغییر الزمه. بد نیستتت -

 یکم رو چهره ات کار کنم.
 خشن، چشم در چشمش دوخت.

 یک جوری که دخترا از دیدنت بترسن و راه ک  کنن.-
بینی  از اولین اتتربه اش عجب کاری بود. یک ثانیه به دو ثانیه نرستتیده خون

گاه با چهره ای جم  شتتده دو  اردالن جاری شتتد. فریادش بلند شتتد و ناخودآ
 دستش را روی بینی اش گرفت.

دل ارسالن از جا کنده شد. اما امان از غیرت! امان از وصیت پدر و فدا شدن 
 برای ناموس!

مشتت بعدی شکمش را هدف گرفت. و بی اره اردالنی که انعکاس فریادش 
 رف تر را هم طواف داده بود.چند خانه آن ط

 کوبیده شدن در باعث شد ارسالن دست بکشد و اردالن نفس!
 چی شده؟ اونجا چه خبره؟ اردالن؟ مادر؟-

 صدای انیسه، ووفه بود. به دویقه نکشیده اردالن شد هدف دوباره!
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کوبیدن های در شتتدت گرفت. اردالن نفستتش را خورد. پای نگرانی مادرش 
 شدنش فدای یک تار موی سفید انیسه خاتون!در میان بود. خفه 

 دلش لبخند زد. یک تشویقی بابت این صبر و طاوت، طلبش از ارسالن!
مشتت هایش تمامی نداشتت تا زمانی که انیسته وستم داد. آن هم وسم رو  

 پدر شهیدش را!
 دست نگه داشت. نفس نفس زد و دستان مشت کرده اش را ثابت کرد.

جم  شتتده ی اردالن دلش را بد ستتوزاند. کدام  گریته هتای مادرش، با بدن
 لقمه شان حرام بود که برادرش حاال به دنبال خ  ورمزها رفته بود؟

وطره ای عرق از گوشته ی شقیقه اش سر خورد. امروز گویی خدا فصل ها را 
 هم جا به جا کرده بود. هوا سرد بود، اما درونش از گرما شعله می کشید.

پاره شده اش، باعث شد چشم ببندد. پس دادن تقا  سترفه ی اردالن با لب 
 این زخم های ته تغاری بماند برای تلخی آینده!

ودم برداشتت. ودم هایی که دیگر محکم نبود. یک جایی در درون، شتکستته 
 بود.

چشتتم های اردالن تار می دید. اما می دید که برادرش دیگر افراشتتته راه نمی 
زجرکش کرد. چطور توانستتته بود غرور و رود. شتتانه های خمیده اش دلش را 

 غیرت این مرد کوه شده را بشکند؟
برادرش دستتت پیش برد تا وفل در را باز کند. می دانستتت ارستتالن که از این 
در بیرون رود، دیگر برادری را فراموش می کند. دیگر نگاه هم در چشتتمانش 
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اوت نمینتدازد. ستترب هتای آهنین، جتانش را غرق کرد. دیگر نتوانستتت ط
 بیاورد. هق هق خفه و نفس خورده اش آهسته بلند شد.

دستت ارستالن روی کلید خشتک شتد. در دلش آشتوبی بود جان فرسا! این 
 آوای جان گداز، صدای گریه ی اردالن که نبود، بود؟

 زمانه سر پایین انداخت. گلبرگ، با این دو برادر چه کرده بود؟
 الن رفت. لب فشرد و هق زد.یک بار کلید را چرخاند و نفس از نفس ارد

 دست ارسالن شل تر شد و دلش لرزید از گریستن سخت برادرش!
چشتتم دلش را بستتت و وفتل آخر را باز کرد. اشتتک های اردالن مستتابقه 

 گذاشتند. زمزمه کرد:
 داداش!-

امتا زمزمته آنقتدر آرام بود کته ارستتالن نشتتنود. در را باز کرد. اردالن دیگر 
 یگر نتواست صبور باشد.نتوانست ادامه دهد؛ د
 خش دار و بلند گفت:

 وایستا داداش!-
 ارسالن گام اول را برداشت.

 تو رو به رو  آواجون وایستا!-
 امروز عجب روزی بود. کلمات، بدجور دست و پا شل می کردند.

گاهی از دهانش  با پشتتت دستتتش، روی خون بینی اش کشتتید. "آ " ناخودآ
ی کشتتید. درد را به جان خرید و واژها را خارج شتتد. بینی اش هنوز هم تیر م

 همگام همدیگر لب زد:
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بته جون عزیز، من دنبتال این دختره نرفتته بودم. به جون تو داداش! به جون -
 دوتاتون من باهاش دوست نبودم.

انیستته فق  ستتکوت کرد. مشتتت های پیاپیش به در، تمام انرژی اش را گرفته 
ه از نگاه برادرش گرفت و به پای بود. ارستالن، گنگ به طرفش برگشت. چشم

 ی تخت فلزی دوخت.
یونس رو که می شتتناستتی. همونی که ازش خوشتتت نمیومد. گفت بریم -

 بیرون!
 سرش را پایین انداخت.

به جون داداش نگفت می خواد بره دنبال دوستتت دخترش! به خودم اومدم -
لی دیدم نزدیک به مدرستته دخترونه ایم. وستتم می خورم خواستتتم برگردم و

 اصرار کرد. گفت چند دویقه صبر کنم کارش تموم می شه.
 آب دهانش را وورت داد.

منم نادونی کردم، موندم! از دیدن دختره خیلی تعجب کردم. حتی فکرشتتم -
نمی کردم دوستت دختر یونس همون دختر همستایه امون باشه. عصبی شده 

 بودم. می خواستم برگردم ولی دیر شده بود.
 تش گذاشت. شرمندگی داشت خفه اش می کرد.دستش را روی صور

مادرش دیدمون! نتونستتتم چیزی بگم. یعنی انقدر حالش خراب بود که می -
 خواستم هم نمی تونستم چیزی بگم.

 گفت و لب بست. لب بست و ارسالن را به فکر فرو برد، بی رو  گفت:
 چرا از همون اولش این ها رو تعریف نکردی؟-
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زد که ستوزش لب پاره شتده اش باعث شد لبخندش اردالن لبخند بی جانی 
 را فرو بخورد.

گفته بودی آدم فروشتتی تو مرام مردا نیستتت. خواستتتم به حرفت عمل کنم. -
 ولی...

 آهی کشید.
 ولی شرمنده اتم داداش! یاد نگرفتم. هنوز مرد بودن رو یاد نگرفتم.-

 انیسه با درد خندید. بی اره پسر  ساده اش!
 تلخی زد.ارسالن، نیشخند 

 آره! یاد نگرفتی.-
 پیش رفت و جلویش زانو زد.

 اگه یاد گرفته بودی می فهمیدی کجا آدم فروشی نامردی حساب می شه.-
 چانه اش را با مالیمت بلند کرد. چشم در گوی های وهوه ایش دوخت.

 این سکوتت مردونگی نبود، سرپوش گذاشتن روی یک کار غل  بود.-
 ی صورتش چرخاند.مردمکش را روی کبودی ها

 آره داداشم! مردونگی رو یاد نگرفتی.-
 سر جلو برد و پیشانی اش را ب*و*سید. برادرش، مرد شده بود. 

 مردونگی تو ذاتته!-
 پشانی به پیشانی او چسباند. زمزمه کرد:

 تمام سگ دو زدن هام حاللت باشه.-
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صیتش را و انیسته به این تصویر لبخند زد. همسرش کجا بود تا ببیند پسرانش
به جا آوردند؛ کجا بود ببیند آن اردالن بازیگوش، حاال برای ستترشتتکستتته 

 نشدن برادرش تا پای مرگ هم می رود.
لبخند حاج رو  الله را هم حس می کرد. گویی در گوشه ای از خانه ایستاده 

 بود و با این تصویر به عالمیان فخر می فروخت.
*** 

دراز کشتتید. غده ی گیر کرده در گلویش را جورابش را از پتا کند و روی مبل 
وورت داد. این المروت دیگر چه کوفتی بود که رهایش نمی کرد. با انگشتتت 
شتستت و اشتاره اش چشمانش را مالید. سوزش این لعنتی هم که این روزها 

 جزء الینفکش شده بود.
 هبه ستاعت نگاه کرد. چهار و نیم عصتر را نشان می داد. از جا بلند شد و شان

هتای دردناکش را با دستتت فشتترد. ویروس بی مووعی ای که باعث ستترما 
خوردگی اش شتتده بود حستتابی کالفه اش کرده بود. کتری را پر از آب کرد و 
روی گاز گذاشتتت. به شتتعله های مخلو  آبی و نارنجی نگاه کرد. بدبیاری 
در زنتدگی اش متاننتد تصتتویر مقابل، شتتعله می کشتتید. کاش پایش می 

ی ووت پا در این محله نمی گذاشتتت. شتترو  بدبختی هایش شتتکستتت و ه
درستتت از زمان آمدن به این خانه ی کذایی بود. از جیب بافتش دستتتمالی 
درآورد و به بینی اش کشتتید. از یک طرف آشتتنایی نوال با آن دختر، از طرفی 

 دیگر آمدن بهروز و طلب نوال بعد از این همه سال!
 گاز را کم کند. صدای سوت کتری باعث شد شعله ی
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از جتا ررفی، ووری را برداشتتت. حتاال که دخترش آنقدر بزرگ شتتده بود تا 
سترش داد بزند و بگوید اشتباه از او بوده، حس می کرد دیگر حرمت گذشته 

 وجود ندارد.
کمی آب جوش در ووری ریخت. ووری را آرام تکان داد و ستت،س در ستتینک 

 خالی کرد.
ستتت. برگشتتت پدرش را؛ دادگاه های وایمکی حاال نوال همه چیز را می دان

ای کته او بته دور از چشتتمش رفتته بود؛ وجود یک عمه ی چند ستتاله، اما 
 ندیده؛ همه ی این ها را!

 ووری را بعد از ریختن چای و آب جوش روی درپوش کتری گذاشت.
بهروز وکیتل گرفته بود. جدی تر از همیشتته به کارهایش رستتیدگی می کرد. 

   شده بود.همه چیز ترسنا
بتا چشتتمتان خمتار شتتده از بی حالی، به یخ ال تکیه داد. ستته روز دیگر 
دادگاهی بود که نوال هم باید در آن حضتور داشتت. از فکر به آن روز، بدنش 
مور مور شتتد. آستتتین بافتش را تا نزدیک به انگشتتتانش پایین کشتتید. از ب ه 

هیچ احدی ترجیه بودن نوال می ترستتید. ستتمین می گفت دخترش او را به 
 نمی دهد، اما او...

زنتگ آیفون او را از افکتارش خارج کرد. لبخند مرده ای زد. این ستتمین هم 
 خیلی حالل زاده بود. فکرش را که می کردی حاار می شد.
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دکمه ی اف اف را زد و نفس هایش را شتتمرده شتتمرده بیرون داد. این روزها 
غده در گلویش بزرگ شتتد. نفستتش بدجور بنای ناستتازگاری داشتتت. دوباره 

 لعنت به این ناامیدی های دلهره آور!
ستمین در خانه را باز کرد. از دیدن چهره ی زرد و نزار گلبرگ، سری به تاسف 

 تکان داد.
 می خوای خودت رو به کشتن بدی؟ مگه نگفتم برو دکتر!-

 به وابلمه ی توی دستش نگاه کرد. با تمام بی جانی اش آرام خندید.
 ردی؟ کمک دست عزرائیل شدی؟سوپ آو-

 سمین، نگران دست روی پیشانی اش گذاشت.
چشتتمات شتتده دو کاستته ی خون. تبم که داری. خودت رو ب،وشتتون بریم -

 دکتر!
از دیتدن شتتیطنتت کدر خواهرش که با آن مریضتتی، به وابلمه ی ستتوپ، 

 هم ون نامه ی مرگش نگاه می کرد خنده اش گرفت.
. رفتم از همستتتایته امون کمتک گرفتم. نگران نبتاش، من درستتتت نکردم-

 سوپاش حرف نداره.
 بشقاب سوپ را مقابلش، روی میزعسلی گذاشت.

 بیا تا گرمه بخور، سرد می شه.-
واشتق را به دهانش برد. ستمین راستت گفته بود. دستت،خت او نبود. ستوپش 
خوشتمزه بود. اما به ستوپ های مادرش نمی رستید. اصال طعم سوپ های 
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ر بود. از یک ستتالی به بعد آن طعم، فق  جزئی از خاطراتش مادرش بی تکرا
 شده بود.

 نوال کجاست؟-
 سر پایین انداخت.

 با مهتاب رفته بیرون!-
 لبخند زهرگونی زد. دلش پا به پا شد.

 گفت بذار تصمیم گیرنده خودم باشم تا در آینده پشیمون نشم.-
 تو چرا اجازه دادی؟ اون ب ه ست. چیزی حالیش نمی شه.-

واشق را داخل بشقاب سوپ گذاشت. آتش گرفتن در زم*س*تان هم عالمی 
 داشت. چشم در چشم سمین گفت:

 نه سمین جان! نه خواهر من! نوال ب ه نیست.-
 پوزخند زد.

 اگرم بود، دیگه از این به بعد نیست.-
بفهم گلبرگ! این مستتئلته رو جتدی بگیر. دیر بجنبی دخترت رو از چنگت -

بار گزیده شتدی. چرا می خوای بشتتی هدف دوباره اشتتون.  در میارن. تو یک
 همین االنشم به نوال چیز دیگه ای گفتن.

 دست روی دستان گلبرگ گذاشت.
 این رو بفهم که اونا یک مشکل بزرگن!-

 لبخند گلبرگ، روی نرگس های بهاری را هم کم کرد.
 خدای من چی؟ بزرگ نیست؟-
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پاسخی هم می توانست بدهد؟ به ستمین لب فرو بست. چه می گفت؟ مگر 
خوب بودن گلبرگ ایمان داشتتت. اما آیا نوال هم می توانستتت زحمت های 

 مادرش را در  کند؟
 دو دل، دست دست کرد.

 ام...وضیه ی اون پسره چی شد؟-
 گلبرگ نفس کشید. از همان هایی که لرزش داشت. به پشتی مبل تکیه داد.

 بردمش پیش یک مشاور جدید! ولی...-
 ه خواهرش نگاه کرد. چشمانش از درد فریاد می کشید. ب

 ولی این نوال، دیگه نوال من نمی شه.-
ولبش بی فروا آه کشتتید و عقلش، یک لبخند زهرمانند نثار خوش خیالی ها 

 کرد.
 نوال من حرمت نمی شکست، اما حاال...-

رو به جلو خم شتد و آرنجش را روی زانوانش گذاشت. دست روی صورتش 
 و مشوش گفت: گذاشت

من خیلی از آینده می ترستتم ستتمین! کاش ولم پام می شتتکستتت و اینجا -
 نمیومدم.

 زیر پلک هایش که خیس شد سرما را بهانه آورد برای غرورش!
 حس می کنم به اندازه ی تمام فاصله های دنیا ازم فاصله گرفته.-
 پسره که دیگه سراغش نیومد، اومد؟-

 لبش به نشانه ی تمسخر ک  شد.
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من که ندیدمش! اون روزی هم که دیدمشتتون فق  نوال و این پستتره، اردالن -
به چشمم اومد. یک جوری که فکر می کردم طر  دوستی رو اردالن ریخته. 
ولی بعدش داداشتتش اومد تواتتی  داد ماجرا از چه ورار بوده. کم مونده بود 

 از خجالت آب بشم.
 سرفه ی خشکی کرد.

ی خیتالش نشتتده. می دونم اگه دوباره ببینتش باز ولی می دونم نوال هنوز ب-
 هم می لغزه.

 فس فسی کرد.
 دیگه حتی به چشمامم اعتماد ندارم.-

صتتدای بستتتن دروازه، متوجه اش کرد که نوال رستتیده. ستترش به طرف در 
ورودی برگشتتت. دلش می خواستتت بداند عکس العمل دخترش بعد از این 

ه لب، با آن جعبه ی گوشی ای که در ورار چیستت. در باز شد و نوال لبخند ب
 دست داشت، یک ریزش به ولبش هدیه کرد.

بتا ستتمین نگتاهی رد و بدل کردند. نگاهی که اگرچه فق  یک نگاه بود، اما 
 خیلی سخن ها داشت.

 سمین از جا بلند شد و لبخند گشاده ای زد.
ستتالم عزیزم! خوبی؟ تو نمی گی دل خالت برات تنگ می شتته؟ چرا یک -

 بهم نمی زنی؟ زنگ
نوال با لبخند نامانوستی پاست  ستالمش را داد و به "ممنونم" آهسته ای اکتفا 

 کرد.
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حاال کجا بودی؟ اون جعبه ی خوشتگل چیه دستت؟ نمی خوای نشونمون -
 بدی؟

 لبخند دختر  کمی بازتر شد.
 عمه جون برام خریده. مدلش خیلی باالست.-

ستترمتای الکردار! عمته جون؟ گلبرگ لرز کرد. عجتب ستترمتایی بود این 
 دخترش زیادی صمیمی نشده بود؟

نوال نزدیتک ختالته اش شتتد و کیفش را روی زمین انداخت. در جعبه را باز 
 کرد و گوشی سفید رنگ خوش دستی را درآورد.

ببین چقدر خوشتتگله! همه ش دوستتت داشتتتم از این گوشتتی بزرگا داشتتته -
 باشم.

 برای بهتر شدن اواا  گفت: سمین رنگ زرد شده ی خواهرش را دید و
 گوشی وبلیت که وشنگ بود. هم لمسی بود، هم زیاد کوچیک نبود.-

دختر  بته هیجتان آمده از کاالی نو، بی توجه به حال مادرش، به انکار ستتر 
 باال انداخت.

 لمسی بود. ولی این جوری بزرگ و خوشگل نبود.-
، ن! به فکرش آمدگلبرگ به شتتادی دخترش خندید. خنده ای پر از ستتوگ پنها

بشتتکند دستتتی که نمک ندارد. از کی دردانه اش حستترت گوشتتی بزرگ تر را 
 داشت و او متوجه نشده بود؟
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این بهروز و خواهرش خوب کارشتتان را بلد بودند. هیچ فرصتتتی را از دستتت 
نمی دادند. شتاید کار او اشتتباه بود که بعد از دیدن نوال با آن دو پسر، گوشی 

 ته بود.اش را از او گرف
برق چشتمان دختر  او را می ترستتاند. لح ه ای دلش را وحشتتت فراگرفت. 
اگر نوال آن هتا را بته او ترجیته می داد او حتما می مرد. دخترش را با همه ی 
اشتتباهاتش وبول داشتت. حاار بود هزاران بار دیگر اشتباه کند و او جورش 

 .حتم او را می کشترا بکشد. بودن نوال برایش دنیایی بود. نداشتنش به 
 صدای سمین دلیل شد تا به خودش بیاید. منگ، به طرفش برگشت.

 کجایی تو دوساعت دارم صدات می زنم.-
 لبخندی زد و شانه باال انداخت.

 همینجام! چی شده؟-
نوال می گته مهتتاب بهش گفته آخر هفته می خواد ببرتش پیستتت. ن رت -

 چیه ما هم بریم تا تنها نمونه؟
ایا داشتتند با زندگی اش چه می کردند. چشم و ابروهای سمین پیستت؟ خد

 نشان می داد که این حرفش را با یک هدفی گفته.
 همین هفته؟-

 نوال سرش را با شور تکان داد.
 آره! تازه ورار شد بابا بهروزم باشه.-
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لبخند مصتنوعی اش روی لبانش خشتک شد. بابا بهروزش؟ اشتباه کرده بود 
ازه ی مالواتشتتان را داد. کاش همه چیز را به حکم وااتتی که وبل دادگاه اج

 محول می کرد. ولی آخر...
 خداوندا چه تصمیمی این میان درست بود؟

فعال کته دو روز تتا آخر هفتته ای کته می گی مونتده. حتاال اون موو  یتک -
 تصمیمی می گیریم.

شتتال  .تمام تنش از تب گر گرفته بود. اگر به او بود همان جا دراز می کشتتید
بافتش را محکم تر دور خود پی اند و با چشتتمان خمار شتتده از بیماری اش 

 به بخار برخاسته از چای خیره شد.
به به! مشتتتاق دیدار! چه عجب ما تونستتتیم جنابعالی رو خارج از دادگاه هم -

 زیارت کنیم.
با خودش فکر کرد، بدتر از این نمی شتتود. بهروز بی توجه به مزاحم بودنش، 

 درآوردن کفشش لبه ی تخت چوبی نشست. بدون
با دیدن ستمین به حالت چاپلوستانه ای دست روی سینه گذاشت و با لبخند 

 مرموزانه ای خم شد.
 احوال خواهرزن شریف؟-

 سمین، با جدیت در چشمانش زل زد.
 یادم نمیاد باهات نسبتی داشته باشم.-

 بهروز ابروانش را باال برد و گوشه ی لبش را گزید.
 شما دیگه چرا سمین خانوم!-
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با پشتت انگشتت شتستتش به گوشته ی پیشتانی اش کشید و زیر چشمی به 
 گلبرگ نگاه کرد.

حاال این گلبرگ ب ه ستتت حالیش نیستتت باید چطور رفتار کنه. از شتتما -
 انت ار نداشتم ها!

بتا حر  رو برگردانتد. این مرد در تتاری  زنتدگی اش در گستتتتاخی تکرار 
 نشدنی بود.

 سمین پر از کینه، سیاه شد. نگاه
 خوب نیست آدم انقدر پا فراتر از گلیمش بذاره.-

 نیشخند زد.
 توصیه می کنم یا گلیمتون رو عو  کنید، یا...-

 پس از مکثی زمزمه کرد.
 خودتون رو!-

 بهروز به حالت تفکر، دست روی چانه اش گذاشت.
 خوب نیست آدم انقدر شجا  باشه.-

 ید ادامه داد:نگاه گنگ سمین را که د
 سجاد می دونه اینجایی؟-

 نگاهش را به طرف گلبرگ چرخاند.
 اونم با گلبرگ کوچولوی خطاکار؟-

ستتمین ستتعی کرد خودش را نبتازد. امتا رنگ پریده ی خواهرش با آن حال 
 وخیم، او را هم دست،اچه کرد. ناشیانه از جا بلند شد.
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 چی می خوری برات بگیرم گلبرگ؟-
لبخند پیروزمندانه ای باز شتتد. این دو خواهر را مثل کف لب های بهروز به 

دستتش می شتناخت. ت اهر می کردند که شجاعند، اما در حقیقت از درون 
 شکننده و اعیف بودند.

 او که رفت بهروز به چشمان سر  گلبرگ چشم دوخت.
 سرش را نزدیک برد و آرام گفت:

برای من زحمتت می اگته انقتدری کته برای این دختر ب ته جون می کنی -
 کشیدی االن جایگاه هر دومون فرق داشت.

 گلبرگ بغ  کرد. این مرد عجب بی چشم و رو بود.
 سرش را عقب برد تا از او و نفس هایش دور شود.

لحن بهروز یک طوری شتتد. یک طور خا  که پر از احستتاستتات متفاوت 
 بود. خشم، حسرت، غم، حر ، کینه و... همه و همه با هم!

 افه ات بیماری می باره. داری از درد جون می دی. ولی...از وی-
 پوزخند زد. پوزخندش سرد بود و زم*س*تانی!

 ولی به خاطر دخترت اومدی. به خاطر اینکه ترسیدی ازت بگیرمش.-
 خندید. خنده اش هم یک طوری بود.

 که می گیرمش.-
 صورتش را درست مقابل صورت گلبرگ ورار داد. مصمم و محکم!

 و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره.دیر -
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ولب گلبرگ به تالطم افتاد. او مگر از دنیا جز دخترش چه کستتی را داشتتت؟ 
 اگر او را هم از او می گرفتند، دیگر برای چه زندگی می کرد؟ برای که؟

 لبان خشک شده اش را با زبان خیس کرد.
 تو تمام زندگیم...-

 میق کرد.آب دهانش را وورت داد. نفس هایش را ع
 تو نفرت انگیزترین فرد تقدیرم بودی.-

پوزخند روی لب بهروز خشتتکید. به ثانیه نکشتتیده، غضتتب در وجودش ول 
 زد.

 دندان سایید و کینه کرد.
 الحق که سگ صفتی!-

 گلبرگ با همان حال بی حالش، نرم خندید. خونسرد گفت:
 سگ صفت بودن شرف داره به گربه صفت بودن.-

 بهروز را به چالش مردمک هایش درآورد. اینبار او چشمان
 ذاتت بدجور هم پای گربه شده. حاال حاالها با گوشت سیر نمی شی.-

 بهروز بی تفاوت لبخند زد.
 خوبه که یک سری چیزها برات روشنه.-

 در حالی که لب پایینش را به دندان گرفت سر تکان داد.
 اینجوری راحت تر با نبود نوال کنار میای.-

گلبرگ تیر کشتتید. لرز کرد. دندانش روی هم خورد. چهارده ستتال پیش ولب 
 همین جمله به شکل دیگری عنوان شده بود.
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 "اینجوری راحت تر با نبود خانواده ات کنار میای."
 خودش را به لبه ی تخت کشاند و پوتین پای راستش را پا کرد.

 باشی؟ کجا خانم خانما؟ نکنه می خوای روزای آخر رو کنار دخترت -
 پوتین پای چ،ش را هم به زحمت پا کرد.

 خنده ی بهروز روی اعصابش بود.
 البته بهت حق می دم. به هر حال منم که آدم اینجا موندن...-

از جتا بلند شتتد و به طرف خروجی ستتفره خانه راه افتاد. دلش ت،ش گرفت. 
پس این ستتمین کجا بود؟ نفس هایش به شتتماره افتاد. دخترش پیش او می 

 اند. چرا همه جا می چرخید؟ دخترش دختر او می ماند.م
 ودم بعدی را برنداشته پاهایش شل شد و چشمانش سیاهی رفت.

 صحنه ی اتفاق افتاده مقابل چشمان بهروز او را حیرت زده کرد.
 گلبرگ بود؟ آن تصویر پیش رو مربو  به گلبرگ بود؟

ریه اش را رها کرد. از اتاق دکتر خارج شتتد. دستتتش را جلوی دهانش برد و گ
گلبرگش مری  بود. خواهر عزیزدانه اش مری  بود و او نمی دانستتت. نوال 
که تازه از پیچ راهرو گذشتت با دیدن ستمین به آن حال، ترسیده اشک هایش 

 جاری شد. جلو رفت و دستانش را گرفت.
 چی شد خاله؟-

 به اشک های سیل وارش چشم دوخت.
 مامانم چی شد؟-

 دست روی گونه های خیسش کشید. سمین به تندی 
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ستعی کرد بر خود مستل  باشتد. ورار نبود کستی چیزی بفهمد. به خصو  
نوال! اگرچته ستتختت بود. امتا عاوالنه به ن ر می رستتید که خواهرزاده اش 

 چیزی از مواو  نفهمد.
 چیزی نیست عزیزم.-

 بغ  داشت خفه اش می کرد.
 مامانت خوبه!-

 ند.مهتاب با بهروز نزدیکشان شد
از نگاه مهتاب بیزار بود. شتتیطان را در نگاه این زن می دید. بهروز شتتانه های 

 نوال را به حبس بازوانش درآورد.
 دکتر چی گفت؟-

حااتتر بود بمیرد، اما با این خانواده هم صتتحبت نشتتود. با نفرت رویش را 
 برگرداند.

 به کوری چشم دشمناش خوبه!-
هی بته نوال انداخت که میان بازوان مهتتاب لبخنتد خبیثتانته ای زد. نیم نگتا

 پدرش به حرف هایشان گوش می داد.
 بد نبود این مثال خاله را هم از میدان به در می کرد.

 خب خداروشکر!-
 رو به بهروز ادامه داد:

واال ستتمین جتان یک جوری گریه کرد من گفتم خدای نکرده اتفاوی برای -
 گلبرگ افتاده. هر چند...
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 سمین را هدف گرفت.مردمک های عسلی 
از احستتاس عمیقت خبر دارم. چه چند ستتال وبل که با هر بهونه ی ناچیزی -

 الم شنگه می کردی...
 با دست به صورت خیسش اشاره کرد.

 چه حاال که اتفاوی نیفتاده و این طفلک رو هم نگران کردی.-
ستمین دندان فشترد. خوب می دانستت من ورش از چند سال پیش، درست 

ن استتت. همان ووتی که گلبرگ هفده ستتاله با صتتورت کبود به خانه کدام زما
 شان رفته بود و او زمین و زمان را به هم دوخت تا حقیقت را اثبات کند.

دلش می خواستتت فق  چند ثانیه بمیرد. بمیرد و این همه عذاب خواهرش را 
 نبیند. گلبرگش را زود بزرگ کردند. گلبرگش را زود وستت  مهلکه رها کردند.

 حاال هم که...
بغ  گلویش را بستتت. این ستتگ مصتتب بغ  کته نبود، غده ی بدخیم 

 روزگار بود.
لب بهروز ک  شتتد. خواهرش که بازی راه می انداخت ادامه دادنش عجیب 

 می چسبید.
ولی خب گاهی احستتاستتات بیش از حد هم خوب نیستتت. مثل ستتمین -

 خانوم که احساساتشون یک زندگی رو از هم پاشوند.
لند کردن آنی نوال و نگاه شتتگفت زده اش، لبخند به چشتتمان مهتاب ستتر ب

هتدیته کرد. و کیش و متات! این ختاله ی مثال خاله از دور ولب و ذهن نوال 
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خارج شتتده بود. حاال فق  یک شتتخصتتیت اصتتلی مانده بود تا همه چیز بر 
 ووف مراد شود.

 گرد نگاه ستتمین غبار گرفت. از آن عستتلی شتتفاف، حاال یک عستتلی کدر و
 گرفته مانده بود.

به ستتر پایین افتاده ی دردانه ی خواهرش خیره شتتد. خوب بلد بودند چطور 
 عروسک ها را در دستانشان ب رخانند.

 ولبش، رو به این تصویر چشم بست و عقلش، تاسف بار سکوت کرد.
 پاهایش را حرکت داد و پشت به آن ها به طرف اتاق گلبرگ راه افتاد.

ایستتاد و به پلک های بسته اش نگاه کرد. صورت بی روحش باال ستر گلبرگ 
با لب های خشتتک شتتده اش دلش را به درد می آورد. دنیا هرگز با خواهرش 
متدارا نکرده بود. همیشتته ی ختدا گلبرگ جنگیتد و دنیتا وتدرتمند تر از وبل 

 جنگ دیگری به راه انداخت.
 انگشت شست و سبابه اش را روی چشمانش فشار داد.

ی اتعیف گلبرگ باعث شد دستش را بردارد. پلک های نیمه بازش را سترفه 
 که دید با محبت یاسی رنگی به صورتش دست کشید.

 بهتری؟-
آب دهانش را وورت داد تا کمی از خشتتکی دهانش برطرف شتتود. آرام لب 

 زد.
 نوال کجاست؟-

 ."ولبش آه کشتید. مادر بودن با یک واژه هم ودم بود. همیشه و هرجا! "نگرانی
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 لبخند مالیمی زد تا نگاه پر دردش را پوشش دهد.
 گفتم بیرون باشه تا بهوش بیای.-

 مردمک های گلبرگ، به دیوار سفید روبرویش خیره شد.
 با دکتر حرف زدی؟-

 نور از صدایش پر کشید. سرد بود و خاموش!
 نوالم بود؟-

خبر این حرف ها از طرف خواهرش، یعنی او همه چیز را می دانستتت. یعنی 
 داشت که چه دردی در جانش ریشه دوانده تا نفس هایش را ببرد.

 چرا به من نگفتی؟-
 نوال هم اونجا بود؟-

 به تخت چسبیده به پنجره نگاه کرد که پیرزنی روی آن خوابیده بود.
 یعنی انقدر غریبه بودم؟-

 گلبرگ سرفه کرد. آهسته و خفه!
 نوال هم اونجا بود؟-

در روستتری کرم رنگش، او را به یاد خانم جان  صتتورت واب گرفته ی پیرزن
می انداخت. چقدر زود گذشتت آن روزهایی که چشمشان پی کشمش های 
تته جیتب ختانم جتان بود. چقتدر خودشتتیرینی می کردند تا مشتتتی از آن 
انگورهای خشتتک شتتده نصتتیب دستتتان کوچکشتتان شتتود. آه کشتتید. زمان 

 همیشه زود می گذشت. زود و ترسنا !
 .نه! نبود-
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ستتجتاده اش را بتاز کرد. در دلش هزاران درد نتاگفته فریاد می کشتتید. بوی 
نرگس که در بینی اش پی ید نوستتتالژی خاکستتتری رنگی در یادش نقاشتتی 
شتتد. ستتهراب عاشتتق گل نرگس بود. گلبرگ که برایش نرگس می خرید می 
خندید و می گفت "تو که خودت نرگستتی. صتتدات درستتت مثل عطر نرگس 

" یادش بخیر! یاد آن ستتال های دور که حاال توهمی بیش به ن ر نرم و لطیفه.
 نمی رسید بخیر!

خم شتد و به ستجده رفت. اشک هایش هم ون شبنم های صب  گاهی، نم 
روی گونه اش نشتتاند. چه شتتد که همه چیز به هم ریخت؟ چه شتتد که لب 

هر مهای خندان ستهراب دیگر به روی او نخندید؟ کجا را اشتباه رفته بود؟ به 
ب*و*سته زد. یعنی لبخند سهراب هم تبدیل به آرزو شده بود؟ تسبی  یاووتی 
رنتگ را در مشتتت فشتترد. فق  خدا می دانستتت چقدر دلتنگ بود. دلتنگ 
لبخنتد مستتیحایی برادرش؛ دلتنگ گلبرگ گفتن های مادرش؛ دلتنگ تشتتر 
رفتن های پدرش هنگام اذان صتب ! به دلتنگی آخرش که رسید خندید. از آن 
خندهایی که بوی خون می داد. از همان هایی که مزه ی ستم را رو سفید می 

 کرد.
چه صتتب  هایی که آرزو می کرد پدرش خواب بماند و بگذارد او حداول یک 
صتتب  را راحت بخوابد. هق هقش را در گلو خفه کرد. حاال جای آرزوهایش 

د تا می کر جا به جا شتده بود. چندین سال بود که هنگام اذان صب  گوش تیز
پتدرش بته او تشتتر بزند. و چه آرزوی محالی!  حاج حیدر و بخشتتش اوالد 

 عاق شده؟



wWw.Roman4u.iR  051 

 

پیشتتانی اش را به مهر چستتباند و چشتتم بستتته هق زد. پروردگارا! همین یک 
دختر برایش متانده بود. تو را به خداییت وستتم او را از دستتت ندهد! تو را به 

ا وادار کرد که عقب نشینی کند. بزرگی ات عزیزکرده اش نرود! درد ولبش او ر
 نفس هایش را کش داد و بغ  سنگ شده روی گلویش را رها کرد.

از حالت ستجده درآمد و نشتستت تا نفسش باال بیاید. دست روی سینه اش 
فشتترد. جای ستتمین خالی که بداند خواهرش از استتترس دادگاه فردا چیزی 

 نمانده از هوش برود.
 حکم واای و نگاه دخترش! دلش بی تاب بود و آشوب! آشوب

آلبوم عکستی را که مخصتو  نازکرده اش بود از کنار سجاده برداشت. نوال 
را در ختانته داشتتت و بتاز هم دلتنگش بود. این روزها همه چیز عجیب بود. 
آلبوم را بتاز کرد. جثته ی کوچتک دخترش در عکس، لبخنتد بته لبش آورد. 

را ورق زد. نگاهش رنگ درد دردانته اش کی آن وتدر بزرگ شتتده بود؟ آلبوم 
گرفتت. چقدر آن روزی که این عکس را گرفته بود از تنهایی خودش اشتتک 
ریختته بود. درستتت زمانی بود که تمام راه های ارتباطی اش با ستتمین وط  
شتده بود. چه روزهایی را پشتت ستر گذاشت تا به این نقطه برسد. تقدیر چه 

 صفحه هایی که برایش باز نکرده بود.
نتوانستت ورق بزند و ادامه دهد. آلبوم را بستت و از جا بلند شد. ووتش  دیگر

 بود اتمام حجت کند. با خودش؛ با خدای خودش و در آخر، با ولبش!
 چادر را روی سرش مرتب کرد و وامت بست.

 مامان؟-
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دلش وبل از آنکه ذهنش فرمان ستتخن گفتن را صتتادر کند بی تابانه زبان باز 
 کرد.

 جان مامان؟-
 وال، بی توجه به م  بودن صدای گلبرگ، پر چادرش را به دست گرفت.ن

 خواب بد دیدم مامان! بیا پیش من بخواب.-
ولبش می خواستت جامه بدرد و از سینه اش بیرون بزند. امشب شب عجیبی 
بود. دلتنگی گلبرگ عجیب بود. ترستتیدن نوال عجیب بود. امشتتب همه چیز 

 اال کشید تا صدایش بهتر شود.یک طوری بود. آرام بینی اش را ب
 نترس عزیزم! نمازم رو می خونم میام.-

دختر  با چشتتمانی که زیر نور آباژور دو دو می زد به صتتورت مادرش نگاه 
 کرد.

 نه! بیا همین االن بریم.-
 گلبرگ لبخند زد. موهای نوال را پشت گوشش گذاشت.

 می خوای با هم نماز بخونیم بعد بخوابیم؟-
 را عقب کشید. اخم هایش در هم شد.نوال خودش 

 اینجوری با من حرف نزن. مگه ب ه ام؟ -
لبخنتد از روی لبتان گلبرگ پر کشتتید. از کی دخترش محبت های او را ب ه 

 بودن فر  می کرد؟
 چت شده نوال؟ من فق  ازت سوال پرسیدم.-
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ولی یک جوری پرستیدی انگار بیشتتر از هفت سال سن ندارم. عمه راست -
 تو هنوز من رو ب ه می بینی. می گه.

 دلش می خواست سر خودش را به دیوار بکوبد.
 عمه ات خیلی غل...-

 نفسی کشید و سعی کرد خودش را کنترل کند.
عمه ات اشتتباه کرد. من تو رو ب ه نمی بینم. اتفاوا دیگه بزرگ شدی. و من -

 هم این رو می دونم.
 اخم های دختر  تنگ تر شد.

 عمه با دخترش رفتار می کنه تو با من رفتار نمی کنی.ولی اونجوری که -
 همان طور که عقب عقب می رفت ادامه داد:

 اصال خودم می خوابم. نمی خواد تو بیای.-
 رویش را برگرداند و به طرف اتاوش پا تند کرد.

 او رفت و زمزمه ی "نوال" در دهان گلبرگ ماند. متاسف سر تکان داد. 
 و توکل بر خدا!

انی دستتانش را به هم پی ید و به دری نگاه کرد که نوال در آن با وااتی با نگر
پرونده صتتحبت می کرد. بهروز با وکیلش در حال حرف زدن بود و همین هم 
به تشتتویشتتش دامن می زد. در حالی که پای راستتتش را تند تند تکان می داد 

با  وستعی داشت بفهمد بهروز به وکیلش چه می گوید. چشمانش را ریز کرد 
دوتت بته حرکتت لبتانش خیره شتتد. پتایش را تنتدتر تکتان داد. لعنتی! لب 
خوانیش همیشته افتضا  بود. تالشش بی فایده بود. حتی یک کلمه از حرف 
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هایشتان را هم نمی توانستت متوجه شتود. به خصتو  که آرام صحبت می 
کردند. کاش حداول ستتمین می توانستتت امروز را با او بیاید. ولی حیف که 

 ور سجاد در خانه مان  از همراهی خواهرش شده بود.حض
 صتدای باز شدن در او را به خود آورد. با عجله بلند شد و به طرف نوال رفت.

 چی شد؟ چی گفت؟-
 دختر  نگاه از چشمان مادرش گرفت.

 چیز خاصی نگفت. فق  ازم چندتا سوال پرسید که جواب دادم.-
 هروز را از پشت سر شنید.گلبرگ خواست ب،رسد چه سوالی که صدای ب

 اذیت که نشدی؟-
 نوال شانه باال انداخت و "نه" آهسته ای لب زد.

بهروز به طرف وکیلش برگشتت و با چشم و ابرو اشاره کرد که برود از واای، 
 شر  پرونده را ب،رسد. گلبرگ اشاره اش را دید و کالفه پا به پا کرد.

 همینجا وایستا نوال! می رم ب،رسم چی شده. -
 بهروز لبخند زد. بی هیچ تشویش و آشفتگی ای!

 نوال بی حرف سر تکان داد. 
 مامانت همیشه انقدر عصبیه؟-

 ابروان دختر  بهم نزدیک شد.
 مامان من عصبی نیست.-

 بهروز اخم مصنوعی ای کرد و موهای بیرون ریخته ی نوال را بهم ریخت.
 خالق!چه بدا-
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 نوال خودش را عقب کشید و دست به شالش برد تا از سرش نیفتد.
 امشب مهتاب برای شام دعوتت کرده. کی بیام دنبالت؟-

 سرش را پایین انداخت. حرف های واای کمی او را به فکر فرو برده بود.
 فردا امتحان دارم نمی تونم بیام.-

برده بود.دروغگویی  بهروز پوزخنتد زد. دخترش هم یک ار  هایی از گلبرگ
 با چاشنی سادگی.

 فردا تعطیل رسمی دخترم! وبل از دروا گفتن فکر کن.-
 نوال، شرمنده سر  شد. به گونه اش دست کشید و لب گزید.

 من...-
مجبور نیستتتی برای اینکه کنارمون نباشتتی دروا بگی. فق  کافیه بگی که با -

 ما راحت نیستی.
تما پدرش خیلی ناراحت شتتده. انکار نوال کودکتانته بتا خودش فکر کرد ح

 کرد.
 نه نه! اتفاوا من خیلی عمه مهتاب رو دوست دارم. من فق ...-
 نوال کسی تو زندگی مامانته؟-

 دختر  متعجب سر بلند کرد.
 یعنی چی؟-

 بهروز دستی به پشت گردنش کشید.
 من ورم اینه که مردی باهاش نیست؟-

 بیشتر توای  دهد.چهره ی گنگ نوال باعث شد هوفی بکشد و 
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 یعنی وصد ازدواج نداره؟-
نوال تتا رفتت جواب بدهد گلبرگ از اتاق خارج شتتد. اخمش بیشتتتر از هر 

 ووتی درهم بود.
 بهروز آرام، طوری که فق  خودش و دخترش بشنوند گفت:

تو که گفتی عصتتبی نیستتت. این که کلت بدی دستتتش هر دومون رو ترور -
 می کنه.

 گرفت.از حرف پدرش خنده اش 
گلبرگ دستت پشتت دخترش گذاشت. در چشمان مرد آزار دهنده ی زندگی 

 اش با کینه نگاه کرد.
 بریم نوال! کارمون اینجا تموم شد.-

 سر تا پایش را روت انگیز برانداز کرد.
 البته فعال!-

 نوال به طرف مادرش برگشت.
 می شه من با بابا بهروز برم؟-

 بیم در دل گلبرگ کاشت.سوالش لبخند روی لب بهروز آورد و 
 من ورت چیه؟-
 آخه عمه مهتاب دعوتم کرده. بعد شام برمی گردم.-

متارهتای وحشتتت از دیواره هتای ولبش بتاال رفتت. نکند دخترش را هوایی 
کنند؟ همین حاالیش هم نوال دو هوا شتتده بود. وااتتی گفته بود دادگاه بعد، 

کرد. انتخابی که یا او را  دادگاه آخر استتت. دادگاهی که نوال باید انتخاب می
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می کشتت و یا سربلندش می کرد. نکند تا آن ووت تصمیم دخترش را عو  
کننتد؟ نوال فق  ت تاهر می کرد که بزرگ شتتده، در حالی که هنوز افکارش 

 کودکانه بود. دل را به دریا زد تا دل دخترکش نشکند.
 بعد از شام زنگ بزن بیام دنبالت!-
 من می رسونمش!-

 ه به بهروز ادامه داد:بی توج
 فق  از یازده شب نگذره.-

ک  خند بهروز معنادار بود. چه معنایی را نمی دانستتت. اما می دانستتت که 
 یک چیزی پشت آن ک  خند مرموز وجود دارد.

**** 
 آوای ارسالن؟-

 نگاهش به طرف پیشخدمت برگشت.
 خودم هستم. بفرمایید!-
 یک خانمی بیرون باهاتون کار دارن.-
 عجب به خودش اشاره کرد.مت
 با من؟ مطمئنید؟-

 اردالن لبخند شیطنت آمیزی زد و وبل از پاس  پیشخدمت، جواب داد:
 آره داداش! اینم یکی از همون خواستگارای سمجته البد.-

 با حالت تاسف باری رو به پیشخدمت سر تکان داد.
ز رو ا نمی دونی ما چه مصتیبتی داریم از دستت خواستگاراش! پاشنه ی در-

 جا کندن از بس اومدن و رفتن. این داداش ما هم...
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ارستالن آرام به پشتش زد و در حالی که کتش را از روی صندلی برمی داشت 
 گفت:

 لودگی نکن پسر!-
 اردالن خندید.

 جون داداش بذار این یک ذره رو بگم.-
 بار دیگر به طرف مرد برگشت.

 دی ناز داره. البته...آره داشتم می گفتم. این داداش ما هم زیا-
 ریز خندید.

 از حق نگذریم دلبریه برای خودش!-
مرد پیشتتختدمتت در حتالی کته خنتده اش گرفته بود "بااجازه ای" گفت که 

 اردالن مان  شد.
ا نه داداش! دو دویقه وایستتتا بذار از حستتناتش بگم بلکه شتتما هم طالبش -

 شدی.
 ارسالن به تاسف سر تکان داد. 

 رادرش را که دید نیشش را بازتر کرد. شیطان چشمکی زد.سر تکان دادن ب
 واال از شما چه پنهون، راستش ما سر جهازش مشکل...-

 ارسالن چشم غره رفت.
 ممنون آوا! شما بفرمایید. این برادر...-

 اردالن میان حرفش پرید.
 بابا بذار حرفم رو بزنم. آره دیگه. این شد که هر چی خواستگار اوم...-
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به پیشتتخدمت اشتتاره کرد که برود. او هم با خنده ستتری تکان داد و ارستتالن 
 راهش را ک  کرد.

 چهره ی اردالن پژمرده شد.
 ای بابا! این چرا رفت؟-

 چشمانش از شیطنت برق زد. سری تکان داد و با حالت فهمیده ای گفت:
 ولی دلش پیش من گیر کرده بودا. دوت کردی؟ -

 ادامه داد:به راه رفته اش خیره شد و 
هی به چشتتمام نگاه می کرد لبخند تحویلم می داد. دیدی چشتتماش چه -

 رنگی داشت؟
 ارسالن، خندان سرش را به چپ و راست تکان داد.

 آدم نمی شی نه؟-
 اردالن چشمانش را ریز کرد.

 به ن رت اون خانمی که بیرون منت رته واوعا خواستگارته؟-
 به نشانه ی نفی باال برد.لبش را به دندان گرفت و ابروانش را 

 نوچ! تو آدم بشو نیستی.-
 کت خاکستری رنگش را به تن کرد.

 می خوای باهات بیام؟-
 به صورتش نگاه کرد. لبخند اردالن از مزا  دیگری خبر می داد.

 می ترسم یک ووت خدای نکرده...-
 به دستانش نگاه کرد که برای جلوگیری از خنده اش روی دهانش نشست.
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 تت کنن.بی عف-
بته مردهایی که دور میز نشتتستتته بودند نگاه زیر چشتتمی انداخت. حواس 
دوتتایشتتان بته آن هتا بود. این پستتر آدم نمی شتتد. همینش مانده بود مردم 
درموردش فکر دیگری کننتد. چشتتم غره اش اینبار محستتوس تر شتتد. رو 
برگرداند و به طرف خروجی تاالر گام برداشتت. فکرش مشغول شد. مشغول 

ی که وست  مجلس عروستی، شتجاعت به خرج داده بود و از پیشتتخدمت زن
خواستتت که او را صتتدا کند. ذهنش جز مادرش به فرد دیگری نمی رفت. اما 

 آخر...
هوفی کشتتید و در شتتیشتته ای را هل داد. فکر کردن فایده ای نداشتتت. با باز 
شتتدن در و بختار خارج شتتده از دهانش، لبه های کتش را بهم نزدیک کرد. 

 حقیقتا که عروسی در زم*س*تان کار احمقانه ای بود.
بته اطراف نگتاه کرد. امتا جز چند پیشتتخدمت و پستترخاله ی پدرش که به 
عنوان میزبان در حال خوش آمدگویی بود کستتی را ندید. کمی پیش تر رفت. 
برای خودش شتتانه ای باال انداخت و فکر کرد شتتاید وضتتیه یک ستتر به ستتر 

 پشت کرد تا برگردد که... گذاشتن دوستانه بوده.
 ارسالن!-

 متعجب به طرف صدا برگشت. از دیدن زن مقابلش بیشتر تعجب کرد.
 تو اینجا چیکار می کنی؟-

 نرگس پر چادرش را بهم نزدیک کرد و سرش را پایین انداخت.
 باور کن چاره ای نداشتم جز اینکه اینجا ببینمت.-
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برش انداخت و اخم کرده  ارستالن دستتانش را مشتت کرد. چشمی به دور و
 به طرف وسمت تاریک باا رفت.

 دنبالم بیا!-
 به جایگاه مورد ن رش که رسید از حرکت ایستاد و به سمتش برگشت.

 می شنوم! -
 رگ گردنش برجسته شد.

چی بتاعتث شتتده تو این اواتتا  به خودت جرات بدی من رو بکشتتونی -
 اینجا؟

 نرگس به گونه اش دست کشید.
 نبودم هی ووت چنین کاری نمی کردم ولی راا...اگه مجبور -

 ارسالن لب روی هم فشرد و با حر  دهان باز کرد.
کارت رو بگو! ستفستطه نکن. بگو واسته چی تویی که یک زن شوهر داری -

 وس  مهمونی طالب دیدنم شدی.
 نرگس با خشم گفت:

 انقدر شوهر داشتنم رو به روم نیار!-
 نده ی کنایه آمیزی کرد. تکرار کرد:ابروانش باال رفت. حیرت زده خ

 شوهر داشتنت رو به روت نیارم؟-
 سر تکان داد. پیوسته و با طعنه!

 جالب شد.-
 با چشمانی ریز شده سرش را به نشانه ی نفهمیدن  ک  کرد. 
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 اونووت از کی تا حاال؟-
نرگس خودش را جم  کرد. ارستالن که این شکلی با او حرف می زد استرس 

 می گرفت.
 خواهش می کنم به حرفام گوش کن!-

 سکوت ارسالن را که دید آهسته گفت:
 تو راست می گفتی. بدون تو دیگه هیچ کسی واسه من مرد نشد.-

ارستالن تیز و برنده نگاهش کرد. دندان فشرد و سربرگرداند. خواست رد شود 
 که نرگس آستین کتش را گرفت.

 خواهش می کنم!-
 مان  خال  شود. دستش را تکان داد تا از این

 نرگس شانس آخرش را امتحان کرد.
 تو رو جون زندایی انیسه!-

 ارسالن محکم دستش را کشید و آستینش را از میان انگشتان نرگس درآورد.
 گام برنداشته، نرگس راهش را سد کرد.

 حرفام رو بزنم بعد برو! وسمت می دم.-
 کوره ی آتشرگ پیشتتانی اش نب  گرفت. تنش در آن ستترمای زم*س*تان 

بود. در خاموشتی و خشم بی انکاری به سنگ فرش زیر پایش خیره شد. اگر 
غیرتش اجازه می داد دو مشتت جانانه نثار دهانی می کرد که با وجود داشتتتن 
همستر، جلوی راه او سبز می شد. حیف که زن بود و او هم در واموسش نبود 

 دست بلند کردن روی یک زن!
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 در آن حلقه زده بود به صورتش خیره شد.نرگس با چشمانی که اشک 
 من دروا گفتم ارسالن!-

دستتان مشتت شتده اش را ستفت تر مشت کرد. طوری که از فشار زیاد، رگ 
 های دستش باال آمد.

حتد خودت رو بتدون و بتا من طوری رفتتار نکن کته انگتار خیلی بتا من -
 صمیمی ای! بار دیگه انقدر آروم رفتار نمی کنم.

 توجیه کرد.نرگس خود را 
 باشه باشه! دیگه نمی گم. باور کن از روی عادته.-

پوزخند ارستتالن چنان تلخی ناخالصتتی داشتتت که زمین زیر پایش را هم 
 شرمنده کرد.

 حرفت رو بزن!-
 مامان مجبورم کرده بود.-

ارستالن خندید. شتستت دست راستش را باال برد و به گوشه ی ابروی چ،ش 
 سام اطراف انداخت. سرد بود و تاریک!کشید. خنده اش ترس در دل اج

 اونووت مجبور به چی؟-
 نرگس دست جلوی دهانش گرفت تا صدای گریه هایش خفه باشد.

 مجبور به بودن با مردی که تو داشتن دارایی، چند پله باالتر از تو بود.-
دل ارستتالن وهقهه زد. از آن وهقهه هایی که نفس به نفس با گریه همراه بود. 

ه ای ایستتاد و ن اره گر به چر  گردان دنیا، با افستوس سر تکان عقلش گوشت
 داد.
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 خودش اما، با چهره ای خنثی چشم باال آورد.
 تو هم به پله های باالتر دل بستی.-

 چادرش را از ن ر گذراند و نگاهش پر از تاسف، فریاد دریغ سر داد.
 حاشا نکن که صفحه ی افکارت پیش من یکی بدجوری بازه.-

در خود جم  شتد. چشم چرخاند تا لح ه ای تیله های وهوه ای رنگ  نرگس
را مهمان مردمک هایش کند. نگاه ارستتالن به پر چادرش، باعث شتتد در دل 

 آه بکشد. و چه آرزوی محالی! ارسالن و نگاه به چشمان ناموس مردم؟
 لب به اعتراف گشود. یک واژه ی اشتباه او را به کجاها که نکشانده بود.

با توئه! وستوسه شدم. وسوسه ی یک خونه ی م*س*تقل بدون حضور حق -
مادرشتوهر و برادر شوهرم! وسوسه ی ماشینی که تو نداشتی! وسوسه ی اینکه 
شتتوهرم فق  برای من خرج کنه، نه اینکه نون آور خانواده اش هم باشتته. تو 
راستت می گی. من گول چیزی رو خوردم که تو بعد از چند سال می تونستی 

ه چیزش رو چند درجه باالتر داشتته باشی. شاید چون عقلم هنوز توانایی هم
 در  این مسائل رو نداشت.

 نیشخند ارسالن یک چیزی داشت. یک زهر زهرمانند و جانگیر!
ختب حتاال همته ی این هتا رو داری. پس جلو روی من چیکتار می کنی؟ -

 اصال چی می خوای؟
 تو رو ندارم.- 

خی زن مقابلش حیرت کرد. دوباره رگ هایش چشتتمانش از این همه گستتتا
 ورم کرد؛ دوباره شقیقه اش نب  گرفت؛ دوباره وجودش آتش گرفت.
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 یک جوری برو که دیگه حتی نگاهم از پشت سر هم بهت نیفته.-
 صدایش هموار با خشم آرام شد. غرید:

دارم فکر می کنم ختدا هیچ ستترنوشتتتی رو بی حکمتت نمی نویستته. تو -
که اگر بودی حاال من ستتر پا نبودم. گند می زدی به تقدیری وستتمتم نبودی. 

که تو توی نوشتته هاش نبودی. برو که اگرچه یک روزی با رفتنت شتتکستیم، 
ولی حتاال می بینم اون شتتکستتتن الزم بود تتا خودم رو از نو بستتتازم. 

 م*س*تکحم تر و مقاوم تر!
 ک  خند زد. با طعمی از س،اس خدا!

بابت رفتنت! هر چند دیره، ولی الزمه یک دستتت یک تشتکر بهت بدهکارم -
 مریزاد بشنوی.
 نرگس هق زد.

درباره ام فکر بد نکن. من اینجا نیستتتم چون دلم هوایی شتتده، اینجام چون -
 راا دلش هوایی شده.

 پس باز طرفت یک چیزی کم داشت و تو جا زدی.-
 دست در جیب فرو برد و به درخت افراشته ی پشت سرش نگاه کرد.

یتاد بگیر جتای اینکه بری دنبال یک فرده کامل تر، خودت طرفت رو کامل -
 کنی. وگرنه...
 لبش ک  شد.
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مطمئن بتاش منم دوبتاره برات کم می شتتم. برای تویی کته حرمتت چادر -
روی ستترت رو هم نداری و باعث می شتتی یکی که از دور نگاه می کنه همه 

 سست عنصر و بی بنیه!ی چادری ها رو به یک چشم ببینه. همین اندازه 
 به چشمانش نگاه کرد. نه از روی من ور، بلکه با یک اندوه متاسف! 

ووتشته به خودت بیای. ووتشته بفهمی داشتن یک پسر پن  شش ساله یعنی -
 چی!

 فین فین نرگس زیادی روی اعصاب بود.
ولی من می دونم تو دوستتتم داری. انقتدری که این همه ستتال طرف هیچ -

 زنی نرفتی.
 داداش!-

 سر جفتشان به ارب به طرف صدا برگشت.
چشتمان ستر  اردالن نشان از شنیدن حرف هایشان می داد. نرگس چادرش 
را جلوتر کشتتید و ستتر پایین انداخت. ارستتالن اما، در خشتتمی ودرتمند در 
حال خفه شتدن بود. این زن با خودش چه فکر کرده بود که چنین سخنانی را 

رفتت. بته او بود گردن این زن را خورد می کرد.  گویتا می کرد. اردالن پیش
چهره ی ستتر  شتتده ی برادرش، اخم هایش را بیشتتتر درهم کرد. اینطور که 
پیدا بود این زن خیال نداشتتت دستتت از ستتر برادرش بردارد. پوزخند کینه 
توزی زد. آن ستتال هایی که رفته بود هم همینطور بلبل زبان بود. حرف های 

 ست تا مرز بی نهایت آدم را عصبانی  کند.او و مادرش می توان
 ارسالن نگاه برنده اش را به نرگس دوخت. 
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 به حرمت دخترعمه بودنت اینبار حرفت رو نادیده می گیرم.-
 انگشت سبابه اش را باال آورد و تاکید وار تکان داد.

 همین یک بار رو!-
 دندان سایید.

ه هر دلیلی که می خواد به والی علی بار دیگه جلو روم ستتبز بشتتی حاال ب-
 باشه، چشم روی همه چیز می بندم و جور دیگه متوجه ت می کنم.

 رو برگرداند و ودم هایش را بلند برداشت تا دور شود.
 نرگس بغضش ترکید. با همان حالش دهان باز کرد.

تو نمی تونی انقدر بی رحم باشتی. تو نمی تونی چشتم هات رو انقدر ساده -
 روی من ببندی.

 را وورت داد. هقش
 مجازات اشتباهم این نیست.-

اردالن ناباور خندید. این زن را چه می شتد؟ حتما دیوانه شده بود. ارسالن با 
غی  چشتتم بستتتت. فکش از فشتتردن غیرمعمول درد گرفتته بود. خون در 

 چشمانش سفیدی را بلعید.
به طرف نرگس برگشتت. لب باز کرد و همه ی بندهای حقیقت را پشتت ستتر 

 گذاشت.
دیگته الزمته بتدونی بته زودی با زنی که الیقمه عقد می کنم. پس دور و بر -

 یک مرد متعهد نگرد.
 نیشخند زد.
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باید هم جنستتای خودت رو خوب بشتتناستتی. ایندفعه اگه من ستتکوت کنم -
 اون جوابت رو می ده. پس آسوده پات رو از کفشم بکش بیرون.

 ه دور لبانش کشید.انگشت شست و اشاره اش را با حالت خاصی ب
 وبل از اینکه صاحبش پیدا بشه.-

حقیقتت رو برگردانتد و دروا بته زانو درآمد. اردالن شتتگفت زده لبخند زد. 
گویا او در آن جم  از همه رااتتی تر بود. نرگس با نگاهی مات، ثابت ماند. 

 اینبار که گام هایش حرکت کرد بی مکث دور شد.
 کرد و آرام گفت:اردالن به جای خالی برادرش نگاه 

 ب سب به زندگیت دختر عمه! این چیزها عاوبت نداره.-
نفستتش را در ستترما رها کرد و اینبار مردمک هایش را به بخار پخش شتتده در 

 هوا دوخت.
 دیر یادت اومد ارسالن همون مردیه که می خوای.-

لبخندهای پر از اشتک برادرش را یاد آورد. نگاه پژمرده اش را؛ غرور شکسته 
ش را! دلش مشتتتی زخم خورد. چته روزهتایی بود آن روزهتا! برود که دیگر ا

 برنگردد.
 دیر شد برای جبران عاشق کشیت.-

چشتمانش را به دیوار خاکستری تاالر دوخت. دلش آه نامحسوسی کشید. آن 
 روزها خانه شان ماتم کده بود.

ارستالن درستت همون روزی که حلقه به دست کارت عروسیت رو آوردی -
 رو توی خاطراتش کشت. می دونی چرا؟ تو
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گریه های نرگس دلش را نسوزاند. ولبش را در مشت گرفت و تلخی آن لح ه 
 ها را در گورستان ذهنش به خا  س،رد.

 چون تو ذاتش نبود به زن شوهر دار فکر کنه.-

*** 
متاشتتین را در حیتا  پتار  کرد و به اردالنی که در چهار طاق را می بستتت 

تی به بینی اش کشید. با وجود روشن بودن بخاری در ماشین، لبخند زد. دست
باز هم سترد بود. ماشین را خاموش کرد و پیاده شد. منت ر ماند تا اردالن هم 

 همقدم با او شود.
 عزیز چی زیر گوشت پچ زد؟-

 اردالن مرموز لبخند زد.
 کی؟ پس چرا من نشنیدم. البد اشتباهی متوجه شدی.-

 ت سر گذاشت.ارسالن پله ها را پش
 درباره همون چیزی که زیر گوشت گفت باهاتون حرف دارم امشب!-

ارستتالن در خانه را باز کرد و وارد شتتد. اردالن ولی، پاهایش روی آخرین پله 
 ثابت ماند. نرمک نرمک یک لبخند مالیم روی لبانش جان گرفت.

که  انیسته به اشتاره های اردالن چشم غره رفت و روی مبل نشست. در حالی
 زانوانش را می مالید گفت:

 بگو مادر! چی می خواستی بگی؟-
ارستالن سرفه ی مصلحتی ای کرد و سرش را پایین انداخت. صدای بمش را 

 رها کرد. ووتش بود لبخند به روی لب های مادرش بنشاند. 
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می خوام درباره ی اون خانمی که گفتی فکر کنم. ووتشته به زندگیم ستامون -
 بدم.
*** 

 را با بغ  باال برد و همانطور که تکانش می داد با خشم غرید:گوشی 
 این چیه؟ این چیه نوال؟-

نوال ستر پایین افتاده اش را باال نیاورد. چطور باید به مادرش تواتتی  می داد 
عاشتق است؟ چرا مادرش دوست داشتن را در  نمی کرد؟ چرا به جای آنکه 

 می کشید؟بگذارد او از عشقش دفا  کند سر او فریاد 
 گلبرگ عاجز از همه ی حس های عالم به دیوار تکیه داد.

 پس اون مشاوره ی لعنتی چی بهت می گه؟-
روی دیوار ستر خورد و وطره اشتکی م*س*تاصل از چشمانش چکید. زمین 
شتد تکیه گاه بدن ستستت شده اش و ولبش بی رمق در تکاپوی آرام ساختن 

 احساسش الالیی خواند.
می کنی؟ چی کم گتذاشتتتم که اینجوری داری ازم انتقام  چرا انقتدر اذیتم-

 می گیری؟ خسته ام کردی نوال! خسته!
نوال، محکم لبتانش را روی هم فشتترد تتا اشتتکش فرو نریزد. چطور بتایتد 

 مادرش را متوجه عشقش به یونس می کرد؟ لب هایش، لرزان تکان خورد.
 یون...-

 نفسش را نامحسوس بیرون داد.
 یست که تو فکر می کنی.یونس اونجوری ن-
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گلبرگ بته گوش هتایش شتتک کرد. خداوندا دخترش چه می گفت؟ یونس؟ 
پروردگارا چه بر ستتر نوال ستتر به زیرش آمده بود؟ دستتت جلوی صتتورتش 
گرفتت و شتتانته هتایش لرزیتد. همته چیز بته هم پی یده بود. مهلت دادگاه 

سر و پا،  آخرشتان مشتخ  شتده بود و نوال هنوز در گیر و دار آن پسر  بی
 دست و پا می زد.

مشتتتاورش می گفتت نوال خودش نمی خواهتد عو  شتتود. می گفتت او 
نخوابیده، فق  خودش را به خواب زده. حرف های دکتر از ذهنش گذشتتت و 
او با خودش فکر کرد چقدر ستخت استت بیدار کردن کسی که خودش را به 

 خواب زده.
 دوخت.دست روی گونه های خیسش کشید و به دخترکش چشم 

چرا نمی فهمی تو فق  براش مثتل یتک بتازی می مونی. اون اگته تو رو می -
خواستتت عین موش تو ستتوراخش وایم نمی شتتد. اگه فق  یک درصتتد اون 

 چیزی که فکر می کنی آدم بود فرار نمی کرد.
ستکوت دختر  باعث شتد چشم ببندد. یعنی دخترش خودش را به حماوت 

دانه اش را بیدار کند؟ دیگر حتی شتتک بتاخته بود؟ یعنی دیگر نمی شتتد در
داشتتت نوال او را به عنوان ستترپرستتت انتخاب کند. دوهفته ی دیگر زمان 
دادگتاه بود و آنووتت هنوز هیچ چیز وطعی نبود. ولبش کته تیر کشتتیتد آب 
دهتانش را آرام وورت داد. از جتا بلنتد شتتد. این لعنتی هم بازی اش را تمام 

 د. نفسش را پیوسته بیرون فرستاد. مسافتنمی کرد. ورصتش در آشت،زخانه بو
را با چشتمانش برانداز کرد. این فاصله ی المذهب چرا آن ودر طوالنی بود؟ 

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

070 

ودم اول را برداشتت. ستعی کرد ثابت باشتد و محکم! اصتال چه معنا داشت 
پاهایش بلرزد. در دل خودش را ستترزنش کرد که چرا به حرف ستتمین گوش 

 ا خودش همراه ندارد.نمی دهد و همه جا ورصش را ب
صتتدای اتتعیف نوال ولبش را بته لرز انداخت. از همان لرزهایی که بعد از 
یک زیر باران ماندن طوالنی، به خانه نمی رستتیدی و فق  ودم تند می کردی 

 تا سرپناه بیابی.
 گوشیم رو بده! اون رو عمه برام خریده.-

احاطه کرده بودند دوبتاره آب دهانش را وورت داد. چنگک هایی که ولبش را 
 بیشتر از هر ووت دیگری در جنگ بودند تا ت،ش هایش را از پا بیندازند.

آن ودر جان کند. آن ودر غیرت به خرج داد تا بالخره دستتش به مخفی گاهی 
که برای ورصتش ستاخته بود رستید. نفس آسوده ای کشید. خداراشکر بابت 

ب را باز کرد. بدون آنکه این رستتیتدن! دانته ی ور  را به دهان برد و شتتیر آ
لیوان بردارد دستتتش را زیر آب برد و جرعه ای آب نوشتتید. نفس دومش هم 
آزاد شتتد. بستتتته را ستتفتت در چنگ گرفت. عجب دنیایی بود. ولب به آن 

 ع مت را به یک جسم کوچکتر از بند انگشت نیازمند می کرد.
 مامان!-

خت. و دیگر اشک نریبستته را بیشتتر در دستتش وایم کرد. شتیر آب را بست 
اتتربه ها که تکراری می شتتد دیگر آن عذاب اول را نداشتتت. آن نفس تنگی 

 ها و جان رفتن های اول را نداشت.
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دخترکی که در دهانه ی آشتت،زخانه ایستتتاده بود و چشتتمانش در پی اشتتیایی 
کذایی چر  می خورد واوعا نوال خودش بود؟ همان دختری که ته شتتیطنتش 

 ای کودکانه بسنده می شد؟به دیدن کارتون ه
گوشتی را باال آورد. آن را باز کرد و ستیمکارت را از درونش بیرون کشید. بی 
رو  در چشتتمان دخترش نگاه کرد. صتتدای تگ شتتکستتتن، با اشتتک های 

 جاری شده ی نوال، درست همزمان بود و هماهنگ!
 گوشی را روی اپن گذاشت و از کنارش رد شد. 

آخرش را به نوال مات شده انداخت. آهی کشید ستوی ش را برداشت و نگاه 
و از در بیرون زد. سترش را به طرف آستمان بلند کرد. می شتد که دوباره همه 

 چیز مانند اولش شود؟ می شد که او باشد و عزیزکرده ی نازنینش؟
دروازه را باز کرد و ماستکش را روی صتورتش تن یم کرد. خارج شد و دروازه 

 رف ماشینش برود که...را بست. برگشت تا به ط
ولبش صتد در هزار ت،ش گرفت. احستاستش ثابت و بی فروا چشم تیز کرد. 

 این مرد...
 پروردگارا تصویر مقابلش می توانست حقیقت باشد؟

دلش می خواستت دنیا را صتف کند و برای این تصویر زار بزند. دل دلتنگش 
و  می گرداند.غوغاکنان فریاد می کشتید و تنش در تمنای آغوشی آشنا چشم 

 چه غریب بود چشمی که جای دلتنگی کدر بود و تار!
لب هایش تکان خورد برای گفتن نامی که ستتال ها فق  در ذهنش صتتدایش 

 می زد.

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

071 

 سهراب!-
به ود و باالیش نگاه کرد. حاال آن برادر دوستتت داشتتتنی، مردی خوشتتتیب و 

دیده برفت؟  جاافتاده شتتده بود. و چه کستتی می گفت از دل برود هر آنکه از
 پس چرا دل او هنوز هم عاشق وربان رفتن ود و باالی این مرد بود؟

ستهراب اخم نداشتت، اما جدی بود. گام برداشتت و نزدیک خواهرش شد. 
 خواهری که سنت شکنی کرده بود و ترد شده ی خانواده بود.

 بیا تو ماشینم می خوام باهات حرف بزنم!-
 ده از آب باال و پایین پرید. حقیقتا صتتدایولب گلبرگ مانند ماهی بیرون افتا

ستهراب بود؟ پس سالمش چه شده بود؟ پس واژه های اسمش روی زبان او 
چه؟ به وامتش از پشتت ستر نگاه کرد. افراشته و استوار! پاهایش را تکان داد. 
دلش اشتک ریخت. عقلش نوای دلتنگی ستر داد. پشت سرش حرکت کرد و 

 او وربان رفت. هر ودمی را که سهراب برداشت
درون ماشتتینش نشتتستتت و فکر کرد، چه خوب که آرزو به دل نمانده و بار 

 دیگر کنار برادرش نشست.
 چند ووته با سمین در ارتباطی؟-

ولبش هری ریخت. ستمین؟ بی مقدمه اسم سمین را آورده بود کمی ترسنا  
 نبود؟

 دستانش را بیشتر در جیب پالتویش فرو برد.
کریم بود. آب دهانش را ناشیانه وورت داد. این برادر مثال  ان شتاءالله که خدا

 همخون یک چیزهایی را باید یاد می گرفت، نه؟
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 سالم! خوبم. این سال ها رو هم تونستم با وجود یک ب ه بگذرونم.-
 مکث کرد و بغ  گیر کرده در گلویش را به عقب راند.

 نه بابا گشنگی چیه! شما نبودین ولی خدا که بود.-
 زش چشمانش را فدای زخم ولبش کرد.سو

 چی؟ مرد باال سرم نبود؟ آره خب، ولی خدا بود.-
 صدایش وافیه شکاند و لرزید.

 تنهایی سخت نبود؟ راستش...-
 با بغ  خندید.

 راستش این رو نمی تونم دروا بگم، خیلی سخت بود.-
در خود جم  شتد و وطره اشتک چکیده شتده روی گونه اش را به نداشتن ها 

 بخشید.
 چطوری با هفده سال سن و یک ب ه تونستم خودم رو نجات بدم؟-

 دلش لب گزید تا هق نزند.
 اول خدا و دوم سمین!-

به طرف ستتهراب برگشتتت. به طرف برادری که برایش جان می داد و او اما، 
حتی احوالی ن،رستتیتده بود. نگتاه بی نور ستتهراب بته روبرو حنجره اش را 

شتتت این بغ  بی همه چیز! شتتانه های برادرش زخمی کرد.عجب ودرتی دا
 کمی فرو رفته بود، نه؟ 

ستتهراب به طرف گلبرگ برگشتتت. زیبا و خانم! در یک کالم توصتتیفش از 
خواهر ستتنت شتتکنش! چشتتم چرخاند. روی اند  مویی که از شتتال بافتش 
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بیرون ریخته بود. همان رنگ ذاتی و چشتم نواز! به چشتمانش که رسید دیگر 
دمک هایش را تکان دهد. عجب حکایتی داشتتت این وهوه ای نتوانستتت مر

های روشتتن و تکرار نشتتدنی. مژه های برگردانش که حاال از اشتتک نم گرفته 
بود بیشتتتر از هر چیزی او را یاد کودکی شتتان می انداخت. روزهایی که او را 
پروانه می خواند. روزهایی که گلبرگ می خوابید و او ستتاعت ها به ستتایه ی 

 ایش روی آن صورت لطیف چشم می دوخت.مژه ه
راستتی که از آن روزها چقدر گذشتته بود. روی دلش از ستیمان بی احساسی 

 ماله کشید و چشم روی چشمان منت ر مقابلش بست.
 چرا می خوای سمین رو هم از زندگی بندازی؟-

ولب گلبرگ ناامید ستتر پایین انداخت. عقلش ستتنگی برداشتتت و در دریای 
کرد. ای زمانه، ستتازگار این دل نبودی! بی خیال دوستتت احستتاستتش پرت 

 داشتنی های دنیا!
 این حرف ها بوی یک جدایی تازه می داد. بوی یک رفتن های جدید!

 ورار نیست کسی رو از زندگیش بندازم. اون خواهرمه!-
 پوزخند سهراب خار شد و وس  ولبش جوانه زد.

به ویمت از دستتت دادن  خودت گفتی دیگه اون زندگی رو نمی خوای حتی-
همته مون! خب، به خواستتته ات رستتیدی. پس دستتت بکش از ستتمین و 

 زندگیش!
من کاری با زندگی کستتی ندارم. اون زندگی هم باید  تموم می شتتد. چه با -

شتما یا بی شتما! کاغذی که خ  خطی شتده رو دیگه نمی شته استفاده کرد. 
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رو  تو نمی تونی منپا  کردنشتتم فق  باعث کثیف تر شتتدن برگه می شتته. 
 بابت تصمیمم شماتت کنی.

 نیشخند زد و لرزش صدایش را وورت داد.
 اون هم بعد از این همه سال که یک تنه خودم رو به اینجا رسوندم.-

 سهراب کنایه آمیز نگاهش کرد.
دویقتا کجتا؟ نکنته از ن ر تو ستتتگ دو زدن تو آژانس و خونته ی اجتاره ای -

 جایگاه بزرگیه؟
همت پشتتت ولبش گذاشتتت و کمر خمیده ی دلش را راستتت گلبرگ دستتت 

 کرد.
آره. همین ستتتگ دو زدن تو آژانس و خونته ی اجتاره ای برای من جتایگتاه -

بزرگیه. برای منی که هنوز شتب ها با عروسکام می خوابیدم و ترد شدم. برای 
منی که دستتت های همه به من پشتتت کردن و خودم با دستتت های خدا به 

 اینجا رسیدم.
راب غی  کرد. بته حرمتت ولب از کار افتاده ی پدرش؛ به حرمت گریه ستته

های شتبانه ی مادرش؛ به حرمت صتورت ستر  شتده از سیلی سمین! غی  
 کرد و خروشان دندان سایید.

پس از این بته بعد ستتفت دستتت های خدات رو ب ستتب و کاری به کار -
 ی حاجستتمین نداشتتته باش. نذار یک گلبرگ دیگه هم بشتته زخم زبون برا

 حیدر!
 زهزخند زد.
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بهروزم کته داره دخترت رو ازت می گیره. مونتدم از این بته بعد چی رو می -
 خوای واسطه کنی برای رب  به سمین!

 چشمان گلبرگ لبالب غم، مسکوت سرد شد.
نته بهروز و نته هیچ احتد دیگته ای نمی تونته ب ه ام رو ازم بگیره. در مورد -

رم نداره. ستتمین خواهرمه. و ارتبا  من با ستتمین هم باید بگم ربطی به دخت
 اون صرفا جهت اینه که اون خواهرمه، نه خاله ی نوال!

دستتگیره ی در را به دستت گرفت و خواستت پیاده شود که سهراب زبان باز 
 کرد.

ستجاد فهمیده با ستمین در ارتباطی. ستمین داره به خاطرت اذیت می شه. -
 ماه ها از دیدنش محروم شدیم.مثل همون سال ها که شد پناهت و تا 

صتتدایش خش گرفت. به خاطر بغ  بود یا خشتتم، چندان مشتتخ  نبود. 
چیزی که عیان بود لرزش نامحستوس صدایش بود و گرفتگی اصوات مردانه 

 اش!
تو که نیستتتی. حداول بذار ستتمین برامون بمونه. رفتن تو به ستتالمت، ولی -

 ش محروم نکن.سمین نه! ما رو به خاطر اشتباهاتت از دیدن
گلبرگ دستتتش روی دستتتگیره متات متانتد. پس پتاستت  ندادن های اخیر 
خواهرش دلیل داشتت. پس دوباره شده بود حبس خانه و اسیر ندیدن! ولبش 
یک آه آرام کشتتید. آهی که اگرچه آرام بود، اما ستتینه اش را عجیب محزون 

 .کرد. و چه کسی می دانست خدا شنواتر از هر شنوایی گوش می دهد
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در ماشتتین را باز کرد و اجازه داد اینبار ندیدن ستتمین در تاری  آرزوهایش گم 
 شود.

 پس برو به سالمت داداش بزرگه.-
 مکث کرد. صدایش چرا می لرزید؟

 دیگه سمینم سمتم بیاد من راهم رو ک  می کنم. خیالت تخت!-
 آوایش بدجور ابری بود.

 من یکی رو دیگه اگر بخواین هم برنمی گردم.-
 پیاده شد و خداحاف  آخر را شکننده زمزمه کرد.

بدون نگاه به پشتتت ستتر، ستتوار ماشتتین خودش شتتد و راهش را ک  کرد از 
 همخونی که دیگر روحا همخون نبود.

*** 
 انیسه سبد نان را روی اپن گذاشت و مقابل ارسالن نشست.

تصتتمیمت چیه مادر؟ این موردم که خ  خورد. مادرش می گفت دوماهی -
 ه که دخترش نامزد کرده.می ش

 ارسالن خندید.
این اردالنم هم ین بیراهته نمی گه ها. تا ووتی زن نمی خواستتتیم مورد از -

در و دیوار خونه می ریخت بیرون. حاال که تصتتمیم گرفتیم ستتر و همستتر 
 داشته باشیم همه ازدواج کردن.

 اردالن کتاب به دست وارد آش،زخانه شد.
د کنم زن بگیرم کل دخترهای تهران ازدواج شتتر  می بنتدم اگته منم وصتت-

 کردن ب ه هاشونم به دنیا آوردن.
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 تکه ای نان گرفت و در حالی که گاز می زد گفت:
 از من می شنوی از شگرد استتار استفاده کن.-

 آرام خندید. این پسر برای هر چیزی یک اسم داشت.
 حاال چجور شگردی هست؟-

 را روی میز پرت کرد. اردالن صندلی را عقب کشید و کتابش
هی ی! کتافیته بته عزیز بگی دیگه زن نمی خوام دنبالش نگرد. بعد تو دلت -

 کمین کن. ببین چجوری پاشنه در رو از جا می کنن.
 انیسه پشت چشم ناز  کرد.

 ببین می تونی این پسر رو پشیمون کنی.-
اردالن خیاری از ررف میوه ی وستت  میز برداشتتت و بدون پوستتت گرفتنش 

 گاز بزرگی از آن گرفت.
حاال چرا روی این همستتایه امون فکر نمی کنین؟ زن خوبیه ها! هم خانمه -

 هم خوشگل!
 شیطان چشمک زد.

 تازه از سر داداشم زیاده.-
ارستتالن با مادرش نگاهی رد و بدل کرد. برادرش با تمام یاوه گویی ها، گاهی 

 پیشنهادهایش جدا کارا بود.
 :انیسه اما، با مکث گفت

 اون آخه...-
 ارسالن ابروهایش را باال برد.
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 آخه چی؟ تو که خودت این زن رو پیشنهاد داده بودی وبال!-
 انیسه مردد لب پی اند.

 تو با اینکه وبال یک بار ازدواج کرده بود مشکلی نداری؟ تازه ب ه هم داره.-
 اردالن ساکت عقب کشید و به برادرش نگاه کرد. ارسالن متفکر گفت:

 ل اصلیش همینه؟ یا اون زن...دلی-
 انیسه میان حرفش پرید.

نته متادر! زن خوبیه. فکر بد نکن. من فق  گفتم شتتاید تو با این مواتتو  -
 مشکل داشته باشی.

 ارسالن به میز خیره شد.
من نمی گم اصتتال مشتتکل ندارم. ولی اگه بدونم می تونه همراه لح ه هام -

ینکه من خودم وبال نامزد داشتتتم. آدم بشتته با این مواتتو  کنار میام. مگه نه ا
هتا تو زنتدگیشتتون انتختاب اشتتتبتاه دارن. نمی تونن کته تتا آخر عمر پتای 
اشتتتباهشتتون وایستتتن. من که نمی گم ندونستتته بریم جلو، می گم مطمئن 

 بشیم بعد شما حرف بزن با ایشون!
وارد اتاق استتتراحت شتتد و روی صتتندلی چوبی نشتتستتت. گوشتتی اش را از 

د و روی شتماره ی اردالن مکث کرد. دستش روی اسمش نرفته، جیب درآور
گوشتتی اش زنگ خورد و نام اردالن روی صتتفحه نقش بستتت. لبخندی کن  
لبش النه کرد. استتم این پستتر را هم که در ذهنت می آوردی پشتتت بندش به 

 طریقی راهر می شد.
 من تو کارگام. کجایی داداش؟-
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 گوشه ی ابرویش را خاراند.
 استراحتم. بیا ببینم چی شده باز تو سر از این طرف ها درآوردی.تو اتاق -

 گوشی را که وط  کرد، چیزی نگذشت که اردالن وارد شد.
 چاکر داداش ارسی!-

 ارسالن مشتش را به عالمت تهدید نشان داد.
 باز مشت خونت اومده پایین به وول خودت؟-

 خنده ی اردالن چندان خنده نبود.
 بکنیم از این فکرها داشته باشیم.نه داداش! ما غل  -

 سرش را تکان داد.
 آفتاب از کدوم طرف دراومده تو اینجا اومدی؟-

 اردالن شانه باال انداخت.
 هی ی همینجوری!-

 مکثی کرد و لب روی هم فشرد.
 ام... می گم داداش باالخره چی شد؟-

 ارسالن با گنگی سرتکان داد.
 چی، چی شد؟-
 چیز رو می گم...-

 چانه اش دست کشید و زبان روی لب هایش کشید.به 
 همین وضیه ی خانم سرمدی رو می گم.-

 ارسالن چشم ریز کرد.
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 کدوم وضیه؟ چرا حاشیه می ری، درست حرفت رو بزن!-
 ا داداش! خواستگاری و این ها رو من ورمه دیگه!-
 خب؟-

 بی تفاوتی برادرش کالفه اش کرد.
 وراره چیکار کنی؟ خب به جمالت! می گم تصمیمت چیه؟-
 فعال عزیز داره مقدماتش رو فراهم می کنه.-

اردالن مردد روی صتندلی اش جا به جا شد. مانده بود بگوید یا سکوت کند 
 و این مواو  را جدی نگیرد.

 داداش؟-
 ارسالن از جا بلند شد و فالسک چای را از روی میز چوبی برداشت.

 بله؟-
آورد و دوباره روی صتتندلی اش دو لیوان از ستتبتد مخصتتو  ررف ها در

نشتتستتت. ستتکوت برادرش باعث شتتد ستتر بلند کند. چهره ی پر از تردیدش 
 ابروانش را باال پراند.

 چی شد؟-
 اردالن تردید را پشت ذهنش هل داد و دهان باز کرد.

 این دختره هنوز با یونس حرف می زنه.-
به ستتمتش  اخم هتایش با شتتنیدن نام "یونس" درهم شتتد. لیوان را پر کرد و

 گرفت.
 کدوم دختره؟-
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لیوان را از دستتت ارستتالن گرفت. برای اینکه گره ی ابروان برادرش کمی باز 
 شود شیطنت به لحنش تزریق کرد.

 دختر زنداداش رو می گم!-
 اخم هایش کم نشد که هیچ، بیشتر هم شد.

 لودگی رو بذار کنار اردالن! درست و حسابی حرفت رو بگو!-
 جم  و جور کرد.اردالن خودش را 

 من ورم دختر خانم سرمدیه! ارتباطش رو با یونس وط  نکرده هنوز!-
 تو مگه هنوز با یونس در ارتباطی؟-
نته جون داداش! امروز از دانشتتگتاه برمی گشتتتم ب ته هتا رو دیتدم. اینم -

باهاشتون بود. اومد زیر گوشم پچ زد دختره باهامه، تو چرا برای من ویافه می 
 گیری. 
 ون لیوانش انداخت و به چهره ی سخت برادرش خیره شد.وند در

 حاال می خوای چیکار کنی داداش؟-
 ارسالن اخم آلود به چشمانش نگاه کرد.

 چی رو چیکار کنم؟-
 همین دختر رو! اینکه هنوز با یونس هست.-

 در حالی که ذره ای از جدیت صورتش فروکش نکرده بود گفت:
 داره. اون خودش مادر داره. زندگی دختر مردم به من چه ربطی-

 اردالن چشمانش را درشت کرد.
 یعنی واوعا نمی خوای کاری کنی؟-
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من ته پیازم یا ستر پیاز؟ این مستتئله به من و تو ربطی نداره. تو هم ستترت تو -
 ال  خودت باشه. نمی خواد پی ارشاد کردن دختر مردم باشی.

 چیزی بگی؟ یعنی حتی اگه اون خانم زنت بشه باز هم نمی خوای-
 ارسالن جرعه ای از چایش را نوشید.

اوال که هنوز اون خانم زنم نشتتده. ثانیا هم که به فر  زنم بشتته، باز هم تا -
 خودش نخواد من نمی تونم تو این مواو  دخالت کنم.

 یعنی برات مهم نیست دختر زنت کجا می ره، چیکار می کنه؟-
 مصمم به چشمان اردالن چشم دوخت.

من نگفتم مهم نیستتت. چرا اتفتاوتا خیلی هم مهمه، چون مستتئولیت من -
بیشتتره. ولی باز هم دلیل نمی شته مادرش رو که صال  خواه اصلیشه نادیده 
بگیرم و خودم رو تو دو روز آوا باال ستترش فر  کنم. اون خودش مادر داره. 

ن رینیتاز بته تربیتت یتا هر چیز دیگه ای که باشتته مطمئنا همون مادرش بهت
تصتمیم گیرنده ستتت. من فق  ووتی می تونم صتاحب ن ر بشتتم که خودش 

 ازم بخواد یا مسئله مربو  به زنم باشه. 
 اردالن لیوان چایش را روی میز گذاشت.

 یعنی نمی خوای به خانم سرمدی بگی؟-
 ارسالن با خنده ی تاسف باری گفت:

خبرچینیه! و این اصتتال این کاری که ازم انت ار داری انجام بدم رستتما یک -
 صورت خوشی نداره.

 یعنی وصد نداری باهاش درباره تصمیمت حرف بزنی؟-
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 ارسالن ابرو باال برد.
اون دیگته دستتت عزیز رو می ب*و*ستته. وگرنته من نه راهش رو بلدم، نه -

 شیوه اش رو!
 اردالن لب هایش به لبخند مرموزی باز شد.

 خودم آستین باال بزنم؟-
*** 

ی مانتویش را بستتت. چه زود زمان دادگاه فرارستتیده بود. شتتال  آخرین دکمه
مشتتکی رنگش را ستتر کرد و به چهره ی ماتم زده ی خودش در آینه چشتتم 
دوخت. گرد غم چنان در چشتتمانش پخش شتتده بود که با هیچ شتتوینده ای 
پتا  شتتدنی نبود. می ترستتیتد. آن وتدر از امروز می ترستتید که دلش می 

کور! تا اگر زبانش الل، دخترکش پدر را انتخاب  خواستتت هم کر شتتود و هم
کرد نه بشتتنود، و نه ببیند. به طرف اتاق نوال رفت. در دهانه ی در ایستتتاد و به 
وامت چهارده ستتاله ی دردانه اش خیره شتتد. خدایا امروز به کام او باشتتد. 

 خدایا امروز را دخترکش لجبازی نکند با دلش!
ر داد نتوانست طاوت بیاورد. پیش رفت. پیش نوال که شانه را از موهایش عبو

رفت و پشتت ستر دختر  ایستتاد. شانه را از دستش گرفت و اینبار دستان او 
 شد همقدم با آبشار وهوه ای رنگ دخترش!

بغ  کرد. بغضتی غریب و ترسنا ! لب گزید و به دلش تشر زد. به خودش 
 رد.ن بگیتلقین کرد ورار نیست امروز اتفاوی بیفتد تا ولبش نوسا

 نوال؟-
 صدایش آن ودر حال غریبی داشت که برای خودش هم ناآشنا بود.
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 نوال با گیره ی توی دستش بازی کرد و "بله ی" آرامی گفت.
 سعی کرد آوای صدایش ارتعاش نداشته باشد.

 امروز...-
نفس کشتتید. ولبش چرا دوباره بازی درآورده بود. لبش را محکم گاز گرفت و 

 های عزیزکرده اش کشید.شانه را روی مو
 آب دهان وورت داد و هق دلش را خفه کرد.

 می خوام بدونی امروز انتخابت هر چی که بود...-
ای لعنت بر نفس بی نفستتش! مردمک هایش بی مکث می لرزیدند. عجب 

 بیمی بود این تنها شدن! ادامه داد:
 چه من، چه پدرت!-

 ش کرد.شانه را روی دراور گذاشت و دستانش را جاگزین
 بدون که دوست دارم.-

 دلش ناشیانه بغ کرد.
بتدون که هر جا باشتتی و با هر انتخابی، باز هم دختر منی! حتی اگه پدرت -

 رو انتخاب کردی...
وطره ای لجبتاز، حبس را طتاوتت نیتاورد و از کاستته ی چشتتمانش زیرکانه 

 گریخت.
 باز هم روی بودن من حساب کن. -

 عقلش وهرآلود رو برگرداند.
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هر ووت، هر جا حس کردی زمین خوردی من هستتتم. هر جا حس کردی -
 نمی تونی بلند بشی بدون که دست های مامان هست. 

دلش داشتتت ویامت می کرد. هم ون مرا ستتر کنده خودش را به در و دیوار 
 سینه اش می کوبید. گویی که داشتند جانش را می گرفتند. 

ت. او را به طرف خود برگرداند دستت از موهایش کشتید و شانه هایش را گرف
و در چشتمان پر اشکش زل زد. حق با سمین بود نه؟ دخترکش نمی توانست 

 دل از او بکند و پدرش را انتخاب کند، نه؟
زانوانش التمتاس کردنتد تا لح ه ای دم بزنند. عجیب خستتته بودند. مقابل 

 نوال زانو زد. دستانش را میان دست خود گرفت.
باشتتی. با هر نگاهی، با هر صتتدایی، و یا حتی با هر  تو هر شتترایطی کته-

 اسمی، من باز هم مادرتم. ووتی که غمگینی روی داشتنم حساب کن.
سترش را خم کرد و دستان چفت شده ی نوال را جلو کشید. هق آخر دلش را 
به بهانه ها بخشتتید و ب*و*ستته ای بهشتتتی رنگ روی دستتتان ستتفید نوال 

 نشاند.
 وا  ولب او که بدجور اوااعش وخیم بود. نوال اما، نگویم از

 از پله های دادگاه باال رفتند و وارد راهروی مربوطه شدند.
نگاه گلبرگ به بهروز خورد که دستتت در جیب اورکتش فرو برده بود و با دوت 
برای صتحبت های وکیلش ستر تکان می داد. دستانش ی  کرد و دلشوره اش 

 کرد که با دیدن نوال لبخند زد. دستش رابیشتتر شد. بهروز لح ه ای سر بلند 
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باال گرفت و مان  ادامه ی صتتحبت وکیل شتتد. به طرفش ودم برداشتتت و در 
 پاس  به سالم نوال سر تکان داد. دستش را دراز کرد. 

 چطوری دختر؟-
 نوال هم لبخند زد. با وجود تمام دل آشوب ها!

 خوبم! عمه مهتاب نیومده؟ آخه می گفت شاید بیام.-
 ه! مهسان سرما خورده نتونست بیاد.ن-

به رنگ پریده ی گلبرگ نگاه کرد و لبخند مرموزی زد. دستتت روی ستتینه اش 
 گذاشت و کمی خم شد.

 احوال خانم؟-
 گلبرگ بی جواب اخم کرد و به طرف صندلی رفت.

 بهروز برای نوال ابرو باال انداخت.
 این مامانت چرا همش اخموئه؟-

 نوال شانه باال انداخت.
 از تو خوشش نمیاد.-

بهروز اخم مصتنوعی ای کرد. لبه ی اورکتش را مرتب کرد و با ژست خاصی 
 صاف ایستاد.

 من که خیلی خوشتی،م.-
 چشمکی زد و سرش را نزدیک دختر  برد. آهسته گفت:

 به ن رت از رنگ اورکتم خوشش نیومده؟-
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 شتتم ونوال خندید و عقب کشتتید. استتمشتتان را که خواندند وکیلش برایش چ
 ابرو آمد. بهروز به عالمت تایید چشمانش را باز و بسته کرد.

هر کتدام بته نوبت داخل رفتند و بعد از یک مکث رب  ستتاعتی همگی را با 
هم به اتاق وااتتی فراخواندند. گلبرگ روی صتتندلی نشتتستتت و در حالی که 

ی اپاهایش را تند تند تکان می داد به ستر پایین افتاده ی وااتی نگاه کرد. وا
خودکتارش را روی میز گتذاشتتت و نگاه جدی و غیروابل نفوذش را به آن ها 

 انداخت.
بتا توجه به تصتتمیم خانم کامرانی، و وجود ادله موجود حکم بر این شتتد -

 که...
 جمله ی واای که تمام شد گلبرگ چشمانش را بست و لبخند زد.

اشتتک را مات چشتتم بستتت و لبخند زد. لبخندی که درد را به زانو درآورد و 
کرد. لبخنتد تلخی کته تمتام تلخی های دنیا را به ستتجده درآورد. این هم از 
این! عجب اتتربه ای بود این اتتربه! این خنجر خوردن استتکار می طلبید. 
چشتتم باز کرد. لب های وااتتی تکان می خورد و او اما، گوش هایش همه 

 ، تنها نگاهچیز را مبهم می شتتنید. دلش بی امان از حال رفت و عقلش شتتوکه
می کرد. صتتدایی از گوشتته ی ذهنش با تاستتف ستتر تکان داد "خوش خیال 
بودی ستمین! دختر چهارده ساله ام پدر چند ماهه اش را پذیرفت." دو اربه 
ی خودکتار کته توستت  وااتتی روی میز خورد، همت کرد و التماس کرد تا 

 شنوایی اش کمی مدارا کند.
 ش آشنا شد.نفس آرامی کشید. یک چیزهایی به گوش
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... در صتتورت ن،ذیرفتن حکم می تونید اعترا  کنید تا دادگاه تجدید ن ر -
 برگزار بشه.

وااتی چیزی در پرونده ی جلوی رویش نوشتت و دوباره چشمان سردش را 
به او دوخت. گلبرگ ستترمایی که وارد استتتخوان هایش شتتد را نادیده گرفت. 

ا نتدید و پدرش را انتخاب اعترا ؟ اعترا  بته چته؟ بته اینکته دخترش او ر
 کرد؟ مگر این انتخاب اعترا  هم داشت؟

در حال حااتر حکم بر زندگی خانم نوال کامرانی با پدرشتون شتده. شتتما -
هم در صتتورت لزوم می تونیتد هفتته ای دوبار که البته هنوز وطعی نیستتت 

 دخترتون رو ببینید.
ه! هفته ای دو عقتل گلبرگ خندید. از آن خنده های تمستتخرآمیز مرداب گون

بار؟ ستهمش از امید چهارده ساله اش تنها دیدن او در دو روز بود؟ همه اش 
دو روز؟ عقلش با نیشتتخند ستتر تکان داد و چشتتم برگرداند. ووتی دخترش او 

 را نمی خواست دیگر هفته ای دو بار به چه دردش می خورد.
 ولبش با چشمانی نیمه باز لبخند زهرناکی زد.

بار هم شتود ارزانی خودشتان و وانونشان؛ این هفته ای دوبار  این هفته ای دو
هم شتود حالل نوالش که چهارده سال جوانی به پایش ریخت و او ندید؛ این 

 هفته ای دو بار هم شود صدوه برای تنهایی اش!
عقلش کنار ولبش نشتتستتت و لبخند دلستتوزانه ای زد. آرام لب زد"این دو روز 

 شته هات! خودم یک تنه هوات رو دارم."در هفته رو هم ببخش به ندا
 واای، پرونده ی مقابلش را بست و بی انعطاف، محکم گفت:

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

090 

 ختم جلسه!-
دستت مشت کرد تا هق نزند. تا بر سر مزار این تازه از دست رفته زاری نکند. 
ستوزش بی انکار داشت چشمانش را کور می کرد. صدای بلند شدن را که از 

اوت دست دراز کرد. نیمه جان زیر گوش عقل روی صتندلی شنید دلش بی ط
 زمزمه کرد"نذار بره! نذار تنها داشته ام بره!" 

عقل شتترمند ستتر پایین انداخت. هق زد و بروز نداد تا رفیق از پا افتاده اش 
جان ندهد. دستت پشت کمر شکسته اش گذاشت و زیر گوشش پچ زد"آبرو 

 داری کن پیش دشمن رفیق!"
دلی سخت گرفت و از جا بلند شد. آه کشید و وامت گلبرگ دستتش را به صن

 راست کرد.
 سقو  بی مرگ که می گفتند همین بود دیگر، نه؟

از اتاق وااتی بیرون زد. عقلش زیادی جان فدا شتده بود که او هنوز هم ستر 
پتا بود. صتتتدای نفس هتایش زیر گوشتتش کوال  کرده بود. چشتتمتان 

را بی لرزش روی زمین  زم*س*تتانی اش را بته روبرو دوختت و پتاهتایش
کاشتت. ودم هایی که پشت سرش تند شده بود هم هیچ ووفه ای در حرکتش 

 ایجاد نکرد.
بهروز دستتت در جیب اورکتش فرو برده، با حستتی وافر از پیروزی همقدمش 

 شد.
 شر  رو باختی!-

 آرام خندید و آهسته گفت:
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 نوال گفت پدرم! برگه برنده ی زندگیت شد مال من!-
رش نگاهی انداخت. نوال با ستتر پایین افتاده و چهره ای محزون به پشتتت ستت

 روی صندلی موجود در راهروی دادگاه نشسته بود.
 سرش را برگرداند و به صورت گلبرگ نگاه کرد.

 گفته بودم با من در نیفت.-
 لبش ک  شد.

تو که وبال طعم شتکستت از طرف من رو چشتتیده بودی. چطور فکر کردی -
 بیفتی؟ می تونی با من در

 ودم های گلبرگ که تند شد لبخندش عمق گرفت.
می دونی اشتتتبتاهت کجا بود که دوباره به من باختی؟ به موهایش دستتت -

 کشید و پا روی پله گذاشت.
می گن مار گزیده از ریستمون ستیاه و ستفید می ترسه. اشتباهت اینجا بود -

که از مار هم  که تو نترستیدی. نه تنها از ریستمون، که تو انقدر شتجا  شدی
 نترسیدی.

  
 آخرین پله را گلبرگ به سرعت طی کرد و بهروز سرجایش ایستاد.

 خونه باش نوال رو میارم وسایلش رو جم  کنه.-
 پاهای گلبرگ کمی شل شد. یعنی دیگر دردانه اش دردانه ی او نبود؟

با صتتدای زنگ اف اف دستتت به گونه اش کشتتید و فین فین کنان از جا بلند 
شتد. سترفه ای کرد تا صدایش صاف شود. گوشی اف اف را برداشت و "بله" 
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ای گفت. آوای نوال را که شتنید دوباره چشمانش به سوزش افتاد. دکمه را زد 
ش ه او در را باز کرد. تند دستتت روی صتتورتش کشتتید تا مثال آثاری از گری

مشتتخ  نباشتتد. موهایش را پشتتت گوشتتش زد و به طرف مبل رفت. نوایی 
 م لومانه از ته ولبش زمزمه کرد " می شود که نوال پشیمان شده باشد؟"

در که باز شتد نگاهش می  لب های نوال، در انت ار شنیدن یک پشیمانی دو 
 دو زد.

 و چه انت ار پوچی!
 کامل وارد خانه شود آرام گفت:دختر  با سری پایین افتاده، بدون آنکه 

 بابا بهروز گفت بیام کتاب هام رو جم  کنم.-
 آب دهانش را وورت داد و انگشتانش را به هم پی اند.

 می تو...-
 در جایش پا به پا شد و موهایش را زیر شالش فرو برد.

 می تونم وسایلم رو جم  کنم؟-
 ل خوش کردن های بیگلبرگ پر افستتوس، نگاه گرفت. بابا بهروز؟ امان از د

 ثمر!
ستتعی کرد خودش را محکم نشتتان دهتد تا دخترش نفهمد چقدر از رفتنش 

 آزرده است.
 برو بگیر! -

 نوال ودم هایش را حرکت داد. صدای مادرش گرفته که نبود، بود؟
 دلش می خواست رویش را داشت و به صورت مادرش نگاه می کرد، اما...
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ابخانه ی کوچک نصتتب شتتده روی دیوار در اتتاوش را باز کرد و به طرف کت
رفت. کوله اش را از روی زمین برداشتت و یک به یک کتاب های درسی اش 
را در آن گذاشتتت. دلش یک طوری بود. یک طور دل گرفته و کدر! دلش می 

 خواست وس  اتاق بشیند و های های نوای گریه سر دهد.
ه بود درش گفتکتاب هایش که تمام شتد به طرف کشوی لباس هایش رفت. پ

 جز کتاب درسی اش چیزی با خودش نبرد، ولی او... 
ستا  ورزشتی صتورتی رنگ را از زیر تختش بیرون کشتید و کشویش را باز 
کرد. تیشتترت مشتتکی رنگش را درون ستتا  گذاشتتت و خاطره ی خرید این 
تیشترت را پشتت بغضتش پنهان کرد. چقدر آن روز با مادرش بر سر انتخاب 

ند. لبانش را محکم روی هم فشتترد. تالش کرد خودش را این تیشترت خندید
 با فکر به حرف های عمه مهتابش مشغول کند.

تو یونس رو دوستت داری. حق داری باهاش باشتی. بهروز به عشق خیلی -"
احترام می ذاره. دلیتل رفتن پتدرت بته ختارج هم همین بود. نتونستتت ایران 

 بمونه و نبود گلبرگ رو تحمل کنه.
 نوال خیره شد.به چشمان 

نمی خوام مجبورت کنم، ولی اگر واوعا عاشق باشی وید مادرت رو هم می -
زنی. عشتتق مقتدس تر از این حرف هتاستتت که نخوای براش چیزی رو از 

 دست بدی.
لبخنتد زد. لبخنتدی به راهر مهربان که فق  خدا می دانستتت پشتتتش چه 

 هدفی نشسته.
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تا تو بتونی به عشتتقت برستتی. اما مطمئن بتاش بهروز پا به پات راه می ره -
 گلبرگ، اون همیشه مخالف عشق بود."

ستترش را تکان داد و آخرین بلوز مانده ته کشتتو را هم درون ستتا  گذاشتتت. 
 کشو را بست و بغضش را وورت داد. در دل گفت"فق  برای عشق!"

از جا بلند شتد و سا  به دست، کوله اش را روی دوش انداخت. نگاهش را 
 اق چرخاند. یعنی آخرین باری بود که پا در این اتاق می گذاشت؟به دور ات

نوال که از اتاق خارج شتد گلبرگ یک سر چشم شد. این تصویر می توانست 
 یک کاب*و*س شوم باشد؟ می توانست به یک بیدار شدن امیدوار باشد؟

دلش می خواستت یک کشتیده ی جانانه نثارش شود تا از این خواب کذایی 
 دلش آشفته از جا برخاست. گویی این رفتن را باور نداشت. بیدار شود.

پاهای دختر  ستتنگین بود و وزن دار! هر ودمش را گویی با یک وزنه ی چند 
 کیلویی طی می کرد.

 آهسته لب زد:
 من برم دیگه! بابا بهروز دم دره!-

لبخنتدی بته طعم زهر زد. پس رفتن دخترش خواب نبود. اینجا را باید غیرت 
. از روی مبتل بلند شتتد و به طرف در ورودی رفت. خودش بدروه ی می کرد

راهش می شتتد تا در دل دخترکش نماند. در را باز کرد. دروا چرا! این در باز 
 کردن زیر سر غرورش بود.
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نوال که گام برداشتت، عقلش فریاد کشید. ولبش به پای غرور افتاد و التماس 
بش شیون کرد. خودش را به کرد عقب بکشتد. دختر  از کنارش گذشتت. ول

 در و دیوار کوبید. پا کوبید و اجه زد.
"نگتذر دخترم! نگتذر دردانه ام! نگذر مرهم تنهایی ام! نگذر که مادرت بی تو 

 نمی تواند."
غرور هم نتان استتتوار بر ستترجتایش ایستتتتاده بود و اجتازه ی خودنمایی 

 احساس را نمی داد.
 یی لب زد.نوال صدایش لرزید و "خداحاف " بی صدا

و گذشتتت. با پاهایی ستتستتت و دلی که هنوز برای مادرش می ت،ید اما کور  
 شده بود. کور کودکانه ای احمقانه که اسمش را عشق گذاشته بود.

ولتب گلبرگ بته زمین افتاد. بی جان و نفس نفس زنان زمزمه کرد" با چشتتم 
 خود دیدم که جانم می رود."

یکباره زیر پای گلبرگ را خالی کرده  در بستتته شتتد. در بستتته شتتد و گویی به
باشتتند فرو ریخت. زانوانش خم شتتد و دلش طوفان زده به دریای خون افتاد. 

 غرور، ناباور عقب کشید. 
 باالخره بغ  گلبرگ شکست و سکوت مسکوت خانه را از بین برد.

 تمام شده بود.
 نوال رفته بود.

او مانده بود و این آخرین از  حتاال او متانده بود. او مانده بود و تنهایی هایش؛
 دست رفته!
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 "هفت ماه بعد"
 گلدان گل سر  را وس  میز عسلی گذاشت و با لبخند کمر راست کرد.

 خیلی زیباست. ممنونم!-
 انیسه به تشکرش لبخند با محبتی زد. به کنار خودش اشاره کرد.

 بیا بشین یکم باهات حرف بزنم دلم وا بشه.-
 رفت.گلبرگ به طرف آش،زخانه 

 چشم! بذارید چایی بیارم بعد میام می شینم.-
نمی خواد متادر! همین میوه کتافیته. کی تو این گرما دلش چایی می خواد. -

 بیا بشین. دو دویقه اومدم حرف بزنیم از تنهایی در بیام.
 مردد سر تکان داد و کنارش نشست.

 شما که پسراتون هستن. تنهایی چرا؟-
 گل سر  شکفت. لبخند انیسه مانند غن ه ی

آره خب! ولی پستتر که نمی تونه جای دختر رو پر کنه. ارستتالن که ستترکاره -
ب ه ام. زیاد نمی تونه پای حرف های من پیرزن بشتتینه. اردالن هم که ترجیه 

 می دم حرف نزنه. مخم رو می خوره این ب ه!
 به جمله ی آخرش خندید.

 اینجوری که خوبه! حوصله اتون کمتر سر می ره.-
 نیسه با مهر نگاهش کرد.ا

 اگه یک دختر مثل تو داشتم دیگه هی ی از خدا نمی خواستم.-
 گلبرگ که چشمانش را خجالت زده دزدید لبخندش عمق گرفت.
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بتاالخره کی وراره متا دهنمون رو شتتیرین کنیم. فکرهات رو نکردی مادر؟ -
 ووتش نشده ما عروس دار بشیم؟

این بحث که می شد نمی توانست  گلبرگ به گونه اش دستت کشید. حرف از
جواب درستتتی بدهد. نه که ارستتالن بد باشتتد، نه! او نمی توانستتت تصتتمیم 

 بگیرد. از یک طرف اواا  ولبش و از طرفی دیگر...
ولبش آه نامحسوسی کشید. از طرفی دیگر نبود نوال که هنوز هم جای خالی 

د اشد تا بتواناش در خانه، ستینه اش را می سوزاند. دلش می خواست کسی ب
درستت و حستابی از او مشتورت بخواهد. روی تصمیمش دو دل بود. شاید 
اگر هنوز هم دخترش بود چشتتم بستتته به این پیشتتنهاد پاستت  رد می داد. اما 
حتاال شتترای  فرق کرده بود. تنهایی چیزی نبود که بتواند به راحتی با آن کنار 

می ازه ی تصتتمیم گیری نبیاید. دلیل دیگرش هم ترستتش بود که به راحتی اج
 داد. ترس از اینکه این مرد هم شود لنگه ی دوم بهروز!

 با لمس شدن دستش از افکارش بیرون آمد و به زن مقابلش نگاه کرد.
این ستتکوت رو پتای چی بتذارم؟ راتتایت، یا یک جواب رد که به خاطر -

 رودربایستی به نه تبدیل نمی شه؟
 زبان باز کرد و حرف دلش را گفت:

 استش هی کدوم! من مرددم! نمی دونم چه جوابی بدم.ر-
دل انیسته روشتن شد. این حرف گلبرگ برایش حکم یک نور بود در تاریکی! 
می توانستت امیدوار باشتد این روشتنایی مقصتدی دارد. لحن مهربانش شد 

 بوی خوش محبت در دلی که کم، رنگ خوبی را دیده بود.
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به من جواب بده. می گم وبول کن  منم که نمی گم همینجوری الله بختکی-
تو و ارستتالن چنتد بتار بتا هم حرف بزنین. ببینین عالیقتون چیته. چی می 
خوایین از زنتدگی. اون موو  اگر همته چیزتون بتا هم خونتد. اگر تونستتتین 

 همراه هم بشین من ازت جواب می خوام.
 ولی آخه...-

 انیسه دستانش را بلند کرد.
 یار! روی من پیرزنم زمین ننداز!دیگه ولی و اما و اگر ن-

 سرش را خم کرد و با لبخند مادرانه ای گفت:
 بگم ارسالن باهات تماس بگیره؟-

 گلبرگ با دلی که هنوز در تردید بود سر تکان داد.
هنوز یتک دلهره ای ته ولبش غلت می زد. می ترستتید حرف بزنند و نشتتود. 

ی نگاه کردن در چشمان آنووت دیگر روی ماندن در این محل را نداشتت. رو
 انیسه خاتون را نداشت.

 ته دلش زمزمه ای آرام تکرار می کرد"کاش سمین بود."

*** 
ارستالن در را بستت و وارد پذیرایی شد. رو به برادرش که مقابل تلویزیون لم 

 داده بود گفت:
 عزیز کجاست؟-

ولش ااردالن ترستیده از جا پرید. با دیدنش هوفی کشید و دوباره به واعیت 
 درآمد.

 سالم! ترسوندیم داداش! یک اهنی اوهونی چیزی.-
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 صدای تلویزیون را کم کرد و موزیانه خندید.
 عزیز هم رفته م  بزنه.-

 ارسالن اخم کرد.
 درست حرف بزن. کی می خوای بفهمی هر حرفی رو نباید بگی.-
ای بتابا! من که چیزی نگفتم ترش کردی. مگه دروا می گم. خب رفته م  -

 برگ خانم رو بزنه بیاد زن تو بشه دیگه.گل
 اخم هایش کمی باز شد.

 کی رفت؟-
 اردالن، ن ری به ساعت روی دیوار انداخت.

 یک نیم ساعت چهل دویقه ای می شه.-
 شیطان شد و کنایه زد.

 چه اسمش اومد یهو آروم شدی.-
 پس گردنی ارسالن همزمان شد با زنگ اف اف!

 انداخت.اردالن خندید و ابرو باال 
 این باز کردن مخت  خودت که خبر از یار است.-

 چشم درشت کرد و به مادرش زل زد.
خب بگو دیگه عزیز! چی شتتد؟ باالخره این داداش ما وستتمتش نشتتد بره -

 خونه ی بخت؟ این یکی دیگه نشه من یکی که ناامید می شم.
 ارسالن با خنده رو به مادرش کرد.
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هال  این چیزاست. بهش بگو تا خودش  بگو عزیز! نمی دونی این پسترت-
 نرفته در خونه شون رو نزده.

 لب های انیسه از هم باز شد.
 گفتم که می تونم راایش کنم.-

نگاه به پستتر کوچکش انداخت که چشتتمانش برق می زد. خنده ای کرد و به 
 طرف ارسالن برگشت.

 یکم دو دل بود. یعنی هنوزم هست.-
 ادامه داد:ابروان پسرش که باال رفت 

 بهش گفتم یک مدت با هم حرف بزنید اگه مشکلی نداشتین ادامه بدین.-
 اردالن نیشش تا بناگوش باز شد.

 وبول کرد دوست دختر داداشم بشه؟-
 ارسالن چشم غره رفت و انیسه با خنده به نشانه ی تایید سرتکان داد.

رده بود رف باز کبا شتیطنت، با ریتم بابا کرم در حالی که دو دستش را به دو ط
و بشتتکن می زد بلند شتتد. همانطور که با خنده "بادا بادا مبار " را می خواند 
به طرف مادرش رفت. ب*و*سته ای به ستر مادرش زد و روسری را از سرش 

 برداشت.
کمر چرخاندنش با آن ژستتت بابا کرمی که گرفته بود ارستتالن را هم به خنده 

 انداخت. 
 اینکارا!زشته پسر! مرد رو چه به -

 اردالن چشمکی به برادرش زد.
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 جون داداش اد حال نباش. پاشو با هم یک وری بدیم.-
 حرفش چشمان برادرش را گرد کرد و وهقهه ی مادرش را به هوا برد.

 با ابرو، رو به ارسالن به خندیدن مادرش اشاره کرد.
 د پاشو دیگه! ناسالمتی مفتی مفتی برات م  زده.-

 ان گرفت و با حالت مسخره ای گفت:سرش را به سوی آسم
نوکرتیم اوس کریم! یکی اینجوری بی زحمت براش دوستتت دختر جور می -

 شه. یکی هم...
 آه مصنوعی ای کشید.

 یکی هم مثل ما هر چی تالش می کنه به نتیجه ای نمی رسه.-
 دستش را مشت کرد و به حالت میکروفون مقابلش گرفت.

 ز موفقیتتون چیه؟ببخشید می شه ب،رسم دویقا را-
ارستالن انگشت شستش را به گوشه ی لبش کشید تا خنده اش نمایان نباشد. 
مردمک هایش را در چشتتمان برادرش دوخت. بد نبود کمی حال این پستتر را 

 می گرفت.
اونطور کته خودم می دونم راز موفقیتم اینه که عین تو از این دلقک بازی ها -

 انجام نمی دم.
ب نشست. ولی زیاد طول نکشید که لبخند مغرورانه ای اردالن لح ه ای عق

 زد. پرروئی را متعجب پشت سر گذاشت و خودش جلو رفت.
نته داداش من! راز موفقیتتت اینته که برادر بامزه ای مثل من داری. واال منم -

 اگه چنین برادری داشتم همینجوری پز می دادم.
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 داد. حالت متفکری به خود گرفت و اندیشمندانه سر تکان
راستته می گن اونی که معروفه اطرافیانش بیشتر از خودش منفعت می برن. -

 سختی هاش مال منه، اونووت...
 انیسه با خنده سرش را گرفت.

 ای خدا! چند لح ه زبون به دهن بگیر پسر! با داداشت کار دارم.-
 اردالن خودش را عقب کشید و روی مبل نشست.

آدم متشتخ ! شتکستت ها از خانواده شرو  می بیا! اینم طرز رفتار با یک -
 شه دیگه. اگه یک ذره...

 ارسالن با دست جلوی دهانش را گرفت و به مادرش اشاره کرد حرف بزند.
 ول کن مادر! خفه می شه یک ووت!-

 دستانش را از روی دهانش برداشت.
 این اگه خفه بشه من یک سور درست و حسابی می دم.-
نم این ب ته بته کی رفتته انقتدر وراج شتتتده. آوتات واال متادر، منم نمی دو-

 خدابیامرز که آروم بود. منم یاد ندارم چنین رفتاری داشته باشم.
 دستش را تکان داد.

 از این ها بگذریم.-
 اردالن خودش را دخالت داد.

 سخن دوست خوش تر است.-
 خندید و به چهره ی پسر بزرگش نگاه کرد.
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یک جایی بشتتینین با هم ستتنگاتون رو وا ورار شتتد تو بهش زنتگ بزنی تا -
 بکنین. فق  مادر...

 به اردالن که وصد مزه پرانی داشت چشم غره رفت.
این زن یکم حستاسه! باید یکم حواست رو جم  کنی. به هر حال ب ه اش -

رو ازش گرفتن، خانواده هم که طرفش نمیان. از همین االن بگم باید خودت 
گه رفتین زیر یک ستتقف تا تقی به تووی خورد و رو آماده کنی. اگه دو روز دی

 دعواتون شد این مسائل رو به روش نیار.
ارستالن خواستت حرف بزند که دستتانش را باال برد و با آرامش چشمانش را 

 باز و بسته کرد.
می دونم که تو اینجور مردی نیستتتی. اما می گم که چند ستتوا دیگه نگی تو -

بهم نگفتی. ختدا می دونته امروز تو چته  کته متادر بودی چرا این چیزهتا رو
تردیتدی دستتت و پتا می زد. ولی نجابت کرد و روی من رو زمین ننداخت. 
نمی گم اصتال خودش نخواست، ولی این خواسته اش بی ارتبا  با تنهاییش 
نیستتتت. من در رو برات بتاز کردم، دیگته بقیته اش دستتتت خودت رو می 

   نشه. حاال هم یا علی! ب*و*سه که چجوری حرکت کنی تا راهتون ک
 گوشی اش را به طرفش گرفت.

 این شماره اش! بهش زنگ بزن تا ببینیم صال  خدا چیه!-
اردالن گوشتی را با شتیطنت گرفت که ارستالن پس گردنش زد و گوشی را از 

 دستش گرفت.
 اوه اوه! این االن یعنی غیرتی شدی؟-
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آمدنش شتتد. به اطراف ماشتتینش را مقابل خانه ی گلبرگ پار  کرد و منت ر 
نگاه جزئی انداخت و آینه را پایین کشتتید. دستتتانش را چندبار شتتانه وار البه 
الی موهایش کشتید. از یادآوری توصیه ی اردالن لبخند نامحسوسی به لبش 
آمتد. پستتر  نتادان می خواستتت مجبورش کند موهایش را اتو کند تا مثال 

پستر!  برود زیر فرمایشتات این بیشتتر به دل گلبرگ بشتیند. همینش مانده بود
صتدای باز شدن دروازه که آمد آینه را باال داد و سرفه ی آرامی کرد تا گرفتگی 

 فرای صدایش برطرف شود. 
گلبرگ با دو تقه به پنجره ی ماشتتین او را از حضتتورش مطل  کرد. در جلو را 

 باز کرد. احساس خجالت باعث شد بدون بلند کردن سرش سالم بدهد.
 ن چشمانش را از او گرفت و پاسخش را با احوال،رسی کوتاهی داد.ارسال

ماشتتین را به راه انداخت و حس کرد چقدر در این مورد بی دستتت و پا عمل 
 می کند.

 لبانش را با زبان خیس کرد و فرمان را چرخاند.
 کجا راحتین برای حرف زدن؟-

 گلبرگ در جایش کمی جا به جا شد.
 خودتون راحتین، من مشکل ندارم.فروی نمی کنه. هر جا -

دستتتش را به لبه ی پنجره گرفت و فکر کرد، همه ی زن ها صتتدایشتتان تا این 
 اندازه لطیف است، یا او گوش هایش به تضاد افتاده؟

 پار  چطوره؟-
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گلبرگ دستتی به شتالش کشید. حس غریبگی تنها حسی بود که در آن لح ه 
 با آن در جدال بود.

 خوبه!-
از دستتش گرفت و زیر لب تشتکر کرد. ارسالن نگاهی سطحی به آب انار را 

اطراف انداخت و با فاصتله کنارش نشتست. لیوان آب انار را دست به دست 
کرد و به ذهنش آمد ستن هرگز در با تجربه شدن تاثیری ندارد. وگرنه او با این 

 سنش باید حداول چیزی برای گفتن داشت.
 صدایش را صاف کرد.

 یزی بگین؟نمی خوایین چ-
 گلبرگ کمی جم  تر نشست.

 از چی بگم؟-
هر چی کته خواستتتین! اومتدیم اینجتا که حرف بزنیم دیگه! می خوایین از -

 خانواده شرو  کنیم، هان؟
حرف که از دهانش خارج شتد فهمید چه اشتتباهی کرده. دلش می خواست 
جایش را داشتتت و محکم بر پیشتتانی اش می کوبید. زود به چهره ی گلبرگ 
نگاه کرد. صتورت گرفته اش نشان می داد که حرفش چقدر اشتباه بوده. برای 
اینکه ستتوءتفاهمی پیش نیاید خواستتت جمله اش را اصتتال  کند. همزمان 

 دستانش را باال برد.
 من من ...-
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با ستر و ته شتدن آب انار توی دستتش درست روی مانتوی گلبرگ چشمانش 
 درشت شد.

کشتید و از جا بلند شد. او هم دست،اچه از گلبرگ طبق واکنش طبیعی جیغی 
 جا برخاست.

 ای وای! من... من واوعا متاسفم. چیزه...-
 دستش را باال گرفت.

 یعنی...-
 لیوان را روی نیمکت گذاشت.

 ببینید...-
صتتدای خنده ی گلبرگ باعث شتتد متعجب ستتر بلند کند و بی خیال درگیری 

ی دهانش گرفته بود و به او و با رف  اتهامش شتتود. با دیدن او که دستتت جلو
رفتارش می خندید لبخندی زد. شترمنده به پشت گردنش دست کشید و فکر 

 کرد، عجب افتضاحی شده همین اول کاری!
خنده اش که آرام تر شتتد چشتتمانش را به طرف او کشتتاند. نگاه پایین افتاده 

 اش، با لبخند راهری اش نشان می داد که چقدر این اتفاق آزارش داده.
لبخند سفید رنگی زد و صدایش را هم ون پرنده ای دل فریب به دل ارسالن 

 نشاند.
خودتون رو اذیت نکید لطفا! این فق  یک اتفاق بود. ممکنه برای هر کستتی -

 پیش بیاد.
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نته! صتتتدای این زن کال لطیف بود. ربطی بته جنستتیتش نتداشتتتت. در دل 
 استغفاری گفت و دست و پای دلش را جم  کرد.

 حال متاسفم! تو اولین ورار... به هر-
مکثی کرد و به مانتوی کرم رنگش اشتتاره کرد که وستتمت پایینش به کل تغییر 

 رنگ داده بود.
 اونم اینجوری...-

 گلبرگ لبخندش را تکرار کرد.
باور کنید مشتکلی نیست. اصال از این زاویه نگاهش کنید که خواست خدا -

 بوده.
نبود؟ شتتاید چون او مدتی بود با زنی به وصتتد آوای این زن کمی زیادی نرم 

جدی حرف نزده بود اینطور فکر می کرد. به احستاسش تشر زد و به گوشه ی 
 شالش چشم دوخت.

حتاال بتاید چیکار کرد؟ می خوایین برستتونمتون خونه یک روز دیگه با هم -
 حرف بزنیم. آره؟

م چشتتگلبرگ دوباره روی نیمکت نشتتستتت و به تاپ و ستترستتره ی مقابلش 
 دوخت. نمی دانست چرا با این اتفاق حالش خوب شد.

نته! ترجیه می دم کمی تو پار  بشتتینم. شتتما اگر کار دارید من مزاحمتون -
 نمی شم.

 ارسالن مخالفت کرد.
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نته نته! این حرف هتا چیه! شتتما مراحمید. من برای راحتی خودتون گفتم، -
 وگرنه که...

طل زباله ی چند ودم آن طرف لیوان را از روی نیمکت برداشتتت و داخل ستت
 تر انداخت.

 سر جای وبلی اش نشست.
 اینم از این! شرش کم شد.-

گلبرگ خندید. خنده ای که می توانستت سترآغاز باشتد. یک سترآغاز نستتیم 
 شکل، پر از احساسات خوب!

پرده ی پنجره را کنار زد و به کوچه ی تقریبا خلوت چشتتم دوخت. گوشتتی 
انگی اش درآورد. ستاعت ده و نیم شتب را نشان موبایل را از جیب شتلوار خ

می داد و گلبرگ هنوز ستترکتار بود. پرده را به حالت اول برگرداند و به ذهنش 
آمد، چطور باید بگوید با کارش مشتکل دارد. با خودش که تعارف نداشتتت، 
از کار کردن گلبرگ چندان رااتی نبود. درستتت بود برای ن ر دادن درباره این 

ود بود، امتا دستتت خودش نبود. لیستتت مخاطبینش را آورد. موارد خیلی ز
شتستتش را روی استم خانم اسدی کشید و تماس را برورار کرد. روی تختش 

 نشست و منت ر برداشتنش شد.
 با صدای "الو" گفتن مالیمش لبخند زد. آهسته و نرم!

 سالم! پشت فرمون که نیستید؟-
 سالم! نه. اتفاوا تازه از سرویس برگشتم.-
 ا انگشت اشاره روی پیشانی اش را خاراند.ب
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 خسته نباشید! کارتون تموم شد؟-
 ممنونم! نه. یک سرویس دیگه مونده که نوبتمه!-

 چشمانش به عقربه های ساعت م ی اش خیره شد. 
 می خوایید اگه خیلی دیرووت شد بیام دنبالتون؟-

او عجیب خنده ی آرام گلبرگ از آن طرف خ  نشتتان می داد که حرفش برای 
 بود.

نه مرستی! تا نیم ساعت چهل دویقه دیگه کارم تموم می شه. می تونم خودم -
 برگردم. انیسه خانم خوب هستن؟

 چهل دویقه دیگر کمی دیر نبود؟
 سالم دارن خدمتتون!-

 سکوت دو طرف کمی نامتعارف بود. از جا برخاست.
وتاه یک ی کشتاید این سکوت چندثانیه بیشتر طول نکشید، ولی همین ووفه 

چیزی داشتتت. یک چیز گنگ و نامربو ! یک چیزی که ذهنش را درگیر کرد. 
این زن هنوز هم بتابتت رودربتایستتتی متادرش بتا او حرف می زد یا حقیقتا 

 وصدش آشنایی بود؟
 خب من دیگه ووتتون رو نمی گیرم. به مادر سالم برسونید!-

 مردمک هایش را روی اجسام اتاق چرخاند.
 ن...خواهش می ک-

با دیدن ستایه ی کف اتاق کالمش ناتمام ماند. سایه ای که از زیر در نصفه و 
نیمه به اتاوش نفوذ کرده بود. به طرف در رفت و دستتگیره را پایین کشتتید. باز 
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شتدن در همانا و پهن شتدن اردالن کف اتاق همانا! صدای عجیب باز شدن 
 در اتاق، با افتادنش گلبرگ را کنجکاو کرد.

 ی پیش اومده؟مشکل-
اردالن خواستت حرف بزند که انگشتتتش را به معنای ستتکوت روی بینی اش 

 گذاشت. با حالت تاسف باری نگاهش کرد.
نه! فق  یک حشتتره ی مزاحم تو خونمون وجود داره که گهگاهی اذیت می -

 کنه.
 حشره؟-

 لحن متعجب گلبرگ را نادیده گرفت و مقابل برادر افتاده بر زمینش زانو زد.
 بله حشره! خب من دیگه مزاحمتون نشم. با بنده کاری ندارید؟-

گلبرگ با تعجب گوشتتی را مقابل چشتتمانش گرفت و برای خودش شتتانه باال 
 انداخت.

 خواهش می کنم. مراحمید. نه! خدانگهدارتون.-
ارستالن بعد از خداحاف ی تماس را وط  کرد و با گوشی اش سه بار متوالی، 

 ن کوبید.آرام روی شانه ی اردال
 که گوش وایمیستی!-

 منت ر توای ، لبانش را باال کشید.
 خب؟-

 اردالن لبخند مصنوعی ای زد و در جایش نشست.
 من غل  بکنم. این حرف ها چیه داداش! من چیزه...-
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 خا  های فرای روی تیشرتش را تکاند.
من داشتتتم رد می شتتدم که زیر پام یک چیزی حس کردم. به در اتاوت تکیه -

 م ببینم چیزی تو پام نرفته باشه. اینجوری شد که سوتفاهم پیش اومد.داد
 ارسالن سرش را سلسله وار تکان داد.

که اینطور! پس خیلی اتفاوی درستت دم در اتاق من برای پات مشکل پیش -
 اومد؟

 اردالن لبخند مزحکش را تکرار کرد.
 به هر حال...آره دیگه! یک هم ین چیزی. وگرنه من رو چه به این کارها! -

با استتیر شتتدن گوشتتش توستت  ارستتالن، ادامه ی جمله در دهانش ماند و 
 عواش فریاد جایگزین شد.

 آی آی! ول کن داداش! کندی گوشم رو!-
دستتش را روی دستت برادرش گذاشتت و ستترش را به طرفش متمایل کرد تا 

 کمی از دردش بکاهد. فریاد کشید.
 عزیز!-

 دستانش را به عالمت تسلیم بلند کرد.ووتی دید بیخیالش نمی شود 
 خیلی خب خیلی خب! گوشم رو ول کن حقیقت رو می گم.-

 ارسالن تاکید کرد.
 پس می گی دیگه!-
 به جون عزیز می گم. فق  ول کن این سگ مصب رو تا نکندیش!-
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از دستتتش کته خالصتتی یتافت همانطور که گوش دردناکش را می مالید به 
 بیرون اتاق اشاره کرد.

زیز گفتت بیتام ببینم چته خبره. منم که می دونی فرزند صتتال  و این ها، ع-
نمی تونستتتم روش رو زمین بندازم. اینه که اومدم ببینم دستتت رن  عزیز به 

 کجا رسید.
 نگاه جدی و تخس برادرش باعث شد وسم بخورد.

 به ولله راست می گم. می خوای از خود عزیز ب،رس.-
 دوباره صدا زد.

 عزیز!-
 ن دست روی دهانش گذاشت.ارسال

هیس! چتته هی داد و بی داد می کنی. خیلی خب باور کردم. اینبار رو ازت -
می گتذرم. ولی یکبتار دیگته ببینم بته هر دلیلی، ووتی که من دارم حرف می 

 زنم سایه ات از اینجا بگذره اونووت من می دونم و تو!
 فریادت نیومد.حاال هم پاشو ببین عزیز کجاست که با این همه داد و 

 اردالن از جا بلند شد و در حالی که گوشش را می مالید گفت:
معلومه دیگه! دیده من گیر افتادم خودش رو نشتون نداد که یک ووت لو نره. -

دیدی تو این فیلم جنایی و این ها تا زیر دستتت ها لو می رن مهره ی اصتتلی 
 خودش رو پنهان می کنه این هم مث...

 اتاق هولش داد.ارسالن به بیرون 
 چقدر حرف می زنی. برو دیگه!-
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 وایستا بذار حرفم رو کام...-
ارستالن به او اجازه ی پیشروی نداد و در را به رویش بست. به این پسر بود تا 

 خود صب  می خواست اراجیف تحویلش دهد.
گلبرگ شتالش را روی سر مرتب کرد و کیفش را از روی دراور برداشت. کمی 

این از ن ر خودش برای اولین حضتتور در جم  خانوادگی  استتترس داشتتت و
ای کته شتتناخت چندانی ازشتتان نداشتتت طبیعی بود. بار دیگر به چهره ی 
خودش در آینته نگتاه کرد. خ  چشتتم ناز  و کوتاهش همستتان به ن ر می 
رستتید. به فکرش آمد رژ کالباستتی رنگش کمی پررنگ استتت. دستتتمال 

نش کشتتید تا کمرنگ تر شتتود. دستتتی به کاغذی ای برداشتتت و آرام روی لبا
موهایش کشتتید و کالفه از آینه رو برگرداند. تا خود شتتب هم که مقابل آینه 
می ایستتتاد باز هم حس می کرد یک چیزی مشتتکل دارد. ستتعی کرد اهمیتی 

 به حساسیتش ندهد.
در را بستتت و بیرون زد. دو ماشتتینی که مقابل خانه ی انیستته خاتون بود به 

من زد. کاش کمی زودتر می رفت که وبل از رستتیدن مهمان ها ااتتطرابش دا
 آنجا باشد.

انگشتتش را روی زنگ آیفون گذاشتت و همزمان دستی به مانتوی خاکستری 
رنگش کشتید. در با "بفرماییدی" باز شتد و او فکر کرد کاش به اصتترار انیسه 

 خاتون بابت حضورش در این مهمانی جواب رد می داد.
پله ها را یک به یک باال رفت. در ورودی باز شد و انیسه، از حیا  گذشتت و 

 متعاوب آن ارسالن بیرون آمدند.
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 لبخندی زد و سالم کرد. انیسه او را به آغوش کشید.
ستتالم دخترم. خوش اومدی! چقدر دیر کردی مادر. دیگه داشتتتم این پستتر -

 رو می فرستادم دنبالت!
 گلبرگ معذب پاس  داد:

 ول کشید نتونستم زودتر خدمت برسم.شرمنده کارم یکم ط-
 انیسه خودش را عقب کشید.

 دشمنت شرمنده! سر پا نمون مادر، بیا بریم تو!-
با وارد شتدن گلبرگ، همگی از جا بلند شدند و در حالی که او را کنکاش می 
کردند به ستالم و احوال،رستی اش پاست  می دادند. چشمان انیسه در شووی 

الن با یک حس غرور به خانواده ی عمه اش نگاه می وافر لبخنتد می زد و ارد
کرد. ارستتالن اما، با متانت گوشتته ای ایستتتاده بود و منت ر بود هر چه زودتر 
این تشتتریفات به پایان برستتد. معذب بودن گلبرگ را به خوبی حس کرده بود 

 و نگاه های خا  عمه اش بی ارتبا  با این شرم نبود.
همه نشتتستتتند. گلبرگ هم روی مبل دو نفره ی تعارفات معمول که تمام شتتد 

 مقابلشان نشست.
 سوری نگاه کلی ای به سر تا پایش انداخت و با لبخند پر معنایی گفت:

 پس تعریفی بودی که انیسه انقدر ازت تعریف می کرد.-
گلبرگ لبخنتد نمتادینی زد و "ممنونمی" زمزمته کرد. جملته ای که این زن به 

ه بود حس خوبی به او نداد. گویی می دانستتت اصتتطال  تعریف از او گفتت
 پشت این مثال تعریف من وری خوابیده.



wWw.Roman4u.iR  106 

 

اردالن که ستر پا بود بی مقصود روی همان مبلی نشست که او رویش نشسته 
 بود. سوری بی هدف خندید.

اردالن جان شتما هم ان شتاءالله داماد می شی. عجله نکن. فعال اونجایی -
 ه ست.که تو نشستی جای یک نفر دیگ

رنگ گلبرگ به یکباره پرید. ستکوت عجیبی که فضتا را در بر گرفته بود نشان 
 از آن بود که حاارین هم از حرف سوری تعجب کرده اند.

ارستتالن اخم هتایش درهم شتتد. برادرش بتا تمتام بی فکری هتا، اما این را 
 درست گفته بود که دعوت این به راهر عمه کار درستی نیست.

مانده بود چه کند که صتتدای اردالن باعث شتتد دلش از  انیستته هاج و واج
 حالت منگی در بیاید.

اون کته ان شتتاءالله! ولی خب حاال یکبار کنار زنداداشتتمون بشتتینیم که -
 مشکل نداره. به هر حال...

 درست در چشمان سوری زل زد و لبخند مبارزه طلبانه ای زد.
 ارسالن رو که می شناس...-

پستترش حرف بی فکرانته ای بزنتد لبخنتد زد و میتان انیستته از ترس اینکته 
 کالمش پرید.

تو رو ختدا از خودتون پتذیرایی کنیتد. االن ستتفره ی ناهار رو هم پهن می -
 کنم.
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اردالن در دل حر  خورد و واژه هتا را وورت داد. لبخنتد نامحستتوس عمه 
اش زیادی برایش خار بود. سکوت دوباره برورار شد و جو متشن  تا حدودی 

 رام شد. اما سنگینی فضا به راحتی حس می شد.آ
 سهیل از روی پای راا پایین رفت و خیاری از ررف میوه برداشت. 

حواس گلبرگ پرت او شتتد و کلنجار رفتنش با خیاری که در دستتت داشتتت. 
یک تصتتویر از ته ذهنش، ولبش را به آتش کشتتید. نوال هم هی گاه عادت به 

جا بود دردانه اش؟ یعنی نازدانه اش آن پوستتت گرفتن خیار نداشتتت. حاال ک
همه خاطره را فراموش کرده بود؟ دلش آه کشتتید و ستتر پایین انداخت. ارزش 
عزیزکرده اش بتا رفتنش هم از بین نرفتته بود. هنوز همان جگر گوشتته بود و 

 شاهزاده ی ولب بی کسش!
با برخورد دستتی به شتانه اش تکان خورد. به طرف صتاحب دست برگشت. 

 ه با تردید گفت:انیس
 خوبی مادر؟-

نگتاهی در جم  چرختانتد. حواس بقیته هم تقریبتا بته او بود. لبخند زد و به 
 دلش آمد چقدر بد شده این حواس پرتی!

 البته! ببخشید یک لح ه حواسم پرت شد. جانم با من کار داشتید؟-
 زنعموی ارسالن لبانش را کش داد.

 من ازت سوال پرسیدم عزیزم!-
 منت ر گلبرگ باعث شد ادامه دهد:نگاه 

 خانواده تهران نیستن؟ آخه تشریف نیاوردن می گم.-
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 لبخند روی لب گلبرگ ی  کرد.
خانواده؟ دلش حسترت زده به دوردستت ها خیره شتد و پشت به غرور اشک 
ریختت. جتای خالی این عنوان هی گاه برایش عادی نمی شتتد. لبانش را با 

گفت. چیزی که این ستتکوت خاموش را زبتان خیس کرد. بتایتد چیزی می 
بشتکند. دهان باز کرد تا بگوید خانواده اش را میان مشتکالت از دستتت داده 
که ارستالن شتد حامی این اعتراف ستخت! یک تنه مرد شد و دست دلش را 

 بلند کرد.
ختانواده ی گلبرگ ختانم اردبیتل هستتتن. مهم خودشتتونن کته االن اینجا -

 تشریف دارن.
روی هم فشتتار داد. ارستتالن از مهم بودن می گفت و فق  او نرگس لبانش را 

 می دانست مهم بودن برای این مرد یعنی چه؟
 ریحانه لبخند زد.

 البته که حضور ایشون مهم تره.-
 انیسه از ترس اینکه جاری اش چیز دیگری ن،رسد از جا برخاست.

 من دیگه با اجازه اتون سفره رو بندازم.-
این جم ، به استتتقبال پیشتتنهادش رفت و از جا بلند  گلبرگ هم برای فرار از

 شد.
 من کمکتون می کنم.-

 انیسه به سمتش برگشت.
 نه عزیزم. تو بشین. اردالن هست کمکم می کنه.-
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چشتتمتان اردالن گرد شتتد. این مادرش مثل اینکه دیواری کوتاه تر از او گیر 
رام خنتدید. با نیتاورده بود. چهره ی متعجبش از دیتد گلبرگ پنهتان نمتانتد. آ

 خوشرویی گفت:
خواهش می کنم مختالفتت نکنیتد. بتذارید امروز من جایگزین آوا اردالن -

 باشم.
نرگس کته دیتد این زن، هنوز از راه نرستتیتده اینگونته دارد خودش را در دل 

 زندایی اش جا می کند، برای آنکه خودی نشان دهد گفت:
 ون می کنیم.راست می گه زندایی جون! من و گلبرگ خانم کمکت-

ستر ستفره ی ناهار، نرگس درستت کنار گلبرگ نشتستت. با نشتستنشان کنار 
هم، نگاهی بین ارستالن و برادرش رد و بدل شتد. این کنار هم نشتستن نمی 
توانستتت اتفاوی باشتتد، نه؟ همه مشتتغول خوردن بودند و تنها کستتانی که 

ت معذب بحواستتشتتان چندان به غذایشتتان نبود گلبرگ بود و نرگس! گلبرگ با
بودنش و نرگس اما، به دنبال فرصتتتی برای نزدیک تر شتتدن به زنی که از ن ر 
خودش داشت جایگاهش را غصب می کرد. کمی برای خودش ساالد کشید 

 و با مهربانی مت اهری ررف ساالد را مقابلش گرفت.
 بردار عزیزم! چیزی برنداشتی.-

؟ چرا همته چیز گلبرگ بته رویش لبخنتد زد. این محبتت یکم عجیتب نبود
 برایش مبهم بود؟

 متشکرم! به اندازه ی خودم برداشتم. -
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سفره ی ناهار که جم  شد، نرگس دل دل زد تا به طرزی کالم به میان بیاورد. 
باالخره او را روی مبل دو نفره شتتکار کرد و وبل از آن که کستتی جا را اشتتغال 

 کند خودش نشست.
تنهتا تو تهران زندگی می کنی؟  ختب گلبرگ جون یکم از خودت بگو! االن-

 به خاطر کارت اومدی یا تحصیلت؟
 خنده ی مصلحتی ای کرد.

البته فکر نکنی یک ووت مح  فضولی می پرسم ها. نه! آخه این پسردایی -
ما خیلی ووته دنبال زن نیستتت، دیگه داشتتتیم ناامید می شتتدیم. اینه که حاال 

 براش ذوق داریم.
 گلبرگ لبش را کش داد.

یتار دارید! این حرف ها چیه. بله تنها زندگی می کنم. البته مدتیه. وبلش اخت-
 با دخترم زندگی می کردم.

 چشمان نرگس درشت شد.
 دخترت؟ مگه دختر داری؟-

 تعجبش به حدی بود که توجه ریحانه را هم جلب کرد.
 چی شد نرگس جان؟-

 لبخند سرسری زد.
 زنیم.چیزی نشده زندایی! داریم با هم حرف می -

ارستتالن با چشتتم به برادرش اشتتاره داد. اردالن به طرفشتتان رفت. لبخند 
 مرموزی روی لبانش نشست. ووتش بود با یک تیر دو نشان بزند.

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

110 

 با اجازه اتون ما این زنداداشمون رو به داداشمون پس بدیم.-
لبخنتدش را بته روی نرگس عری  کرد. در دلش عروستتی بته پا بود. تیرش 

 خورده بود.درست وس  هدف 
 با عر  پوزش از دخترعمه ی عزیز!-

 نگاه جستجوگر گلبرگ را که دید، لبخندش طور دیگری شد.
 داداش گفتن اگه اشکالی نداره تشریف ببرید تو حیا  با هم حرف بزنین.-

گلبرگ لبخندی زد و با "ببخشتتیدی" از کنار نرگس بلند شتتد. از اینکه برایش 
بود. از پرسش های این خانواده خوشش نمی  راه فرار پیدا شده بود خوشحال

 آمد.
روی تاپ فلزی ستفید رنگ نشستند. چشمان گلبرگ به روی گلدان های دور 

 تا دور حیا  چرخید.
متادرتون حقیقتا با ستتلیقه هستتتند. حیاطتون با وجود این گلدون ها واوعا -

 زیبا شده. این تاب هم کار ایشونه؟
خوش ستتلیقته نبود کته تو االن اینجا ارستتالن لبخنتد زد. دلش آرام گفتت"

 نبودی." خودش از صدای دلش حیرت کرد. به دور دهانش دست کشید.
ن ر لطفتونته! نته. تتاب کار اردالنه. زمانی که کنکور داشتتت برای اینکه تو -

 خونه درس نخونه ترتیب این تاب رو داد.
 خندید.

 ه.روحیه اش یکم شیطونه! نمی تونه زیاد تو فضای بسته بمون-
 لب زیرینش را لح ه ای به دندان گرفت و س،س ول کرد.
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 امروز حتما اذیت شدین. ببخشید! ورودتون یکم با تنش همراه شد.-
گلبرگ لبخنتد زد و بته طرفش برگشتتت. نگاه ارستتالن به موزاییک های زیر 
پایش دوخته شتده بود و این باعث شد فکر کند چقدر فرق هست بین بعضی 

هفته ای که با او حرف زده بود حتی لح ه ای از حدش مردهتا! در این چنتد 
 عبور نکرده بود. آن ووت بهروز... 

 عقلش به تاسف سر تکان داد. ووار این مرد وابل تحسین بود.
خواهش می کنم. وجود و حمایت شتتما و مادرتون اون تنش رو از بین برد. -

 ازتون متشکرم!
خصتو ، از سرپناه  ارستالن یک حس خوبی پیدا کرد. یک حس ودرت به

 شدن برای یک جنس لطیف!
گوشتتی اش کته زنتگ خورد لبخند زد. این ستتاعت زنگ زدن مخصتتو  
ارستالن بود. با دیدن شماره اش، لبانش عری  تر شد. حدسش در این مورد 
نمی توانستت اشتتباه باشتد. تماس را برورار کرد و تلفن همراه را زیر گوشتش 

 گذاشت.
ونید. این ستتاعت مخصتتو  تماس های ستتالم! حتدس زده بودم خودت-

 شماست.
 ارسالن لبخند یاسی رنگی زد.

علیک ستالم! پس یادم باشته دیگه این موو  زنگ نزنم که تماس هام شکل -
 تکرار نگیره. غافلگیری شاید فکرتون رو کمی بیشتر مشغول کنه.
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گلبرگ درحتالی کته با انگشتتتانش روی روگیر تخت، خ  های فراتتی می 
 ه گفت:کشید بی اراد

 تکرار عادت میاره.-
ستتکوت آن طرف خ  بتاعتث شتتد تازه متوجه حرفی که زده شتتود. آرام به 

 پیشانی اش کوبید. سعی کرد گافی را که داده یک جوری جم  و جور کند.
 یعنی من ورم اینه که...-
 می تونید آماده بشید بریم بیرون؟-

ت. یازده و متعجتب از این پیشتتنهتاد یکبتاره، نگاهش ستتاعت را هدف گرف
 پنجاه دویقه ی شب!

 االن؟-
بله! پیاده روی تو شتتب های تابستتتون برام جالبه. البته اگه براتون مشتتکلی -

 نداره.
لح ته ای مکث کرد. بد به ن ر نمی رستتید. می توانستتت تجربه ی جالبی 

 باشد. لبش را مقدمه ی موافقت کرد و یک شقایق رویش نشاند.
به ذهنش آمد چقدر از ستال هایی که شبانه  لباس هایش را تن کرد و همزمان

با خانواده اش بیرون می رفتند گذشتتت. ستترش را تکان داد تا افکار به دلش 
 بغ  ننشاند.

هم ودم با ودم هایش شتتد و هوای تابستتتانی را نفس کشتتید. اگرچه چندان 
 مطبو  نبود، اما نفس کشیدنش لذت بخش بود. 

 شما همیشه شب ها رو ودم می زنید؟-
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 رسالن دست در جیبش فرو برد.ا
نته! ودم زدن های من دوحالت داره. ووت هایی که حالم خوبه، ووت هایی -

 که خیلی عصبیم!
 گلبرگ سرش را بلند کرد و کمی خم شد تا بهتر صورتش را ببیند.

 و االن تو کدوم حالتین؟-
 لبخندی نامحسوس، آذین لب هایش شد.

 بخوام؟تو حالت اول! می شه یک چیزی ازتون -
 چشمان گلبرگ ستاره چید. دلیل این حال خوبش می توانست او باشد؟

 البته! چی؟-
 دستش را به نشانه ی تعارف به سمت پله های پار  گرفت.

 می تونیم به جای جم ، مفرد بشیم؟-
 گوشه ی لبش ک  شد.

 و تکرارش کنیم تا عادت بشه؟-
د. کم رنگش توجه نکنگلبرگ لبانش را روی هم فشترد. سعی کرد به اشاره ی 

 شانه ای باال انداخت.
 من مشکلی ندارم. شما راحت باشین.-

 از جمعی که گلبرگ در جمله اش به کار برد خنده اش گرفت.
 بازم که جم  بستی.-

 یک حسی ولقلکش داد.
 شاید هم تقصیر تکراره که برات عادت شده.-
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یک شتتیطانی ذاتی  به این مرد نمی آمد اهل اذیت کردن باشتتد. اما مثل اینکه
درون همته مردهتا بود. یتک پروانته ی کوچتک ته ولبش جان گرفت. لبخند 

 عمیقی زد.
 شاید!-

ارستتالن آخرین پلته را هم گتذرانتد و نگاهش را به دکه ی کمی آن طرف تر 
 دوخت.

 ن رت با بستنی چطوره؟-
او هم اگر کمی اذیتت می کرد، بته جتایی که برنمی خورد، می خورد؟ ذووی 

 جوانه زد. ته دلش
ام... ن ری خاصی ندارم. ولی اگه آب انار داشتن نگیر! همه ی تکرارها هم -

 خوب نیست.
 ارسالن اشاره اش را گرفت و با خنده سر تکان داد.

چشتتم! این یک مورد تکرار رو زیر ستتبیلی رد می کنیم. با دستتت نیمکت -
 سبز رنگ را نشان داد.

 شما بشین، منم االن میام.-
نیمکت نشتتستتت. نفس عمیقی کشتتید. چقدر خوب، که با این گلبرگ روی 

ودم زدن موافقت کرده بود. مردمک هایش را به طرف ارستتالن برگرداند که دم 
دکه ایستتاده بود. ود بلندش، کنار مرد فروشنده که در حال بستنی ریختن بود 
بیشتتتر به چشتتم می آمد. حاال که از این نقطه نگاهش می کرد جدی به ن ر 
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ید. جدی و باابهت! رویش را برگرداند. این مرد می توانست تکیه گاه می رست
 لح ه هایش شود؟ 

ارستتالن مقابلش ایستتتاد. کاستته ی بستتتنی را به طرفش گرفت و "بفرماییدی" 
 گفت.

 گلبرگ با تشکر کاسه را از دستش گرفت.
 خسته که نشدی؟-

 واشقی از بستنی به دهان برد.
 نه! خوبه.-

 برورار شد تا اینکه ارسالن مردد گفت: چند ثانیه ای سکوت
 ازت یک سوال دارم. و ازت می خوام که حقیقت رو بگی.-

 نگاه منت ر گلبرگ باعث شد ادامه دهد:
می دونم که پیشتتنهاد مادرم رو به خاطر رودربایستتتی یا حاال هر چیز دیگه -

 ای پذیرفتی. هنوز هم...
 گلبرگ وس  حرفش پرید.

می دونم می خوایین چی بگین. ولی باید بهتون ببخشتتید وستت  حرفتون! -
بگم که من درستتته روی تصتتمیمم تردید داشتتتم، اما اگر ادامه دادم مطمئن 

 باشید به خواست خودم بوده، نه رودربایستی!
ارستالن خیالش راحت شتد. مدتی بود که می خواستت این سوال را ب،رسد، 

 لبخند زد.اما فکر می کرد جواب این سوال خوش آیندش نباشد. 
 باز که جم  شدم. این عادت، ترکتون نمی شه ها!-
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جمعی کته خودش هم بته نتاگاه در کالمش به کار برده بود هر دو را به خنده 
 انداخت.

گوشتی اش دوباره زنگ خورد و او اما، تنها در بغضی مسکوت، دست دلش 
د که در ورا وتایم تر گرفتت. مبتادا یتک ووتی بی اراده بلغزد. نزدیک به نه ماه ب

آرزوی صتتدایش ستتوخته بود. اما این ممانعت الزم بود. هم برای خودش، و 
 هم برای او! 

آوای زنگ لح ه ای وط  شتد و به ثانیه نکشیده، بار دیگر صدایش بلند شد. 
دستتت روی ولبش گذاشتتت. این بی مرام دیگر چرا آرام و ورار نمی گرفت؟ 

پرت شود. ولی امان از ولبی تلویزیون را روشتن کرد تا به اصتطال  حواسش 
که صتتدایش در بیاید. از حالت درازکش درآمد و روی مبل نشتتستتت. آرن  
هایش را روی زانوانش گذاشتتت و کالفه دستتتانش را میان موهایش فرو برد. 
کاش ستمین بس می کرد! وسوسه ی شنیدن صدای مهربانش، داشت جانش 

وی صورتش را کنار را می خورد. غمگین ستر بلند کرد. موهای پخش شتده ر
زد و نگتاه کدرش را به پایه های میزعستتلی دوخت. لب زیرینش را به دندان 
گرفت. چقدر ستتخت بود ستتر وولش بماند. دستتتانش را محکم مشتتت کرد. 
چیزی نمانده بود اراده اش درهم بشتکند که صتدا وط  شتد. صدا وط  شد و 

 تنهایی خانه هم ون خار در چشمش فرو رفت.
گوشته ی چشمانش سرازیر شد. یک چیزی ته ولبش آرزو می  اشتک، آرام از

کرد این تماس دوباره تکرار شتود. صتدای زنگ موبایلش که در فضای خانه 
پی ید گردنش به سترعت نور چرخید. آن ودر محکم که، صدای ترسناکی از 
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آن بلند شتد. دستتش را به گردنش گرفت و با همان چهره جم  شده از درد به 
 ل نگاه کرد.صفحه ی موبای

دیدن نام ارستتالن، به جای آن نامی که در ذهنش بود باعث شتتد صتتورتش 
 پژمرده شود. بی حوصله تماس را برورار کرد.

ستتالم و احوال،رستتی اش آن ودر بی رمق و گرفته بود که صتتدای ارستتالن را 
 درآورد.

 خوبی؟ چرا حالت گرفته ست؟ مشکلی پیش اومده؟-
 لبانش لرزید.

 ست.خوبم! چیزی نی-
 ارسالن کمی مکث کرد. آهسته گفت:

 چرا صدات می لرزه؟ کسی حرفی زده؟-
اشتتک های روی صتتورتش را با دستتت زدود. چشتتمانش را به طرف تابلوی 
نصتتب شتتده روی دیوار کشتتاند. واژه های ورآنی هک شتتده روی چوب، یک 

 حسی داشت. یک حس ترد و غریب!
 فق  یکم دلم گرفته. همین!-

رگاه چر  خورد. کار زیاد بود، اما ب ه ها بودند. می شتتد نگاه ارستتالن در کا
بته آن هتا اعتماد کرد. هر چند ممکن بود اشتتتباه کنند. ولی به خوب شتتدن 

 حال گلبرگ می ارزید، نمی ارزید؟
 چرا؟ بیام دنبالت بریم بیرون؟-
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گلبرگ بغضتش را وورت داد. نمی دانستت چرا هر چه لحن ارسالن مالیم تر 
 غضش بیشتر فعال می شد.می شد غده ی ب

 هی ی! نه. ممنون! حالم مساعد بیرون رفتن نیست.-
ارستتالن به خوبی لرزش صتتدایش را حس کرد. دلش یک جوری شتتد. تا به 
حتال گلبرگ را بته هم ریختته نتدیده بود. می دانستتت مستتئله فق  یک دل 

 گرفتگی ساده نیست.
ر در عالمت تفکدستت به کمر گرفت و سترجایش ایستاد. لب زیرینش را به 

 دهان برد.
 خیلی خب! پس برو خونمون تا منم بیام.-

 گلبرگ خواست مخالفت کند که اجازه نداد.
بهتره مختالفتت نکنی. مگته نمی گی دلتت گرفته. خب تنهایی که بیشتتتر -

 اذیتت می کنه. برو خونه ما. عزیز هست. منم تا نیم ساعت دیگه می رسم.
خانه را گرفت. می دانستتت ممکن بته مح  وط  کردن تماس، شتتماره ی 

استتت گلبرگ به حرفش گوش ندهد. در این مورد، مادرش بهتر می دانستتت 
 چکار کند.

 جانم مادر؟-
ستالم عزیز! گلبرگ خانم یکم حالش خوب نیست. می شه شما زنگ بزنی -

 بگی بیاد اونجا؟ من گفتم، اما فکر نکنم...
 انیسه ن ری به ساعت انداخت.

 هرم هست می گم ناهار بیاد اینجا!باشه مادر! سر ر-
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 راهروی کارگاه را پیمود و به کمد ابزار تکیه داد.
به اردالن هم بگو لودگی نکنه. حال این زن روبراه نیستتت برای دلقک بازی -

 هاش!
اردالن نیستتت. رفته خونه ی ستتید! خیالت راحت. تا تو برستتی گلبرگ هم -

 اینجاست.
کرد. به طرف داوود رفت تا به او بس،ارد ارستالن تشکری کرد و تماس را وط  

 مراوب کارها باشد.
یاالله گویان وارد خانه شتد. گلبرگ درستتت روی مبلی نشتتستتته بود که مقابل 

 در بود. با ورود او به نشانه ی احترام از جا برخاست.
 اومدی مادر؟ تازه می خواستم بهت زنگ بزنم.-

 ارسالن به مادرش لبخند زد.
 ین؟ناهار که نخورد-

نگاهی به ستتر پایین افتاده ی گلبرگ کرد. به طرف مادرش برگشتتت. با اشتتاره 
 از اواا  پرسید. انیسه چشمانش را باز و بسته کرد.

 سفره ی ناهار که جم  شد، انیسه پسرش را به آش،زخانه کشاند.
برو باهاش حرف بزن ببین چی شتتده. حالش زیاد خوب نیستتت. دیدی که -

 چیز زیادی هم نخورد.
 گلبرگ در حالی که پا به آش،زخانه می گذاشت گفت:

 شما خیلی زحمت کشیدین. بذارید ررف ها رو من بشورم.-
 انیسه لبخند زد.
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 رحمت بود. دیگه چهار تا بشقاب ررف که چیزی نیست. برو بشین مادر!-
 ارسالن هم دخالت کرد.

 اصرار بی فایده ست. عزیز نمی ذاره ررف ها رو بشوری.-
ند بی جانی زد و به ناچار پذیرفت. انیسته با چشم به پسرش اشاره گلبرگ لبخ

 داد که حاال ووتش است.
ارستتالن موافقتت کرد و بته طرف پذیرایی رفت. با فاصتتله از او، روی مبل 

 نشست. آرام گفت:
 یکم حرف بزنیم؟-

 نگاه گلبرگ، شال آبی رنگش را نشانه رفت.
 بعد!من زیاد خوب نیستم. می شه بذاریمش برای -
نه! چون مواتتو  صتتحبتم دویقا خوب نبودن حالته. به من بگو چرا خوب -

 نیستی.
گلبرگ آب دهتانش را وورت داد. امروز از آن روزهتایی بود که بغضتتش بی  

 گلویش چنبره زده بود و کمین کرده ی یک تلنگر، انت ار شکستن داشت.
 چیز مهمی نیست.-

ریزی دوخت که روی فرش  ارسالن مکث کرد. مردمک هایش را به گل های
 زیر پایش طر  خورده بود.

من می خوام همین چیزی رو کته مهم نیستتت، اما اینجوری بهمت ریخته -
 بشنوم. از ن ر من الزمه که بشنومت.
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نگتاه گلبرگ که به طرف آشتت،زخانه رفت متوجه شتتد یکی از دالیل نگفتنش 
 معذب بودنش است.

 اشی.بفرما بریم تو اتاق که شما هم راحت ب-
 پس از سکوت چند ثانیه ای ااافه کرد.

 لطفا!-
نگاهش را بلند کرد. می توانستت خوشتبینانه فکر کند این مرد نگران ناراحتی 

 اش شده؟
من راحتم! االن انیستته خانوم هم تشتتریف میارن خوب نیستتت تنهاشتتون -

 بذاریم.
 ارسالن لبخند زد. این زن چرا گاهی زیادی مبادی آداب می شد؟

 رار نشد مخالفت کنی. عزیز هم مشکل نداره. شما بفرما!دیگه و-
حجم درد آن ودر در دلش زیاد شتتده بود که پاهایش را بی اراده به فرمان بردن 
وادار کرد. ارستتالن در اتتاوش را باز کرد و با دستتت فرما زد تا اول او داخل 

ی بشتود. "ببخشتیدی" گفت و نرم وارد شتد. از دیدن اتاق ساده، اما تمیزش، 
اختیتار لبخنتد زد. اتاق، حاوی یک تخت بود با روگیر خاکستتتری رنگی که 
ستت شتدنش با پرده بیشتر از هر چیزی به چشم می آمد. کف اتاق سرامیک 
بود و وتالی ته ی خوش طرحی بته رنگ ستترمه ای وستت  آن پهن بود. میز 
دراوری کته ختالی از هر ژل و تتافتی بود حس خاصتتی در دلش ایجاد کرد. 

 برعکس میز دراور بهروز!درست 
 گاهی بعضی نداشتن ها چقدر لذت بخش می شد.
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 نمی شینی؟-
با صتدایش به طرفش برگشتت و لبخند مالیمی زد. "بااجازه ای" گفت و روی 
تخت نشتتستتت. همزمان چشتتمانش را به وفستته ی نصتتب شتتده روی دیوار 

 انداخت که یک در میان با گلدان و واب عکس پر شده بود.
 وشنگی داری.اتاق -
اون وفسه کار اردالنه. هر چی من تو این موارد سلیقه ای ندارم اون عواش -

 مغزش خوب کار می کنه. چیدن اتاق هم عزیز زحمتش رو کشیده.
حال گلبرگ دگرگون شد. لح ه ای به او حسودی اش شد. به اویی که اتاوش 

ده بود؟ را متادر و برادرش می چیتدنتد. متادر خودش چنتدبتار اتتاوش را چی
ولبش بتا ستتری پایین افتاده ستتکوت کرد. خستتته بود. خستتته از تنهایی و 

 نخواستن!
 نمی خوای حرف بزنی؟-

لب باز کرد. ولبش دیوانه شتده بود. دیگر نمی توانستت سکوت کند. بس بود 
هر چته در خودش ریخت و دم نزد. دلش درد و دل می خواستتت، حتی اگر 

 خواسته اش اشتباه بود.
ب ه بودیم. دو تا خواهر، یک برادر! ستتهراب ب ه ی اول بود. نور  ما ستته تا-

چشتتمی مادر و دستتت راستتت پدر. من ب ه ی آخر بودم. تو یک خانواده ی 
مذهبی. انقدر مذهبی که می شتد استمش رو افرا  گذاشت. از ووتی دست 
چپ و راستتم رو شتناختم حاج حیدر بود و ستخت گیری هاش. سهراب به 

ودنش چندان طعم این ستتختی های به خصتتو  رو نمی پشتتتوانه ی پستتر ب
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چشتید. عواش سمین همدردم بود. دختر بزرگ خونه بودن هم مصیبتی بود 
براش! اما صتبور بود. صتبور بود و مهربون! هوام رو داشت. هوای منی رو که 
به خاطر ستتر به هوا بودن هام بارها از دستتت حاجی کتک خورده بودم. اون 

گنده تو سترم بود. که چرا پدرم انقدر سخت گیره.  ووت ها همش یک ستوال
ستوالم انقدر سوال موند تا ووتی که شونزده سالم شد. همه ی بدبیاری هام از 
اون ستتن شتترو  شتتد. ستتنی که فکر می کردم دارم بزرگ می شتتم. ولی نمی 
 دونم چی شتتد، یک دفعه به خودم اومدم دیدم من هنوز محتاج ب گی هامم.

 را هم از رو انداخت. لرزش صدایش زلزله
ولی دیر شده بود. وبل از اینکه به خودم بیام، شدم زن مردی که از مرد بودن -

فق  تیپ زدن رو یاد گرفته بود و چشتم داشتن به دخترهای دیگه! بهروز، پسر 
یکی از دوستتت های گرمابه و گلستتتان بابا بود. ارزش و احترامش به حدی 

بستته پیشتنهاد ازدواجشون رو پذیرفت. نستبت به رفیقش زیاد بود که چشتم 
نمی گم اشتتباه نکردم. اتفاوا مسبب اشتباه اصلی من بودم. منی که با ذهنیت 

 ب گانه ام فکر کردم ازدواج با بهروز می تونه آغاز بزرگ شدنم باشه. ولی...
دستتتش را مقابل صتتورتش گرفت و بغ  حبس شتتده اش را آزاد کرد. ووتش 

 ی بی پناه از اسارت در بیاید. شانه هایش لرزید.رسیده بود که این غده 
دستتان ارستالن روی زانوانش مشتت شتد. همیشته گریه ی زن ها تا این حد 
ستوزنا  و دردآور بود؟ ولبش یک طوری بود. کاش می توانست به نحوی او 

 را آرام کند. گلبرگ فین فین آهسته ای کرد و با ارتعاش ادامه داد:
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بهروز زندگی کردم چیزهایی دیدم و شتتنیدم که دیگه اون یک ستتالی که با -
هی ی از دنیتای کودکتانته ام نمونتد. عین یتک حبس بود برام! یک اجبار که 
حس می کردم تتا بته ابتد محکومشتتم. ولی خدا نگاهش بهم بود. یک روز 
بهروز اومتد خونته و خیلی ر  گفتت یتا من، یتا خانواده ات! باید باهام بیای 

پیشرفت دارم. از این حرف هایی که هر کسی برای رسیدن خارج، من نیاز به 
به خواستتته های نامعقولش می گه. همون روز شتتد بهترین انتخاب زندگیم و 
بدترین اتفاق زندگیم. گفتم نه! تاوان نه گفتنمم شتتد ترد شتتدن از خانواده و 
افتادن از چشتتم های حاج حیدر! طالق برای حاج حیدر، اون هم با یک ب ه 

اهی یعنی ستتنت شتتکنی. یعنی ته همه چیز! بهروز هم با نامردی تمام ی تو ر
داستتان رو جوری نشتون داد که من شتدم زن نستاز و اون شد مرد سر به زیر! 
بتابامم گفت طالق به شتتر  ترد شتتدن. من نمی دونم کارم درستتت بود یا 
اشتتتبتاه، ولی انقتدری بریتده بودم کته با خودمم ل  کردم و یک کالم گفتم 

 می خوام حتی به ویمت از دست دادنتون. طالق

  
هق هقش اوج گرفتت. دمتل چرکین و دردنا  دلش بد ستتر باز کرده بود. به 
خودش کته نمی توانستتت دروا بگوید. داا دیدن خانواده اش عجیب روی 

 دلش مانده بود.
دستتان ارستالن ستفت تر مشتت شد. همان لح ه به شرفش وسم خورد اگر 

رفت دیگر اجازه ندهد اشتتک های این زن از روی این رابطه شتتکل رستتمی گ
درد بریزد. گستاخانه برای خودش فکر کرد کاش گلبرگ محرمش بود تا شانه 
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هتایش را تکیته گاه تن لرزانش کند. به پشتتت گردنش دستتت کشتتید. نمی 
دانستت باید چه کار کند. تنها چیزی که در آن ثانیه ها می خواست آرام شدن 

د شتد و از در اتاق خارج شتد. نگاه غمگین انیسه نشان گلبرگ بود. از جا بلن
می داد او هم صتتدای این گریه ی دردآلود را شتتنیده. ستتری با ناراحتی تکان 

 داد و به طرف آش،زخانه رفت. انیسه هم پشت سرش به راه افتاد.
 صدایش را پایین آورد.

 این طفل معصوم چرا اینجوری گریه می کنه؟-
 یخ ال درآورد و لیوانی برداشت.ارسالن پارچ آب را از 

 شکسته تر از اونیه که فکرش رو می کردم. -
 لیوان را پر آب کرد.

 نمی دونم باید چیکار کنم.-
انیستته لحن غمگین پستترش را در  کرد. می دانستتت پشتتت لبخندهای این 
زن، انبوه درد نشتسته! می توانست از چشمانش بخواند که سال ها هم ودم با 

 شته. درد، گام بردا
 لیوان آب را از دستش گرفت و پیش دستی زیر آن گذاشت.

الزم به انجام کاری نیستتت. اون االن نیاز داره که آروم بشتته. بذار گریه کنه. -
تو فق  شتریک راهش باشتتی کافیه. زن هر چقدرم که محکم باشتته باز هم به 

 تکیه گاه نیاز داره تا ووتی برمی گرده پشتش خالی نباشه.
 دستش داد.آب را به 

 ووتشه بهش اطمینان بدی می تونه روت به عنوان همراه حساب کنه.-
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ارستالن با اطمینان سر تکان داد و انیسه لبخند زد. لبخندی مادرانه که پشتش 
 هزاران حرف بود از زنانه هایی پرمهر!

 در اتاق را بست. روی تخت نشست و لیوان آب را به طرفش گرفت.
 ت می کنه.یکم از این بخور. آروم-

گلبرگ فین فین آرامی کرد. تالشتتش برای بنتد آوردن اشتتک هایش بی فایده 
بود. آب را بتا تشتتکر گرفتت. شتتایتد اگر آن ودر از دنیا و آدم هایش پر نبود 

 اینگونه اختیار از دست نمی داد. 
 من متاسف...-

 ارسالن میان حرفش پرید.
م. پس خودت رو اذیت این حرف زدن الزم بود. هر دومون بهش نیاز داشتتتی-

 نکن. دلیل ناراحتی امروزت دلتنگی بود؟
 گلبرگ لبان لرزانش را با زبان خیس کرد. سرش را تکان داد.

ستمین زنگ زده بود. برای اینکه زندگیش خراب نشته برنداشتتتم. نمی خوام -
 به خاطر من اذیت بشه.

 جرعه ای آب نوشید. بغ  ماندگارش دوباره خودنمایی کرد.
 گه نوال بود همه چیز آسون تر می شد.شاید ا-

 آب دهانش را وورت داد.
اشتتتباه از من بود که بهروز رو دستتت کم گرفتم. اون خوب بلده داشتتته هام -

رو چطور ستتهم خودش کنته. من بی خودی خوشتتبین بودم. یتادم رفته بود 
 کفتارها هیچ فرصتی رو برای داشتن شکارشون از دست نمی دن.
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 دهانش خارج شد.هقی ناشیانه از 
 رفتن نوال، اونم به انتخاب خودش، بی رحمانه ترین اتفاق زندگیم بود.-

لرزش شتانه هایش شتد تداعی کننده ی داشته های بر باد رفته اش و مصیبت 
 کوه شده روی دلش!

ارستالن ستکوت کرد. ستکوت کرد و پا به پای گریه کردن های گلبرگ غصه 
 خورد. 

ود برای تصمیمش، اما مردانگی اش را حواله ی از جا برخاستت. شاید زود ب
 عواوبش کرد. این زن، با تمام غم هایش ارزش گذشتن داشت.

کشتوی چوبی اش را باز کرد. کشتویی که اگر چه ساده به ن ر می رسید، اما 
رازی درونش بود به ارزش الماستی نایاب در دل کوهی فت  نشدنی! لبخندی 

روی لبش نقاشتی شتد. بغضی پر از دلتنگی به حجم تمام افتخارهای دنیا به 
بنتای گلویش را پر کرد. صتتدای گریته هتای گلبرگ هنوز هم ستتوزنده بود. 
همدم شب های دردآورش را هم ون شی ای با ارزش میان دستانش گرفت. 
خم شتتد و با احترام ب*و*ستته ی خالصتتانه ای روی آن گذاشتتت. چه شتتب 

دانه ها تستتکین داد. دانه هایی هایی را که تا خود صتتب ، خودش را با همین 
که انگشتت های پدرش را یادآوری می کرد و لبخندهای بهشت گونه اش را! 
راستتی که آن روزها چقدر نزدیک به ن ر می رستید. تستبی  تربت را با عشق 
روی ولبش گذاشتتت. آخرین یادگاری پدرش! ووتش بود مرد شتتود و مردانه 

ش را خراش داد. حرف پدرش دل بکند. بغضتش چنان ستنگین شد که گلوی
 در سرش پی ید.
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این تستبی  رو می دمش به تو؛ نه برای اینکه پسترمی، برای اینکه مرد بشی -"
و مردونگی کنی. شتتاید برای فهمیدن این حرف ها کوچیک باشتتی، اما من 

 بهت اعتماد می کنم. چون می دونم می تونی.
 دست روی شانه های نحیف پسر  گذاشت.

برادرت بتاش! هر جتا و هر ووت فکر کردی کم آوردی این  مراوتب متادر و-
تسبی  رو بگیر دستت و به خدا توکل کن. خودش می دونه چجوری کمکت 

 کنه."
لبتانش را محکم روی هم فشتترد. هنوز هم آن لتب هتای ختداگتانته را می 

 توانست روی پیشانی اش حس کند. 
صورتش  کند. ارستالن مقابلش ایستتاد. سکوتش باعث شد گلبرگ، سر بلند

 غرق اشک بود و پر از دلتنگی!
تستبی  تربت را از میان انگشتتانش آویزان کرد. ولبش در ستتینه بی وراری می 

 کرد. به حقیقت که عجب سخت بود این دل کندن!
گلبرگ بی اختیار دستت چ،ش را باال برد. گویی او هم می دانست ورار است 

 آرامش نصیبش شود. 
 ستانش رها کرد. و یک جانی، در ولبش جان داد.ارسالن تسبی  را درون د

 آخرین یادگار پدرم...-
 بغضش را وورت داد. مبادا صدایش بلرزد و پدرش رو سفید نشود. 

این تستتبی  ارزشتتمنتدترین دارایی بته جا مونده از پدرمه. دونه هاش زیاد -
واستتطه شتتدن برای نزدیک شتتدن پدرم به خدا؛ انقدر زیاد که هنوز که هنوزه 
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ی تونی خدا رو توشتتون حس کنی. می دمش به تو که آروم بشتتی. این دونه م
 ها داشته هات رو یادت میاره.

 مقابل گلبرگ زانو زد.
 نگاهش را عمیق تر به تسبی  دوخت.

 این از اولین داشته ات!-
 چشمانش را به دستان رریف گلبرگ دوخت.

 می خوام یک معامله کنیم. این تسبی  هست.-
 م تر لب زد:مکث کرد. محک

 منم هستم.-
چشتتم دلش را بتاز کرد و خ  به خ  واژه ها را م*س*تحکم به جانش هک 

 کرد. آرام و مردانه، حجت تمام کرد.
 پس گریه هات ماله من. آرامشم مال تو!-

 برای اولین بار مردمک هایش را م*س*تقیم به صورت او دوخت.
 دست هات سهم من، شونه هام سهم تو!-

چشتمانش به موهای بیرون زده از شالش خیره شد. ولبش یقین کرد که روزی 
دلش برای این ابریشتتم فنتدوی رنتگ می لرزد. لبخنتد پدرش را در دل حس 

 کرد و لبانش را به لبخندی، به خنکای نسیم آذین داد. 
 حق فس  معامله هم با تو!-

دستش را گوش های گلبرگ یک ستر چشتم شتد و کلمه ها را به جان کشید. 
بستت. دانه به دانه ی تستبی  را حس کرد و سلول به سلول وجودش را عجین 
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آرامشتتش، آرام کرد. یک حس، میان تمام احستتاس های پیدا و پنهان ولبش، 
درستت جایی که سال ها خالی بود جوانه زد. حسی گنگ و نوپا! حسی شبیه 

 به جوانه ی گندمی تازه سر درآورده.
به دستتته ترنم ستتر دادند. یک تازه وارد آمده بود. تازه ترانه های زندگی دستتته 

 واردی که استقبال از او عجیب واجب بود.
و عشتق! عشتق با گونه هایی ستر  شتده از شترم، زیر چشمی نگاه می کرد. 
شتترمنتا  و آهستتتته، بتا ستتری پایین افتاده نزدیک شتتد. تنهایی با لبخند 

ه زمان رفتنش رستتیده محزونی، ن تاره گر گونه های گلگونش شتتد. امان ک
 بود. راستی که چقدر م لوم به ن ر می آمد.

تنهتایی هم تنهتا بود دیگر، نته؟ تنهتا نبود کته اینگونه خودش را به هر کس و 
ناکستی تحمیل نمی کرد. وطره ای، صتادوانه از گوشته ی چشتمانش سرازیر 

 شد. این رفتن، گوارای وجود گلبرگ و ولب زخم خورده اش!
محکم تر به دستتت گرفت. یک داستتتان تازه در راه بود. باید تقدیر ولمش را 

 خوب حواسش را جم  می کرد.
 سرنوشت، پرده را جلوی چشمان غم کشید. ووتش بود او کمی کناره بگیرد.

نگاه گلبرگ باال رفت. باال رفت و در چشتتمانی نشتتستتت که اگرچه از آشتتنا 
ایی شتتناس تر بودنش مدت زیادی نمی گذشتتت، اما به حق، که از هر آشتتن

 بود.
خیره بته تیله های وهوه ای رنگش؛ فکر کرد، کاش این جوانمرد زودتر از این 

 ها همراه راهش می شد.
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نگاه ارستتالن آن ودر ناب و خال  بود که لح ه ای فکر نکند این چشتتم در 
 چشم شدن چند لح ه ای از روی غر  است.

 لبانش را با زبان خیس کرد و شر  دلش را زمزمه کرد.
 وبوله!-

 روی لب های ارسالن، شکوفه ای نورس جان گرفت.
 می خوام به جبران این معامله یک وول ازت طلب کنم. -

آرامشتتی که از کارش گرفته بود به اندازه ی تمام دنیا، راحتی در دلش نشتتانده 
 بود. دیگر غمی حس نمی کرد. و این را مدیون او بود. لبخند زد.

 چه وولی؟-
 را با بدجنسی باال انداخت. از او بعید بود، نبود؟ ارسالن ابروانش

 فعال ازت وولش رو طلب دارم. زمان وصولش که برسه بهت می گم.-
 گلبرگ خندید. با س،اس نگاهش کرد.

 بابت همه چیز ازت متشکرم. االن واوعا آرومم!-
در جوابش لبخنتد زد. دروا چرا! حتال خودش هم خوب بود. حق بتا پدرش 

 شتن، خوشحالی می آورد. بود. گاهی گذ
 خوشحالم که آرومی!-

خاموشتتی پرصتتدایی که به وجود آمد باعث شتتد گلبرگ چشتتم از نگاهش 
 بگیرد.

 انیسه خانوم خیلی ووته تنهان.-
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ارستالن با همان لب های گشاده از جا بلند شد. می توانست در  کند که او 
 معذب شده.

 پس بریم پیشش که تنها نمونه.-
آستتودگی، با همان لباس های بیرونش روی زمین ولو شتتده بود و اردالن با 

کارتون تام و جری را تماشا می کرد. چنان درگیر شده بود که متوجه ی خارج 
شتتدن آن ها از اتاق نشتتد. ارستتالن با دیدن اواتتا  دراز کشتتیدنش، با ررف 
میوه ای کته پر از پوستتت میوه های مختلف شتتده بود، در دل برایش خ  و 

کشتید. سرفه ای مصلحتی کرد تا متوجه شان شود. اما او همانطور که نشتان 
 مشغول بود، خیار دیگری به دست گرفت و گاز محکمی به آن زد.

 وربون دستت ارسی جون، داری میای یک لیوان آب بیار گلوم خشک شد.-
چشتتمان ارستتالن گرد شتتد. نگاهش را به ستترعت به طرف گلبرگ چرخاند. 

ا بیشتتر مصر کرد یک بالیی سر برادر بی فکرش بیاورد. خنده های ریزش او ر
 آن هم با آن طرز صدا کردنش!

 سرفه اش را بلندتر کرد که اردالن بی حوصله دستش را تکان داد. 
 داداش ساکت حساسه این وس...-

چشتتمانش را ثانیه ای به طرفشتتان برگرداند. حرف در دهانش ماند و هاج و 
از خنده ی گلبرگ و چشتتمان تهدید آمیز واج، نگاه به صتتورت ستتر  شتتده 

 برادرش کرد.
هول از جا پرید. لباستتش را برای رف  مشتتکل فراتتی تکان داد. تکه خیار 
مانده در دهانش را با زور وورت داد و "ستتالم" کرد. صتتدای تلویزیون باعث 
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شتتد بفهمد چه گافی داده. شتتتاب زده، در حالی که توجیه می کرد کنترل را 
 ی آف را فشرد. برداشت و دکمه

چیزه... تلویزیون روشتتن بود. من تازه از بیرون اومدم. اینه که خستتتگی و -
 ای...

 ارسالن با تاسف سر تکان داد.
 عزیز کجاست؟-

با حالت م لومانه و پرخواهشتتی نگاهش کرد تا بلکه او بتواند به اصتتطال  
 سوتی اش را جم  کند.

 من اومدم نبود. فکر کردم کسی خونه نیست.-
ماشتین را مقابل خانه ی انیسته پار  کرد و پیاده شد. دزدگیر را زد و در همان 
حال، دستتی به شتالش کشید. فکر کرد، کاش لباسش را عو  می کرد بعد 
می آمد. از طرفی آن ودر خستته بود که بی شتک با خانه رفتن، تصمیمش به 

نگ کل عو  می شتد. هوفی کشتید و شانه ای برای خودش باال انداخت. ز
آیفون را زد. منت ر بتاز شتتدن در، نگتاهش را ستترستتری به کوچه انداخت. 

 همزمان با "بله" گفتن انیسه، چیز عجیبی به چشمش خورد.
 سالم! گلبرگم.-

چشتمانش را موشکافانه ریز کرد. با دوت به دختری نگاه کرد که، زیر درخت 
چرا چهره  نزدیک به خانه اش ایستتتاده بود و مشتتوش به اطراف نگاه می کرد.

ی این دختر آن وتدر برایش آشتتنتا بود؟ در یتک لح ته نگتاه دختر هم به او 
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خورد. می توانستت حس کند چطور با دیدنش آشفته شد. متعجب خواست 
 پیش برود که صدای انیسه از آیفون آمد.

 چرا نمیای تو؟ در باز نشد مادر؟-
 برای جواب دادن به او سرش را برگرداند.

 یام. چند لح ه فق ...چرا چرا! االن م-
بار دیگر برگشتتت تا واتتعیت را بررستتی کند. اما با برگشتتتنش هیچ اثری از 
دختر  نبود. چهره ی آشتتنایش؛ صتتورت آشتتفته اش؛ همه و همه دستتت به 

 دست هم داده بود تا به خیالش یک دلشوره ای بیفتد.
در نهتایتت، فکرش به جایی نرستتید و باعث شتتد این تشتتویش را پشتتت 

پنهان کند. وارد خانه شتتد و استتتقبال گرم انیستته را با روب*و*ستتی لبخندش 
 صمیمانه ای پاس  داد.

 زیارتتون وبول! ببخشید زودتر نیومدم. امروز یکم سرویس زیاد بود.-
 لبخند روی لب انیسه غن ه کرد.

وبول حق! ختدا ببخشتته مادر. حاال یکم زودتر دیرتر که مشتتکل نداره. بیا -
نارن  بهت بدم که حتما خیلی خستتته شتتدی. این بشتتین یک شتتربت بهار 

 اردالن رو هم به خاطر تو فرستادم بیرون که راحت باشی.
 لب های گلبرگ عری  تر شد. 

 ای وای! چرا؟ من راحتم.-
 انیسه همانطور که او را به طرف مبل ها هدایت می کرد گفت:
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بده  گوش حاال دو دویقه بره بیرون که چیزی نمی شتته. بشتتینه ابنجا به چی-
 آخه!

 گلبرگ نرم خندید.
 زیارت حستابی سر حالتون آورده ها. کاش که منم سعادت داشته باشم برم.-

 روی مبل نشستند.
وربون آوا برم. کیه که بره زیارتش و ستر حال نشته. ان شتاءالله خدا وسمت -

 کنه ایندفعه با هم بریم. 
 از جا برخاست.

 یک چند لح ه، االن میام.-
اتتاق، گلبرگ نگتاه کلی به خانه انداخت. با دیدن ستتاعت بند  بتا رفتنش بته

مشتتکی ارستتالن روی میز تلویزیون، لبخنتد حریر متانندی لبانش را تزئین 
کرد. مرد داستتتتان این روزهایش کمی حواس پرت بود. دفعه ی پیش هم در 
ماشتتین او جا گذاشتتته بود. اعترافی ته دلش، آهستتته خود را غلتاند. حواس 

 این مرد هم خا  بود. پرتی های 
 انیسه با بسته ی کادو شده از اتاق بیرون آمد.

 اینم سوغاتیت. می دونم چیز وابل داری نیست، ولی...-
 گلبرگ به رویش لبخند زد. با گشاده رویی تشکر کرد و بسته را گرفت.

 از دست شما وابل داره. واوعا لطف کردین.-
 انیسه دست به کمرش گرفت و روی مبل نشست.

 بازش کن ببینم خوشت میاد یا نه!-
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بته محبت خالصتتانه اش لبخند زد. بستتته را باز کرد و چادر ستتفید رنگ را 
بیرون آورد. از ررافتش لبش خندان شتتد. به چشتتمان مشتتتاوش نگاه کرد و 

 چادر را سر کرد.
 ولب انیسه، پر از پروانه های رنگین روشن شد.

شتتاءالله با همین چادر، کنار ارستتالن هزار ماشتتاالله! الحق که برازندته. ان -
 سر سفره ی عقد ببینمتون!

 گلبرگ لبخند شرمگینی زد و سرش را پایین انداخت.
صدای مردانه ی ارسالن که یاالله گویان وارد می شد کمی هولش کرد. رفت 

 چادر را در بیاورد، اما وبل از آن، او وارد شد.
 بیا که حالل زاده ای مادر! اسمت رو آوردم پیدات شد. -

ارستتالن به ستتالم زیر لبی اش پاستت  داد. صتتورت واب گرفته اش در حریر 
ستتفیتد رنگ چادر، لبانش را شتتکوفا کرد. ولبش تبستتم زد و یک ودم دیگر 

 برداشت برای پر کردن حاف ه اش از این زن!
 به حرف مادرش خندید.

 زیز؟غیبتم رو می کردین ع-
 نه پسرم. غیبت چیه!-

 نگاهی به گلبرگ کرد و به شرمش لبخند زد. 
 ذکر خیرت بود. -
 منم اومدم یک دست لباس ببرم برای حبیب! مزاحمتون نمی شم.-

 نگاه پرسشگر مادرش باعث شد ادامه دهد.
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بنتده ختدا می خواستتت بره خونه برادرزنش، دم آخری ب ه ها ازش کمک -
مشکل داشت، تمام لباساش سیاه شد. تا بره خونه و خواستتن. موتور ماشتین 

دوبتاره لبتاس عو  کنه طول می کشتته. گفتم من ببرم براش که حداول دیر 
 نرسه.

با تمام شتدن حرفش سری تکان داد و به طرف اتاق رفت. با یک نایلون سفید 
رنگ برگشتت و خداحاف ی اش را با کلمه های کوتاه بسنده کرد. اما هنوز از 

 ج نشده، دوباره برگشت.در خار
راستتتی من داشتتتم می رفتم کارگاه یک دختری جلوی در خونه ات منت ر -

 بود. دیدیش؟
گلبرگ دوباره یادش آمد. تعجبش همراه با دلهره شتتد. آن دختر چه کستتی بود 

 که چند ساعت را منت رش ماند، اما با دیدنش در لح ه ای غیبش زد؟
کف مطب کشتتید. دوباره به با کفشتتش، خ  های فراتتی روی ستترامیک 

ستتاعت توی دستتتش نگاه کرد. نزدیک به یک ستتاعت منت ر بود، اما هنوز 
نوبتش نشتده بود. کالفه پوفی کشتید و به پشتتتی کاناپه ی وهوه ای رنگ تکیه 
داد. چشمانش را در مطب گرداند. از میان دو پیرزن، چند زن و مرد میانسال، 

زودتر برسد؟ رو به منشی که در  کدامشتان شتانستش را داشتتند که نوبتشتان
 حال تایپ بود پرسید:

 می بخشید خانم!-
 نگاه منشی به طرفش برگشت.

 خیلی مونده تا نوبتم بشه؟ من یکم عجله دارم.-
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 منشی لبخند زد و با خوشرویی گفت:
 نه جانم! این بیمار اومد بیرون نوبت شماست.-

به اندازه ی  گلبرگ "خداراشتتکری" زمزمه کرد. چوب خ  مرخصتتی هایش
کافی پر شتتده بود. گاهی فکر می کرد این همه صتتبوری کردن خانم میثاوی 
نستتبت به او عجیب استتت. لبخندی از یادآوری حرف های فریده روی لبش 
نشتتستتت."آوانس گرفتن از خانم میثاوی امتیازیه برای خودش! من که می گم 

 دنش مقابلستتر پیر داداشتتش برات ن ر داره، وگرنته..." تصتتویر لب پی ان
چشتتمانش نقش بستتت. از آن دستتت زن هایی بود که ستتن درشتتان تاثیری 
نداشتتت و هم نان دلشتتان جوان بود. لبانش را بیشتتتر کش داد. گاهی حال 
بعضتی آدم ها غبطه خوردن داشتت. مثل فریده که با وجود داشتن یک فرزند 

ا کم بیمار، باز هم ستترخوش بود. از ن رش، او بلد بود چطور روی زندگی ر
 کند.

 با شنیدن نامش از زبان منشی، از افکارش خارج شد.
 با تقه ای وارد اتاق شد و احوال پرسی کوتاهی کرد.

 سالم.-
روی کاغذی که پیش رویش بود تند تند چیزی نوشتتت و به صتتندلی مقابلش 

 اشاره کرد.
 بشین عزیزم! یک هفته پیش باید میومدی.-

 .خودکارش را زمین گذاشت و نگاهش کرد
 خیلی سهل انگاری می کنی. داروهات که تموم نشده؟-
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 گلبرگ روی صندلی نشست.
 امکانش نبود واوعا! داروهامم خوشبختانه هنوز تموم نشده.-

دکتر گوشتتی را روی گوشتتش گذاشتتت. همانطور که به کارش می رستتید 
 پرسید:

 عالئم جدید که نداشتی؟-
الئم م بیشتر شده. وگرنه عفق  تعداد دفعاتی که پای راستتم ورم می کنه یک-

 جدید نه!
 دکتر سرش را با تاسف تکان داد.

 پشت کن و نفس عمیق بکش.-
 گلبرگ نفسی کشید که تکرار کرد:

 دوباره!-
 کارش که تمام شد گوشی را روی میز گذاشت.

 ور  هات رو گاهی نمی خوری. درست می گم؟ فشار عصبی هم داری؟-
 گلبرگ شالش را مرتب کرد.

 بعضی مواو  فراموش می کنم. فشار عصبی هم...فق  -
 مکثی کرد و با تردید لب زد.

 نمی دونم!-
 دکتر خودکارش را برداشت. 
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ستتهتل انگاری هات فق  اواتتاعت رو بدتر می کنه.  دری ه ی میترالت -
حالت طبیعی نداره. متورمه. اینجور که مشتتخصتته متورم تر هم شتتده. تغذیه 

 ت رو رعایت می کنی؟
 ه یاد کم کاری هایش، من و من کرد.گلبرگ ب

 خب...-
 دکتر عینکش را باالتر داد و سرزنش کننده به چشمانش نگاه کرد.

یک داروی جدید بهت می دم. داروهات رو ستتر ستتاعت بخور! تو عالوه بر -
پروالپس، مشتتکو  بته بیمتاریته دیگته ای هم هستتتی. رعایت نکردنت به 

 خودت آسیب می زنه.
نگاه کرد که با آن دست خ  عجیب و غریب، روی نسخه گلبرگ به دستانش 

 حرکت می کرد. مردد پرسید:
 این بیماری می تونه تو بارداری مشکل ایجاد کنه؟-

دکتر بتدون آن کته ستترش را بلنتد کنتد از باالی عینک، به صتتورتش ن ری 
 انداخت.

در حال حااتر، با توجه به مطمئن نبودن از واتعیتت نمی تونم با اطمینان -
 ر بدم. اما احتمالش زیاده. انقدری که بتونم بهت بگم شتترایطت برای ب ه ن

آوردن مناستب نیست. تو که یک دختر خانوم گل داری. دیگه ب ه می خوای 
 چیکار!

 ولب گلبرگ، ترسیده ت،ش گرفت.
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چه می شتتنید. یعنی ممکن بود؟ پس ارستتالن چه؟ ستتعی کرد خودش را با 
تر فق  گفته بود احتمال دارد. ن ر وطعی که امیتدهتای واهی آرام کند. "نه! دک

 نداده بود. اما آخر..."
 بیا خانومم! فراموش نکن چی گفتم.-

داخل ماشتتینش نشتتستتت. به روبرو خیره شتتد. حاال چه می شتتد؟ باید به 
ارستتالن می گفت؟ اگر می گفت، چند درصتتد امکان داشتتت که او با این 

 مسئله کنار بیاید؟
ه حصتار کشتتید. شتاید یک درصتتد، و یا حتی هیچ! پوزخند تلخی لبانش را ب

کدام مرد حااتر می شد وید یک وار  از وجود خودش را بزند؟ ارسالن که 
مجنونش نبود چشتتم روی این مواتتو  ببنتدد و بگویتد فق  خودش مهم 
هستتت. بغضتتی نتامحستتوس گلویش را اذیتت کرد. اینطور که معلوم بود 

ی ود. یعنی باید دوباره طعم تنهایبدشتانسی در خانه اش بست لنگر انداخته ب
را می چشتتید؟ ستترش را روی فرمان گذاشتتت و پلک هایش را بستتت. چرا 
دروا! مستتئله فق  تنهایی نبود. او به ارستتالن و محبت هایش وابستتته شتتده 

 بود. شاید هم دلبسته!
چشتتمتانش را با وحشتتت باز کرد. این دیگر چه اعترافی بود که میان ولبش 

 ؟سایه انداخته بود
نفستتش را در هوای آزاد پار  رها کرد. مردمک های ستترگردانش اینبار، بند 
ب ه هایی شتد که با آسودگی فریاد می کشیدند و شور و هیجانشان را با جیغ 
هتای کودکتانته ابراز می کردنتد. آب دهتانش را وورت داد. او شتتجاعتش را 
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ز زد. هنوداشتتت تا به ارستتالن بگوید نمی تواند مادر فرزندش شتتود؟ تلخند 
بیماری ولبی اش را با او در میان نگذاشتته بود، آنووت چطور می توانست دو 
مواتو  را با هم بیان کند. آهی کشید و رو برگرداند. رو برگرداندنش همزمان 
شتتد با چشتتم در چشتتم شتتدن با دختری که معمای این روزهایش بود. غم 

فکارش را هتایش بته پستتتوی ذهنش گریز کرد و عواتتش، دنیایی ستتوال ا
محاصتتره کرد. چشتتمان گرده شتتده ی دختر  نشتتان می داد انت ار این مچ 
گیری را نداشتتت. صتتبر را جایز ندانستتت و از روی نیمکت برخاستتت. ودم 
اولش بته دوم نرستتیتده، دختر  به خود آمد و پا به فرار گذاشتتت. آن ودر با 

به  رستترعت و بی مکث که لح ه ای منگ حرکتش، ثابت ماند. تنه زدن دخت
پستتر ب ه، او را به خودش آورد. هر طور شتتده بود باید می فهمید این دختر 
چه می خواهد. ودم هایش را تند کرد. ستترعت دویدن دختر، در برابر دویدن 
او با آن ولب از نفس افتاده، بیشتتتر شتتبیه به یک بازی به ن ر می رستتید. ت،ش 

خس انداخت. اما های ولبش، رمق پاهایش را گرفت و ستتینه اش را به خس 
 مصر بود. مصر فهمیدن علت این تعقیب های نامحسوس!

یک لح ه غفلتش باعث شتتد پایش پشتتت پایش برود و به طرز بدی زمین 
بخورد. درد پی یتده در ستتاق پتایش، بتا نفس از نفس رفتته اش، در آن ثانیه 

 برایش ناخوشایندترین حس دنیا بود.
به طرفش آمد و زیر بغلش را اشتتک در چشتتمانش حلقه زد. زن چادری ای 

 گرفت.
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خوبی ختانوم؟ آخته چرا اینجوری دویتدی. نتدیتدی پتارکبان تازه اینجا رو -
 خیس کرده؟

به کمکش از روی زمین بلند شتتد. پای راستتتش را که روی زمین گذاشتتت، 
 درد در استخوانش پی ید. محکم لب گزید و بیشتر به زن تکیه داد.

 تماال شکسته.فکر کنم پات پیچ خورده. یا اح-
 به طرف دختری که کنارش ایستاده بود گفت:

 بیا کمک کن رو نیمکت بنشونیمش تا زنگ بزنیم خانواده اش بیان.-
عرق ستردی روی پیشتانی گلبرگ نشتست. نفس هایش یک طوری شده بود. 

 یک طور ترسناکی که زن را به وحشت انداخت. کشدار و پرصدا!
 خانوم؟-

 اره زد.گلبرگ به جیب مانتویش اش
 مهسا ببین چی تو جیبشه! فکر کنم بیماری ولبی داره.-

او را روی نیمکت نشتاندند. دختر با عجله جیب هایش را گشت و ورصش را 
 پیدا کرد.

صتداها برایش واات  نبود. ت،ش های کوبنده ی ولبش در گوشش، نوای بیم 
می نواختت و او در آن لح تات ستتخت در  کرد این مستتئله را نمی تواند 

 پنهان کند.
دانته ور ، بته همراه آبی کته به خوردش دادند کمی حالش را جا آورد. حاال 

 می توانست صداها را واا  تر بشنود.
 زنگ زدی؟ چی گفت؟-
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 فکر کنم همسرش بود. فق  خواهش کرد تا اومدنش مراوبش باشیم.-
 بنده خدا کبود شد.-

 همانطور که آرام شانه هایش را ماساژ می داد پرسید:
 بهتری خانوم؟-

ستترش را با بی حالی تکان داد و فکر کرد، زندگی اش دو ستتر بیشتتتر ندارد، 
 باخت و باخت!

ارستالن آبمیوه را به دستش داد. آرنجش را به لبه ی شیشه ی ماشین تکیه داد. 
انگشتت اشاره اش را به پشت لبش کشید. از خودش پرسید، یعنی تا این حد 

مواتتو  به این مهمی را به او نگفته بود؟ به  غیروتابتل اعتمتاد بود که گلبرگ
 غرور مردانته اش برخورده بود. حس پوچی نامفهومی ته وجودش ول می زد.

 صدای گرفته اش، او را به خود آورد.
 ببخشید! تو رو هم به زحمت انداختم. -

گلبرگ نمی دانستتت با همین جمله اش تا چه حد ارستتالن را عصتتبانی کرده. 
 ش نشست. پس هنوز برای این زن غریبه بود.نیشخندی روی لبان

 زحمتی نیستت. می گم عزیز امشب رو بیاد پیشت تا اواا  پات بهتر بشه.-
 گلبرگ شرمنده، سرش را پایین انداخت.

 ممنون! می تونم به کارهام برسم.-
 ارسالن بی اراده تل  شد.

 یکنگران نبتاش! این لطف عزیز به خاطر من نیستتت. به خاطر خودته که -
 ووت با وا  ولبت، مشکلی برات پیش نیاد.
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 من...-
الزم به تواتی  نیست. به هر حال حق داشتی اعتماد نکنی. من یکم زیادی -

 خوشبین بودم.
 ماشین را روشن کرد و به راه افتاد.

 و از این بابت متاسفم!-
نگاه گلبرگ به طرفش برگشتت. صتورتش ستخت درهم بود و او می توانست 

 اندازه به خاطر پنهان کاری اش، موجب ناراحتی اش شده.بفهمد تا چه 
دوستتت نتداشتتت او را دلگیر ببیند. باید این مواتتو  را حل می کرد. باید! 
دلش، بهانه گیر گوشته ای لب ورچیده بود و آهسته زمزمه می کرد"او هم می 

 رود."
 اما عقلش، م*س*تبد و اخم کرده خواستار بیان حقیقت بود.

زبتان خیس کرد. بتاالخره کته چه! دیر یا زود همه چیز عیان می لبتانش را بتا 
 شد.

 باید مواوعی رو بهت بگم.-
 باید مواوعی رو بهت بگم. -

ولب گلبرگ، ترستتان از جا برخاستتت. دستتتانش را به هم پی ید و پراستتترس 
التماس کرد این حقیقت را گویا نکند. عقلش، به نگاه معصتتوم ولب چشتتم 

می زد که رفتن این دلبستگی را نمی خواهد. لبانش  دوخت. آن چشتم ها داد
را مردد تکان داد. آن ودر مردد، که هیچ صتتدایی از آن خارج نشتتد. اگر می 
گفتت و ارستتالن هم می رفتت چه؟ چه می شتتد اگر یکبار حقیقت را نمی 
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گفت. چه می شتتد برای یکبار هم که شتتده، او خودخواه می شتتد و حقش را 
 فت.اینگونه از دنیا می گر

 صدای ارسالن او را به خود آورد.
 چه مواوعی؟-

مردمک های آشتفته اش را به ستوی او گرداند. گفتن، جز یک از دست رفتن 
تتازه، چیز دیگری نداشتتت. چرا باید این مرد را هم فدای وجدانش می کرد. 
نه! اینبار را نه! او این مرد را که محبت های زیر پوستتتی اش بدجور به دلخواه 

 دا نمی کرد.بود، ف
پس لبتانش را بته حرکت درآورد. نه برای گفتن حقیقت؛ بلکه برای دور کردن 

 ذهنش از این مسئله!
 یادته اون روز که اومدم خونتون از یک دختر گفتی؟-

 ارسالن، با چهره ای جدی و متفکر سر تکان داد.
 امروز واسه این زمین خوردم که دوباره اون دختر رو دیدم.-

 ای به طرف او برگشت.نگاهش لح ه 
 دلیل زمین خوردنت دیدن اون دختر بود؟ چرا؟-
 چون ووتی دیدتم فرار کرد. انگار که تعقیبم کرده بود.-

 دستش را به پیشانی اش گرفت.
 گیجم! نمی دونم چرا حس می کنم وبال این دختر رو جایی دیدم.-
 مثال کجا؟-

 کیه داد.نفسی گرفت و م*س*تاصل، سرش را به شیشه ی ماشین ت
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 چیزی در این باره تو خاطرم نیست.-
 ارسالن چیزی را گفت که ثانیه ای ذهنش را به شوکی زنگ دار فرو برد.

 ممکنه از آشناهای بهروز باشه؟-
با شتک فکرش را به کار انداخت. چرا به ذهن خودش نرسیده بود. شاید این 

ان مرد ستتیاه داستتتدختر را وبال بتا بهروز دیتده بود. اینکته دختر ، ربطی به 
زنتدگی اش داشتتته باشتتد، خیال به ن ر نمی رستتید. اما چیزی در دستتت 
افکارش نبود تا این فراتیه را ثابت کند. "شتاید" آهسته ای لب زد و غرق در 

 اندیشه هایش، خاموش ماند.
 ارسالن که سکوتش را دید، با تردید گفت:

 ولبت... یعنی...-
 ی مناسبی بیابد. لب زیرینش را به دهان برد تا جمله

 چند ووته این مشکل رو داری؟-
 گلبرگ با نوایی آرام، کلمات را کنار هم چید.

 دو سه سالی می شه.-
 ولبش آه کشید. چه فکر می کرد و چه شد!

 اوایل چندان جدی نبود، اما خب...-
 بغ  خفیفی، شناور تا سر گلویش آمد.

. ووتی هم متوجه اواتتام به خاطر اینکه نوال نفهمه درمان رو جدی نگرفتم-
 شدم که همه چیز به هم ریخته بود.

 لبانش را روی هم فشرد و سعی کرد غده ی سیب شده را آب کند.
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 لطفا از اینکه بهت نگفتم دلگیر نباش. من دالیل خودم رو داشتم.-
حق می دم که باهام غریبه باشتتی. شتتاید من نتونستتتم اون اعتماد الزم رو -

 ایجاد کنم.
 ال  کرد.گلبرگ اص

نه نه! باور کن وضتیه این نیستت. راستش خودم باهاش کنار نیومدم. چطور -
 می تونستم به تو بگم. این دلیل، کافی نیست؟

ارستالن ستعی کرد تا خودش را وان  کند. باید به او حق می داد؟ شاید! چون 
 او جای گلبرگ نبود.

 ا باید خوب میبهتر بود کشتتش نمی داد. لبخنتد زد. حال گرفته ی این زن ر
 کرد.

 بیا فراموشش کنیم. هان؟-
 وجدان گلبرگ با تاسف نگاهش کرد. این نگفتن...

 لبانش بی توجه به وجدان غمگین، لبخند زد.
 ممنونم!-

 مقابل خانه متووف شد.
 می گم عزیز بیاد کمکت کنه.-

 گلبرگ خواست مخالفت کند که اجازه نداد.
 رو هم می برم کارگاه که راحت باشی.امروز رو خونه ی ما بمون. اردالن -
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احستتاستتات، هم ون الله های باران خورده به هیجان آمدند. این حستتی که 
هر روز بیشتتتر از روز وبل، ولبش را احاطه می کرد چه نام داشتتت؟ "از جان 

 بگو! جانان بگو! آنکه تو طبلش زنی عشق است. آسان بگو!"
 انیسه بالش دیگری زیر پایش گذاشت.

 ال ارب دیده. کاش یک سر می بردیش دکتر مادر!احتما-
بتاور کنیتد من خوبم! فق  یکم مچ پتام درد می کنته کته بتا اون طرز زمین -

 خوردن، طبیعیه به ن رم!
 ارسالن کنار مادرش ایستاد.

 حق با عزیزه. بد نیست یک سر بریم بیمارستان!-
انه نش انیسته لبخند زد. نگرانی های پسترش داشتت وسعت می گرفت و این

 ی خوبی بود.
 دلش را به دست گرفت و پرس،اس، مقابل ع مت پرورگار سر خم کرد.

 خوب نگران پستترش و نشتستتته رویش پیش که زنی این دانستتت می اگر

 هم باز بود؟ چه العملش عکس کرده پنهان را حقیقتی استتت، بودنش

 شتقایق، دشتت با ودم هم ولبش هم باز کرد؟ می شتکر را خدا همینطور

 کرد می آرزو عشق

فریده در کم،وت آناناس را باز کرد و همانطور که درون کاستته خالی اش می 
 کرد گفت:

چرا یک تصتتمیم درستتت نمی گیری؟ این ووفه فق  خودت رو اذیت می -
 کنه.

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

160 

 نگاه گلبرگ به طرف پاهای گچ گرفته اش کشیده شد.
شدن  همه چیز، انقدری که به ن ر میاد ستاده نیستت. من هنوزم از رستتمی-

 این رابطه می ترسم.
 فریده پشت چشمی ناز  کرد و واشقی درون کاسه گذاشت.

 بی خودی بهانه ی الکی نیار. -
 کاسه را به دستش داد و روی مبل مقابلش نشست.

از چی می ترستتی، ووتی می دونی جنس این آدم هتا بتا اون چیزی کته تو -
 سرته فرق می کنه!

 میزعسلی گذاشت. گلبرگ، کاسه ی حاوی آناناس را روی
حرفت رو وبول دارم. ولی خودت هم می دونی که شتترایطم متفاوته. آدم ها -

بتا تغییر جتایگتاهشتتون، طبق حتاالت طبیعت تغییر می کنن. شتتاید ووتی 
ازدواج کردیم دیگه شتتاهد لبخندهای خالصتتانه ی انیستته خانوم نباشتتم. من 

 یز ساده ایه؟یکبار وبال ازدواج کردم؛ ب ه دار شدم. این از ن رت چ
 فریده روسری اش را برداشت.

فلستفه نساز خواهشا! تو منفی باف شدی. وگرنه این زنی که من دیدم محاله -
یتک روزی ستترکوفتت این چیزها رو بهت بزنه. دیدی که چجوری از برنامه 
هاش حرف می زد. تنها، حرف زدن درباره ی اینکه وراره تو و ارستتالن ازدواج 

 ه بارون کرد. چه برسه به اینکه...کنین چشماش رو ستار
 پوفی کشید و به پشتی مبل تکیه داد.

 انقدر بدولق نباش گلبرگ!-
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 به پاهایش اشاره زد.
االن اگته ازدواج کرده بودین اواتتاعت فرق می کرد. حداولش این بود که -

نگران ستترکتار نیومدنت نبودی. نگران کار خونه نبودی. می دونستتتی یکی 
ونی این ها رو انجام بدی، اون جبران می کنه. ولی حاال هستتت کته اگه تو نت

 چی... هر دم، استرس انجام کارهات رو داری.
 گلبرگ، چشمانش را به سمت گلدان بامبو سوق داد.

درکم کن فریتده! داری از بیرون نگتاه می کنی و همته چیز از ن رت خیلی -
نه!  خوشتتم میاد؟آستتونه. اما اینطور نیستتت. فکر کردی من از این بالتکلیفی 

ولی باید مطمئن بشتم. مطمئن بشتم که ورار نیستت شرو  این زندگی به یک 
 پایان آزاردهنده دیگه منجر بشه.

فریده از جای خود برخاستتت و کنار او نشتتستتت. دستتتانش را گرفت و به 
 چشمانش زل زد.

 چجوری مطمئن می شی؟ بگو! می خوام مطمئنت کنم.-
 ناامید چشم بست.

دونم. ازش خوشتم اومده. اما یک چیزی هست که مانعم می خودمم نمی -
 شه تا جواب وطعی بدم.

 صدای مرموز فریده بلند شد.
 فق  خوشت اومده دیگه؟-

چشتتمتانش را باز کرد. لبخند من ور دارش باعث شتتد با دستتت، به عقب 
 براندش.
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 اصال حوصله ی این اداهات رو ندارم فریده. شرو  نکن لطفا!-
 ی  تر شد. با آرنجش به دست او زد.لبخند فریده عر

 جانه فریده دروا می گم؟-
گلبرگ مردمتک هتایش را در حتدوه چرخاند. برای فرار از مهلکه، خواستتت 

 بلند شود که دستش کشیده شد.
 بگیر بشین بابا! من رو که نمی تونی رنگ کنی. یادت رفته کیم؟-

 دستش را به نشانه ی بی حوصلگی تکان داد.
 یده!پیله نکن فر-

 ن ری به ساعت انداخت.
 دیرت می شه ها! یک ووت دیدی میثاوی جنی شد انداختت بیرون!-
تو نگران کار من نباش. خودم حواستتم هستتت. من تا ازت اعتراف نگیرم از -

 جام تکون نمی خورم.
 کالفه به طرفش برگشت.

چی می خوای بشتتنوی؟ اینکه بهش بی احستتاس نیستتتم؟ خب آره! حق با -
 م که ازش خوشم میاد. تموم شد؟توئه. گفت

 فریده ابروانش را باال انداخت.
نوچ! نشتد. می خوام بشتنوم که حستی فراتر از خوش اومدن داری. حستی  -

 که تو رو ترسونده. این رو که نمی تونی انکار کنی، می تونی؟
 سکوت گلبرگ، دلیلی شد تا ادامه دهد:
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 زودتر به این رابطه شتکل رسمیاینا دویقا چیزیه که می گم به خاطرش باید -
بتدی. خواهش می کنم یکم به حرف هام فکر کن. دیگه ووتشتته به زندگیت 

 سروسامون بدی.
 گلبرگ به فکر فرو رفت. شاید حق با فریده بود. اما پس تردیدش چه؟

کاش به همین راحتی باشتته که تو ازش حرف می زنی.تو داری هلم می دی -
ستتت. امیدوارم این جریان، خالف ستتمت جریانی که مستتیرش مشتتخ  نی

 خواسته هام حرکت نکنه.
 لبخندی روی لب های فریده شکوفا شد.

در کتار خیر حاجت هیچ استتتخاره نیستتت. هیچ کس از آینده خبر نداره. -
 بهت وول می دم یک روزی بابت این هل دادن ازم تشکر می کنی.

 دست روی پایش گذاشت.
می خوام دل بته دریا بزنی و وارد این من دیرم شتتد، دیگته بتایتد برم. ازت -

 جریان بشی. اگه نبود اون چیزی که من می بینم...
 چشمکی زد و با لبخند گفت:

 اونووت بیا کله ام رو بکن.-
روستتری و کیفش را برداشتتت و بته طرف در، پتا تند کرد. در را باز کرد و به 

 سمتش برگشت.
 ولی شر  می بندم دلت رو باختی.-
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ی او، وهقهه اش را بلند کرد. دستش را به حالت بای بای  چشتمان گرد شتده
تکتان داد و برای در امتان ماندن از ستتیبی که گلبرگ پرتاب کرد زودی از در 

 بیرون زد و آن را بست.
صتتدای خنده هایش از پشتتت در، نیم ه لبخندی روی لبان گلبرگ نشتتاند. 

ای نوجوانانه امان از دستتت این زن که رفتارش، هنوز هم رجی در شتتیطنت ه
 داشت.

 ارسالن بستنی را به دستش داد و در ماشین را بست.
یکم دیگه تحمل کنی تموم می شتته. دکترت گفت احتماال دو هفته ی بعد -

 می تونی گ ت رو باز کنی.
 گلبرگ کاسه ی بستنی را در دستش جا به جا کرد. با خنده ای آرام گفت:

 اون رو می تونم تحمل کنم.-
 زار کرد.ویافه اش را 

ولی تحمتل هر چیزی رو کته مربو  بته آنتاناستته نه! این روزها به اندازه ی -
 تمام عمرم آناناس به خوردم دادن.

 خندید.
نمی دونی االن چه غصتته ای داشتتتم. فکر کردم تو هم وراره آناناس مهمونم -

 کنی.
 ارسالن با خنده نگاهش کرد.

 چیکار کنی؟خب چرا نگفتی بهم! االن می خریدم می خواستی -
 شانه اش را باال انداخت.
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 چاره ای نبود. مجبور بودم بخورم.-
 ارسالن خنده ای کرد.

 برات سخته بگی خوشت نمیاد از این میوه؟-
نته! ولی خب نمی شتته تعارف کستتی رو رد کرد. ممکنه پیش خودش یک -

 فکر دیگه ای بکنه. مثال اگه به تو می گفتم نمی خورم ناراحت نمی شدی؟
 ی ارسالن بیشتر کش آمد. واشقی بستنی به دهان برد.لب ها

نمی دونم. شتتاید! برعکس تو، من این روزها بیشتتتر زیر ذره بین عزیز رفتم. -
منت ره الف بگم تا بل بگیره و ازدواج رو، روی هوا بزنه. فعال با اواتتا  پات 
وتانعش کردم. بته مح  درآوردن گ تت، اینبتار م*س*تقیم میتاد ستتراا 

جات بودم بیشتتتر از اینکه غصتته ی آناناس ها رو بخورم، به این خودت. من 
 مواو  فکر می کردم.

 گلبرگ، سرش را پایین انداخت.
 دارم بهش فکر می کنم.-
 خب؟- 

ستترش را بلند کرد و به چهره ی او نگاه کرد. هنوز هم ووتی به صتتورتش زل 
 می زد، مردمک هایش را به جایی غیر از چشمانش می دوخت.

رفتتارهتا که فکر می کرد؛ به مرد بودنش که دویق می شتتد؛ به بودن و  بته این
داشتتتنش کته امیدوار می شتتد؛ دیگر نه مردد بود، و نه می ترستتید. اما! اما 

 یادآوری نگفته هایش، باز هم می شد دژکوبی برای کوبیدن رویاهایش!
 لب روی هم فشرد و رویش را برگرداند.
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 نمی دونم چه جوابی باید بدم.-
 رسالن مکثی کرد و س،س به آرامی گفت:ا

 رفتار من تو ندونستنت نقشی داره؟-
رفتتار؟ او از چته می گفتت. چیزی کته حداولش در این زمانه کمتر دیده می 
شتتد، اما در او بود؟ و همین هم می ترستتاندش. که روزی برستتد و ارستتالن 

 فکر کند از رفتارش سواستفاده شده.
ار تو نداره. هر چی که هستتت از ترس هامه. این نتدونستتتن ارتباطی به رفت-

 چه گذشته، و چه حال!
 بهم اعتماد کن. ترس هات رو بس،ر به من! معامله امون رو یادت رفته؟-

کستتی گفته بود ووتی مردها تکیه گاه می شتتوند و حرف های محکم می زنند 
 آوایشان خا  می شود؟

 د؟ن آفریده شدنیا اصال کسی گفته بود بعضی مردها برای تکیه گاه شد
آب دهانش را وورت داد. حرفش را در دهان مزه مزه کرد. بعضتتی حقیقت ها 

 گفتنشان وحشت داشت، ولی می شد شرطی بیان کرد. نه؟
اگه روزی برستته که... به هر دلیلی خواستتتی معامله رو فستت  کنی چی؟ -

 اونووت...
 ارسالن کوهی از استواری در صدایش ریخت.

فستت  این معتاملته پای تو! ولی حتی اگر معامله ای هم در وبال هم گفتم.  -
 کار نبود، مطمئن باش دست های من هی ووت ازت دور نمی شه.
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لح ه ای ستکوت کرد. بار دیگر که صتتدایش بلند شتتد، پس لرزه ای ته ولب 
 گلبرگ را لرزاند.

 تحت هر شرایطی! بودن من برای از بین رفتن ترس هات کافی نیست؟-
ن انداخت. خاموشتی هم نعمت بزرگی بود. حرف که نداشتی، سترش را پایی

می شتتد با آن رف  تکلیف کنی. چشتتمان ارستتالن گیر تکه مویی شتتد که از 
شتتالش بیرون ریختته بود. این بتار چنتدم بود کته نگاهش بی اختیار بند این 
ابریشتم ها می شتد؟ دوم؟ سوم؟ یا شاید هم هزارم! چرا گاهی استغفارهایش 

؟ این دیگر چته نیرویی بود. چه نیرویی بود که گاهی بی شتترم، جوابگو نبود
 خواهان دیدن این ابریشم به طور تمام و کمال بود.

 زبانش، بی اراده حرف چفت هم کرد.
می خوام استمی از من، توی تصتمیمت باشته. در وبالش، من هم می شتتم -

 دلیل رفتن ترس هات! می شه؟
ی. می شد با برخی واژه ها، ماه گاهی اووات می شتد با کلمات هم گرم شتو

ها ستتمت پتو و بخاری نروی و فق  با یادآوری آن چند حرف، یاخته به یاخته 
 جانت را گرم کنی.

 می گن سکوت عالمت رااست. سکوتت رو به چی تعبیر کنم؟-
لبتان گلبرگ، بهتانته پیدا کرد تا پروانه پر دهد. بستتتنی آب شتتده اش را باال 

 گرفت.
 ولی دو هفته کم نیست به ن رت؟این که آب شد. -
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ارستالن لبخند زد. حتم نداشتت که روزی، دلیل خوشبختی اش این زن می 
 شود.

 کاسه را از دستش گرفت.
 می رم عواش کنم.-

 چشم روی هم گذاشت.
 دو هفته زیاد هم هست.-

در خانه را بستتت. کلید را به آویز کنار در آویزان کرد و به طرف اتاق راه افتاد. 
ودر، غرق افکار عجیب توی سترش بود که متوجه برادرش نشد. ارسالن، آن 

 متعجب از سر به زیری اش، ابرو باال پراند.
با شتتک استتمش را صتتدا زد که نشتتنیدن اردالن باعث شتتد اخم هایش، گره 

 بخورد.
 صدایش را بلندتر کرد و از جا برخاست.

 اردالن؟ چته پسر؟-
ت شتتده باشتتد، با حالت گنگی به طرفش اردالن، انگار که از زمان دیگری پر

 برگشت.
 با دیدن او، دستی به موهایش کشید و سعی کرد خودش را جم  کند.

 سالم داداش! متوجه نشدم. چه زود اومدی امروز. -
 ارسالن، چشم ریز کرد و به نشانه ی نفهمیدن گردنش را ک  کرد.

 ؟گفتم که امروز کارگاه رو س،ردم به ب ه ها؛ حواست کجاست-
 حواسش؟ راستی حواسش کجا جا مانده بود؟ لبش را بی خودی کش داد.
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چیزی نیستتت داداش! درگیر کارهای دانشتتگام. یکم خستتته ام. با اجازه ات -
 برم استراحت کنم.

 ارسالن نوچی کرد و ابروانش را باال انداخت.
 نه! تو یک چیزیت هست. وگرنه خستگی و...-

 نیشخند صداداری زد.
چی رو داری به کی می گی؟ من بزرگت کردم. مگه می شتته بس کن پستتر! -

 نشناسمت. بیا بشین اینجا ببینم چته!
 نگاه اردالن بی هدف در خانه چر  خورد.

 بی خود نگرد. عزیز نیست.-
 دویق تر به چشمانش چشم دوخت.

صتتب  که داشتتتی می رفتی میزون بودی، االن چرا رو فرم نیستتتی؟ با کستتی -
 حرفت شد؟

دمتک هتایش را دزدیتد. آن ته که شتتنیده بود چقدر می توانستتت اردالن مر
حقیقت داشتتته باشتتد؟ گفتن شتتنیده هایش، چقدر می توانستتت در رابطه ی 
تازه جان گرفته ی برادرش تاثیر داشتتته باشتتد؟ روی مبل نشتتستتت و در حالی 
که آرن  هایش را به زانوانش می داد، دو دستتش را پشتتت گردنش والب کرد. 

 آهسته گفت:
 با کسی حرفم نشد. خوبم!-

ارستتالن نگران پیش رفت. چه چیز برادرش را ستتر به زیر کرده بود؟ کنارش 
 نشست و دست روی شانه اش گذاشت.
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خوب بته ن ر نمی رستتی. بتا من حرف بزن. انقدری می شتتناستتمت که -
 بدونم، درگیری کارهای دانشگاهی نمی تونه اینجوری ناآرومت کنه.

کار درستت چه بود؟ شتاید اصال آن چیزی که شنیده نگاهش را باال کشتید. 
بود حقیقت نداشتت. آنووت چه؟ دستتانش را از آن حالت درآورد و به پشتی 

 مبل تکیه داد.
 چیز مهمی نیست.-

 نگاه خیره ی برادرش باعث شد کالفه ادامه دهد:
 می گن یونس فراری شده. تحت تعقیبه، یک هم ین چیزی!-

 ند.ارسالن بی اهمیت لب پی ا
 خب این چه ربطی به تو داره. از کی تا حاال یونس برات مه...-

گویی کته تتازه ذهنش در  کرده باشتتد اردالن چه گفته، کالمش نیمه ماند. 
 چشمانش گرد شد.

 می خوای بگی...-
 اردالن متاسف سر تکان داد.

 صورتش جدی شد.
 چقدر از این خبر مطمئنی؟-
فرار کرده. خودمم تتازه شتتنیدم. از  نمی دونم. بین ب ته هتا پی یتده یونس-

 واوعی بودن خبر هم اطالعی ندارم.
 مکثی کرد و س،س ادامه داد:

 فق  می دونم این ها، تا چیزی جدی نباشه جایی نمی گن.-
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 چطور ممکنه؟ برای چی؟-
 با شست به گوشه ی لبش کشید.

 تنگو تنها این کارو کرده که باورم نمی شته. خودتم می دونی یونس شجاع-
 اینجور کارها رو نداره.

اردالن با حالت خاصتتی نگاهش کرد. نگاهی که گویای مستتائل پنهان و تیره 
 بود.

 این چشم ها یک چیزی در خود داشت که رو نمی کرد.
پلک های ارستالن جم  شتد. ابروانش تنگ، همدیگر را به آغوش کشیدند. 

 چونان که مدت زیادی را در دلتنگی به سر می بردند.
 ز چی می دونی که دم نمی زنی؟تو ا-

کار ستتخت همینجا بود. که لب باز کند و بگوید زمزمه های ترستتناکی را که 
میان دوستتتانش پی یده بود. لبش را با زبان خیس کرد. اگر برای او گفتنش تا 

 این حد سخت بود، برادرش چطور می توانست این ها را به گلبرگ بگوید؟
. مطمئن نیستتتن. این فق  در حد یک مثتل اینکته وارد یتک گروهی شتتده-

 حرفه. می گن صداش از یکی دو جا دراومده.
 سکوت چند ثانیه ایش زیادی در چشم بود.

 می خوای به گلبرگ بگی؟-
 ارسالن غرق تفکر، لح ه ای خیره اش شد. به عالمت نفی سر تکان داد.

روز هباید اول مطمئن بشتتیم. شتتاید اون چیزی نباشتته که ما فکر می کنیم. ب-
انقدر بی دستت و پا نیست که یک پسر آسمون جل دخترش رو واپ بزنه. تو 
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هم از این مواتتو  به کستتی چیزی نگو. حرف که دهن به دهن ب رخه می 
 رسه به صاحبش. 

 اردالن "چشمی" گفت.
 عزیز کجاست؟-

 نفسی کشید و همانطور که به دیوار روبرویش زل زده بود گفت:
عزیز مثال بردتش بیرون کته بابت این مدت تو خونه بتا گلبرگ رفتن خریتد! -

موندنش، حال و هوا عو  کنه. ولی در اصتل می خواد مسئله رو جدی کنه. 
 گچ پاشم که باز شد و از ن ر عزیز دیگه بهونه ای نیست.

 صدایش را آرام تر کرد.
 البته ان شاءالله!-

را  دستتتشحلقه ی رریفی را برداشتتت و به انگشتتتش گذاشتتت. لبخند زد و 
 مقابل ارسالن گرفت.

 این چطوره؟-
 ارسالن به لحنش، لبخند اناری رنگی زد.

 وشنگه. ولی زیادی رریف و ساده ست.-
لبانش را بیشتتر کش داد و اجازه داد دندان های یک دستتش، دست و دلبازانه 

 به معر  دید برود.
 همیشه چیزای ساده وشنگ ترن. اینطور نیست؟-
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را کتاوید و برق گوی های وهوه ای رنگ را! ولبش، نگتاه ارستتالن لبخنتدش 
ریستته های ابریشتتم را کنار هم چید و تار به تار، از حستتی نو بافت. عقلش با 

 غرور لب زد."این زن پر بی راه هم نمی گوید، ساده ترها وشنگ ترند."
 اگه تو دوستش داری من حرفی ندارم. ولی باید...-

 نزدیک تر به او برد. صدایش را پایین آورد و سرش را کمی
برای در امان موندن از دستتت عزیز، یک انگشتتتر دیگه هم بخریم که فکر -

 نکنه برای عروسش کم گذاشتم.
گلبرگ نرم خندید. همانند حریری در نستیم صتبحگاهی! یک جایی، درست 
میان ولبش الالیی احستاس ستر داده شتد. چشتمانش از شتوق ر*ق*صید. 

انه های تازه ستتر درآورده شتتده بود و  تبعید خانه حاال دیگر تنهایی، استتیر جو
 های دلدادگی!

 ارسالن فاصله گرفت و با حالت مردانه ای رو به فروشنده گفت:
 این انگشتر رو می بریم.-

چشتتم گرداند و انگشتتتری را که از لح ه ورود به چشتتمش آمده بود نشتتانه 
 رفت.

 و البته اون!-
رگشتت با آرامش، شکوفه ای به چشتمان گرد شتده ی گلبرگ که به ستمتش ب

 لب نشاند.
حاال دیگر با ستتی و شتتیش ستتال ستتن می توانستتت به راحتی لبخند هدیه ی 
لبان زن زندگی اش کند. یادآوری ستتال های دور و اخم و تخم های نرگس بر 
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ستتر انتختاب حلقه، کمی اووات دلش را تل  کرد. نداری آن ووت ها چه ها 
برگ را واستتطه کرد و یک خاطره از خاطرات تل  که با او نکرده بود. لبخند گل

 دلش سوزاند.
آخرین بستتته را هم در ماشتتین گذاشتتت. در ستتمت راننده را باز کرد و ستتوار 

 شد.
 خب این هم از این! چیزی که یادت نرفته؟ تموم شد؟-

 حاال لب های گلبرگ، رنگ حسرت داشت و غم!
ی که تنهان و کستتی کاش می شتتد مهمون ها هم خریدنی بودن، تا اون های-

 رو ندارن یکی رو داشته باشن که از نبود عزیزانشون احساس شرم نکنن.
 دست راستش را پشت دست چ،ش کشید.

متاستتفم که باعث می شتتم تو روشتتن ترین روز زندگیت با نگاه اطرافیانت -
 احساس تاریکی بهت دست بده.

ای که ستتر ارستالن، غم صتتدایش را در  کرد و افستتوس خورد برای خانواده 
هیچ، دخترشتتان را ترد کرده بودند. نوایی که در وجودش آواز می خواند و از 
کتاش هتای غیرمعقول می گفتت را، بتا ن ر بته آستتمتان خاموش کرد. این 
احستتاستتات؛ این صتتداها که بانگ می زدند کاش می توانستتتی دستتتش را 

 بگیری و آرامش کنی از کجا آب می خورد؟
 دا چشمانش منحرف شود.سرش را پایین انداخت، مبا

ورار نیستتت زنتدگی رو با کاش های زندگیمون بگذرونیم. اینکه مردم چی -
می گن مهم نیستتت. مهم ماییم که می دونیم پیمودن این راه، چه با مهمون، 
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و چته بتدون اون هتا برامون ارزشتتمنتده. تو نبتایتد بتابتت نبود چیزهایی که 
ی که از دست دادی. اونان مقصترشتون نیستی عذر خواهی کنی. این تو نیست

 که نمی دونن یاووت رو برای تیله های تزئینی از دست دادن. 
ستترش را بلنتد کرد. و باز هم ابریشتتم هایی که از لح ه ی اولین دیدار تا به 
االن، چشتمانش را ستنت شتکن می کرد. دستت مشتت کرد و به ولبش تشر 

 رفت.
ای زندگیشتتون اون بهت تضتتمین می دم روزی می رستته که بفهمن تیله ه-

 چیزی نبود که فکر می کردن.
بعضتتی حرف ها می توانستتتند، بی بهانه هزار آرزو باشتتند و هزار بال دهند به 

 رویاهای دور!
 گلبرگ سر بلند کرد. مالیم گفت:

 ممنون که خوبی!-
یک صتدا؛ یک ریختن؛ یک ستقو ! و این است اولین ناب های ترد و یاسی 

 شکل!
ند، یک به یک جم  شتتدند و کبوترهای در وفس پژوا  هتای اطلستتی متان

 مانده را آزاد کردند.
حاال، درستت در همین ثانیه چه کستی می توانستت آن ودر بی رحم باشد و 

 بگوید احساس مردها تکان نمی خورد؟
و اما گلبرگ! یک وجدان بیدار شتده و حستی که فریاد می کشید حق این مرد 

 پنهان حقیقت نبود. 
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واستت بگوید تا راحت شود. بگوید و عواوبش را هم به جان لب تکان داد. خ
 بخرد، اما وبل از آن، ارسالن با لبخند گفت:

مطمئن بتاش این خوب بودن آینه ی خوب بودن خودته. تو چیزی رو داری -
که تو دنیای امروزی ما خیلی کم شتده. صداوت! و این از ن ر من مهم ترین 

 چیزه.
روی صورتش برداشته شد. دلش امید داد،  نگاه شتکست خورده ی گلبرگ از

عمل انجام شتده شاید بتواند اواا  را تغییر دهد. هان؟ عقلش با تاسف سر 
 تکان داد. این راه به ترکستان بود.

 گوشی ارسالن که زنگ خورد با لبخند به صفحه اش اشاره کرد.
 من نمی دونم این پسر به کی رفته که گاهی انقدر فضول می شه.-

 .خندید
 البته این یک مورد رو می دونم زیر سرنیزه ی عزیزه!-

گلبرگ هم خنتدیتد. با یک انتخاب! او این لبخندها را از دستتت نمی داد. به 
 هیچ وجه!

ن ری بته پتذیرایی انتداختت و در را آرام بستتت. به طرف اردالن برگشتتت. 
 بازویش را کشید و از در فاصله گرفت. آهسته گفت:

 گفت؟ خب؟ چی شد؟ بهرام چی-
 اردالن هم صدایش را پایین آورد.

حق با تو بود. بهروز احمق نیستتت. یک ماهی می شتته که با دخترش رفت -
اونور آب! بهرام می گفتت از همه ی همستتایه ها پرس و جو کرده. اونطوری 
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که اون ها گفتن افراد زیادی با بهروز مراوده نداشتتن. کامال بی ستروصدا و با 
 ت عجیب نیست؟رفت و آمد کم! به ن ر

ارستتالن که هنوز درگیر خارج شتتدن نوال از ایران بود، غرق در افکارش لب 
 زد:

 چی عجیبه؟-
 اینکه آدمی مثل بهروز بی سروصدا و آروم باشه؟-

نگتاهش را به ستتمتش چرخاند. بیراه هم نمی گفت. تقه ی در که برادرش را 
 از جا پراند، او را به خنده انداخت.

 داریم دزدی می کنیم اینجوری هول کردی؟چته پسر؟ مگه -
 آوا ارسالن؟-

 سرفه ی آرامی کرد تا صدایش صاف شود. به طرف در رفت و آن را باز کرد.
 چشمان گلبرگ دو دو زد.

 مشکلی پیش اومده؟-
 ارسالن دستانش را باز کرد. با تعجب گفت:

 نه! چه مشکلی مثال؟-
 انداخت.گلبرگ لب روی هم فشرد و نامحسوس شانه باال 

 هی ی! انیسه خانوم گفت می خواد ناهار رو بکشه. کارتون تموم نشد؟-
االن میایم. پیچ و مهره های کتابخونه اش یکم شتل شده داریم درستش می -

 کنیم.
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نگتاه گلبرگ هنوز هم توجیه نشتتده بود. "باشتته ی" آهستتته ای زمزمه کرد و 
 پشت به او فاصله گرفت.

 نشست. در را بست و اینبار روی تخت
حواستت باشته یک ووت جلوی گلبرگ گاف ندی که دخترش ایران نیست. -

دوباره بهم میریزه. به خصتو  که تا دو سه روز دیگه کارهای خونه تموم می 
 شه و ورار عقد رو می ذاریم.

 اردالن، متفکر کنارش نشست.
 تو باور می کنی بهروز بعد از اینهمه سال برای ب ه اش برگشته باشه؟-

روی بینی اش گتذاشتتت و متوجه اش کرد که صتتدایش را پایین تر دستتت 
 بیاورد.

آروم تر! معلومته کته باور نمی کنم. از همون اولشتتم باور نکردم. دیدی که -
اومد جلوی کارگاه چه بلبشتتویی راه انداخت. اگه انقدر حواستتش هستتت که 

 تونست بفهمه عزیز، گلبرگ رو برام خواستگاری کرد...
 آرام تر ادامه داد:مکث کرد و س،س 

 این آدم نمی تونه بی هدف کاری کنه.-
مردمتک هتای اردالن روی کتابی چرخید که با خ  درشتتتی رویش نوشتتته 

 بود"عطر سیاه زمین"
 نفسی کشید.

 به ن رت از اومدن جلوی کارگاه و اون آبروریزی چه هدفی داشت؟-
 ریز شد.ابروان ارسالن با حالت متفکرانه ای باال رفت و چشمانش 
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شتتاید اینجوری خواستتته به نوال بفهمونه اگه روزی هم فکر برگشتتت پیش -
 مادرش رو داشته، دیگه جایی براش نمونده.

ولی اون پدرشتته. نمی تونه انقدر بی رحم باشتته که بخواد دخترش رو اذیت -
 کنه.

 لب هایش را باال کشید.
نده. وگرنه رو بب منم نگفتم می خواد اذیتش کنه. گفتم می خواد راه برگشتش-

 چه دلیلی داشت نوال و عمه اش هم تو ماشین باشن.
 اردالن هوفی کشید و دستانش را از روی صورتش به سمت موهایش کشید.

نمی دونم. پا  گی  شتتدم. فکرش رو نمی کردم بهروز هم ین آدم پی یده -
 ای باشه.

ه خودش کاگته تونستتتته یکبار گلبرگ رو پیش خانواده اش بد کنه، بدون این-
 آسیبی ببینه حتما آدم پی یده ایه!

 حاال باید چیکار کرد؟-
 ارسالن پس گردنش را خاراند.

فعال هی ی! کاری ازمون بر نمیاد. پلیس که نیستتیم بخوایم سر از کارهاش -
دربیاریم. فق  باید دورادور حواستتمون باشتته که کی بر می گردن. این مردی 

ر گلبرگ و زندگیش برنمی داره. نمی که من دیدم حاال حاالها دستتت از ستت
 خوام مشکلی براش پیش بیاد.

صتدای انیسته که آن ها را صتدا می کرد باعث شد بلند شوند. ارسالن دوباره 
 هشدار داد.
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حواستتت بتاشتته حتی بته عزیز هم در این بتاره چیزی نگی. می دونی که -
 حساسه. مواو  رو پیش خودش بزرگ می کنه.

 انیسه موشکافانه نگاهشان کرد. از اتاق که خارج شدند،
 مطمئنین تو اون اتاق مواوعتون فق  پیچ و مهره های کتابخونه بود؟-

 گلبرگ به این سوال پر سورن خندید و منت ر پاسخشان، به آن ها نگاه کرد.
 اردالن، کمی از ارسالن فاصله گرفت و با شیطنت رو به گلبرگ چشمک زد.

 ار  بردم. من که گفتم هوشم رو از عزیز به-
 نیشش را باز کرد و ن رش را به طرف انیسه گرداند.

 درسته! مواو  فق  پیچ و مهره نبود. داشتیم...-
 باز هم فاصله اش را با برادرش بیشتر کرد و با خنده گفت:

 علف می زدیم.-
 چشم غره ی همزمان ارسالن و انیسه، گلبرگ را به خنده انداخت.

 لوم گیر میارن؟ آدم با صتتداوت، زود دیتدی زنتداداش؟ دیدی چطوری م-
 سرش باال دار می ره.

 سرش را به دو طرف تکان داد و با آه مصنوعی ای سر سفره نشست.
 چه کنیم که روزگار برای ما یکی ن رخید.-

ارستتالن مراعتات کرد و پس گردنی ای که بد به دلش مانده بود را حواله اش 
بود نشست و لبخندهای  نکرد. عواتش، درستت جایی که گلبرگ در دیدش

 مخملی اش را چاشنی اشتهاآور غذایش کرد.
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ورآن را در دستتتش جتا بته جتا کرد. از زیر چتادرش، نگتاه کلی ای بته خانه 
انتداختت. کیتپ تتا کیپ خانه را افرادی پر کرده بودند که از میانشتتان، تنها 
ختانواده ی عمته و عموی ارستتالن را می شتتنتاختت. البتته فاکتور گرفته از 

 ستان نه چندان صمیمی ای که صدوه سر کارش، در آژانس پیدا کرده بود.دو
با استترس دستتی به شتال سفید رنگش کشید. این جم ، در حال حاار چه 

 فکری درباره ی غریبی اش داشتند؟
ورآن را باالتر کشتتید و ستتعی کرد چشتتمانش، تنها معطوف آیه های آرامش 

 بخش باشد.
گی  شتتد؛ خواند و ت،ش ولب گرفت. نفس خواند و م*س*ت شتتد؛ خواند و 

 هایش غیرارادی کشدار شد و پرصدا! ارسالن، متعجب به سمتش برگشت.
 خوبی؟-

 سرش را خم کرد تا بتواند صورتش را از زیر چادر بهتر ببیند.
 چت شده؟-

 با دیدن عرق های دانه زده روی پیشانی اش با نگرانی، تند گفت:
 داروهات کجاست؟-

خواستتت بگوید خوب استتت، بگوید نیازی به دارو ندارد. گلبرگ دلش می 
اما حال ت،ش هایش خوب نبود. آن ودری بلند شتتده بود که می ترستتید کل 
مهمتانتان، آوای کوبنتده اش را بشتتنوند. با نوایی که میان نفس هایش بریده 

 شده بود آدرس داد.
 کیف دستیم...روی میز...-
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ر گرفت. مبادا دستانش شل شود و آب دهانش را وورت داد و ورآن را ستفت ت
 کتاب خدا بر زمین بیفتد. تکرار کرد.

 روی میز اردالنه!-
همین کالمش کافی بود تا ارستالن، شتاب زده میان جمعیت چشم بگرداند. 
به اردالن که کنار پسترخاله اش ایستتاده بود و مشتغول حرف زدن بود، اشاره 

 زد.
 اردالن خودش را به او رساند.

 اش؟جانم داد-
گلبرگ حتالش خوب نیستتت. زود برو تو اتتاوت کیف دستتتیش رو با یک -

لیوان آب بیار. ستری  فق ! من اگه بلند شتم مهمون ها توجهشتون جلب می 
 شه.

 اردالن تندی سر تکان داد و به گام هایش سرعت بخشید.
 انیسه آشفته به طرفشان رفت.

 چی شد مادر؟ خوب نیستی؟-
خیال ستن و شتخصتتیتش شتود و با صتتدای بلند زیر کم مانده بود گلبرگ بی 

گریه بزند. آخر، مصتیبت از این بیشتتر که درستت ستر سفره ی عقد، ولبش 
 اینگونه بازی دربیاورد؟

انیسته ورآن را آرام از دستتش گرفت و به دستت پسرش داد. چادرش را باالتر 
 کشید و روی صورتش فوت کرد.

 شلوا شد. حتما واسه گرما و استرسه! خونه زیادی -
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 ارسالن در حالی که پاهایش را تند تند تکان می داد گفت:
من که گفتم انقدر شتتلوغی برای عقد خوب نیستتت. ما که برای شتتب هتل -

 گرفتیم. دیگه چه کاری بود از شمسی تا سیمین، رج به رج بیان اینجا بشینن.
و  ن آبوبل از آنکه انیستته ابراز پشتتیمانی کند، اردالن خودش را با یک لیوا

 بسته ی ور  رساند.
ارستتالن ور  را از دستتتش چنتگ زد. با عجله دانه ای درآورد و به طرفش 
گرفت. افرادی که نزدیکشتتان بودند توجهشتتان جلب شتتده بود و اردالن برای 

 مان  شدن، مقابل گلبرگ ایستاد تا جای دیدی نماند.
گذشتتت.  گلبرگ به کمک انیستته آب را به همراه ور  خورد. چند لح ه که

ت،ش هتا آرام گرفتت؛ گنگی رفتت؛ نفس هتا طوفتانشتتان را تمام کردند و به 
 ساحل نشستند.

 نگاهش را به صورت های نگران پیش رویش دوخت. لبخند مالیمی زد.
 خوبم! ببخشید که نگرانتون کردم.-

 اردالن نفسش را با صدا رها کرد و تتمه شیطنتی به کالمش نشاند.
ازدواج با داداش ما هیجان داره، ولی نه دیگه تا این بتابتا زنتداداش درستتته -

 حد!
خنده ی گلبرگ و لبخند تاستف بار ارستالن، همزمان شد با یاالله گفتن های 

 عاود و خوابیدن همهمه ی جمعیت!
عاود برای بار ستتوم خطبه را خواند و گلبرگ نمی دانستتت گالب آوردن ها و 

 زه بگیرد برای بله گفتن.گل چیدن هایش که تمام شد، باید از که اجا

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

185 

زیرلف ی اش هم شتتد یک گردنبند، با پالکی که نامش در آن هک بود. حس 
 ها هجوم بردند به سویش! بغ ، لبخند، شادی، غم، حسرت، دلتنگی و...

عتاود برای آخرین بار از او اجازه طلب کرد. فضتتا را خاموشتتی پرصتتدایی 
 فراگرفته بود.

ذاشتتت. حاال ووتش بود. ووت آنکه با تازه پلک هایش را ثانیه ای روی هم گ
 مرهم دلش محرم شود.

عقلش از جا برخاستت و هشدار داد هنوز هم دیر نیست برای گفتن حقیقت! 
ولبش گوش هتایش را به روی این هشتتدار بستتت و آرام زمزمه کرد"توکل بر 

 خدا!"
 چشمانش را باز کرد. آوایش درست همانند نامش، لطیف بود و خوشایند!

 اجازه ی بزرگترا بله!با-
 هلهله ی مهمانان با کل کشیدن زنان، لبخند اواوی شکلی به دلش نشاند.

بعتد از بلته گفتن ارستتالن کته چندان هم طول نکشتتید، موج تبریک ها به 
 سمتشان سرازیر شد.

تبریک هایی که برای گلبرگ صتتفای چندانی نداشتتت. میان این تبریک ها به 
که محاسنش، صورتش را تزئین کرده باشد و  دنبال چهره ای آشتنا می گشتت

بتا لبخنتدی، برایش حمتایتت بخرد. لبخنتد تلخی روی لبش طر  زد. نته! 
 آرزوی دیدن دوباره ی حاج حیدر را باید به گور می برد.
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فریده که در آغوشتتش گرفت، ستتمین را تصتتور کرد و آخرین آرزوی دلش را 
یا بستتازد. از نو عشتتق طلب کشتتت. حاال ووتش بود از نو آرزو کند. از نو رو

 کند.
 خوشبخت بشی عزیزم! ان شاالله به پای هم پیر بشین.-

 لبخند زد و خار نبودن دردانه اش را به جان کشید.
 نرگس پیش آمد و او نمی دانست چرا حس خوبی ندارد.

 آغوشش مصنوعی بود و این چیزی نبود که یک زن نتواند در  کند.
ت، تنش نامحسوس لرزید و حواس دستت ارستالن که پشتت کمرش نشتس

 دلش پرت شد. این رویا بود یا حقیقت؟
 نرگس با لبخند، ن ری به فاصله ی کمشان انداخت.

تبریک می گم گلبرگ جان! ان شتتاءاالله حداول این وصتتلت برای پستترعمه -
 به خیر باشه.

با لبخند خاصتی نگاهش را به طرف ارستالن گرداند و با حالت به خصوصی 
اد. ارسالن جدی در چشمانش زل زد. دستانش را دور کمر گلبرگ سر تکان د

ستتفت  کرد. شتتک نداشتتت این زن می خواهد زهر بریزد. به هر حال دختر 
 همان عمه سوری بود و این دور از ذهن نبود.

پریستتتا، دختر عمویش خنتدیتد و خودش را جلو کشتتیتد. ووتش بود یتک 
 شیطنتی بکند.

رعموی ما چندستال داا عشق نرگس رو راستت می گه. به هر حال این پست-
 کشیده و باید بهش حق داد که یکم حساس باشه.
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 کلید را در وفل چرخاند و تعارف زد تا اول او وارد شود.
گلبرگ، آرام با ولبی مملو از غم وارد خانه شتد. وارد شد و فکر کرد کسی نبود 

 رمانندیتا بدروه ی راهش به خانه ی بخت شتود؛ کسی نبود تا حرف های زه
را که با بی رحمی تمام به خوردش دادند تستکین دهد. ولبش از شوق افتاده، 
گوشتته ای نشتتستتت و آه کشتتیتد. چرا بته او خوشتتی نمی آمد؟ مگر چه 
گ*ن*ا*هی کرده بود کته ستتهمش از این دنیتای بی معرفتت، تنها بغ کردن 
بود. کفش های پاشتتنه بلندش را درون جاکفشتتی گذاشتتت و به ذهنش آمد، 

 ا تا کمی دلش شاد می شد چیزی بود تا خوشی اش را زایل کند؟ چر
دامن لباس عروستش را بلند کرد تا راحت تر راه رود. در که پشت سرش بسته 
شتتد، هنوز هم ستتکوت حکمرانی می کرد. نیشتتخندی گوشتته ی لبش جان 

 گرفت. اولین شب با هم بودنشان عجیب به یاد ماندنی بود.
در اتتاق خواب را بتاز کرد. روزی کته بتا فریتده این اتاق را می چیدند چقدر 

 اذیتش کرده بود و با شوخی های مزحک او را خندانده بود. 
 روی تخت نشست و شنشلش را درآورد. 

از گوشتته ی چشتتم دید که ارستتالن به دهانه ی در تکیه داد. دلش بغ  کرد. 
دی که این همه سال داغدار عشق عشتق، چیزی نبود که فراموش شود. این مر

 دخترعمه اش بود نمی توانست به همین راحتی او را از یاد ببرد.
 می خوای کمکت کنم؟-
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نگاهش را به طرفش گرداند. در حالی که با دستتت چ،ش، کت را روی شتتانه 
اش نگه داشتته بود، دست در جیب، همانطور به چارچوب در تکیه داده بود. 

 ت دلش شده بود.این مرد چقدر زود عاد
 سرش را پایین انداخت.

 ممنون! خودم از پسش برمیام.-
 پرده ی شرم را کمی کنار زد و با طمانینه لب زد:

 می شه...-
 ارسالن میان حرفش پرید، وبل از آنکه او فرصت کند به کالمش فعل دهد.

 من تو پذیرایی می خوابم.-
 مکث کرد و س،س افزود.

 البته فق  امشب رو!-
اش را از دهتانه ی در برداشتتت و وارد اتاق شتتد. کتش را روی تخت تکیته 

انداخت و کنار گلبرگ نشتتستتت. ستتایه ی نرگس، اولین شتتب زندگی اش را 
تاریک کرده بود. نحستتی اش با گذشتتت این همه ستتال، هنوز هم دامن گیر 
بود. بغ  گلبرگ را در  کرده بود. چته از آن ووتی کته دخترعمویش زهر 

آن ووتی که نرگس، با لف ی مصتتنوعی خواهان خوشتتبختی ریخت و چه از 
 شان شده بود.

لبانش را تمام شتتب، همرنگ لبخند کرده بود تا آبرو بخرد. و چقدر فرق بود 
 بین این و آن!
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امشتب نه! اما حتما یک ووتی می رستید که روبرویش بنشیند و ر  و پوست 
ید از همان کنده بگوید که استتم احستتاستتش به نرگس عشتتق نبوده، که بگو

ووتی کته آن بته اصتتطال  نتامزدش پول را به او ترجیه داد، دیگر برایش مهم 
نبود. که بگوید حکایتش شتتد حکایت دستتتبندی که خود را به دستتتان فاخر 

 فروخت.
چشتتمانش را به گلبرگ دوخت. امشتتب زیبا شتتده بود و دلفریب! به همان 

 اندازه، مسکوت و بی صدا!
 بود.چقدر این خاموشی دردنا  

وستوسته ی لمس زیبایی اش شتاید برای امشب ممنوعه بود. اما آرام کردنش 
 که مجاز بود، نبود؟

خودش را کمی ک  کرد و دستتتتانش را بلند کرد. حاال می توانستتت تمام و 
کمال ابریشتم های فندوی رنگ را حس کند. با صبوری گیره ی اول را درآورد 

گر لبخند را روی لب های این زن و بنتد محبت در دلش گره خورد. مرد نبود ا
همیشتتگی نمی کرد. حلقته ای از موهایش را آزاد کرد که شتتانه های گلبرگ 

 لرزید. تعارف که نداشت با خودش، ولب او هم لرزیده بود از گریه اش!
 حتم داشت که روزی نرگس، تقا  این اشک ها را پس می دهد.

کش در جان، حریم بافت. حلقته بته حلقه ی موهایش را باز کرد و با تک به ت
 حریم حس و عادت!

گلبرگ اما، دلش پر بود. پر، از دستتت دنیا و غافلگیری هایش؛ پر، از دستتت 
 رویاهایی که زود از دست می رفت؛ پر، از همه جا و همه کس!
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ارستالن آخرین گیره را هم برداشت. هنوز شانه های همخانه اش می لرزید؛ 
را عزادار می کرد. دستتت روی دو طرف هنوز هق هق هتای بی نوایش، خانه 

شتتانه اش گذاشتتت و او را به ستتمت خود برگرداند. آن همه زیبایی، حاال زیر 
 باری از باران مروارید، خیس شده بود. 

او را بته خود نزدیتک کرد و دستتتش را پی تک وار بته دورش تنید. درستتت 
 همانطور که فکر می کرد. نرم و رریف!

و خودش را بیشتتتر در آغوشتتش فرو برد. این  گلبرگ بته پیراهنش چنتگ زد
 مردی که اینگونه تکیه گاهش شتده بود می توانست مرهم ابدی جانش شود؟

 تن لرزانش میان دستان امن ارسالن، حاال دیگر کمتر می لرزید.
ب*و*سته ی ارستالن روی سرشانه ی ل* *تش نشست و او دل از کف داد 

نبود. حجم تنش میان آغوش او، در دستتتتان مردی که دل کندن از او ممکن 
 عجیب آرزو به ن ر می رسید.

 و مردان چه می دانستند یک شانه ی امن، با زنان چه ها که نمی کند.
اردالن، م*س*ت خواب در را بتاز کرد و همتانطور کته پس گردنش را می 

 خاراند خمیازه ای کشید.
 پشه نره تو دهنت پسر!-

 ا بست و کمی صاف تر ایستاد.با شنیدن صدای برادرش، زود دهانش ر
 سالم. خیره سر صبحی!-

 چشمانش را مالید و به در تکیه داد.
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از االن بگم هیچ بهونه ای برای برگشتتتت پذیرا نیستتت. گلبرگ بیرونم کرد، -
با هم دعوامون شتد، از زندگی ستتیر شتتدم و پشتتیمونم که ازدواج کردم، و اال 

مت ه برگردی. ما تازه فرستادیآخر، هیچ کدومش وابل وبول نیستت برای اینک
 خونه ی بخت! جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود. این جمله رو...

 ارسالن او را از جلوی در کنار زد و وارد شد.
 باز تو افتادی رو دنده ی وراجی؟ عزیز کجاست؟-

 اردالن در را بست و بلند انیسه را صدا زد.
ن پستترت رو آوردم. بیا ببیخاتون؟ خاتون بیا برات ستتر صتتبحی جای حلیم -

 تو این یک شبی چقدر الغر شده. پوست به استخونش چسبیده.
 دست راستش را پشت دست چ،ش کوبید و ناچ ناچی کرد.

زیر چشتماش رو تو رو خدا! خال  کبود شتده. بمیرم برات! خیلی دستش -
 سنگینه؟

 انیسه با لبخند از اتاق بیرون آمد.
ن می خری. از یک ستتاعت پیش دارم به صتتب  بخیر پستترم! می دونستتتم نو-

این پستتره می گم بلند بشتته حلیم بخره تا برای صتتبحونه صتتداتون کنم بیاین 
 پایین. ولی کو گوش شنوا!

 اردالن زود خودش را دخالت داد.
ای بتابتا! پستتره چیه مادر من. چرا جلوی ارستتی باهام اینجوری رفتار می -

بهتا می دی زن و زنتدگیش رو رها کنی. این االن متتاهلته، ببینته هنوزم بهش 
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می کنه میاد ور دل خودت. باز هم خود دانی، از من گفتن بود. دو ستتوا دیگه 
 که اومد تنگ دلت با هم سمنو هم زدین متوجه من ورم می شی.

 ارسالن نان را روی اپن گذاشت و به آن تکیه داد.
 گه.تو چقدر حرف می زنی پسر! مگه خواب نداشتی. برو تو اتاوت دی-

 به طرف مادرش برگشت.
دستتتت درد نکنه عزیز! من داشتتتم میومدم داشتتت چای دم می داد. شتتما -

 بیاین باال!
 چهره ی انیسه مغموم شد.

بمیرم براش! دیشتتب خیلی نتاراحتت بود. انقدرم توداره که به روی خودش -
 نیاورد. چیزی نگفت؟

ده منت ر پاس  حاال اردالن هم دستت از لودگی هایش برداشته بود و اخم کر
 برادرش بود.

نته! چیزی نگفتت. ولی حتالش اصتتال خوب نبود. نمی دونم چرا نرگس -
دستت از کاراش نمی کشتته. شتتاید اگه فق  خودش چیزی می گفت انقدرها 
مهم نبود، امتا دستتت بته یکی کردنش بتا پریستتتا هیچ راهی برای تواتتی  

 نذاشت.
کنته جتایگاهشتتون  اینجور آدم هتا نیتاز دارن کته یکی بهشتتون یتادآوری-

کجاستتت. این زنی که من می بینم، تا یک درس حستتابی بهش ندی دستتت 
 بردار نیست.

 انیسه به اردالن نگاه کرد.
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 خدا خودش هدایتشون کنه. -
 اردالن عصبی گفت:

چه هدایتی مادر من! این آدم ها مگه هدایت می شن. گرفت با اون پریسای -
 داری...بی فکر دست تو دست شد، اونووت انت ار 

هوفی کشتتید و ستتکوت کرد. اعصتتابش خراب بود. چه از یادآوری بی مهری 
های چندستال پیش نرگس نستبت به ارستالن! چه حاال که همه چیز گذشتتته 

 بود و باز هم موش می دواند تا خوشی برادرش را زایل کند.
 این زن دیگر چجور آدمی بود.

 ارسالن کنار مادرش نشست.
و جبران می کنم. فعال گلبرگ مهمه! نمی خوام بته مووعش کتار دیشتتبش ر-

 این مواو  کشدار بشه و اذیتش کنه.
موهایش را پشتت گوشتش انداخت و کاسه ی مربا را هم روی میز گذاشت. 
ن ری کلی به میز چیده شتده انداخت. برای اولین صبحانه ی زندگی جدید، 

اش  ز صبحانهبد به ن ر نمی رستید. لبخند زد. دو لیوان چای می توانست می
را جتذاب تر کنتد. برگشتتت تتا آخرین جتای خالی میز را هم با عطر مطبو  
چای پر کند که با دیدن یکباره ی ارستتالن، هینی کشتتید و دستتت روی ولبش 

 گذاشت.
 دست ارسالن، برای توجیه باال آمد.

 متاسفم! فکر نمی کردم بترسی.-
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 و نان را از دستش گلبرگ به ستنگک های درون دستتش نگاه کرد. آرام خندید
 گرفت.

صتتب  بخیر! عیتب نداره. چون انت ارش رو نداشتتتم جا خوردم. فکر کنم -
 خیلی تو فکر بودم که متوجه اومدنت نشدم.

ارستتالن هم بته طب  او لتب کش داد و چشتتم روی لبخنتد حنتایی رنگش 
 دوخت.

صتتب  تو هم بخیر! از کجا معلوم، شتتاید من زیادی بی ستتروصتتدا اومدم. -
 خوبی؟

گلبرگ، بوی خوش نان تازه را به مشتام کشتید و یاد سحرخیزی های سهراب 
 برایش تداعی شد.

 لب هایش اناری بهشتی چید و ح  کرد از خاطره ای دور، اما دل،ذیر!
 االن خوبم! بوی نون تازه بهم انرژی می ده. برای عزیز هم گرفتی؟-

زن، لح ه به ارستتالن پشتتت میز نشتتستتت و پرنده ای در دلش آزاد کرد. این 
 لح ه، او را نسبت به انتخابش مطمئن تر می کرد.

 با یادآوری چهره ی خواب آلود اردالن خندید.
آره! اتفتاوتا عزیز اردالن رو بته زور بلنتد کرده بود کته بره حلیم بخره. می -

 خواست صدامون کنه بریم پایین! ولی از شانس اردالن به موو  رسیدم.
ا روی میز گذاشتتت و خودش هم پشتتت میز گلبرگ با خنده ستتینی چای ر

 نشست.
 می تونم تصور کنم چه حالی داشته. کاش می گفتی اون ها بیان باال!-
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 به محبت بی منتش لبخند زد.
گفتم، ولی عزیز وبول نکرد. عواتتش برای نتاهتار دعوتمون کرد. اردالنم -

 تونست راحت به خوابش برسه.
وب شتتده که امروز حال گلبرگ لیوان چایش را برداشتتت و فکر کرد چقدر خ

خوب استت. نمی دانستت توانسته حرف های نرگس را فراموش کند، یا فق  
به روی خودش نمی آورد! شتب گذشتته خیلی چیزها برایش روشن شده بود. 
که اگرچه گلبرگ زن ووی ای به ن ر می رستتید، اما شتتکننده تر از آنی بود که 

 نشان می داد.
لقمته هتای کوچک گلبرگ زد. همه چیز این نفستتی کشتتیتد و لبخنتدی بته 

 همخانه ی نو رریف بود.
 سینی چای را روی میز عسلی گذاشت و کنار ارسالن نشست.

 همیشه از اخبار بدم میومد!-
 ارسالن با نیم ه لبخندی به طرفش برگشت.

 اخبار نباشه که از همه جا بی خبری. از چی اخبار بدت میاد؟-
 چینی به بینی اش انداخت.

بتا وجود تکنولوژی االن از چیزی بی خبر نمی مونی. حتی زودتر از اخبتار -
خبر رو بهت می رستتونن. فضتتای اخبار خشتتکه. کم پیش میاد روبت کنم تا 

 آخرش رو تماشا کنم.
 ارسالن به حرفش خندید و موهایش را پشت گوشش انداخت.
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ی و اینجورنکنه انت ار داری ستتاز و دهل بیارن تو اخبار! خاصتتیتش اینه که -
 با این فضا باشه.

چانه اش را دستتت گرفت و در چشتتمان خوشتترنگش زل زد. زود نبود برای 
 اینکه سحر چشمانش شود؟

 صدایش آرام شد.
 بهت حق می دم از این فضا خوشت نیاد. تو همه چیزت مثل اسمته!-

 آهسته تر ادامه داد:
 همین اندازه نرم و...-

ش خوب بود؟ او را چه به این حرف ستتکوت کرد. اینجتا چته خبر بود؟ حال
 ها! اما نگاه زن مقابلش...

کستی می دانستت زن ها ودرتمندترین مبارز احستاسی هستند؟ راحت تر از 
آنی که فکرش را کنی ولبت را تصتاحب می کردند و احستاستت را شتکست 

 می دادند.
 لبخند گلبرگ، عجیب با لحنش همزاد بود.

 چی شد؟ جمله ات ادامه نداشت؟-
 وای از ناز نوایش! چند ساز را در دنیا، در دم با صدایش از رو برده بود؟و 

 اگر همینطور پیش می رفت....
 با مالیمت لب زد:

 نه! ادامه ی جمله ی من خودتی!-
 لب های گلبرگ عری  تر شد و گوشه ی چشمانش چین خورد.
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دلش از این تصتتویر هوفی کشتتید و عقلش فق  ستتکوت کرد. این دیگر چه 
 بالیی بود؟

گلبرگ که نزدیکش شتد و مهری آتشتین روی صورتش کاشت، یک چیزی ته 
 دلش سقو  کرد. نمی دانست چه بود، اما هر چه که بود بد فرو ریخت.

او مات آن ب*و*سته شتد و گلبرگ با شیطنت روی مبل دراز کشید. سرش را 
 روی پایش گذاشت و با خنده ی ریزی گفت:

 ها، نمی بینی؟اخباره داره تموم می شه -
کستتی گفته بود تمام زنان، در هر ستتنی و با هر فرهنگی، یک شتتیطنت ذاتی 

 دارند که فق  برای عزیز دلشان رو می کنند؟
ارستالن آرام نفس کشید و نگاهش را به تلویزیون دوخت. سعی کرد خودش 
را جم  کنتد. اینکته چیز تتازه ای نبود. او بیشتتتر از این هتا با گلبرگ و حس 
تنش آشتنا شتده بود. پس چرا حالش عو  شده بود؟ چرا یک حس نامفهوم 
میتان ولبش غلتت می زد و از تتازه بودن می گفتت؟ هنوز هم بی حواس بته 

 لویزیونی خیره بود که گلبرگ با بدجنسی کانالش را عو  کرده بود. ت
آب دهتانش را وورت داد. چرا دروا! از گلبرگ خوشتتش آمده بود و حاال هم 
که هم بالین و همستترش بود دوستتتش داشتتت. ولی نمی دانستتت....نمی 

 دانست چرا حالش یک جوری است. یک جور ناآشنا و ناشناخته!
 ؟ سرد شده ها! می خوای عواش کنم؟چاییت رو نمی خوری-

با صتدای گلبرگ از افکار سردرگمش خارج شد. دلش می خواست سرش را 
 تکان دهد تا کمی ذهنش آزاد شود.
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نگتاهش را لح ته ای به مردمک هایش دوخت. نه! مثل اینکه واوعا امشتتب 
 یک چیزی اش شده بود.

 برای رف  تکلیف، لبخند بی هدفی زد.
 خسته ام، می رم بخوابم. نه ممنون! من یکم-

گلبرگ متعجب "باشتته ی" آهستتته ای زمزمه کرد و ستترش را از روی پایش 
 برداشت تا او راحت بلند شود.

پتا تند کردن ارستتالن برایش عجیب بود. با خودش فکر کرد، نکند از عو  
کردن شتتبکته ی خبر دلخور شتتده؟ از این فراتتیته خنده اش گرفت و "بی 

مگر ب ته بود کته بتا این مستتائل کوچک ناراحت  عقلی" نثتار خودش کرد.
 شود.

 ولوم تلویزیون را کم کرد تا صدایش ارسالن را اذیت نکند.
هلویی از ررف میوه برداشتتت. اولین گاز را که زد دندانش روی گوشتتت هلو 
ثابت ماند. ب*و*ستته! ارستتالن درستتت از ووتی حالش عو  شتتد که او 

و سیاه، به سرعت در ذهنش بال  ب*و*ستیده بودتش. افکارهای هیوال شتکل
 و پر گرفتند و از ریشه ی مغزش باال رفتند. 

این در خود فرو رفتنش چه معنی داشتتت؟ نکند یاد نرگس افتاده بود و او را به 
 جای...

بی اشتتتها هلو را در پیش دستتتی روی میز عستتلی گذاشتتت و به ذهنش آمد، 
 نکند به عشق نرگس باشد و به اسم او؟ نکند...

 ش را محکم تکان داد و عصبی موهایش را به عقب راند.سر
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فکر کرد. فکر کرد و هیوالها را بزرگتر کرد. آن ودر بزرگ تا به تهش رستتید. به 
 ته بدشکی ها و ترس های زنانه!

نگاهی به ستاعت روی دیوار انداخت. ساعت دو نیمه شب را نشان می داد و 
مام با افکار تیره، فکرش را این تنهتا یک معنی می داد. که او ستته ستتاعت ت

خورده بود. بی رمق از جتا بلند شتتد. بدون اینکه ررف میوه یا لیوان چای را 
بردارد بته طرف اتاق خواب رفت. ستترش به شتتدت درد می کرد و این برای 
حاصتل آن همه درگیری، عجیب به ن ر نمی رسید. در دهانه ی در ایستاد. به 

همیشتته یک جای زندگی اش لنگ ارستتالن چشتتم دوخت و بغ  کرد. چرا 
می زد؟ چرا حتاال کته فکر می کرد می توانتد بته این مرد تکیته کند حقیقت 
های پنهان برایش برمال شتتده بود؟ پشتتت این بازی که بود؟ این بازی ای که 
هر از گاهی در سترنوشتتش خودی نشتان می داد دستت نشانده ی چه کسی 

 ا بخواهد؟بود؟ خدا؟ مگر او می توانست غم بنده اش ر
نه! این یک مورد ممکن نبود. تنها همدم پایدار دلش همیشتته دوستتت بود و 

 نگهبان!
آه کشتید و وارد اتاق شتد. بی صدا روی تخت نشست. حاال که از نزدیک به 
چهره اش نگاه می کرد در ذهنش هزار ستتوال و جواب، یک ستتر ردیف می 

شمانش نگاه نمی شتد. مگر ارستالنی که حتی وبل از عقد م*س*تقیما در چ
 کرد می توانست به زن شوهر دار فکر کند؟
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آوایی بی رحمانه پاستت  داد. عشتتق که این چیزها حالی اش نیستتت. مگر 
نتدیتدی دختر عمویش چه گفت. او ده ستتال تمام را به عشتتق نرگس، حتی 

 سراا دختر دیگری نرفت.
 چشتمانش ستوخت. تیغه ی بینی اش تیر کشتتید و در نهایت، نگاهش به آب

 نشست.
 دلتنگ، پشت به او دراز کشید.

وطره ای بی پناه، از الی پلک هایش گریخت و روی بالشتتتش فرود آمد. باز 
هم تکرار تاری ! این تصتتویر او را برد به ستتال های دوری که حاال، بدجور 
نزدیک به چشتتم می آمد. درستتت همان شتتب هایی که از بی محبتی ها و 

خت. البته! نامردی بود بگوید ارسالن چشتم چرانی های بهروز اشتک می ری
هم با بهروز هم پیاله استتت. او هر چه که بود چشتتم چران و بی شتترف نبود. 
دلش از این تعریف ستتوخت. چه فایده که ولبش برای زن دیگری ریحان می 
چیتد. اشتتک هتایش به بازی افتادند. اولی ریخت و دومی ستتبقت گرفت. 

ش کند ستتیلی از مرواریدها به جنبش بعتدی تا آمد مقام ستتوم را از آن خود
افتتادنتد. بی ووفته و پشتتت هم! صتتدای نفس هتایش بلنتد شتتد. از همان 
صتتداهایی که ستتعی داری گریه ات را خفه کنی و او اما، نامروت می شتتود 

 برای پرآوا تر شدن!
ارستتالن میتان خواب و بیتداری نفس نفس می شتتنید. فکر می کرد خواب 

م هایش جم  شد. پس چرا خوابش آن ودر استت. صتدا اذیتش می کرد. اخ
 بی محتوا بود. تاریکی و نفس های کشدار!
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در جایش غلتی زد که صتتدا، اینبار نزدیک تر شتتد. خمار پلک هایش را باز و 
بستته کرد. یکبار، دوبار! به بار سوم نرسیده چشمانش تا انتها باز شد. این نوا! 

ت فته شانه اش را دست گرفتن پشتت کرده ی گلبرگ ولبش را از جا کند. آشت
 و او را به طرف خودش برگرداند.

صتتورت خیس از اشتتک و پلک های بستتته اش، یک طبل دیگر شتتد برای 
 کوبش های تند ولبش!

 فکر کرد گلبرگ خواب است و در خواب به این حال افتاده.
 نگران صدایش زد. 

 گلبرگ؟ گلبرگ؟-
 ود.اش را بگیرد تا بلند شپاس  ندادنش باعث شد سر جا بنشیند و زیر شانه 

 گلبرگ چشم باز کرد. رنگ خون، هرگز به سفیدی چشمانش نمی آمد.
 همانطور که پشتش را ماساژ می داد پرسید:

 خوبی؟ چی شدی یهو؟ خواب دیدی؟ ور  هات رو خورده بودی؟-
هنوز گی  خواب بود و در  نکرده بود این نگتاه ستتر  نمی توانتد از یتک 

 خواب باشد.
ه خاموش ستتر پایین انداخت، کم کم به خودش آمد. ماستتاژهایش گلبرگ ک

شتل شل تر شد، تا زمانی که دستانش کامل از حرکت ایستاد. خودش را پیدا 
نکرده بود. بته ذهنش فشتتار می آورد تا بداند چه شتتده؛ چه خبر استتت. با 

 خودش فکر کرد شاید ولبش اذیتش می کند. پریشان به صورتش نگاه کرد.
 برگ؟ ولبت درد می کنه؟ آره؟ چرا بیدارم نکردی؟چی شد گل-
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گلبرگ لح ه ای از خودش بدش آمد. از اینکه جدیدا اشتتکش دم مشتتکش 
بود بتدش آمتد؛ بتدش آمد که آن ودر اتتعیف جلوه می کند. دستتت روی 
صتتورتش کشتتید و برای رف  این برانگیختگی بی موو  احستتاستتش به دروا 

 تایید کرد.
 آره!-

 ا گرفتگی صدایش برطرف شود.آب دهان وورت داد ت
 نگران نباش. ور  خوردم، االن بهترم.-

 ارسالن دویق نگاهش کرد. به نی نی مردمک هایش!
اگته انقتدر درد داشتتتی چرا بیتدارم نکردی؟ اگه حالت بد می شتتد و منم -

 همینطور خواب می موندم چی؟
گلبرگ ستتر روی ستتینه اش گذاشتتت. هیوالها حاال کمی عقب نشتتینی کرده 

 بودند.
 حاال که اتفاوی نیفتاده. خوبم باور کن.-

 دست ارسالن دور تنش پی ید.
مطمئن باشتتم االن خوبی؟ می خوای بریم دکتر؟ یا اصتتال بگم عزیز بیاد -

 باال؟
نه ارستالن! خوبم. چرا بی خودی نصف شبی عزیز رو زابراه کنی. دکتر هم -

 الزم نیست. گفتم که. حاال که ور  خوردم بهترم.
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*سته ای به سترش کاشتت و فکر کرد، حواسش باید بیشتر جم  باشد. ب*و
چقدر بعضتی چیزها ترسنا  بود. مثل یک شب خواب ماندن و یک نفس از 

 دست رفته، درست زیر گوشش!
 معصومه، یک دور دیگر نگاهش را روی وسایل خانه گرداند.

ه د کان شتتاالله به ستتالمتی! این فریده انقدر تعریف چیدمان خونت رو کر-
همش کنجکتاو بودم ببینم چه خبره. نگو تو چیدن استتباب بهت کمک کرده 

 که با تعریف هاش سرمون رو خورد تو آژانس.
گلبرگ با خنده، چشتتمی به فریده انداخت که خونستترد در حال میوه پوستتت 

 گرفتن بود.
آره فریده جان کمکم کرده. حاال چرا انقدر دیر بهم ستر زدین. انت ار داشتم -

 ر بیاین. زودت
 فریده، سرش را با مزا  تکان داد.

آی آی! نمی دونی از ووتی رفتی این میثتاوی چته بالهتا که ستترمون نیاورد. -
مگه ووت داشتتتیم؟ تا می خواستتتیم ذوق کنیم کار تموم شتتده یکی زنگ می 
 زد سرویس می خواست. اینم خیلی راحت دوباره برامون نوبت می ذاشت.

 شده اش زد. برشی به سیب پوست گرفته
حتاال متا نتونستتتیم بیتایم. تو چرا عین این شتتوهر ندیده ها چستتبیدی به -

 ارسالن دل نمی کنی ازش! یک سر می زدی الاول دلمون خوش شه.
 جدی جدی انقدر شلوا شده آژانس؟ چرا؟ مگه چیزی عو  شده؟-

 معصومه جرعه ای از چایش را نوشید و سر به معنای نفی باال انداخت.
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ا! این فریده داره شتتلوغش می کنه. ستترویس ها ااتتافه شتتد چون نته باب-
 همزمان با اینکه تو رفتی خانم محمودی هم دیگه نیومد.

 اخم های گلبرگ کمی جم  شد و"چرایی" به زبانش جاری شد.
درستتت نمی دونم. ولی اونطور کته میثاوی می گفت مثل اینکه شتتوهرش -

 انتقالی گرفته رفتن شهرستان!
 ب های گلبرگ نقاشی شد.لبخند روی ل

 واوعا؟ چه خوب! آرزوش بود دوباره به شهرشون برگرده.-
 فریده در تایید کالمش سر تکان داد.

 تو اوااعت چطوره؟ بالخره به حرفم رسیدی یا نه؟-
بی خودی لبتانش را کش داد. او چته می دانستتت حتاال ترس هایش دوبرابر 

 ت کرد.شده و ترسنا  تر! ولبش به تصویر هیوالها پش
 خوبه خداروشکر!-

عقلش محزون ستایه ها را به عقب هل داد. چرا این لعنتی ها دست از سرش 
برنمی داشتتتنتد؟ چته می خواستتتند از جانش که لح ه به لح ه، درستتت 
همانند ستتوزن، خوبی های ارستتالن را در چشتتمش اتتعیف تر می کردند و 

 عواش به حرف های نرگس شا  و برگ می دادند.
 ریز کرد. یک جایی یک خبری بود انگار، نه؟فریده چشم 

 حاال کجاها برای پاگشا رفتی؟-
فق  خونه خاله و داییش رفتیم. عمه و عموش فردای روز عروستتیمون رفتن -

 مشهد!
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 فریده خندید.
 عروسیش مال شما بود، ماه عسلش برای اونا؟-

 خنده روی صورت گلبرگ هم نشست.
ه عزیز گفتته بعتد ستتفر ختدمت یتک جورایی! تتازه عمته اش زنتگ زده بت-

 عروست می رسیم.
حاال چجوریه که ستته هفته موندگار شتتدن؟ از اووامشتتون، کستتی اونجا -

 زندگی می کنه؟
آره! یکی از عموهتای ارستتالن اونجتا زنتدگی می کنه. من ندیدمش هنوز، -

ولی عزیز خیلی ازش تعریف می کنته. می گته تو ختانواده ی شتتوهرش آوتا 
دارن. مثل اینکه ستر شهادت پدر شوهرم می خواستن  یعقوب رو خیلی وبول

ارستالن و اردالن رو از عزیز بگیرن. اما صتدوه ستر آوا یعقوب دستت از این 
 تصمیمشون کشیدن.

 معصومه، کنجکاو خودش را روی مبل طر  شطرن  جلو کشید.
چته جالب! این آدم دیدنیه. ولی خانواده شتتهدا که خوبن. این ها چرا فرق -

 ر!دارن انگا
 گلبرگ، گوشه ی ابرویش را خاراند.

متادربزرگ و پتدربزرگ ارستتالن اونطور که شتتنیدم آدم های خوبی بودن. -
منتهی عمه اش به اصتطال  نمی خواست ب ه ها برن زیر دست ناپدری. که 
عزیز هم رفت پیش آوا یعقوب و ماجرا رو شتر  داد. همونجا هم وسم خورد 

ه هیچ ویمتی. اینجوری شتتد که ستتوری که اصتتال وصتتد نداره ازدواج کنه. ب
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خانمم عقب نشتتینی کرد از مواتتعش! االن زوده برای اینکه وضتتاوتش کنم، 
 ولی...

 شانه باال انداخت.
 درست نمی دونم. آدم نرمالی به ن ر نمی رسه.-

 فریده ن ری به ساعت روی دیوار انداخت.
که شتتوهرت ما دیگه کم کم بریم. تو هم دیگه باید شتتام ب،زی. االناستتت -

 برسه.
 گلبرگ با خوشرویی گفت:

 شما هم بمونین، یک چیزی درست می کنم دور هم می خوریم.-
 فریده تشکر کرد.

باشته برای یک ووت دیگه. وات  من رو که می دونی. پونه خونه تنهاست، -
 عصبی می شه. زودتر برم تا صداش در نیومده.

را ستتر می کرد ادامه  شتیطنتی به صتدایش راه داد و همانطور که روستری اش
 داد:

 تو هم یکم به خودت برس شوهرت اومد نگرخه ازت!-
 چشمان گلبرگ که درشت شد با خنده ااافه کرد.

این عمته جتانی کته تو تعریفش رو کردی، بعیتد نیستتت بخواد به بهانه ی -
 ریخت و لباست، اینبار ارسالن رو از چنگ تو در بیاره.

 خنده اش شدت گرفت.
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بت. نوبتی هم که باشتته اینبار نوبت توئه که بری پیش عمو آستتیتاب به نو-
 یعقوب برای حف  شوهرت!

ته دل گلبرگ آشتوب شتد. شاید حرف فریده فق  یک شوخی بود، اما چیزی 
را برایش یادآوری کرده بود که این روزها چندان به آن فکر نکرده بود. راز ستتر 

ا زود برمال می شتتتد. بته مهری را کته برای کستتی بتازگو نکرده بود و دیر یت
 آنووت...

 فریده که صورت آویزانش را دید شگفت زده خندید.
 بابا شوخی کردم گلبرگ! چرا یهو رنگت پرید؟ -

 سرش را بلند کرد و لبخند مصلحتی ای به او زد.
 خوبم! واوعا نمی مونید؟-

فریتده مشتتکو  نگاهش کرد. فعال ووتش نبود، ولی یک روز باید می آمد و 
 ته توی وضیه را در می آورد.سر صبر، 

 نه جانم! یک ووت دیگه مزاحم می شیم اگه خدا بخواد.-
گلبرگ لبخند مصتتنوعی اش را پررنگ تر کرد. آن ودر لبخندش را حف  کرد 

 تا زمانی که راهیشان کرد و خودش در خانه تنها شد.
 و باز هم روز از نو و روزی از نو! 

ا! فق  خدا می دانستتت در ستترش چه افکار، هیوالها، ستتایه ها، تاریکی ه
خبر استت. تصتویر درون مغزش آن ودر وحشتنا  و گنگ بود که اگر یارای 

 بیرون آمدن داشت حتما هزاران ذهن را در ثانیه ای مثالشی می کرد.
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صتدای اذان مغرب که از بیرون شتنیده می شتد، کمی اندیشه های تو خالی 
 اش را به عقب راند.

دعا کرد خدا کمکش کند. صدای ولبش به حدی  به صتورتش دست کشید و
 محزون بود که بغ  به گلویش نشاند.

از جا بلند شتد و ستعی کرد به کلمات نقش بسته ی در سرش اهمیت ندهد. 
باید شتام درستت می کرد. چیزی نمانده بود که ارسالن برسد و او هنوز هیچ 

 کاری از پیش نبرده بود.
را چرخاند. اگر ارسالن به خاطر ب ه به وارد آشت،زخانه شتد و گی ، نگاهش 

 سمت نرگس کشیده می شد چه؟
بی رمق از دستتت نواهایی که در ذهنش می چرخید، پشتتت میز آشتت،زخانه 

 نشست و سرش را میان دستانش گرفت.
الله اکبر دوم که خوانده شتتد. آوایی خیلی دور، درستتت پشتتت ستتر ستتایه ها 

ها گم می شد. نوایی به بلندای فریاد می کشتید و صتدایش در طوفان اندیشه 
ع متت پروردگتار که استتتوارانه، دل ور  می کرد. "و خدا بزرگتر استتت" 
صتتالبت طنینش آن ودری بود که تمام هیوالها را زخمی کند و خودش را به 

 گوش او برساند.
 ولب گلبرگ، عجیب میزبان بود برای این پژوا  میخکی شکل!

تا شتتجاعتش را داشتتته باشتتد و مقابل این و حقا که او بزرگتر بود. کستتی بود 
 صدا ود علم کند؟

 حاال دیگر ذهنش خالی بود. یک خالی پر از امید!
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وتدم هایش را به طرف یخ ال کشتتید و به ذهنش آمد، شتتاید یک دورهمی 
کوچتک می توانستتتت حتالش را بهتر کنتد. گوشتتتت چر  کرده را از فریزر 

ه ت. دیر شده بود برای دعوت بدرآورد و بعد از شتستن برن  به طرف تلفن رف
 شام، اما شاید می توانست با کمی اصرار عزیز را راای کند.

بوق هتای آزاد و بتدون جواب، یتادش آورد که ووت نماز استتت و عزیز پای 
 سجاده اش مجنون خدا شده.

لبخند زد. بهتر بود خودش هم اول به پیشتتواز مرهم آستتمانی اش می رفت. 
 ام را فراهم کند.بعد هم می شد تدارکات ش

چادر نمازش را ستتر کرد و عطر خوش گل محمدی را به جان کشتتید. لبخند 
تل  بی مرادش را بتاز هم آغتازگر هم صتتحبتی اش بتا خدا کرد و دلش یک 
زخم کوچک برداشتتت از نبود نوالش که عاشتتق این گل های پر پر شتتده ی 

 روی سجاده اش بود.
ر وفل چرخید. بلند شتتد و بعد از ستتالم آخر را کته داد، همزمان کلید هم د

جم  کردن ستتجاده به عقب برگشتتت. ارستتالن، با دستتت های پر از نایلون 
های میوه به ستمت آشت،زخانه رفت. لبخندی به بی سترو صدایی اش زد و به 

 طرفش رفت.
 خسته نباشی!-

 ارسالن به سمتش برگشت و لبانش را به شکوفه مزین کرد.
 ز هم پایین داشت نماز می خوند.سالمت باشی! وبول باشه. عزی-
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گلبرگ به دهانه ی آشت،زخانه تکیه داد و به او که با حوصتله میوه ها را در سبد 
خالی می کرد نگاه کرد. چقدر این محبت های زیر پوستتتی اش را دوستتت 

 داشت.
 وبول حق! آره. منم زنگ زدم بگم شام بیان اینجا، ولی برنداشتن.-

 سینک بشورد که بی اختیار غر زد: ارسالن خواست دستانش را در
 اونجا نه! برو تو روشویی لطفا!-

 خندید و سرش را تکان می داد.
اتفاوا عزیز گفته بریم پایین برای شتتام! اصتترار کرد، نتونستتتم رد کنم. تو هم -

 که هنوز چیزی درست نکردی.
خنتده اش از نگتاه گلبرگ کته با وستتواس، در پی دستتتانش حرکت می کرد 

 .شدت گرفت
خیلی ختب! نمی شتتورم اینجتا. چرا اونجوری نگتاه می کنی خانوم! تا من -

 نمازم رو بخونم تو هم آماده شو بریم پایین. ور  هات رو خوردی؟
یتک چیزی در وجود گلبرگ رشتتد کرد. همتان چیز غریبی کته می دانستتت 

 چیست و به روی خودش نمی آورد.
 آره. نگران نباش!-

رد می شد خم شد و ب*و*سه ی تندی روی  ارستالن همانطور که از کنارش
 گونه اش کاشت.
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ولب گلبرگ یک در میان شتتد. از اینکه بدون نگاه کردن به پشتتت ستتر، وارد 
دستتتشتتویی شتتد ریز خندید. مردها همیشتته یک روی دیگر داشتتتند که کمتر 

 کسی آن را کشف می کرد. وگرنه او را چه به...
ولبش می شد. یا شده بود و او نفستی کشتید. ارسالن داشت وارد ریشه های 

 نمی خواست ب،ذیرد.
لباس پوشتتیده و آماده روی مبل نشتتستتته بود و لبخند به لب، به نماز خواندن 
ارستتالن نگاه می کرد. با لذت، همقدم با خم و راستتت شتتدنش چشتتم می 
گردانتد و فکر می کرد، حتاال حداول کستتی را در خانه دارد که ووتی دلتنگ 

 شد با نماز خواندن او، کمی به ولبش تسکین دهد.حاج حیدر و سهراب 
 ارسالن که مهر را ب*و*سید، از جا بلند شد و کنارش نشست.

 چشم هات رو می بندی؟-
 چشمان متعجبش را با خنده ی نرمی پاس  داد.

 ببند دیگه!-
 چشمکی زد و ندانست چطور حال دل ارسالن را به هم ریخت. 

 برات سوپرایز دارم.-
ید و چشتتم بستتت. چرا باید به این زودی اعتراف می کرد بودن ارستتالن خند

 خود او، هر لح ه اش یک سوپرایز است.
 حاال دست راستت رو باز کن.-

ارستتالن باز هم اطاعت کرد و دلش را با دعوت به یک غافلگیری نو، هیجان 
 زده کرد.
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دانه های تربت که میان دستتتش لمس شتتد، کوبش هایش جان گرفت. این 
ا را چشتم بستته هم می توانستت حس کند. گلبرگ دستانش را همانند دانه ه

صتدفی که مروارید در جان دارد بستت. وبل از آنکه او چشمانش را باز کند، 
 خم شد و شکوفه ای روی دستانش نشاند.

 ارسالن پلک باز کرد. این زن واوعا که بود؟
 ره. روم بگیخیلی ووته ازش دور بودی. یکم پیشت باشه تا دل هر دوتون آ-

 لب هایش به تکرار پاییز، بار دیگر همگام لبخند شد.
 ولی این برای توئه! ووتی دادمش به تو یعنی مالک اصلیش خودتی.-

 گلبرگ سر ک  کرد و با وهوه ای های خوشرنگش فخر فروخت.
 من بهت پسش ندادم. فق  دادمش که یکم آروم بگیری.-
 اگه دوباره بهت ندادم چی؟-

 رگ به ستاره نشست. با اطمینان خندید.چشمان گلب
 می دونم که برمی گردونیش.-

ارستالن تربت را باال برد و ب*و*سید. این آخرین یادگاری را به خوب کسی 
ست،رده بود. حس سربلندی داشت. سربلندی در نگاه پدرش که همیشه روی 
این دانه ها تعصتتب خاصتتی داشتتت. برای بار هزارم با خودش فکر کرد، این 

ستبی  چه دارد که اینگونه آرامش می کند. نفس نامحستوستی کشتید. کاش ت
تمام انستتان ها از این تستتبی ، یکی داشتتتند. آنووت می شتتد راحت تر با 

 مشکالت کنار بیایند.
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چشتمانش را باال کشید و به مردمک هایی دوخت که با محبت به او نگاه می 
ر چانه تش بی اختیار زیکرد. به افکارش ااتتافه کرد، و البته یک گلبرگ! دستت

 اش نشست. این زن پاداش کدام یک از خوبی هایش بود؟
 خوب نیست گاهی انقدر خوب می شی.-

 ت،ش های گلبرگ خودش را نشان داد. محکم و محکم تر!
 هر عملی یک عکس العملی داره. از کجا معلوم...-

 شیطان شد و دل در سینه ی ارسالن آب کرد.
 نم و یک روزی همش رو یکجا ازت پس بگیرم.شاید می خوام مدیونت ک-

 ارسالن همانطور که در نگاهش خیره بود لب زد:
آره. خوبی هات ترستناکه. درست مثل یک مخدر ووی که اولش فق  لذت -

 و خماریه.
 مردمک هایش در چشمان او چرخید.

 می ترسم یک روزی مخدرت نفس گیر بشه. تو نباشی و...-
 حلقه کرد.گلبرگ دست دور گردنش 

من نباشتتم و تو معتادم باشتتی. خمارم باشتتی. اینجوری خوبه. اونووت تمام -
تالشتتت رو می کنی که دوباره من رو به خودت برگردونی. هر جا که باشتتم. 

 خیلی بی رحمانه ست، می دونم. ولی باید بدونی که من خیلی بی رحمم.
 ارسالن سر جلو برد.

نم حکم همون آدمی رو دارم که درستتتته کته ترستتناکی، بی رحمی؛ اما م-
 ذهنش کار نمی کنه تا سمت این خوبی ترسنا  نره.
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 نزدیک تر رفت. حاال دیگر سانتی متری با هم فاصله داشتند.
چنتد بتار دیگه باید از خودم ب،رستتم که تو از کجا اومدی؟ چطور شتتد که -

 االن تو خونه ی من و کنار منی؟
شتتد. این مرد نمی توانستتت در ولب گلبرگ، مات حرف هایش، غرق خلسته 

ذهنش هم به او  *ی*ا*ن*ت کند. از آستایشی که نصیبش شد چشم بست. 
 این فراغت را مدیون کدام دعایش به جانب خدا بود؟

 منت ر شد. منت ر لمس آشنایی که ت،ش های ولبش را دیوانه کند.
ارستالن هم پلک بستت. دلش شوق زده از حس مخمل های صورتی رنگ، 

 به در و دیوار سینه اش می کوباند.خودش را 
لبتانش مماس مخمل ها شتتد. رفت که حس نابش را به کام بکشتتد و یکبار 

 دیگر گی  لطافتش شود.
 اما صدای نابه هنگام زنگ تلفن، نامردانه هر دو را از جا پراند.

فاصتله گرفتن و چشتم دزدیدنشان، آن ودر ناشیانه بود که گویی اولین بار بود 
 مس یکدیگر حس گرفته بودند.در تمنای ل

 شاید هم علت این هول شدنشان به خاطر احساس متفاوتشان بود.
ارستتالن دستتتی به صتتورتش کشتتید و به طرف تلفن رفت.  حالش گنگ بود. 
خودش را در  نمی کرد. گلبرگ که مقابلش می نشتستتت و به چشتتمانش زل 

نش آمد، چه می زد خودش را گم می کرد. تلفن را برداشتتت و همزمان به ذه
تماس بی مووعی! اما با شتنیدن صتدای انیسته اصال  کرد، چه در حس فرو 

 رفتن بی مووعی!
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پس شتما کجایین مادر؟ اردالن هم رستید. نمی خوایین بیایین؟ چهارتا پله -
 رو پایین اومدن که انقدر کار نداره. نکنه فراموش کردی به گلبرگ بگی؟

ی حواس پرتی اش تکان داد. شتترم آهستتته به پیشتتانی اش کوبید و ستتری برا
 کرد و دروا مصلحتی اش را مصلحت کالمش ورار داد.

 آره عزیز! حواسم پرت نماز شد فراموش کردم بگم.-
 ای مادر، چی بهت بگم من! عیب نداره. حاال آماده بشین بیاین پایین.-

 ارسالن"چشمی" گفت و خداحاف ی کرد.
نزدیک کرد. از ووتی آمده بودند ستتکوت عجیبشتتان، ابروان انیستته را به هم 

یک جور عجیبی بودند. اردالن هم تحت جو ستتنگین، ستتکوت کرده بود و 
 تنها با چشم و ابرو به مادرش اشاره می کرد که با هم وهرند.

 یاعلی! من برم سفره رو بندازم.-
 گلبرگ لبخند زد و برخاست.

 من کمک می کنم. -
 انیسه او را در آش،زخانه کنار کشید.

 وهرین مادر؟-
 چشمان گلبرگ گرد شد.

 کی؟ من و ارسالن؟-
 انیسه تایید کرد و او اطمینان داد.

 نه واال! شما و اردالن سکوت کردین من گفتم شاید مشکلی پیش اومده.-
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متادر بود و دل نگران! دستتتت روی ولبش گتذاشتتتت و از روی راحتی نفس 
 کشید.

ین برای هم تو ویافه ختب الحمتداللته! شتتما یک جوری از اولش که اومد-
 بودین که این طفلک هم ترسید دعواتون شده باشه زبون به دهن گرفت.

 با خیال راحت خندید و ادامه داد:
 تازه می خوام بهتون یک خبر بدم. حاال وایستا سر سفره می گم.-

تا زمانی که ستتفره پهن شتتود و پر از غذا، گلبرگ با خودش کلنجار رفت که 
 چه خبری دارد.

 ی همگی نشستند، بی طاوت جا به جا شد.ووت
 خب حاال بگین عزیز! چه خبری؟-

ارستتالن و اردالن هم متعجتب ستتر بلند کردند. انگار آن ها هم از این خبر 
 اطالعی نداشتند.

 چشمان انیسه پرمهر شد.
 عمه ات این ها دارن برمی گردن.-

جالب چهره ی همه یک طوری شتد. انگار که بگویند خب این خبر کجایش 
 بود که ما را اینطور کنجکاو کردی.
 به چهره شان خندید و ااافه کرد:

 آوا یعقوب هم داره همراهشون میاد.-
 اردالن خوشحال و حیرت زده خندید.

 خان عمو؟-

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

107 

با دستت های پر از مواد غذایی به ماشتینش نزدیک شتتد و همزمان دزدگیر را 
ستتتانش خالی شتتود. در زد. چندتا از نایلون ها را روی زمین گذاشتتت تا د

پشتتت متاشتتین را باز کرد و بعد از گذاشتتتن نایلون هایی که دستتتش بود، 
برگشتت تا بقیه را هم بردارد که چیز عجیبی به چشتمش خورد. چشمانش را 
ریز کرد و نگاه موشتتکافانه ای انداخت. نمی توانستتت اشتتتباه کند. ستتنگینی 

از حد شتتفاف بود. فق  نگتاهی کته در تمام طول خرید او را می پایید بیش 
صتتاحبش هشتتیارتر از آن بود که گلبرگ بتواند او را ببیند. شتتالش را روی ستتر 
مرتتب کرد و وانمود کرد که می خواهد خم شتتود، اما حواستتش به همه جا 
بود. منت ر حرکتی بود تا آن نگاه مجهول را کشتتف کند. نایلون های باویمانده 

ری از آن نگاه و صاحب مرموزش را هم درون ماشتین گذاشتت، ولی دیگر اث
نبود. اخم هایش جم  شتد و در ماشتین را از وصد محکم بست. هنوز کامل 
آرام نشتده بود که اینبار ن رش به پن ری الستتیک ماشتین خورد. چشتمانش 
حیران، گرد شتتد. ستترگردان و گی  خم شتتد. جای پار  را چک کرد. پار  

را نبسته بود. پس چه مرگشان  ممنو  هم نبود، ماشینش هم راه ماشین دیگری
 بود که این بال را سر الستیک بی نوا آورده بودند. 

هنوز آن یکی را هضتم نکرده، پن ری الستیک دوم هم در دیدش ورار گرفت. 
ترستتیتده، تندی نگاه به اطراف چرخاند. زانوانش را از حالت خمیده در آورد 

اشت. المروت ها و ماشتین را دور زد. مبهوت، دستت روی پیشتانی اش گذ
چهتارچر  را پن ر کرده بودنتد. هیچ توجیهی برای این اتفتاق به ذهنش نمی 

 رسید. آخر چرا؟
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لح ه ای لرز کرد و شتتلوغی خیابان را ستتنجید. الحمدالله خلوت نبود. ولی 
به هر حال نمی شتد ریسک کرد. شماره ی ارسالن را گرفت. کاش به حرفش 

 ها را خودش انجام دهد. گوش می کرد و اجازه می داد خریده
"جانم" پرمحبت ارستالن هم از تشتویشتش کم نکرد. با ااطراب، همانطور 

 که خیره ی الستیک ها بود پرسید:
 کجایی ارسالن؟-

 ابروان ارسالن به هم نزدیک شد.
 کارگاهم! تو کجایی؟ چرا صدات اینجوریه؟-

تا خواست توای  دهد چه شده، با تنه ی محکمی که به تنش خورد، گوشی 
از دستتتش کشتتیده شتتد و جیغش را بلند کرد. رد شتتدن پستتر ب ه ای که به 

 سرعت می دوید هم نتوانست ت،ش های اوج گرفته ی ولبش را آرام کند. 
 آن ودر ترستیده بود که می توانستتت بی اغراق ادعا کند، همینکه از حال نرفته

 معجزه ای بود. آب دهانش را وورت داد و دست روی سینه اش گذاشت.
حتی توان دنبال کردن پستر ب ه را هم برای پس گرفتن گوشی اش نداشت. با 
ویافه ای زار، به اواتا  خودش نگاه کرد. حاال حتما ارستالن نگران می شد. 

 این بدبیاری ها می توانست اتفاوی باشد؟
 قه این بالها سرش آمده.باورش نمی شد طی چند دوی
 زنی با تعجب نزدیکش شد.

 حالتون خوبه خانوم؟ چی شد یک دفعه؟-
 ناامید دستی به گوشه ی ابرویش کشید.
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داشتتم با گوشیم حرف می زدم ازم دزدیدش! دیدی که چقدر سرعتش زیاد -
 بود. حتی نتونستم چهره اش رو ببینم.

 زن بطری آبی از کیفش درآورد و به سمتش گرفت.
حتاال خودت رو نتاراحتت نکن. از این ب ته هتای ولگرد زیتادن. عکس -

 خاصی که توش نبود؟
 گلبرگ بطری را از دستش گرفت و تشکر آرامی کرد.

 نه! فق  می ترسم شوهرم نگران بشه.-
 زن لبخند زد.

خداروشتکر خودت خوبی! شماره اش رو که حف ی. االن می دم با گوشی -
 من باهاش تماس بگیری.

 گلبرگ، به چر  های ماشینش اشاره زد.
 این دومین بدشانسی امروزمه!-

 چشمان زن درشت شد. گره ی روسری اش را کمی جا به جا کرد.
احتمتاال پن ری ماشتتینت هم کار خودش بوده که گوشتتیت رو ازت بزنه. -

 عجب زبلی بوده.
 از روی ندانستن سری تکان داد.

 خودش برنامه ریخته؟یعنی به خاطر یک گوشی این همه پیش -
 شانه باال انداخت و ادامه داد:

 نمی دونم واال! شایدم همینطور بوده.-
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گوشتی را با تشتکر از زن گرفت و با کمی فاصله گرفتن، تماس را برورار کرد. 
 بعد از چند بوق، صدای نگران ارسالن در گوشش پی ید.

 منم ارسالن! نگران نباش، خوبم. می تونی بیای دنبالم؟-
 الت صدای ارسالن یک طور خاصی شد.ح
 تو که من رو کشتی خانوم! چرا یهو جیغ زدی وط  کردی؟-

 دلش یک جوری شد.
 بعد برات توای  می دم چی شده. فعال خودمم گیجم!-
 خیلی خب آدرس رو بفرست میام دنبالت!-

گلبرگ بعد از گفتن چند کلمه ی دیگر و اطمینان دادن از اینکه خوب استتت 
 وط  کرد.

زن که رفت، داخل ماشتتین نشتتستتت و مح  احتیا  وفل مرکزی را هم زد. 
فکرش حستابی مشتغول بود. به ذهنش آمد، راست است که می گویند هیچ 
کس از آینده ی خودش خبر ندارد. نه به صتتبحش که با ذوق برای خرید آمده 

 لبود تا برای عموی تازه از راه رستیده ی ارسالن سنگ تمام بگذارد، نه به حا
 این لح ه اش که...

 ماشین ارسالن که از دور نمایان شد دلش ور  شد.
 اصال دیگه نمی خواد بری خرید!-

 فرمان را با اخم چرخاند.
مگته من خودم چالغم که تو این کارها رو انجام بدی. اگه اتفاوی برات می -

 افتاد چی؟
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 گلبرگ به اخم روی پیشانی اش نگاه کرد.
 دم مقصرش نبودم سرزنشم نکنی؟می شه بابت چیزی که خو-

 ارسالن لب فشرد و نیم نگاهی به صورتش انداخت.
ستترزنشتتت نمی کنم. دارم می گم این آخرین باری بود که گذاشتتتم بیای -

 خرید، اونم تنها!
 گلبرگ با حال نامفهومی خندید.

یعنی چی واوعتا؟ نمی تونم درکتت کنم. این اتفتاق ممکنه برای هر کستتی -
ار بود هر کستتی بترستته که االن همه اشتتون باید یک بادیگارد بیفتته. اگه ور

 همراهشون بود. نمی فهمت ارسالن! حرفت خیلی غیر منطقیه.
 ارسالن غی  کرد و نیشخند زد.

منطق رو تو چی می بینی؟ اینکته زنتت بهتت زنتگ بزنته و وبتل از اینکته -
تواتتی  بتده چی شتتده جیغش بلند بشتته، بعد بفهمی گوشتتیش رو ازش 

دن، وبلش هم چهتارتتا چر  متاشتتینش رو پن ر کردن. اونووتت این دزدیت
 منطقیش چی می شه؟ اینکه من ککم نگزه و بگم اتفاق بود؟

 سرش را باال انداخت.
 نخیر! از این خبرها نیست. من از این منطق های روشن فکرانه ندارم.-

 ،در وابلمه را برداشتت و کمی از خورشتتش چشید. لبخند زد. به وول اردالن
 مامان پز شده بود.

 گلبرگ این پیراهن خاکستریم رو کجا گذاشتی؟-
 به طرفش برگشت. با دیدن چهره ی اخمو و شل* *ته اش خندید.
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 چرا اینجوری شدی؟ -
 ارسالن، بی حوصله دست میان موهایش کشید.

 دو ساعت دارم می گردم پیداش نکردم.-
 خنده اش شدت گرفت.

. اون کثیف بود دیشتتب گذاشتتتم تو خب یک پیراهن دیگه می پوشتتیدی-
 لباسشویی!

 ارسالن پوفی کشید و پشت میز آش،زخانه نشست.
 من دیگه حوصله گشتن ندارم. خودت یک چیز بده ب،وشم.-

گلبرگ درحالی که از کنارش رد می شتتد با شتتیطنت موهایش را بیشتتتر بهم 
 ریخت و با خنده گفت:

گرفتم. اونووت به عزیز خیلی خوب می شتتد اگته از حتال االنت فیلم می -
 نشون می دادم که پسرش چطور گاهی لوس می شه.

 ارسالن سرش را عقب کشید.
تو هم اگه دو ستاعت بی هدف پی یک چیزی می گشتتی اعصابت بهم می -

 ریخت. 
 به حرفش خندید و به طرف اتاق رفت. در همان حال داد زد.

 خوبه؟پیراهن پسته ایت رو می دم که با شلوار کرم ب،وشی. -
 نه! اون زیادی روشنه. مناسب امشب نیست.-

ستتر تکتان داد و کمتد را باز کرد. این مردها هم گاهی بدجور ناز می کردند، 
 فق  بروز نمی دادند. پایش که می رسید از زن ها لوس تر می شدند.
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 پیراهن سرمه ایش را به همراه شلوار کرم روی تخت گذاشت.
 اس هات رو!بیا ارسالن! گذاشتم رو تخت لب-

مقابل میز دراور نشتست و کیف لوازم آرایشش را باز کرد. تا نیم ساعت دیگر 
 مهمان ها می رسیدند و آنووت او هنوز آماده نشده بود.

 ارسالن وارد اتاق شد و نگاهی روی تخت انداخت.
 وبل از آنکه زبان به اعترا  باز کند، گلبرگ پیش دستی کرد.

ا به روشن بودن شلوارت خورده نگیر. اگه نمی پیراهنت سترمه ایه. پس لطف-
 خواستی ب،وشی نباید می خریدیش.

 به اصرار تو بود دیگه! وگرنه من چرا باید شلوار جین کرم بخرم.-
گلبرگ بدون جواب دادن به او تمرکزش را به خ  چشتتمش داد. می دانستتت 
مشتتکل کالفگی اش این موارد نیستتت. همه اش از تماس بعد از رهر عمه 

 اش آب می خورد. نمی دانست چه گفته که او را اینطور درهم پی یده کرده.
 موهایش که لمس شد از فکر بیرون آمد.

 امشب موهات رو محکم باالی سرت ببند. چیه همه اش ک  می زنی.-
ابروانش بتاال پریتد. این دیگر چه نوعش بود. این مرد یک چیزی اش شتتده 

 بود.
 ی" آرام زمزمه کرد.پیش خودش لب پی اند و"باشه ا

 به موهای بسته خ  چشم نمیاد. نزن اصال! ساده وشنگ تری.-
 از حرف های عجیب او خنده اش گرفت.

 نمی خوای لباست رو ب،وشی؟ االناست که برسن.-
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ارستتالن بی حرف بته ستتمتت تختت رفت و پیراهنش را درآورد. اخم های 
لش اینگونه درهمش زیادی در چشتتم بود. دلش می خواستتت ب،رستتد چرا حا

 است، اما می دانست جواب درستی دریافت نمی کند.
 شلوارش را هم درآورد و با اکراه شلوار انتخابی گلبرگ را پا کرد.

صتتدای زنگ باعث شتتد دستتت از کنکاش ارستتالن بردارد. بی خیال آرایش 
 بیشتر، شالش را مرتب کرد و از اتاق بیرون رفت.

 وایستا من خودم باز می کنم.-
ندانستته شتانه باال انداخت و منت ر شد. صدای اردالن که درآمد، خودش به 

 طرف در رفت.
 سالم! زودتر از این ها منت ر بودم. فکر کردم مهمون ها رسیدن.-

 اردالن نیشش را باز کرد و دست دور گردن مادرش انداخت.
منت ر بودم ور و فر عشتتقم تموم بشتته. ندیدی چه دلبر شتتده. می ترستتم -

 ب که این یالغوز داره میاد چشمش کنه.امش
 انیسه به سینه اش کوباند و گلبرگ خندید.

 زشته پسر، زنعموت می شنوه، یک ووت ناراحت می شه.-
اردالن وارد ختانته شتتد و همانطور که در پی برادرش به اطرف نگاه می کرد 

 گفت:
 همن که از خدامه بشتتنوه تا بفهمه هویت اصتتلی برادرش چیه. بی خودی ب-

 اون نر غول نگه جوون تحصیلکرده.
 به طرف گلبرگ برگشت.
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 داداش کجاست؟-
 گلبرگ به اتاق اشاره کرد.

 مهمون تازه هم داریم امشب؟-
 اردالن صدایش را پایین آورد و نیم نگاهی به اتاق انداخت.

این زنعموی متا یتک داداش داره کته دو بتار واستته خاطر خرید بیژامه رفته -
هش می گن تحصتتیلکرده. بتا داداش هم بتدجور کتارد و اونور آب، حتاال ب

 پنیرن.
 نگاه دیگری به طرف اتاق انداخت.

 هم ین یک نموره هیز...-
 باز چه سوژه ای گیر آوردی داری بابتش سخنرانی می کنی؟-

 اردالن صاف ایستاد و لب کش داد.
 احوال ارسی جان؟-

 د.سر تا پایش را از ن ر گذراند و سوت بلند باالیی کشی
 چه کردی پسر! حیف که زود زنت دادن.-

با تاستف ستر تکان داد و همانطور که روی مبل می نشتستت به پشت رانش 
 کوبید.

 تو حاال حاالها خواستگار داشتی. زود دادمت دست غریبه!-
ارستتالن بی توجته بته لودگی هتایش ستتر مادرش را ب*و*ستتید و کنارش 

 نشست.
 امشب همه میان نه؟-



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 نیشخند زد.
 حاال خان عمو از مشهد اومده ست. تازه از راه رسیده. موندم چرا...-

بی اعصتتاب به پشتتت گردنش دستتت کشتتید و ادامه نداد. عو  او، اردالن 
 جمله اش را کامل کرد.

واال منم همین رو گفتم. ما فق  خواستتتیم خان عمو رو پاگشتتا کنیم، من -
 تن بهمون!نمی دونم این ووم عجوج مجوج چرا خودشون رو انداخ

 همزمان با هشدار انیسه، زنگ آیفون به صدا درآمد.
همگی مقتابتل در، منت ر آمتدن مهمان ها شتتدند. اردالن نگاهی به حالت 
منت رشتتان انداخت و با شتتیطنت، اتتربه ی آرامی به پهلوی برادرش زد که 
حواس گلبرگ هم پرتش شتتد. دستتتی به گوشتته ی گونه اش کشتتید و ستت،س 

ن زنانی که چادرشتتان را نگه می دارند، چفت، زیر دستتت راستتتش را هم و
گردنش مشتتت کرد. با ادا پلک هایش را تکان داد که گلبرگ نتوانستتت تحمل 
کند و به خنده افتاد. ارستالن با دیدن خنده اش، تاستف بار برای برادرش سر 

 تکان داد و نیم ه لبخندش را پشت جذبه اش پنهان کرد.
ه دیگه از اتتربه شتتستتت نشتتون دادن خجالت نمی کشتتی نه؟ ستتنت هم ک-

 گذشته. دیگه نمی دونم چطور می شه آدمیت رو بهت فهموند.
 اردالن، در حالی که خودش هم خنده اش گرفته بود، بی وید گفت:

جون داداش راستتتت می گم دیگته! یعنی چی همته مون عین اینتایی کته -
 خواستگار دارن، اومدیم جلو در برای استقبال.

 ک ملسی به گلبرگ زد.ریز خندید و چشم
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یتک لح ته فکر کردم فرجی شتتده و خدا درهای رحمتش رو برای منم باز -
 کرده.

 به صورتش دست کشید و کف دستانش را به ارسالن نشان داد.
اشتتک هتام رو ببین! ختب منم دل دارم. خودت یتادت رفته ووتی زنداداش -

 ی؟اومد خواستگاریت چطور تا دو روز از خوشحالی غذا نمی خورد
 دست روی ولبش گذاشت و نمایشی به سقف نگاه کرد.

کرمت رو شتکر اوستا کریم! چی می شد یک خواستگار در خونه ی ما هم -
 می فرستادی تا اینجوری جلو چشم این ارسی خار نشم.

انیسته به طرفش برگشتت و به عالمت ستکوت، انگشتت سبابه اش را مقابل 
 بینی اش گذاشت.

 ؟ االن می رسن فکر می کنن عقلت کم شده.ساکت پسر! بازیت گرفته-
"یاالله" گفتن های آوا یعقوب، به هشتتدار انیستته صتتحت داد و باعث شتتد 

 اردالن، کمی عقب نشینی کند.
گاه به گلبرگ نزدیک تر شتتد که این از چشتتم برادرش دور  ارستتالن، ناخودآ

ه نماند. شتاید اگر ذهن ها وابل خواندن بود آنووت دست او هم رو می شد ک
برخی لودگی هایش بابت دور کردن ذهن خانواده اش از مسئله ای آزاردهنده 

 است.
صتتاف تر ایستتتاد. شتتانه هایش اگرچه هنوز برای تکیه گاه شتتدن برادرش آن 
وتدرها ووی و ودر نبود، اما شتتاید می توانستتت حداول به عنوان یک پرتاب 

 کننده ی ذهنی، مغز ارسالن را از افکار دور کند.
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 مانطور که با هم تعارف می کردند روی مبل جاگیر شدند.همگی، ه
گلبرگ نمی دانستتت چرا حالش با دیدن این عموی تازه از راه رستتیده خوش 
استتت. این عمو یعقوب، بتدجور او را یتاد یک آشتتنای دور، اما نزدیک می 
انداخت. محاستن ستفید رنگش با آن عصای چوبی، خودش یک نوستالژی 

ی فرار کرده اش! عجب که داستتتان موهای کوتاه و کم بود از تمام گذشتتته ها
حجمش یتادگتاری بته ن ر می آمد. نیم لبخند پرمحبت و خاصتتش اما یک 

 چیزی داشت. یک چیز ناب که حتما مخت  به خودش بود.
چشمان گلبرگ، در ورای این تداعی کننده ی خاطرات، دائم به هوای آشنایی 

 بیشتر، رصد به رصد تنش را رج می زد.
ستینی چای را به دستت ارستالن داد و گم شده در خیاالتش، ررف شکالت 
را برداشتتت. جلیقه ی مشتتکی رنگش روی پیراهن ستتفید، حقا که به او می 

 آمد.
 با تمام لطافتش لبخند زد و شکالت را تعارف کرد.

 بفرمایید حاج عمو!-
 یعقوب دانه ای شکالت برداشت و با صالبتی پرمهر گوش زد کرد.

نیستتم عروس جان! هنوز ستعادتش رو پیدا نکردم. دوستتت داشتی حاجی -
 مثل ب ه ها خان عمو صدام کن.

اولی لبخند و دومی هم این جمله! هر چه که می گذشتتت تفاوت ها جستتته 
گریخته نمایان تر می شتد. آن آشنای حسرت شده در دلش، عاشق آن بود که 

 پشت بند نامش "حاجی" زینت بند شود.
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 چشم خان عمو!-
 ارسالن اما، لبخند گلبرگ را نمی خواست. به برادرش اشاره داد تا بلند شود. 

 اردالن حالش را در  کرد و زود پیش رفت.
 بده من زنداداش! شما بشین پیش عزیز! من و داداش هستیم برای پذیرایی!-

افتخار در دل یعقوب ریشته گرفت. زن برادرش خوب دستمزد طرفداری اش 
پستترها وار  دار غیرت برادرش شتتده بودند. و همین کافی  را داده بود. این

 بود تا لبانش رنگ خدا صفت بگیرد.
ستوری به دامادش که یک بند مشغول گوشی بود چشم غره ای رفت. به در و 
دیوار خانه ن ری انداخت و فکر کرد، حیف این خانه که ستتهم غریبه شتتده 

 بود.
یحتانته مکث کرد که با آن مردمتک هتایش چر  خورد و اینبتار روی برادر ر

عینک مستخره، مثال می خواست به اصطال  خودش را امروزی نشان دهد. 
هیچ از او خوشتتش نمی آمتد. یتادش نمی رفتت چطور بتا جمله های ولنبه 
ستتلمبه اش، ذهن دختر احمقش را به جاهای دیگر پراند. در دل پوزخند زد، 

 و در آخر...آن هم صحبتی شوم شد سرآغاز چند دل شدن های نرگس 
پیش خودش هوفی کشتتید. اگر آن روزها خام زمزمه های نرگس نمی شتتد، 
هی ووتت دستتت و دلش برای ثروت باد آورده ی دامادش نمی لرزید. حاال 

 چه شده بود.
 من هم کمکتون می کنم.-
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صتدای نرگس از زیر گوشتش باعث شتد از افکارش خارج شود. حاال زمان 
 این فکرها نبود.

 نینه لبخند زد.گلبرگ با طما
 شما زحمت نکشید. ارسالن هست.-

 نرگس لب کش داد. از آن لب کش دادن های مرموز و من ور دار!
 زحمت چیه عزیزم! به مردها تو مهمونی ها نباید زیاد کار داد.-

خنده ی بی معنی ای کرد و چادر رنگی مخصو  به مهمانی اش را نمایشی 
 روی سر، مرتب کرد.

می خوان یادت بیارن فالن شتتب کمکت کردن. منم که  بعدش تا یک هفته-
 غریبه نیستم. به هر حال یک زمانی خودم هر روز اینجا بودم.

لبخنتد روی لتب گلبرگ رنتگ باخت. نگاه ستتطحی ای به اطراف انداخت. 
 جز برادر ریحانه خانم با اردالن، بقیه حواسشان پی حرف زدن بود. 

دستتت خجالت هایی که خودت، نمی دانستتت چرا خجالت کشتتید. از آن 
 جای طرف مقابلت شرم می کنی.

نرگس که به طرف آشت،زخانه رفت، سایه های شک جان گرفتند. کرکس های 
سیاه افکار، خیالش را دوره کردند. عقلش، دست اندیشه ی بی پناه را گرفت. 

 باید بلندش می کرد، وبل از آنکه کرکس ها به جانش بیفتند.
درون ررف می ریخت، یک چشتمش به نرگس بود  همانطور که خورشتت را

کته در حال درآوردن ستتاالدها از یخ ال بود. دلش می خواستتت بی خیال 
ادب شتود و از آش،زخانه بیرونش کند. از اینکه اینطور گستاخانه در خانه اش 
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می چرخید بدش می آمد. احستاس نامناسبی که در جانش شعله می کشید، 
 می ساخت. دائم کاب*و*س مقابل چشمانش

 ارسالن که وارد آش،زخانه شد دلش به هول و وال افتاد.
 تموم شد خانوم؟ ببرم خورشت ها رو؟-

 نرگس لبخند زد و دخالت کرد.
 شما برو بشین پسرعمه! من خودم کمک گلبرگ جان می کنم.-

با تمام وجود چشتم شتد تا ببیند ارستتالن چه واکنشتی نشتتان می دهد، اما با 
که ررف خورشتتت را برداشتتت و از آشتت،زخانه بیرون  دیدن بی توجهی اش

رفت تا حدی آرام گرفت. همین ها می توانستتت نشتتانه ای باشتتد که این زن 
 دیگر برای ارسالن مهم نیست، نه؟ 

 برن  را هم جا کرد.
 گلبرگ جان یک چیزی ب،رسم ناراحت نمی شی؟-

یمو ترش لبا تعجب به ستمتش برگشتت. پشت میز نشسته بود و در حالی که 
 های نصف شده را دور بشقاب ساالد می چید گفت:

 البته فضولی نباشه ها، اما خب...-
 به چشمانش نگاه کرد.

 با ارسالن وهری؟-
 آب دهانش را نامحسوس وورت داد. ارسالن؟ چه خودمانی!

ستعی کرد به خودش مستل  باشتد و عصتبانیتش از چهره اش نمایان نباشد. 
 لبخند مصلحتی ای زد.
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 ه! چطور مگه؟ن-
 نرگس دست از کار کشید و اینبار جدی تر در مردمک هایش زل زد.

 پس چرا حالش خوب نیست؟ یک جوریه!-
 نمادین، چشم چرخاند.

شتتاید درستتت نباشتته این ها رو بهت بگم. ولی تو اون چند ستتالی که نامزد -
 بودیم فق  ووتی با هم وهر بودیم اینجوری حالش بهم می ریخت.

لبش از یک جایی پرت شتده باشتد، حس ستقو  به او دست داد. انگار که و
 این حرف ها، ن رها...

 خدایا خودت هوادار باش و پشتیبان!
 دیگر سکوت بیش از این معنا نمی داد.

ما با هم وهر نیستیم. آدم ها طی زمان تغییر می کنن. ارسالن هم م*س*تثنا -
ه. واوعا فرایه ی خنده دارینیستت. اینکه هنوزم عینه ده یازده سال پیش باشه 

گذشتته ها گذشتته. هر کستی، بعد رفتاری متفاوتی داره. اینکه صرفا بخوای 
این رفتتارش رو رب  بتدی بته یتک مواتتو  پیش پتا افتتاده، یکم درکش 

 غیرمعقوله.
 انحنای مالیمی به لبانش داد.

 خوبه که زود وضاوت نکنیم.-
صتتورتش ستتر  شتتد و لبخند تیکه اش کامال برای نرگس افتاد. آن ودر که 

 کامال مصنوعی ای به لبش نشست.
 از تک و تا نیفتاد و خواست که یک تنه شود جالد تمام اعتماد گلبرگ!
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حق با توئه! اما ما زنیم. ووتی یک مدت کوتاه هم با یکی معاشتترت کنیم به -
 زیر و بم طرف واوف می شیم، چه برسه به اینکه...

 نیشخند زد.
اشتتی. نمی خوام ناراحتت کنم. ولی می دونم اون از چنتد ستتال نتامزد بت-

 اومدن بهادر ناراحته!
 گلبرگ، پرسشی تکرار کرد.

 بهادر؟-
آره. برادر زندایی ریحانه! می تونی از خودش ب،رستی که چرا عصبانیه. حتما -

 متوجه من ورم می شی.
پس از حرفش ررف های ستاالد را برداشت و بلند شد. به دهانه ی آش،زخانه 
که رستتید، همان لح ه با ارستتالن روبرو شتتد. ولب گلبرگ دیگر ستتر جای 

 خودش نبود. پرترس بود و پرتردید!
 نرگس ساالد را به طرف ارسالن گرفت و او هم دستش را رد نکرد. 

حتال گلبرگ دیگر بته جا نبود. کرکس ها بدجور دوره اش کرده بودند. کاری  
 زایل کننده ی عقل بود.از دست عقل هم بر نمیامد. شک، ر  ترین 

تا شتام خوردن مهمان ها تمام شتود گلبرگ فق  غرق بود. یک هی،نوتیزم شده 
 ی افکار!

اردالن حواستتش بود و شتتک نداشتتت تمام این در خود فرو رفتن زن برادرش 
از نرگس آب می خورد. خواستتت به ارستتالن بگوید. اما دور نشتتستتتنشتتان 

 مانعی بود تا تصمیمش را عملی کند.
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 قوب با مهربانی تعریف کرد.یع
 عروس جان همه رو تنها درست کردی؟-

 گلبرگ، با حالی گرفته و لبخندی بی جان پاس  داد:
 بله!-

چه می شتتد اگر حاج حیدر جای این مرد نشتتستتته بود و او را دختر جان می 
 خواند به جای عروس جان!

لبخندش بذر امتا نته! بودن ختان عمو هم کم لطفی نبود. همین که اینگونه با 
 محبت می پاشاند، خودش صفایی بود. 

احستنت! این برادر زاده ی ما هم دستت رو خوب خانومی گذاشته. دستت -
 درد نکنه باباجان.

گلبرگ تشتتکر کرد و ارستتالن با غرور به ستتر پایین افتاده ی همستترش لبخند 
 زد.

 اردالن شوخی کرد.
واال من دو روز بعتد  آره ختان عمو! نمی بینی داداش چته هیکلی بهم زده.-

 عروسیش دیدمش نمی شناختمش.
 خان عمو لبخند زد و دعا کرد.

 خدا ان شاالله یک خانوم خوب هم نصیب تو کنه.-
 اردالن بی خجالت نیشش را تا بناگوش کش داد.

 وربون خان عمو! ان شاالله ان شاالله!-

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

115 

ا ت حتی شتیطنت ها و شتوخی های او هم نتوانست حال گلبرگ را خوب کند.
مهمتان هتا برونتد و بستتا  ختداحاف ی راه بیفتد خودش را خورد و دم نزد. 
حتالش از آن دستتت حتال هتایی بود که همانند گمشتتدگان گی  بود. نمی 

 دانست چطور گذشت، اما هر طور که بود به خیر گذشت.
 بعد از رفتنشان، بی حرف مشغول جم  کردن وسایل پذیرایی شد.

 ارسالن هم،ایش شد.
 ازت! امشب خیلی زحمت کشیدی. ممنونم-

 آرام به تشکرش پاس  داد و دوباره بی حرف ادامه داد.
 چرا نذاشتی عزیز کمکت کنه؟ -
 پاهاش درد می کرد. خودم می تونم کارهام رو انجام بدم.-

 ارسالن متعجب، دست از کار کشید و به چهره اش نگاه کرد.
 چیز خوب بود.تو انگار خوب نیستی. چیزی شده؟ امشب که همه -

 گلبرگ دیوانه شد. با کنایه و بی فکر، به طرفش برگشت و دهان باز کرد.
 آره خوب بود.-

 پوزخند زد.
مخصتوصا برای تو که عزیز کرده ی ودیمیت رو هم دیدی. فق  موندم چرا -

 واسه من ویافه میومدی.
 حرفش را گفت و برگشت برود که ارسالن عصبی بازویش را گرفت.

ینم! کجا سرت رو انداختی پایین داری می ری. چی می گی برای وایستتا بب-
 خودت! واا  تر بگو منم بفهمم.
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 لبخند حرصی ای زد و با حالت خاصی گفت:
 یک جوری رفتار نکن که انگار از هی ی خبر نداری.-

ابروان ارستتالن بتاال پریتد. رفتتار هم بالینش برایش تازگی داشتتت. گی  از 
یش کورتر شتد و دستش به دور بازوی گلبرگ سفت ندانستتن، گره ی اخم ها

 تر! جدی در چشمانش زل زد و آهسته لب تکان داد.
 درست حرف بزن با من! متوجه من ورت نشدم. بیا بشین حرف بزنیم.-

 گلبرگ، غی  کرده خودش را عقب کشید تا بازویش رها شود.
وهم خودت رو نزن بته اون راه! خوب فهمیتدم چرا تمتام متدت مهمونی ت-

 بودی.
چشتم در چشمش دوخت و فرمان عقلش را به دست شک های هیوال شکل 

 داد.
 طوری رفتار کردی که مثال عشقت بفهمه از زندگیت راای نیستی.-

 کینه در نگاهش برق انداخت.
 برای خودم متاسفم که عنان زندگیم رو دادم دست یک مرد افسارگسیخته!-

زن مقابلش گلبرگ بود؟ همان مردمتک هتای ارستتالن نتابتاور تکان خورد. 
گلبرگی کته راه رفتنش هم بتا لطتافتت همراه بود؟ جملته ی آخر او بتدجور 
مزاوش را تل  کرد. خشتتم در جانش جوشتتید. غرور مردانه اش راه باز کرد و 

 پرده درید.
 پشت گلبرگ رفته، پا تند کرد و دستش را کشید.
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طوفان می داد، آرام چتانته اش را در مشتتت گرفتت و اینبار با لحنی که بوی 
 غرید:

گفتم با من درستت صتحبت کن. به حرف های بی سر و تهت جهت بده تا -
 بدونم از چی می گی.

 غضب، ریشه محکم کرد و هویت بی رحمی شد.
می گی عشتتق؟ کدوم عشتتق؟ از چی اینجوری پری که داری حرمت ها رو -

 می شکنی؟
 گلبرگ بغ  کرده، دندان سایید.

یی کته تمتام شتتب رو ازم رو برگردونتدی و بتاعث شتتدی از تو پرم. از تو-
 خانواده ات فکر کنن هم،ای خوبی برای زندگیت نیستم.

ستترش را تکان داد تا چانه اش از دستتت او آزاد شتتود. اما دریغ! زور یک مرد 
 کجا و تقالی یک زن کجا!

 لب فشرد و آب دهان وورت داد.
اینجوری کوچیکم کنی برات من یتک زنم. از اینکته فکر کردی می تونی -

متاستفم. متاسفم که انقدر زود به بودن هات عادت کردم. متاسفم بابت تمام 
 امیدی که به شونه هات داشتم.

 صدایش شکست و اشک هایش، مروارید شد.
حق بتا بهروز بود. یتک شتتکستتت خورده هی ووت طعم پیروزی رو نمی -

ان زخم های چشتته. شتتکستتت خورده ها خوب طعمه ای هستتتن برای درم
 گذشته! زخم هایی که با هیچ دارویی درمان نمی شن.
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خودش را از میان دستت های شتل شتده ی ارسالن بیرون کشید. روی زمین 
 نشست و به پایه ی مبل تکیه داد.

 من شدم طعمه ی تو، تا زخم نرگس رو فراموش کنی.-
 صورتش را میان دستانش پنهان کرد و شانه هایش لرزید.

 حقیقت رو باید از دشمن شنید.گاهی -
 غده ی میان گلویش متورم تر شد. آوایش عجیب بوی بازندگی می داد.

باید ازت عذر بخوام، زود دلبستتته مردونگی هات شتتدم. تو پناه من بارون -
 خورده نبودی. من زیر چتر اشتباهی اومدم.

 ولب ارستتالن از دیدن تصتتویر پیش رویش به درد آمد. آرام ودم برداشتتت.
شتتانه های لرزان گلبرگ، گویی تن او را می لرزاند. مقابلش زانو زد. زانو زدن 
برای این زن واجتب بود و م*س*تحق پتاداش! دستتتتانش را گرفت و او را به 

 سمت خود کشاند.
 تن لرزان گلبرگ، حاال میان بازوهایش بی وراری می کرد.

 آمد.چشم بست و سرش را به سر گلبرگ چسباند. صدایش، گرفته در
 نلرز!-

 حلقه ی دستانش را تنگ تر کرد و آهسته ادامه داد:
 اینجوری نلرز لعنتی من!-

حاال ووتش بود نه؟ ووت آنکه با خودش روراستتت شتتود و احستتاس های 
 واوعی را رو کند. بس بود انکارهای کاذب!

 نوایش را ساز کرد و زیر گوشش کالم نواخت.
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ن چتر توام؛ نه به خطر اینکه جای تو همینجاستتت. درستتت میون دستتتام! م-
تو اتتعیفی، نه! به خاطر اینکه تو گلبرگی. گلبرگ من! هم بالین و هم نفستتم. 

 نرگس...
 مکث کرد و تیرگی ها را به عقب راند.

وستتم می خورم. به هر اون ه که تو می پرستتتی. اون فق  یک تجربه بود. -
ا نمی تونن مثل یتک تجربه ی تل  و ناخوشتتایند که بهم یاد داد همه ی زن ه

مادرم فداکار و بی توو  باشتتن. بهم یاد داد از حرف تا عمل خیلی راهه. اون 
زنی کته تو عشتتقم می دونیش، حرف زدنش خیلی وشتتنتگ بود. اونقدر که 
ستتاعت ها بشتتینی و از ابراز عالوه اش لبخند بزنی. اما به عمل که رستتید جا 

ت و پا زدن هام ازم زد. یک جوری که میون مرداب زندگی، درستت وس  دس
رد شتد تا استیر نشته. اسیر دست و پا زدن هایی که با یک دست گرفتن تموم 
می شتد. من عاشتقش نبودم. فق  وابستته اش شده بودم. وابسته ی حرف ها 
و لبخنتدهتای خوشتتش! نرگس رفیق شتتادی بود. هر جتا که غم بود اون رو 

تقصتتیر جلوه بدم. من فراری می کرد. نمی خوام ازش بد بگم یا خودم رو بی 
 و اون لقمه ی هم نبودیم.

 لرزش گلبرگ آرام تر شده بود و ارسالن هم همینطور!
من اگته امشتتب نتاراحت بودم به خاطر ترستتم بود. یک ترس احمقانه که -

شتتاید تو هم با دیدن بهادر و شتتنیدن حرف هاش رنگ نگاهت عو  بشتته. 
 شاید راسته که می گن عدو شود سبب خیر!

 دا شد و به پلک های خیسش چشم دوخت.از او ج
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 دست زیر چانه اش گذاشت.
 چشم هات، نگاهت، تموم تو می ارزه به دنیایی!-

 با شست، نوازشش کرد.
من شتتاید حرف های عاشتتقانه بلد نباشتتم، ولی عاشتتقی بلدم! نمی گم از -

کتی، چون خودمم نمی دونم. امتا می دونم داری لیلیم می شتتتی. لیلی 
 مت گلبرگ! زندگیم. می خوا

 لب های گلبرگ لرزید.
 حتی اگه از شکست های وبل تو پژمرده شده باشم؟-

 ارسالن نی نی چشمانش را بلعید و پرده از راز دلش برداشت.
 حتی اگه پژمرده شده باشی.-

 گلبرگ میان گریه خندید.
 منم دوست دارم.-

 بود؟ارسالن به لبانش خیره شد. این ابراز با چه پاسخی وابل جبران 
چشتم بستت و خم شتد. نرمی الله های مخملی شکل را که حس کرد، یک 
"خدا را شتکر" در دلش زمزمه شتد. ب*و*سته هایی که هوای بهشت داشت 
فق  به یک کام کشتتیدن بند نبود. شتتد تکرار و تکرار، تا جایی که نفس های 

 منقطعشان، عشق طلب کرد.
هنگی که در گوشش بود، گازی به ستیب درون دستش زد و همزمان با ریتم آ

 به حالت مسخره ای کمر چرخاند.
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انیستته که دید صتتدا زدن هایش فایده ندارد، با عصتتبانیت از جا بلند شتتد و به 
طرفش رفت. با چاوویی که در دستت داشتتت چند اتربه به شتتانه اش زد که 

 اردالن هدفون را از روی گوشش برداشت و به سمتش برگشت.
 چاووی درون دستش، نیشش را تا ته باز کرد.از دیدن عصبانیت مادرش و 

 مخل  انیسه خاتون! کاری هست؟-
 دست روی سینه اش گذاشت و سر خم کرد.

 شما امر کن، بنده اطاعت کنم.-
 انیسه چشم غره رفت.

داداشتت گفته ماشینش گیر پیدا کرده داره میاد مدار  رو ببره. تاکید کرده تو -
ی زهرا خانوم؛ این ماس ماستتک رو هم براش ببری. من می خوام برم خونته 

 در بیار که یک ووت اومد متوجه بشی.
 لبخند اردالن عمق گرفت و چهره اش شیطان شد.

 همین زری جون خودمون؟-
 چشمک زد.

 که دختر داره و اینا!-
انیسته با تاستف برایش ستر تکان داد و ودم هایش را رو به آش،زخانه تند کرد. 

 چادرش را سر کرد. چاوو را روی اوپن گذاشت و
اردالن نگاهش را در اطراف چرخاند و نهایتا شتاخه گل سر  رنگ مصنوعی 

 را از گلدان روی میز عسلی درآورد. پشت سر مادرش ایستاد.
 عزیز بیا که برات آالت ثواب تهیه کردم.-
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 سرش را متفکرانه تکان داد و پرستیژ شخصیت گرفت.
 می گن دل مومن رو شاد کردن...-

 را خاراند و فکر کرد.سرش 
 برابر با ثواب یک حجه یا...-

 دستش را تکان داد.
حاال بی خیال! ولی کال دل مومن رو شتتاد کنی خوبه. منم که اصتتال برای -

کار خیر ستاخته شدم. این گل رو بده به دختر زری جون تا هم من و تو ثوابی 
 کرده باشیم، هم اینکه اون بنده خدا یکم امیدوار بشه.

 انیسه که کفری نگاهش کرد، چشم درشت کرد.
 چی شد؟ مومن نیستن مگه؟ کافرن؟-

 لب زیر دندان برد و به پشت دستش کوبید.
 بشکنه این دست اگه بخواد به غیر مومن گل بده.-

 گل را پشت گوشش گذاشت و یقه صاف کرد.
 خودم رو عشقه که آخرش بی  ریش خودمم!-

مانطور که به طرف در می رفت "لعنت انیسته از گل پشت گوشش خندید و ه
 خدا بر شیطانی" زمزمه کرد.

به ارسالن بگو بی خود تالش نکنه. به خودشم گفتم مدارکش رو با خودش -
برده خونته ی خودشتتون. اینجتا چیزی نیستتت. حاال اگه واوعا فکر می کنه 

 اینجاست زنگ بزن بیام خودم بگردم دوباره!
 و تیکه پراند. اردالن تا دم در همراهی اش کرد
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جون خاتون راه نداره من و دختر زری جون بهم برستتیم؟ وول می دم خودم -
 از کافری درش بیارم.

 یکم حیا کنی به جایی بر نمی خوره.-
 نمایشی سر پایین انداخت و زیر چشمی نگاهش کرد.

 وول بدم حیا کنم برام زن می ستونی؟-
 انیسه خندید. این پسر آدم بشو نبود.

م آخرش می فرستتتنت ور دل خودم! مگر یک زن افغانی برات جور زنت بد-
 کنم که زیادی بساز باشه.

 غش غش خندید.
اونووتت اون اجنبیه. با دین و ایمونمونم درستتت حستتابی نمی خونه. یک -

ووت مشتکل پیدا می کنین. مخصتوصتا که اسمشم مثال بشه روزهای هفته. 
ز هفتته رو برات بازگو می اونووتت تتا من صتتداش کنم فکر می کنی دارم رو

کنم، داستتان می شته. بی خیال، نمی ارزه. من به دختر زری جون راای ام. 
 زن خارجی نمی خوام.

مادرش که رفت، هدفون را از گوشتتش درآورد و عواتتش صتتدای آهنگ را 
بیشتتر کرد. سیب نیمه خورده اش را روی اوپن ول کرد و شماره ی ارسالن را 

 گرفت.
 ه خورد، صدای پریشانش در گوشی پی ید.با دومین بووی ک

 کجایی اردالن؟-
 متعجب، ابرو باال انداخت.
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 خونه ام. چطور؟-
 ارسالن آشفته تر، کالم رج کرد.

ببین ستتنتد خونته رو آماده کن، طوری که عزیز نفهمه بیار پایین! من تا یک -
 رب  دیگه اونجام.

 اخم هایش دل نگران، جم  شد.
 چی شد داداش؟-
چیزی ن،رس. کتاری رو که گفتم انجام بده. یک جوری بیار که کستتی فعال -

 متوجه نشه. به خصو  گلبرگ!
تا رفت ب،رستد چه شتده، بوق اشتغال در گوشش، آوای آزار دهنده ی پرسش 

 های بی پاسخش شد.
با سرعت به طرف اتاق رفت. کشوی اول را باز کرد و مدار  را زیر و رو کرد. 

گ ستتند، خیالش کمی راحت شتتد. با عجله بتا دیتدن جلد صتتورتی کمرن
گرمکن پاییزه اش را تن کرد و ستتند را برداشتتت. آوای زنگ موبایلش که بلند 
شد، کلید را از روی چوب لباسی کنار در چنگ زد و با پوشیدن سندل مردانه 

 اش بیرون زد.
 درون ماشینش نشست و نگران پرسید:

 چی شد داداش؟-
 ارسالن استارت زد.

 وردی؟سند رو آ-
 سند را روی داشبورد گذاشت.
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 موردی پیش اومده؟-
 ارسالن به پشت گردنش دست کشید و سرعتش را بیشتر کرد.

 کسی که چیزی نفهمید؟-
نه! عزیز خونه نیستت. حواسمم بود گلبرگ متوجه نشه. حاال لطفا بگو برای -

 چی سند می خوای.
 لب فشرد و فرمان را چرخاند.

 نوال رو گرفتن.-
 متعجب خودش را جلو کشید.اردالن 

 من ورت چیه؟ کی گفته؟-
 گویی که خودش هم در  نکرده باشد گفت:

 درست نمی دونم. از کالنتری زنگ زدن گفتن دخترت دستگیر شده.-
 سلسله وار و عصبی سر تکان داد.

 اون هم به جرم جا به جایی مواد مخدر! -
 دستی به دور لبش کشید و آشفته لب زد:

 داغون می شه. گلبرگ بدونه-
 اردالن، مبهوت به پشتی صندلی تکیه داد.

بهروز کجاستتت؟ شتتاید اصتتال اون دختر، نوال نباشتته. تو که دختر نداری. -
 اصال مگه نوال می دونه تو با مادرش ازدواج کردی؟

 پوزخند زد و دستانش را محکم تر، بند فرمان کرد.
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عدشتتم مگه می شتته که بهروز به چند من! اون از اولشتتم حاشتتیه دار بود. ب-
بهروز به دخترش نگفته باشتته من با گلبرگ ازدواج کردم؟ درصتتد اینکه اون 

 دختر نوال نباشه فق  با یک برابری می کنه.
 شاید بشه به همون یک درصد امیدوار شد.-

 به پیشانی اش دست کشید و از پیچ گذشت.
نمی دونم. شتتایتد! فق  امیدوارم اون مواد لعنتی ای که می گن، زیاد نبوده -

 باشه. 
 نگاه اردالن روی سند مکث کرد.

پا  گی  شتتدم. اون دختر ب ه رو چه به این کارها! باورم نمی شتته تربیت -
شتتده ی گلبرگ اینطوری از آب دراومتده بتاشتته. یعنی بودن بتا بهروز انقدر 

دونستتم بهروز آدم درستتی نیستت، ولی فکرش رو  روش تاثیر گذاشتته؟ می
 نمی کردم اینجوری رو دخترش ومار کنه.

 ارسالن مقابل کالنتری ترمز کرد و سند را برداشت.
 زوده برای اینجور وضاوت ها!-

وارد کالنتری شتتدند و پس از پرس و جو از چندین مامور و ستترباز، باالخره 
 وارد اتاق مورد ن ر شدند.

 تقه ای وارد اتاق شد و با سالمی، نگاه در اتاق چرخاند.ارسالن، با 
 با من تماس گرفته بودین. مثل اینکه گفتین دخترم رو اینجا آوردن.-

مردی که با لباس فرم پشتت میز نشسته بود، با تاسف خاصی، پرونده ی سبز 
 رنگی را باز کرد.
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 دختر شما هستن؟-
طمئن آرام شتتد. "بله" ای گفت نگاهی با اردالن رد و بدل کرد و صتتدایش، نام

 و سکوت کرد.
 مرد به صندلی های پیش رویش اشاره کرد.

 بشیند! دخترتون فعال بازداشگاست.-
 با یک حالت خاصی به ارسالن نگاه کرد و ادامه داد:

 همیشه انقدر خونسردین در رابطه با کارهای دخترتون؟-
و با متانت ستر پایین اخم های اردالن درهم شتد. او اما خودش را کنترل کرد 

 انداخت.
راستتتش رو بخواییتد من نتاپدریش هستتتم. در واو  نوال با پدر اصتتلیش -

 زندگی می کرد، نمی دونم چطور سر از اینجا درآورد.
 ابروهای مرد باال پرید.

 اسمش چی بود؟-
عرق نشتسته روی پیشانی اش را پا  کرد و فکر کرد، وای به حال گلبرگ اگر 

اش بته جتای ستتر و کله زدن با درس، با زندان و مامور  می دانستتت دردانته
 دست و  پنجه نرم می کند.

 نوال!-
 آب دهانش را وورت داد و تکرار کرد.

 نوال کامرانی!-
 چشمان مامور ریز شد و در همان حال داد زد.
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 احمدی!-
در باز شتتد و ستترباز، پس از ادای احترام مخصتتو  به خود، منت ر دستتتور 

 مافووش شد.
 این دختری رو که تازه بردنش بازداشتگاه، خانم یعقوبی بیاره. بگو-

 سرباز اطاعت کرد و بیرون رفت.
 مرد با دوت، بار دیگر به ارسالن نگاه کرد.

 مرایه شریفی نیا رو می شناسی؟-
 ارسالن از فکر بیرون آمد و به عالمت نفی سر باال انداخت.

 نه! ربطی به نوال داره؟-
 ان داد.سرکار، متفکر سر تک

 االن همه چیز مشخ  می شه.-
طولی نکشتتید که در باز شتتد و زنی چادری، به همراه دختری لرزان وارد اتاق 

 شد. صورت دختر  خیس از اشک بود و با ردی از چند زخم خراش مانند!
 اردالن، نامفهوم به دختر نگاه کرد و دوباره به طرف سرکار برگشت.

 ایشون رو می شناسی؟-
ارستتالن که به چهره ی آشتتنایش خورد با جروه  ای، نقشتتش را یاد چشتتمان 

آورد. اخم هتایش، تنتگ هم گره خورد. این دختر همانی بود که باعث شتتد 
 پای گلبرگ بشکند. شک نداشت که خودش بود.

 یک چند باری دور و ور خونه ی خانمم دیدمشون. البته وبل از ازدواجمون!-
 ا به دندان گرفت.دختر هق زد و محکم لب زیرینش ر
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 سرکار خودکارش را روی میز گذاشت.
خب خانم شتتریفی نیا! چه تواتتیحی داری؟ من گفتم شتتماره ی پدرت رو -

بنویس، نه شتماره ی ناپدری دوستتت رو! مثل اینکه درست متوجه مووعیتت 
نیستی. اوااعت به اندازه ی کافی خراب هست. نمی دونم تا کی می خوای 

 ولی... به سکوتت ادامه بدی،
 ادامه نداد و نفسش را فوت کرد.

 به طرف ارسالن برگشت.
 اینطور که مشخصه به اومدن شما نیازی نبود. فق ...-

 دوباره به مرایه نگاه کرد. حاال دیگر شانه هایش هم می لرزید.
ایشتتون رو هم بفرستتتید بازداشتتتگاه تا فردا صتتب  پرونده اش رو بفرستتتم -

 دادسرا!
تش گذاشتتت و با تمام وجود زیر گریه زد. آن ودر مراتتیه دستتت روی صتتور

ستوزان و جان گداز که اردالن از ناراحتی سر پایین انداخت. دادسرا برای این 
 دختر ب ه؟ این یک حقیقت بود؟ یا یک جمله تنها برای ترساندش؟

زن به وصتد بردن مراتیه از اتاق، زیر بازویش را گرفت که ارسالن دهان باز 
 کرد.

وفل خانه چرخاند و وارد شتد. کفش هایش را درآورد و چشمانش  کلید را در
 را مالید. سردرد لعنتی امانش را بریده بود.

 خسته نباشی. چرا انقدر دیر کردی؟-
 لبخند بی جانی زد و گذاشت این یک دروا شود مصلحت زندگی اش!
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بودن، ممنون! کتارهتا یکم زیتاد بود امروز. یکی دو تا از ب ه ها هم نیومده -
 اینه که نشد بیام.

 گلبرگ کت پاییزه اش را از دستش گرفت و به چشمان سرخش نگاه کرد.
از چشتم هات مشتخصته. شتام حااره، تا یک آبی به دست و روت بزنی، -

 میز رو می چینم.
به مردمک های بازیگوشتتش چشتتم دوخت. کاش هی ووت، این مردمک ها 

 را پشت گردنش گذاشت. لرزان اشک نشوند! روی مبل نشست و دو دستش
 سرم درد می کنه. شام نمی خورم. می رم بخوابم.-

گلبرگ کنارش نشتتستتت و موهای پریشتتانش را کنار زد. کمی به طرفش خم 
 شد.

 می خوای برات مسکن بیارم؟-
 سر تکان داد و به ذهنش آمد آن دختر واوعا کجاست؟

 ارسالن؟-
 خسته سر بلند کرد و منت ر شد.

 ی شه مسکن خورد. یک ذره غذا بیارم بخوری؟با شکم خالی نم-
 تند ااافه کرد.

 اصال میارم همینجا بخوری.-
بی اراده، سترش را روی شتانه ی گلبرگ گذاشت. چقدر گاهی این شانه های 

 رریف، می توانست آرامش کند. خسته لب زد:
 نه! ترجیه می دم بخوابم.-
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رواز کرد. اگر نوال یک گلبرگ بتازویش را نوازش کرد و او افکتارش، باز هم پ
گوشته از همین دنیا حسرت این آغوش را داشت چه؟ اصال جایش امن بود؟ 

 آن بهروز دغل باز می توانست از دخترش، آنطور که باید مراوبت کند؟
روی مبل دراز کشتتید و گلبرگ را هم با خودش کشتتید. کمی جا به جا شتتد تا 

لقه کرد و میان موهایش جای بیشتتری برایش باز شود. دست دور شانه اش ح
 نفس کشید.

 تو خوبی ارسالن؟-
خوب؟ خودش هم نمی دانستتت. نمی دانستتت با این حرف هایی که شتتنیده 
بود، می شتتد خوب بود یا نه! حلقه ی دستتتانش را تنگ تر کرد. فرزند، حتما 
خیلی عزیز بود. آن هم فرزند دختر! مگر می شتتد که بهروز دل دختر خودش 

 را بلرزاند؟ 
*سته ای روی سترشتانه ی گلبرگ نشتاند و سترش را به گوشش نزدیک ب*و

گاه لب زد:  کرد. ناخودآ
 به ن رت جای یک ب ه تو زندگیمون خالی نیست؟-

صتتدایش بم بود و نوازش گر! امتا کالمش عجیب طوفان انگیز بود. طوفانی 
 که کوال  کرد و باعث شد ولب گلبرگ بریزد. سعی کرد صدایش نلرزد.

 می گی؟ چرا این رو-
نفس کشتتید. چرا این را گفته بود؟ نمی دانستتت. شتتاید چون ترستتیده بود. از 

 اینکه نوال دیگر برنگردد. آنووت...
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می دانستتت گلبرگش منت ر استتت. منت ر دختری که بی وفایی کرده بود، اما 
 باز هم دخترش بود و نمی توانست نادیده اش بگیرد.

ی شتتد. دل نگران بود. دل نگران کاش یک طوری از نوال و احوالش باخبر م
 گلبرگ و یک لح ه نبودنش!

چرا نگم؟ ب ه رنگ و بوی هر زندگی ایه! ما هم که خداروشتتکر مشتتکلی -
 نداریم بگیم صبر کنیم تا اوااعمون بهتر بشه.

ولتب گلبرگ، یتک در میتان ت،ش گرفتت. عقلش حتاال بر ستترش فریاد می 
 کشید. "خود کرده را تدبیر نیست."

 که ارتعاش گرفته بود گفت: با نوایی
 االن زوده!-

 ارسالن آن ودر خسته و درگیر بود که متوجه این ارتعاش محسوس نشود.
 چیش زوده؟ ما که سنمون مناسبه!-

 گلبرگ خودش را عقب کشید. اخم هایش درهم شد.
 تو مثل اینکه خوب نیستی. از ن ر من زوده. من می رم برات غذا بیارم.-

 که ارسالن اجازه نداد.خواست بلند شود 
 نمی خواد! گفتم که نمی خورم.-

 شستش را نوازش وار روی صورتش کشید و چشم بست. گرفته گفت:
 کاش زودتر از این ها مال من می شدی!-

 یک نفس آه شکل از دهانش خارج شد.
 تو این سال ها جات خیلی خالی بود.-
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 اه کرد.گلبرگ اما، بی توجه به جمله ی پرمحبتش به صورتش نگ
 من ورت چی بود از جای خالی ب ه؟ مگه االن زندگیمون چشه؟-

 صدایش آرام شد.
 هی ی!-

 و آرام تر، در حد یک زمزمه ادامه داد:
 شاید با پر کردن جای یک ب ه، جای تو هم هی ووت خالی نشه.-

و دلش کامل کرد."شتتاید با پر کردن جای نوال، دیگر چشتتمانت دم غروب 
 سر  نشود."

همتاننتد پرنتده ای بتاران خورده، خودش را در آغوش ارستتالن جم   گلبرگ
کرد. چه می شتتد دیگر زندگی اش بوی استتترس نمی داد؟ چرا هرووت حس 
می کرد همه چیز می خواهد درستتت شتتود چیزی بود تا آرامشتتش را برهم 

 زند؟
 من برای پر کردن جای خالی زندگیت کافی نیستم؟-

کرد. نفس های آهستتته اش، با چشتتمان  با جواب ندادن ارستتالن، ستتر بلند
بستتته اش نشتتان از خواب رفتنش می داد. لبخند مالیمی زد. چقدر خوابیدن 
یتک مرد خستتتته از کار، می توانستتت به زنان ورار دهد. ورار آرامیدن، میان 

 زندگی مردی که تالش می کند همسرش در رفاه باشد.
ا ل شتدنش، پا به پا شد. ببار دیگر زنگ را فشترد و منت ر شتد. کالفه از معط

 خودش گفت شاید باز هم دروا گفته و این اصال آدرس خانه شان نبوده.
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نگتاهش بته زنتگ زدگی روی در خورد. این دروازه ی کوچتک و درب و 
 داغان...

لب فشترد که همزمان دروازه هم باز شد و پشت بندش زنی با چادر گل گلی 
فت چستتبیده بود که او را هم بیرون آمتد. جوان بود. چتادرش را آن ودر ستت

 معذب کرد.
 صاف ایستاد و سر پایین انداخت.

 سالم! منزل مرایه شریفی نیا؟-
 زن، چادرش را جلو کشید و اخم کرد.

 نخیر!-
ابروانش درهم شتد. دست راستش را مشت کرد و همراه با تکان دادن سرش، 

 گفته بود.آرام به رانش کوبید. سلسله وار و چند باره! پس باز هم دروا 
 "لعنتی" آهسته ای زمزمه کرد و با عذرخواهی کوتاهی راهش را ک  کرد.

 هنوز چند ودم نرفته، صدای زن بلند شد.
 کجاست؟ شما چطور می شناسیدش؟-

 ابروانش باال رفت. پس می شناختش! ودم های رفته را برگشت.
 می شه بدونم نسبتتون باهاش چیه؟-

 شید و اخمو پاس  داد:زن، پر چادرش را روی لب هایش ک
نمی دونم شتتما کی هستتتین، ولی اگه دیدینش بگین دیگه ستتراا ما نیاد. به -

انتدازه کتافی ازش کشتتیتدیم. به اون آدم هاتونم بگید دیگه برامون مزاحمت 
 ایجاد نکنن، و اال ایندفعه م*س*تقیم می رم پیش پلیس!
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 چشمان ارسالن ریز شد.
 آدم ها؟ کدوم آدم ها؟-

رده در چشتتمانش زل زد و بی آنکه مراعات چیزی را کند دهان باز زن، غی  ک
 کرد.

 فق  از اینجا برید. مرایه و کارهاش به ما هیچ ربطی نداره.-
 مهین! کیه مادر؟ پس چرا نمیای؟ -

صتتدای زنی که از خانه می آمد گوش های ارستتالن را تیز کرد. همانطور که 
 نمی توانست مادرش باشد.حدس زده بود زنی که مقابلش ایستاده بود، 

 هی کس! االن میام تو!-
 به سمتش برگشت و محکم تر از وبل ادامه داد:

 اون دیگه تو این خونه جایی نداره. حاال هم بفرمایید!-
 آرام تر، در حالی که در را می بست ااافه کرد.

 شرتون کم!-
اشت. ارسالن از هم جا مانده و طی یک تصمیم آنی، پایش را میانه ی در گذ

نگاه ترستیده زن که باال آمد دستتانش را به عالمت تسلیم بلند کرد و پایش را 
 برداشت.

خواهشتتا در رو نبندید. من نه آدم شتتری ام، و نه مزاحم! پس لطفا به ستتوال -
 هام جواب بدید. نیومدم اذیتتون کنم. من فق  وصدم کمکه.

 سر پایین انداخت و چشم از نگاه م*س*تقیمش گرفت.
 اواا  مرایه بدتر از اونیه که بخواد ترد بشه. -
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 آهسته افزود.
 لطفا!-

حرفش که تمام شتد زن میانستال و شتکستته ای، زن جوان را کنار زد. دست 
 روی ولبش گذاشت. مردمک هایش یک جور خاصی دو دو می زد. 

 مرایه ی من کجاست؟-
مخت   چشتمان ارستالن، خوب این دیدگان را می شناخت. این نگاه، فق 

 یک مادر بود و بس!
 با پر روسری اش به روی پلک هایش کشید.

ای ختدا بگم این دوستتت هتای نتابتاب رو چیکار کنه که ب ه ام رو به راه -
 خالف کشیدن. مرایه ی من ساده بود.

 شانه هایش لرزید و با سوز بیشتری ادامه داد:
ی زندگی نمی دونم کتدوم از ختدا بی خبری افتتاد تو کوکش و بهش وعده -

بهتر رو داد. اون متادر مرده هم انقدر از پدر معتادش کشتتید که به هر طناب 
 پوسیده ای چنگ بندازه.

ناآرام از اواتتا  پیش آمده، ستتر پایین انداخت. واتتعیت خانه شتتان چنان 
نتاراحتت کننتده بود که حتی در فکرش هم نمی گنجید. ن رش به والی زوار 

اد. هنوز هم بودنتد کستتانی که در این در رفتته ی پهن شتتده روی زمین افتت
شتترای  نا به ستتامان ستتر کنند؟ پس این دولت کجا بود؟ چرا به داد ملت فقر 
نشتین نمی رستید؟ چرا به داد نمی رستید که حاال دختر ب ه ی چهارده ساله 

 به مواد فروشی نیفتد؟
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از شتتدت ناراحتی ستتر  شتتده بود. لعنت به بی پولی که بی توجه به ستتن و 
گریبتان می گرفتت و بی رحمتانه، کم طاوت ها را در لجن غرق می ستتال، 

 کرد.
صدای گریه ی مادر مرایه، روی مخش مته می رفت. مادرها برایش همیشه 

 یک جایگاه خا  داشتند.
ستینی که مقابلش ورار گرفت و چای تعارف شتد، با توااتت ، تنها برای اینکه 

 ناراحت نشوند استکانی  برداشت و تشکر کرد.
ن خانه و خانواده بدجور آه ستتوزان می طلبید. حاال چطور باید رویش می ای

شتد و می گفت که مراتیه شتان چه کار کرده؛ چطور باید می گفت مرایه 
شتتان، خودش جز رفیق ناباب حستتاب می شتتود؛ چطور باید این ها را بازگو 

 می کرد و خجالت نمی کشید از روی مادری که اینطور اشک می ریخت.
من بگو مراتیه کجاست؟ مگه نمی گی ازش خبر داری، خب پس  فق  به-

 چرا نمی گی پسرم؟
 ارسالن، سکوت سنگینی کرد و س،س با نوایی آهسته گفت:

 دخترتون در حال حاار اواا  چندان مناسبی نداره.-
 به پیشانی اش دست کشید و شرم کرد از ر  گویی اش!

 اون ناخواسته وارد جریاناتی شد که...-
 شید و سر بسته افزود.نفسی ک

بهتره یک ویمی که توانایی داره به کارهاش رستیدگی کنه. متاسفانه دخترتون -
 باعث شده چند نفر دیگه هم درگیر بشن.
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همین کالمش کافی بود تا مادر مراتیه بفهمد وات  تا چه حد خراب است 
 و بغضش بترکد.

رفت. باید  اشتتک هایش حال ارستتالن را خراب کرد. گلبرگ حتما از بین می
 چه می کرد؟

خواهر مراتیه همانطور که به شتانه های مادرش دستت می کشید سرپایین 
 انداخت. مادرش با گریه، راه حل طلبید.

االن من باید چیکار کنم؟ چطور باید دخترم رو از این وضتیه بیرون بکشم؟ -
 آخه یک هفته پیش هم چند...
 مهین زود حرفش را وط  کرد.

 مامان!-
 سالن گفت:رو به ار

 شما کی هستی آوا؟-
ارستتالن چشتتم ریز کرد. اینجا یک خبرهایی بود، نه؟ باید خود واوعی اش را 

 معرفی می کرد؟
 یک آدمی که وصدش کمکه!-

 مهین شک کرد و ر  شد. یک ر  بی وید و بند!
هیچ گربته ای مح  راتتای ختدا موش نمی گیره. نمی خواییتد که باور -

 تا اینجا اومدین؟کنیم شما برای کمک به ما 
ارستتالن، نگاه پر مایه ای به او انداخت و از جا بلند شتتد. به گفتن" با اجازه 

 ای" اکتفا کرد و کفش هایش را از روی پله ی سیمانی برداشت.
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نگاه شترمنده شتان را می توانستت از پشتت سر حس کند. اما عصبانی بود. 
ریخت. هر چند که  هیچ چیز به اندازه ی بی اعتمادی اعصتتابش را بهم نمی

آن هتا حق داشتتتنتد. علی الخصتتو  که در ذهن این خانواده رازها و گفته 
هایی بود که رو نمی کردند. ولی او هم حق داشت. حق داشت نگران گلبرگ 
بتاشتتد و برای پیتدا کردن رد پایی از نوال، جای جای تهران را پا بزند. حرف 

 عجیب و وهم آور! هایی که از مرایه شنیده بود برایش عجیب بود.
از در بیرون زد و ستتوار ماشتتین شتتد. همزمان شتتماره ی اردالن را گرفت. بند 
شتتدن به پلیس و منت ر ماندن برای آنکه آن ها کی خبر می دهند هیچ کاری 

 از پیش نمی برد.
 کجایی؟ یک سر بیا کارگاه کارت دارم.-

*** 
جای ستتمین خالی  به آخرین گلدان هم آب داد و با لبخند، کمر راستتت کرد.

این گتل هتا را ببینتد و ذوق کند. زنگ ورودی باعث شتتد از افکارش خارج 
 شود و از تراس وارد خانه شود.

 در را باز کرد و با دیدن نرگس، متعجب به سرتا پایش نگاه کرد.
 نرگس لبخند دندان نمایی زد.

 اجازه هست بیام تو؟-
عجب در چهره اش دیده می بی خبر از همته جا، در حالی که هنوز هم آثار ت

 شد فرمایی زد.
 نرگس به دو و رو برش چشمی انداخت.

 مزاحم که نیستم؟-
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 مصلحتی، به لبانش انحنا داد. یک منحنی مزحک و از روی اجبار!
 خواهش می کنم. خوش اومدی!-

 به سمت مبل ها هدایتش کرد. دست دست کرد و مردد گفت:
 مشکلی پیش اومده؟-

 بود و حر  درآور! مثل همیشه، خونسرد
نته عزیزم. چته مشتتکلی! اومتدم یکم گتپ بزنیم با هم. رفتم پایین زندایی -

 نبود. گفتم بیام یک سری به تو بزنم.
مقتابل مبل روبروی او نشتتستتت. یعنی راستتت می گفت؟ بعید به ن ر می 

 رسید.
 چه کار خوبی کردی. پسرت کجاست؟-

 .نرگس چادرش را برداشت و لبخندش را تکرار کرد
 مدرسه ست جانم!-

 به طرف اتاق نگاه کرد.
 ارسالن نیست؟-

حر  خورد و با حالت به خصتوصی لبخند زد. از همان نو  لبخندهایی که 
 طرفت متوجه می شود سوالش بی رب  بوده.

 نه! این ساعت خونه نیست اصوال!-
 خب پس!-

 دست به دکمه های مانتویش برد.
 چه خبر؟ همه چیز خوب پیش می ره؟-
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دلش می خواستتت ر  بگویتد به تو هیچ ربطی ندارد. نمی دانستتت چرا با 
اینکه ارستالن گفته بود او را هی ووت دوستت نداشته، اما باز هم از او بدش 

 می آمد.
 بله خداروشکر!-

نرگس باز هم ن ر چرخاند. تا جایی که مردمک هایش روی میز عسلی ثابت 
. نگاهش آن ودر خیره بود که شتتد.بتا دیدن پاف آبی رنگ ابروانش باال رفت

گلبرگ را هم وادار کرد خ  دیتدش را دنبال کند. با دیدن وستتلیه ی روی میز 
عستلی دلش می خواستت محکم به روی پیشتانی اش بکوبد. نرگس آخرین 

 نفری بود که عقلش می خواست از این مواو  بداند.
 آسم داری؟ یا بیماری ولبی داری؟-

 ش را پشت گوش انداخت.روی پایش دست کشید و موهای
 یک حساسیت خفیف!-

 چرا باید حقیقت را می گفت؟ آن هم به دشمنش!
 جدا؟-
 آره خب! کجاش انقدر تعجب داشت؟-

 نرگس شانه باال انداخت.
آخه ارستتالن خیلی بدش میومد کستتی کنارش از پاف استتتفاده کنه. یادمه -

ی حتی استمش هم میومد عصتبی می شتد. می گفت صداش بهم استرس م
 ده.
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چته می شتتد اگر یک کشتتیده ی آب دار زیر گوشتتش می خواباند و با لگد 
 پرتش می کرد بیرون؟ 

گویی این زن وستتم خورده بود هر دفعته بتا حرف هتایش اعصتتتابش را بهم 
 بریزد، با آن ارسالن ارسالن گفتن هایش!

صتتدای چرخش کلیتد در وفل، اخم هایش را جم  کرد. ارستتالن که نبود، 
 بود؟

 شدن در، تندی از جا برخاست.  با بسته
 وبل از آنکه چیزی شود که او نمی خواهد، بلند داد زد.

 ارسالن نیا تو مهمون داریم.-
لبخند کامال مصتنوعی ای به نرگس تحویل داد. به سر و واعش اشاره کرد و 
به طرف راهروی ورودی گام برداشتت. فق  خدا می دانست چقدر از شرای  

 پیش آمده کفری است. 
 با دیدن ارسالن که به در تکیه داده و چشم بسته، لب فشرد.

 چیکار داشتی اومدی خونه؟-
ارستالن، پلک هایش را نرم باز کرد. با انگشتت شست و سبابه، چشمانش را 

 مالید.
 هی ی. یکم خسته بودم. کی اومد؟ -

 با دوت نگاهش کرد. ولوم صدایش را پایین تر برد.
 یعنی تو نمی دونی؟ -

 ارسالن شانه باال انداخت.
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 نه! از کجا باید بدونم.-
 لحنش یک طوری شد. با غی  به خصوصی بیان کرد.

 نرگس جون اینجاست. اومده با هم گپ بزنیم. تو هم که...-
 خنده ی آهسته ای کرد. از آن کنایه مابانه های معروف!

و  هستیچه به موو  رستیدی. هنوز نیم ساعت نیست که اومد. خسته ام که -
 به هر حال...

 صدای نرگس آمد که بلند گفت:
 بیایین گلبرگ جون!-

 لب پی اند و با پشت چشمی، ادایش را درآورد"بیاین گلبرگ جون"
ارستتالن با تمام خستتتگی به ادایش خندید و با تاستتف ستتر تکان داد. پس 
گلبرگش بوی دشتتمن شتتنیتده بود کته بتا او آنطور حرف می زد. جایش بود 

ی از گونه اش می گرفت تا دیگر اینطور برایش بلبل زبانی نکند. گازی حستتاب
 با خنده، مقابل صورتش خم شد و برای آنکه اذیتش کند ادا آمد.

 نمیای بریم گلبرگ جون؟-
 گلبرگ، چشم غره ای رفت و با تنه ای، جلوتر از او راه افتاد. 

"این از پشتتت ستتر، به گام های شتتتاب زده اش نگاه کرد. با خودش گفت، 
 گلبرگ هم که عصبانی می شود بدرومه ترسنا  می شودها" 
 خنده ی بی صدایی از تفسیرش کرد و با "یاالله ای" وارد شد.

دل دل زد و روی مبل جا به جا شتتد. مگر ارستتالن نگفته بود خستتته استتت، 
 پس چرا نمی رفت بخوابد؟
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وال می این نرگس هم، شتترم را خورده بود و با کمال پررویی از ارستتالن ستت
پرستتید. به چهره اش دویق شتتد. اگر کستتی نمی شتتناختش، با آن چادر و 
روستری ای که لبنانی بسته بود خیلی مومن به ن ر می رسید. حالت چشمان 
خرمتایی رنگش، کمی زیتادی در چشتتم بود. پیش خودش گفت" کاش این 

 زن زشت بود"
ی دید؟ موهایش باز هم جا به جا شتتد. نکند ارستتالن، نرگس را از او زیباتر م

را پشتت گوش گذاشتت. نه! آن ودرها هم نبود که از او زیباتر باشتد. صدایی 
از درون، بته برجکش زد"بی خودی بته خودت امیدواری نده. از کجا معلوم! 

 شاید چشمان ارسالن او را از تو زیباتر می بیند."
 گلبرگ جون یک لیوان آب میاری برام؟-

 گی  نگاهش کرد.
 لطفا!-

هایش لح ه ای به ستمت ارسالن رفت. اگر می رفت آب بیاورد که مردمک 
 آن ها با هم تنها می شدند. به ابروانش دست کشید. 

 لعنتی! او را در مخمصه گذاشته بود.
بی هتدف لتب کش داد و بلنتد شتتد. پتاهتایش هیچ جوره نمی کشتتیتد که 

 تنهایشان بگذارد.
این تنهایی را حتما از ناامید از بلند شتتدن ارستتالن، وارد آشتت،زخانه شتتد. 

 دماغش در می آورد.
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زود لیوانی برداشتتت و بتا تعجیتل، درونش آب ریختت. آن ودر با عجله که 
نصتتف آب پارچ، روی ستترامیک ها ریخت. لیوان را در بشتتقابی گذاشتتت. 

 توجه کرد روی سرامیک ها سر نخورد، مبادا شود آالت خنده ی نرگس!
ن افتاده ی نرگس، خیلی چیزها از از دیتدن جتای خالی ارستتالن و ستتر پایی

سترش گذشت. آب را تعارف کرد. این آمدن تقریبا همزمانشان نمی توانست 
 اتفاوی باشد، نه؟ 

 ممنون عزیزم!-
"خواهش می کنمی" لب زد و ستتعی کرد ستتیاهه ی افکار را عقب براند. ولی 
مگر ممکن بود. همه چیز در ذهنش فراتیه می شتد و او را خشمگین تر می 

د. درستتت تتا زمتانی که نرگس را برای رفتن بدروه کرد، در اندیشتته های کر
 خاکستری غلت زد و غوطه ور شد.

 همین که در را بست به طرف اتاق پا تند کرد.
ارستالن در حالی که آرنجش را خم کرده بود، دست روی چشمانش گذاشته 

 بود. خوابیده به ن ر نمی رسید، می رسید؟
 واسه چی اومدی خونه؟-

 لحنش که زیادی بد نبود، بود؟
 دست از روی چشمانش برداشت. به پهلو شد و به کنار دستش اشاره کرد.

 بیا اینجا! گفتم که خسته بودم.-
ناخن شستش را به دندان گرفت و بی توجه به دستان باز شده اش، موشکافانه 

 تر نگاهش کرد.
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که این روزها  اونم درستتت ووتی که نرگس می خواستتت بیاد اینجا، آره؟ تو-
 سرت شلوا نیست. واسه چی خسته ای؟

ارستتالن دستتتانش را توی ستتینه جم  کرد و چشتتم بستتت. اینکه گلبرگ او را 
بتازخواستتت می کرد، برایش ناراحت کننده بود. لب فروبستتت و کلمه ای 

 نگفت. عواش گلبرگ مصرتر شد.
 چرا جواب نمی دی؟-

 خندید و دست راستش را باال برد.
م من! معلومته که جوابی نداری بدی. چی باید بگی ووتی همه چته ستتاده ا-

 چیز انقدر واا  ست.
 خسته ام گلبرگ! بحث نکن.-

 گلبرگ، ل  کرده اربه ای به در زد.
من چی؟ خستته نیستتم؟ من رو گاگول فر  نکن. بهم بگو چرا با هم ستتر -

 رسیدین. تو که هی ووت این موو  خونه نبودی. واسه چی اومدی خونه؟
 رسالن، پر شده از اتفاوات اخیر، صدایش را باال برد و در جا نشست.ا

 اومدم خبر مرگم آرامش بگیرم. خیالت راحت شد؟-
 بی فکر، کفر درآورد.

 از نرگس خانوم؟-
ارسالن نگاه بدی به چشمانش انداخت. خیره و پرحرف! بی خیال خوابیدن، 

 !ید. و شاید هم بایدکتش را از پایین پایش چنگ زد و گفت آن ه را که نبا
 اصال اون چیزی نیستی که نشون می دی.-
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 گام هایش را بلندتر برداشت و درست کنارش مکث کرد.
پشیمونم از اینکه نگفته هام رو بهت گفتم. خوبه که یک سری مسائل هنوز -

 ازت پنهونه. می گی آرامشم نرگسه هان؟
 با نستتبت دادن غی  کرد و دندان ستتایید. اگر گلبرگ یک درصتتد می دانستتت

نرگس بته او، چته رلمی در حقش می کنتد، هی گاه اینطور او را هم خ  آن 
 زن نمی دید.

 در نی نی چشمانش زل زد. چرا گلبرگش داشت عو  می شد؟
 لح ه ای خشم، عنان زبانش را دست گرفت.

بتدم میتاد اینجوری حوالته ام می دی بته زنی غیر از خودت. زن بتاش، نته -
 سوهان رو !

و گذشتتت. گفت و ندانستتت ذهن گلبرگ، کلمه ی پنهان ماندن را بل گفت 
 گرفت. هزار فکر، هزار هیوال، هزار سیاهه ی افکار و همه با هم...

و لعنت بر خشتونت های یکباره که افستار می درد و درست در لح ه ای که 
نباید، حقیقت رو می کند. حقیقت هایی که گفتنش شتتکستتت دارد و رنگ 

 باختن!
را بلنتد کرد و عقل و ولبش را پشتتت غرورهای حماوت شتتده جا صتتدایش 

 گذاشت.
خیتال زرنگی برت نتداره. پنهتان کاری استتکار نمی خواد، ولی اگه ورار بر -

 اسکار گرفتن هم باشه صاحبش حتما منم!
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پوزخنتد زد و همته چیز را کوه کرد. حقیقتت را بتار کرد، زهر کرد، زار کرد. و 
 از اعتمادهای جان فرسا را شکست. در آخر خنجر زد و یک ستون

پس ادعتات نشتته. تو همین االنشتتم ستتر یک پنهان کاری از پدر شتتدن -
 محرومی!

 و تمام!
پاهای ارستتالن به زمین چستتبید و مغزش وفل کرد. این را حتما گوش هایش 

 اشتباه شنیده بود. 
گی ، ستترش را برگردانتد. چهره ی گر گرفته و خشتتمگین گلبرگ ته دلش را 

 کرد. او نمی توانست یک هم ین چیزی را پنهان کند. نه؟ خالی
 گلبرگ نگاه خیره اش را دید و پوزخند زد.

از هر دستتت بتدی از همون دستتت می گیری. بتد کردی کته پنهان کاری -
 کردی.

ارستالن اما، توجهی نکرد. گوش هایش هنوز جمله ی وبل را در سرش تکرار 
 می کرد.

 چی می گی؟-
ر دویشتتتان مقتابتل هم ایستتتتاده بودنتد. گلبرگ بتا نزدیکش شتتتد. حتاال ه

 عصبانیت؛ ارسالن ولی، گنگ و مبهوت!
 از چی حرف می زنی؟ -

 گستا  شد و به التماس های ولبش بها نداد.
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از حقیقتت! حقیقتی که طبق وانون طبیعت مخفی شتتد تا با ناگفته های تو -
 همسان بشه.

 دهنده بود.ارسالن بازویش را گرفت. محکم نبود، اما هشدار 
 فلسفه نباف گلبرگ! بگو داری چی می گی؟-

 صدایش گرفته بود و این...
درستتته تو دعوا حلوا پخش نمی کنن، اما این دروغت برای اینکه عصتتبانیم -

 کنی بیش از حد آزاردهنده س!
 گلبرگ خودش را عقب کشید. خشم خانمان سوز رهایش نمی کرد.

 حقیقتیه!ولم کن! گفته هام حقیقت تر از هر -
 ارسالن ثانیه ای چشم بست.

 چرند نگو!-
اینبار محکم تر بازویش را گرفت و او را جلو کشتتید. خم شتتد و فاصتتله ی 

 چشمانشان را به حداول رساند.
 وبل از اینکه کفرم باال بیاد بگو که دروا گفتی.-
 هیچ دروغی وجود نداره. این تویی که نمی خوای باور کنی.-

 وورت داد. ارسالن آب دهانش را
 دروا می گی.-

 خندید. از آن دست، ناباورانه های مات شدنی!
 تو چنین کاری نکردی.-

 نفس کشید. یک، دو، سه...
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 نه! اکسیژن لعنتی باال نمی آمد.
چهره اش آن ودر ستتر  شتتد که عقل گلبرگ را به کار انداخت. حاال خشتتم 

. خودش را کرده بودعقب کشتتید. با یک لبخند پیروزمندانه و موزیانه! او کار 
چیزی را که نباید می شتتد عملی کرده بود. ووتش بود برود و جایگاهش را از 

 آن پشیمانی کند.
 از چی حرف می زنی گلبرگ؟-

صتتدایش آن وتدر ناامید و ستتوزاننده بود که گلبرگ را به خودش آورد. او چه 
 کار کرده بود؟ چه گفته بود؟ 

افتاد. تن بی رمقش را به دهانه ی  دستتان ارستالن از دور بازویش شتل شد و
در اتاق تکیه داد و بی جان ستتر  خورد. چرا زن های زندگی اش اینطور از آب 

 در می آمدند؟
 این بی رحمی کار گلبرگ بود؟ گلبرگ خودش؟ هم بالین و هم نفسش؟

 خداوندا اینجا چه خبر بود؟
م شتتدنش، آوایش، عجیتب بوی پایان می داد. پایانی به آخر رستتیده که تما

 آغازی بود برای دردهای تمام نشدنی!
 چطور تونستی اینکار رو کنی؟-

 لبش ک  شد. ک  شد و نیشخندی زهرنا  زد.
 پس وجدانت چی لعنتی؟-

 زیر لب برای خودش تکرار کرد.
 پدر شدن، ب ه...-
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 سر تکان داد. زمزمه هایش بلندتر شد.
 ب ه...ب ه...ب ه!-

 دیگر آرزو شده بود.نفس کشید، باز هم! این یکی 
تلخند زد. گور پدر آن ب ه! با این پنهان کاری چه می کرد؛ با اعتماد شتکسته 
شتده اش؛ با عشتقی که باز هم روی شتاخه ی اشتباهی نشسته بود؟ با این از 

 دست  رفته ها چه می کرد؟
دستتتان لرزان گلبرگ روی دهانش نشتتستتت. شتتانه هایش لرزید. خراب کرده 

بتدجور خراب کرده بود. رو نتداشتتتت. روی نگتاه کردن در بود. اینجتا را 
چشمانی که برایش با بی زبانی نغمه سر می داد و وربانش می رفت. زانوانش 

 خم شد. کاش می شد همین وسمت را، برای دویقه ای می مرد.
بتاز هم انتهتای وتدم هایش به دیوار رستتید. پاهایش درد گرفته بود از رفت و 

میان خانه راه انداخته بود. ستترش را به دیوار تکیه  برگشتتتی که برای خودش
داد. نفس های کش دارش، ستتلول های مغزش را گی  کرده بود. دستتت باال 
برد و پاف زد. یکبار، دوبار، ستته بار! دوباره نفس کشتتید، دوباره جان گرفت، 

 دوباره پا تکان داد و ودم زد. کجا بود؟ هم خانه اش کجا بود؟ 
. دو نیمه شتتب! استتترس و نگرانی امانش را بریده بود. بار به ستاعت نگاه کرد

دیگر شتماره گرفت. و مانند تمام دفعات وبل، صتتدای منحوستی را شتتنید که 
بی رحمتانته، بی توجه به نگرانی اش زنگ می زد و ناووس می شتتد. ناووس 
ناامیدی، در دل ترد شتدن های بی کسانه! "مشتر  مورد ن ر در دسترس نمی 

 باشد."
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ودر رفت و برگشت، آن ودر پاف زد برای سرپا ماندن؛ تا زمانی که ناتوانی آن 
بر پاهایش والب شتد و او را از پا انداخت. زانوانش خم شد و التماس کرد تا 

 زمین اجازه ی کمی دم زدن به او دهد.
 بغضی را که سعی می کرد نشکند، باالخره شکست. صدادار و سوزان!

ایش بیشتتتر لرزید."لعنت بر دهانی که بی موو  روی دهانش کوبید و شتتانه ه
 باز شود."

حاال دیگر ارستالن از او بریده بود. این را حتم داشت. دید که ووتی می رفت 
چطور شتتانه هایش خمیده بود. چشتتمان بی فروا و کدرش، هیچ نشتتانی از 

 بخشش نمی داد. 
کافی بود لعنت به خودش! ارستتالن را هم از دستتت داده بود. همین تلقین ها 

تا دیوانه شتتود و گوشتتی درون دستتتش را با ودرت به طرف دیوار پرت کند. 
صتتدای ناهنجار شتتکستتتنش هم آرامش نکرد. مایوس و محتاج یک گرمای 

 دلتنگ کننده، سرش خم شد و روی زمین نشست.
تستبی  تربت را در مشتت فشترد. آخرین نگاه ولبش حواله ی دستانی شد که 

 می شد.همیشه بود، اما دیده ن
آنطور زار زدنش، عجیب ترحم برانگیز بود. زمین خجالت کشتتید و چشتتم 

 بست. حماوت انسان ها همیشه برایش ناراحت کننده بود. 
ستاعت، دلش ستوخت و شترم کرد که صدای تیک تاکش هم نوای این زجه 
ها شتود. اسباب خانه خاموش شدند و چشم بستند تا این تصویر، نشود یک 

 تشان!خاطره برای ابدی
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و اما خدا! همان دادرس همیشتتگی. زجه ها را شتتنید. شتتنید و آستتمان را به 
غرش درآورد. صتتدای رعد و برق ستتختی که از یک باران پاییزی تند خبر می 

 داد حتما خیلی ها را به خانه می کشاند.
کستتی چه می دانستتت، شتتاید اشتتک های خدا هم در باران دیده می شتتد. 

 آسمان بارید. سخت و تند! 
آوای بارشتتش، پا به پای نوای گریه ی گلبرگ شتتد و از بودن گفت. بودنی که 
در پس پرده ی جهتان بود و دیتدنش، تنهتا یتک دل می خواستتتت. دلی کته 

 فطرتش به همان جامانده در یادها برمی گشت.
الالیی باران و خستتتگی پلک هایش، باالخره او را خواباند. خوابی که اگرچه 

بود. اما یک آغوش پشتتتش بود. آغوشتتی که خدا روی ستترامیک های ستترد 
 طر  زد تا بنده ی نادان و ساده اش در آن آرام گیرد.

و کاش همه مان می دانستتتیم آغوش خدا همیشتته پناهمان استتت. اولین و 
آخرین پنتاه امنی که دیر یادش می افتیم. خیلی دیر! اما او هستتت. همواره و 

 پیوسته!
ی حس، در وفل چرخاند. صتتدای تیک باز ارستتالن کلیتدش را بتاال برد و ب

شتدنش، اعصتاب اتعیفش را اتعیف تر کرد. موهای آشتفته و سر و روی 
بتاران خورده اش گویتای حال خرابش بود. ودم در خانه نهاد و در را بستتت. 
دستتانش را پشتت ستر گذاشت و در حالی که به در تکیه داده بود، لح ه ای 

فکر کرد، از این به بعد ورار بود  آن را نشتیمن گاه سترش کرد. چشتم بست و
 چه شود؟
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این خانه دیگر معبدگاه ستتکونش نبود. دیگر آرامش نمی کرد. نفس ستتختی 
کشتتید و تکیه اش را از در برداشتتت. این هم ستتهمش از زن هایی که وارد 

 زندگی اش می شدند.
راهروی ورودی را که رد کرد، نور اتتعیفی که از اتاق خواب می آمد او را به 

 تباه انداخت و باعث شد گام هایش را به طرف پذیرایی ک  کند.اش
دستتتی الی موهای پریشتتانش کشتتید که چشتتمانش به گلبرگ خوابیده روی 

 زمین افتاد.
حالت جنین وارش که م لومانه در خودش جم  شتتده بود، ولبش را دردنا  

او  هکرد. آهستته و بی اراده نزدیکش شتد. نزدیک زنی که بزرگترین صاعقه را ب
 وارد کرد و شد دلیل یک پوچی بی همتا!

کنارش نشست. چهره ی معصومش، با موهایی که ناشی از گریه به صورتش 
چستتبیده بود یک غده میان گلویش نشتتاند. دلش ستتوخت. بد هم ستتوخت. 
چرا گلبرگ اینکتار را کرده بود؟ این دروا و پنهتان کتاری هردویشتتان را از پا 

. حقش نبود اینگونته بتازی خورده ی یک مخفی درآورده بود. این حقش نبود
 کاری شود.

نگاهش کرد. عمیق و پرحستترت! هنوز هم باورش ستتخت بود. باور اینکه او 
 مخفی کاری کرده باشد.

آه کشتید. هنوز هم دوستش داشت؟ ولبش در پاس  به این سوال هیچ جوابی 
شیدن نداد؛ آن ودر درد داشتت که خالی از هر حستی، تنها ستعی در نفس ک

 می کرد.
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ررف ستتاالد را هم روی میز گذاشتتت و نگاه کلی به آن انداخت. تقریبا همه 
چیز خوب بته ن ر می رستتیتد. به جز استتترستتی که دلش را رها نمی کرد. 
دستتانش را در هم پی اند و فکر کرد اگر ررف خورشتت جا به جا شود بهتر 

 .است. لب فشرد و به ساعت نگاه کرد. دیر کرده بود، اما..
کالفه، پشتتت میز نشتتستتت. حتی یک درصتتد هم به این راهکاری که فریده 
داده بود امید نداشتت. ارستالن را می شناخت. می دانست بند شکم و چهار 
تا فدایت بشتوم نیستت. ولی چاره ی دیگری هم نداشتت. در این اواا  نابه 
ستتامتان مجبور بود هر راهی را امتحتان کند، بلکه ارستتالن او را ببخشتتد. 
آرنجش را روی میز گذاشتتت و چانه اش را به آن تکیه داد. حرف های فریده 
از یتک طرف امیتدوارش کرده بود و از یک طرف هم تخریب! تخریب بابت 
آنکه فریده سترزنشتش کرده بود و باعث شتد متوجه شتود بخشش این پنهان 
کاری، شتتاید جز محاالت باشتتد. بغضتتش را وورت داد. به وول فریده باید 

ره گرفتن را کنتار می گذاشتتت. حاال که فکر می کرد، می فهمید مخفی آبغو
 کردن این مواو  بزرگ، سخت وابل بخشش است.

این بار سترش را روی میز گذاشت. کاش ولبش اینطور نمی شد! کاش او هم 
می توانستتت ب ه دار شتتود. آنووت اینگونه استتیر شتتک و تردیدها نمی شتتد. 

می گذشتتت و او نمی آمد، هیوالها به هنوز هم ووتی ستتاعت از یک حدی 
 خیالش حمله می کردند و فرایه می ساختند.

صتتدای کوبیده شتتدن در، او را از خواب بیدار کرد. ستتردرگم، ستتر بلند کرد. 
اخم هایش، از درد درهم شتتد. گردن خشتتک شتتده اش را با دستتت مالید و 
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ن چشتتمی به میز انداخت. وستتایل دستتت نخورده، همه چیز را برایش روشتت
 کرد. ن ری به ساعت انداخت و ناامید بلند شد.

با وارد شتدن ارستالن به آش،زخانه، یک سر چشم شد و سعی کرد ت،ش های 
 ولبش را با نفس های آرامش آرام کند.

 بدون نگاه کردن به او به طرف یخ ال رفت و پارچ آب را برداشت. 
 حس کرد باید چیزی بگوید تا این سکوت شکسته شود.

ستالمش آن ودر آهسته بود که خودش هم درست و حسابی نشنید.  زمزمه ی
 سرفه ی مصلحتی کرد.

 ام...-
 آب دهانش را وورت داد.

 االن غذا رو گرم می کنم. تا دست و روت رو بشوری آماده س!-
 ارسالن، بی تفاوت به او، دریغ از گوش چشمی از کنارش گذشت.

ولش هم می دانست این راه لبانش را محکم روی هم فشترد. می دانست. از ا
 محال است.

 ررف ها را تند تند و با عصبانیت جم  کرد.
 اصال به در  که نخوردی.-

دستتانی که پارچ را درستت از پشت سرش، تقریبا روی میز کوبید او را از جا 
پراند. هول برگشتتت و خواستتت توجیه کند که ارستتالن دیگر از آشتت،زخانه 

 خارج شده بود.

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

177 

انی اش کوبید و یک "خا  بر ستتر" حستتابی نثار خودش با دستتت روی پیشتت
 کرد. عو  اینکه کار را درست کند، می زد خراب تر می کرد.

بعد از جم  کردن ررف ها و شتستتنشان، چشمی به ساعت انداخت که دیر 
ووت را نشان می داد. دلش می خواست با فریده حرف بزند و راهکار بطلبد، 
اما این ستتاعت، مناستتب زنگ زدن نبود. غمگین، المپ پذیرایی را خاموش 
کرد و بته طرف اتتاق رفتت. در بستتتته ی اتتاق گویای هزار چیز بود و نبود. 
گوشتتت گوشتته ی ناخنش را کند و مردد بین رفتن و نرفتن، پا به پا کرد. و در 
آخر دل را به دریا زد و وارد شتد. میان تاریک روشن اتاق، ارسالنی را دید که 
روی زمین دراز کشتتیتده بود. بتاز هم بغ  کرد. چرا روی تختت نخوابیتده 

 بود؟ 
ود ناامید ر نه؟ گفته بپیش تر رفتت. فریتده گفته بود باید استتتوار باشتتد دیگ

نشتود نه؟ گفته بود اگر او شتد صتخره، تو موج شتو تا به او برسی، نه؟ همین 
 ها را گفته بود دیگر، نه؟

نمی دانستت چرا ترستی همراه با خجالت همراهش است. شاید اگر ارسالن 
ستترش داد می کشتتید، یا حتی کشتتیده ای زیر گوشتتش می خواباند برایش 

ه اینطور ستتکوت کند و باعث شتتود او هر ثانیه هزار بار راحت تر بود؛ تا اینک
از شتدت شترمندگی بمیرد. بغ  میان گلویش متورم تر شد. چطور توانسته 

 بود احمقانه این مواو  را از ارسالن پنهان کند؟
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دلش آه کشتتیتد و عقلش فق  تتاستتف خورد. لعنت به ترس های کاذبی که 
  گلبرگی را که در محاصره ی خیلی ها را به اشتتباه می انداخت. به خصتو

 تنهایی بود.
پیش رفتت. نفس های آرام ارستتالن نشتتان می داد که خواب استتت. پتو و 
بالشتش را از روی تخت برداشتت و کنارش، کمی با فاصتله دراز کشید. اگر 

 جراتش را داشت حتما نزدیک تر می شد. اما...
آب  چشتتم روی صتتورتش گرداند. چقدر دلش می خواستتت نوازشتتش کند.

دهانش را وورت داد. بی محلی ارستتالن برایش حکم مرگ داشتتت. آن روزی 
که تصتمیم به پنهان کاری گرفت، هی ووت فکرش به این روزها نرسیده بود. 
روزهتایی که مردش حتی صتتدایش را هم از او دریغ کند. لبانش لرزید. چرا 

 بلد نبود چطور با مرد زندگی اش رفتار کند؟ 
مادرش بود. ستتینه اش درد گرفت. کاش ستتهراب و  کاش ستتمین بود؛ کاش

 حاج حیدر بودند.
وطره ای اشتتک از گوشتته ی چشتتمانش فرو ریخت. کاش نوال بود. نوالی که 

 حتی به او یک زنگ خشک و خالی هم نمی زد.
 به ارسالن پشت کرد و سرش را در بالش فرو برد. مبادا هم بالینش بشنود.

جگر گوشتته اش که هر روز بیشتتتر آتشتتش می از کدام درد می نالید؟ از نبود 
 زد، یا از دست دادن ارسالن را بر سر یک حماوت؟

 در زد و منت ر باز شدنش، دسته کلیدش را به بازی گرفت.
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اردالن در را بتاز کرد. بتا دیتدنش، نیشتتش را تتا بنتاگوش کش داد و بتا ح  
 خاصی سالم کرد.

 آوردی... از این طرف ها!به به! ارسی جان. بابا خوش اومدی، صفا -
به طرف پنجره برگشتت و دستت روی پیشانی اش گذاشت. نگاه نمایشی ای 

 به دور دست ها انداخت.
 آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ از غرب که در نیومده، اومده؟-

ارستتالن که دید بی خیال حرافی هایش نمی شتتود، بی حوصتتله از جلوی در 
 کنارش زد و وارد خانه شد.

 کجاست؟عزیز -
 اردالن با خنده سرش را خاراند.

داشتت می رفت گفت ها؛ حواستم درستت و حسابی نبود، االن یادم نمیاد -
 کجا رفته.

 دست پشتش گذاشت.
ولی خب نیاز به دونستتتن که نیستتت. خونه ی همین خاله خان باجی های -

 همسایه ست.
 با شیطنت خندید.

 .شایدم دلش سوخته رفته برام دختر انتخاب کنه-
روی مبل نشتست و به صفحه ی تلویزیون نگاه کرد که صحنه ی جنگ سر  
پوستت ها را نشان می داد. کنترل را برداشت و بی هدف شبکه عو  کرد که 

 صدای اردالن درآمد.
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ای بتابا! بعد از نود و نه اومدی خونه امون، چرا شتتبکه رو عو  می کنی. -
 یزش بود.ناسالمتی داشتم فیلم می دیدم. جای هیجان انگ

 نگاه بی حالتش را به او دوخت.
 دیدن جنگ سر  پوست ها برات هیجان داره؟-

 اردالن لب پی اند و در سکوت کنارش نشست. زیر لب غر زد.
 همون خونه ات باشی بهتره.-
 شنیدم چی گفتی!-

 خندید و با پررویی دندان هایش را به نمایش گذاشت.
 منم گفتم که بشنوی! زنداداش کجاست؟-
شتتمانش را به طرف تلویزیون برگرداند. دلش پوزخند زد. زنداداش! زبانش چ

 اما...
 باالست.-

 اردالن شیطان، با آرن  به پهلویش کوبید.
 بیرونت انداخته؟-

 نگاه جدی ای به او انداخت که پررویانه چشمک زد.
 جون داداش راستش رو بگو! آره؟-
 جواب آزمونت اومد؟ کی وراره بری مصاحبه؟-

 اردالن، مشکو  به چشمانش نگاه کرد.
 نه هنوز! گلبرگ نمیاد پایین؟ چند روزیه عزیز منت ره!-
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باز هم شتتبکه عو  کرد. اردالن ناخواستتته داشتتت اعصتتابش را بهم می 
ریخت. دلش نمی خواستتت کستتی از مستتائل زندگی اش بداند. حتی مادر و 

 برادرش!
 رفتم باال بهش می گم. درگیر تمیز کاریه!-

 ی آن که سوال دیگری ن،رسد ااافه کرد.برا
 پاشو یک لیوان آب بیار. یک زنگ هم به عزیز بزن ببین کجاست.-

 اردالن با مسخره بازی، دست و پایش را چک کرد.
ستالم به ن ر می رستتی. داشتتتی میومدی هم پاهات مشتتکلی نداشتتت. راه -

 آش،زخونه رو هم که بلدی.
خستتته ام. یکم به زبونت استتتراحت بده،  پاشتتو اردالن! تازه از کارگاه اومدم-

 به جاش از مغزت استفاده کن.
 اردالن دست روی سینه اش گذاشت و خم شد.

 الساعه! شما فق  امر بفرما وربان!-
با رفتنش، آرن  هایش را روی زانوانش گذاشتتت و ستترش را به آن تکیه داد. 

 لودگی حس می کرد به اندازه ی تمام عمرش خستتته استتت. خستتته و گرفته!
 های اردالن هم نمی توانست حالش را خوب کند.
 این روزها حال بدش با هیچ چیز خوب نمی شد.

حس می کرد از خوبی اش ستتواستتتفتاده شتتده. اینکه گلبرگ با دروا وارد 
زنتدگی اش شتتده بود حکم تیر خال  را داشتتت برای ولبی که وبال هم بی 

 محبتی و دورویی دیده بود.
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ب از آشت،زخانه خارج شد. از دیدن برادرش که آنطور عمیق اردالن، با لیوان آ
 در فکر بود، چشمانش ریز شد. احوالش کمی عجیب به ن ر نمی رسید؟

آب را مقتابلش گرفتت. ووتی دید متوجه اش نمی شتتود با تعجب، دستتت، 
 پیش روی چشمانش تکان داد.

 داداش؟-
 ارسالن نگاهش کرد.

 خوبی؟-
 و کنارش نشست. لیوان را روی میز عسلی گذاشت

 چیزی شده؟-
 ارسالن نفسی کشید و به پیشانی اش دست کشید.

 نه! فق  یکم ذهنم درگیره!-
برای نوال؟ نگران نبتاش! متانی آدم مطمئنیه. ووتی می گه هنوز استتمش تو -

لیستت پروازهای برگشتت به ایران نیستت، یعنی حتما نیست. بهروزم که هر 
ب بزنه به دخترش نمی زنه. این رو چی بگی پدرشتته. به هر کی بخواد آستتی

 خودتم می دونی. 
در حالی که آرن  روی دستتته ی مبل گذاشتتته بود، ستترش را به دستتتش تکیه 
داد. زهرخندی پشتت لبانش نشتست. من ور او از پنهان کاری کجا و من ور 
گلبرگ کجا! آ  که ستتینه اش بد می ستتوخت. واوعا اگر روزی می رستتید که 

از نگفتن، در بتابتت نوال بود، چته حستتی به وجدانش می فهمیتد من ور او 
 دست می داد؟
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 آره. می دونم.-
 صدایش کمی تمام شده به ن ر نمی رسید؟

چند روزیه دنبال کارهاش نرفتم. می تونی فردا یک ستتر بری به این آدرستتی -
 که بهت می دم؟

اردالن ستتر تکتان داد. جو آن وتدر خوب بته ن ر نمی رستتید که مزه ب،راند. 
مواتتو  را جدی می دید. نمی دانستتت چه مواتتوعی، اما هر چه که بود 

 جدی بود.
 باشه. فق  برم اونجا چیکار؟-

 مکثی کرد و س،س بی تردید گفت:
 می خوام به مرایه کمک کنم.-
 یک زنگ بزن به گلبرگ بگو بیاد پایین! امشب شام رو اینجا باشین.-

 ر برسد.لبخند زد. لبخندی که سعی می کرد واوعی به ن 
نه عزیز! باشته یک شتب دیگه. می دونم خستته ست. نمیاد. از اون گذشته -

 شامش رو درست کرده تا االن!
 اردالن ابرو باال انداخت.

از طرف خودت حرف نزن برادر من! اینجور که مشتخصه تو خسته ای، می -
خوای بری زود بخوابی. زنداداشتتم می خوای پاستتوز خودت کنی نمی ذاری 

 م بیاد.صداش کنی
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چقدر نیاز داشت که او یک امشب را حرف نزند. نگاه گذرایی به او انداخت. 
نگتاهی کته اگرچته گتذرا بود، اما توانستتت به اردالن بفهماند زبان به دهان 

 بگیرد و واژهایش را وورت دهد.
 از جا برخاست.

 منم دیگه برم. شما بیاین باال یک امشب رو!-
برای خودش پچ زد. "تو امشتتتب متا رو  اردالن خنتده اش گرفتت. زیر لتب،

 نخوری خیلیه."
 انیسه شنید و چشم غره ی نامحسوسی رفت.

نه مادر! باشته هر ووت هر دوتون سرحال بودین. منم فردا یک سر به گلبرگ -
 می زنم. نمی دونستم درگیره گردگیریه. به سالمت!

 خت.تا دم در بدروه اش کرد. با رفتنش، اردالن دست دور گردنش اندا
عشتتقم، پستترت امشتتتب خیلی بی اعصتتتاب بود. من می گفتم "و" این -

 اینجوری نگام می کرد.
 ادای نگاه های جدی ارسالن را درآورد. به جمالتش آب و تاب داد.

جون خاتون بد گرخیدم ازش! از اون شتتب هایی بود که می تونستتت ستترم -
 رو فدا کنه.

 جان خرید. بادی به غبغب انداخت و لبخند نرم مادرش را به
 باز خوبه من عاولم. به هر حال یک سری رفتارهایی هست که...-

 انیسه با خنده سعی کرد دستش را از دور گردنش باز کند.
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عتاولته ی من! این دستتتتت رو بردار تا خفه ام نکردی. انقدرم با این حرف -
 هات من رو نخندون.

 اردالن چشم درشت کرد.
 ری؟این یعنی به عاول بودن من شک دا-

 سر تکان داد و ناچ ناچی کرد.
بابا از اولش نبودی ببینی. از اون شتب هایی بود که می خواست خیر خشم -

بهم برستتونه. کافی بود یکم دیگه حرف می زدم؛ وبل از اینکه ستتر برستتی، 
 خونم رو کف خونه می ریخت. فق  دلم واسه گلبرگ طفلکی می سوزه.

 انیسه متفکر، چشم ریز کرد.
 کی اومد؟ارسالن -

 به پیروی از مادرش، با مسخره بازی چشمانش را ریز کرد.
 درست یادم نیست، اما یک دوساعت پیش بود به ن رم.-

 انیسه به ادایش، پشت چشمی رفت و راهش را به طرف آش،زخانه ک  کرد.
 روزی که تو یکم آدم بشی حتما بهشتم رو تو این دنیا دیدم.-

 اردالن خندید.
ودت رفتی تو فتاز جنتایی؛ منم گفتم همراهی کنم، بلکه ختب متادر من! خ-

 فضا معنویات جنایت بگیره. بد کردم خواستم به حرفات پر و بال بدم؟
 دستانش را باال گرفت و به زیر بغلش نگاه کرد.

 بیا! دیدی چی شد.-
 انیسه به سمتش برگشت و منت ر ادامه ی حرفش، دویق شد.



wWw.Roman4u.iR  186 

 

 ریز خندید و ااافه کرد.
 به حرفات پر و بال بدم، کر  و پرم ریخت.خواستم -

 انیسه با تاسف برایش سر تکان داد.
 تو اگه آزمونت رو هم وبول شده باشی، بعید می دونم تو مصاحبه بگیرنت.-

 خا  های فرای روی شانه اش را تکاند و ویافه گرفت.
می تونن نگیرن؟ هم ین براشتتون دلبری کنم، ستترم دوئتل عتاشتتقانه راه -

 بندازن.
 فیگور ورزشکاری گرفت و نیم ه بازویش را نشان داد.

یک ماه دیگه برم باشتتگاه آس می شتتم. دیگه عمرا بتونن نه بگن. اون وستت  -
 مسطا دو تا ور و ومیش هم می رم محوم شن.

 خنده اش را که دید، شیر شد و لحنش را الت منشانه کرد.
وی هوا می دستتت کم گرفتیمون خاتون! دیر نیستتت روزی که من رو هم ر-

 زنن.
 با افسوس و نمایشی سر تکان داد.

 حیف من که وراره بشم طعمه ی اون جماعت گرگ!-
 آهی کشید که انیسه برای جلوگیری از بیشتر حرف زدنش گفت:

 برو سر کوچه چندتا دونه تخم مرا بگیر یک چیزی درست کنم برای شام!-
 اردالن، گویی که بادش خالی شده باشد لبش ک  شد.

واستته تخم مرا اصتترار می کردی ارستتالن، گلبرگ رو بکشتتونه پایین؟ بابا -
 خدا مصلحت دونسته پس!
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 سر بلند کرد.
 خدایا شکرت! امشب آبرومون رو خریدی.-

 انیسه خندید و صدایش را باال برد.
 برو پسر!-

متوجه شتتد که در دهانه ی در ایستتتاده. به روی خودش نیاورد و بی توجهی را 
 نش کرد.پیشه ی چشما

 ارسالن؟-
دلش پوزخند زد. لعنت به این زمانه! روزهایی بود که از نبودنش می ترستتید، 

 حاال...
حاال چه؟ واوعا حاال جایگاهش کجا بود؟ حس می کرد احستتاساتش، میان 

 همان شبیخون هولنا  درد، گم شده.
 شام نمی خوری؟-

 !  زنانصدایش می لرزید؟ اینبار، پوزخند پشت لبش رسید. تنها صال
گلبرگ آب دهتانش را وورت داد. چرا گتاهی تتا این حد بی بنیه می شتتد؟ از 

 این رفتارش که هر دم صدایش به لرزه می افتاد متنفر بود.
نزدیکش شتتد. باالخره که چه! نمی توانستتت که تا آخر عمر بالتکلیف بماند 

 و برای سرسنگینی هایش بغ  کند.
که روی پیشانی اش بود نگاه  روی تخت نشتستت. زیر چشتمی، به دستانش

کرد. این بی تفاوتی ها اذیتش می کرد. چطور می توانستتت اینگونه خاموش 
 بماند؟
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 تا...-
 سرفه ای کرد تا صدایش صاف شود.

تا کی می خوای ستتاکت بمونی؟ چرا چیزی نمی گی؟ ووتی دید ارستتالن -
 وصد ندارد حرف بزند، م*س*تقیم به صورتش زل زد.

ارستتالن! این ستتکوتت بیشتتتر از هر چیزی آزار دهنده س. با من حرف بزن -
من اشتتتبتاه کردم، درستتتت! خودمم این رو پتذیرفتم، ولی هیچ از خودت 

 پرسیدی که چرا اینکار رو کردم؟ 
 وبل از آنکه او ادامه دهد، ارسالن از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون زد.

هی کدام از راهکارهای کفری از رفتنش، سرش را میان دستانش گرفت. چرا 
فریتده جواب نمی داد؟ خنتده ی بی رمق و دردنتاکی کرد. چقتدر او خوش 

 خیال بود که فکر می کرد ارسالن با چهارتا ناز و عشوه رام می شود. 
 بدش می آمد، از اینکه ارسالن سست عنصر نبود بدش می آمد.

 نداشت.گرمایی که در رابطه شان بود اصال با این اخالوش تشابهی 
بتاز هم خنتدیتد. فریده فکر می کرد ارستتالن ستترد مزاج شتتده. اما او می 
شتتنتاختش. می دانستتتت ووتی ارستتالن حس کنتد ورار استتتت از نیتازش 

 سواستفاده شود محال است با این چیزها وا بدهد.
خودش را به پشتتت، روی تخت پرت کرد و به خیالش آمد، شتتاید هم حق با 

 ور عشوه بریزد تا ارسالن را خام کند.فریده بود و او بلد نبود چط
 به جای خالی اش روی تخت نگاه کرد. این روزها فق  فراری اش می داد.
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چشتم بستت. اگر ورار به شتمارش دردهایش بود، حسابش از دستش در می 
رفت. لبخند زد. لبخندی که دعایی عجیب در پستتش بود. دعایی ترستتنا ، 

 در ورای ناامیدی!
 ماده به خدمت همیشه در راه!و اما فرشته های آ

حس خفگی، تمتام بدنش را لمس کرده بود. احستتاس می کرد کستتی روی 
صتورتش خم شتده و وصد بند آوردن نفسش را دارد. خس خس سینه اش آن 
وتدر وااتت  بود کته چشتتمان بستتته اش را باز کرد. به زحمت روی تخت 

 نشست. نفسش داا بود و کشدار!
وورت داد. درد ولبش، باعث شتتد ستتینه اش را در آب دهانش را به جان کندن 

 چنگ بگیرد. یادش نمی آمد ور  هایش را کجا گذاشته!
باز هم نفس کشتید. کشتیده تر و عمیق تر! دست روی تخت گذاشت و بلند 
شتتد. لبانش آرام تکان می خورد و نام ارستتالن را زمزمه می کرد، اما دریغ از 

 صدایی که به گوش کسی برسد.
 تکیه داد و ودم به ودم را جان داد برای هوایی بیشتر! به دیوار

چشتمانش ستیاهی می رفت. ولی نمی خواست شکست را ب،ذیرد. شکستی 
 را که مدیون دعای وبل خوابش بود.

باالخره از اتاق خارج شتتد. فق  همان خدا می دانستتت چقدر غیرت کرد تا 
 پخش زمین نشود.
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روی مبل نزدیک به آش،زخانه دید. یاس نگاه تار و از ستو رفته اش، ارسالن را 
و ناامیدی مشتوق های سترستخت زمین زدنش شده بودند و دائم در گوشش 

 فریاد می کشیدند "تو نمی رسی!"
 و اویی بود که از پا افتاده، فق  آخرین امیدها را فدا می کرد.

نفس کشتید و با خودش شمرد. "یک! خدا با من است" گام برداشت و دم نزد 
 دا سست شود.تا مبا

 "دو! اینجا آخر خ  نیست."
بی فروا به دنبال کلید برق گشتتت. "ستته! تو را به جان نوالت. برای نوالی که 

 نمی دانی کجاست."
دستتش از دیوار جدا شد و به شی ای رسید که در اوج ناامیدی، عجیب امید 

 به ن ر می رسید.
ناهنجار شکستنی  آخرین امید شتد آخرین نفس و او را از پا انداخت. صدای

که در خانه پی ید، ارستتالن را از خواب پراند. تاریکی اطرافش، دلیلی بود تا 
به درستتتی نتواند خودش را پیدا کند. گی ، در تاریک روشتتن خانه چشتتم 

 گرداند. 
بی نتیجه از چشتتم گرداندن بی ثمر، به پشتتت گردنش دستتت کشتتید. از جا 

کرد. لح ه ای از روشتن شدن خانه برخاستت و کورکورانه کلید برق را دنبال 
چشتتم بستتت، تا به نور عادت کند چند ثانیه ای طول کشتتید. خواستتت ستتر 

 ب رخاند که نگاهش روی یک نقطه خشک شد.
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گلبرگی که با موهای پریشتتان، میان خرده های گلدان شتتکستتته شتتده دراز 
 کشتتیده بود و باریکه ی خونی که بازویش را رنگین کرده بود بیشتتتر شتتبیه به

 خوابی عذاب آور می ماند، تا یک حقیقت!
چشتمان گشتاد شده اش، دو دو زد. بی توجه به خرده  های گلدان، به طرفش 

 پا تند کرد.
نگران، روی صتتورتش زد و پیتاپی صتتدایش زد. پلک های بستتته اش هیچ 
نشتانی از بهوش بودن نمی داد. ترسیده دست زیر زانوانش گذاشت و بلندش 

 کرد.
 ایش پی ید را نادیده گرفت و تندتر گام برداشت. سوزشی که در پ

روی مبل گذاشتتش و به طرف آش،زخانه تقریبا دوید. در کابینت ها را یک به 
 یک باز کرد و آشفته، خدا را صدا زد.

بالخره ور  هتا را در یکی از کتابینتت هتا پیتدا کرد. لیوانی برداشتتت و بتا 
 ت.دستانی که می لرزید، آن را زیر  شیر آب گرف

 تا به گلبرگ برسد نصف آب درون لیوان ریخته بود. شانه هایش را بلند کرد.
 هول، ور  را به خوردش داد.

بی عکس العمتل بودن او، ت،ش های ولبش را باال برد. پریشتتان، پشتتتش را 
 ماساژ داد.

 گلبرگ؟ -
موهای روی صتتورتش را کنار زد و پاف در دهانش خالی کرد. یکبار، دوبار، 

 چندبار!
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 پلک هایش که تکان خورد جان گرفت و جان داد؛ مرد و زنده شد.
 یقه اش را پایین تر کشید.

 نفس بکش! گلبرگ؟ صدام رو می شنوی؟-
 از آبی که کنار دستش بود به صورتش پاشید.

 باالتر کشیدش. دلش می سوخت. از این حال گلبرگ بدجور می سوخت. 
لعنتت به منی که تو رو تنها بلنتد شتتو لعنتی! لعنتت بته تو! لعنتت بته من؛ -

 گذاشتم.
گلبرگ صتداها را می شتنید و نمی شنید. گویی از فرس  ها فاصله، آوایی پچ 

 پچ وار به گوشش می رسید.
 ورصی که درون دهانش آب شده بود، کامش را زهر کرد.

 ارسالن دوباره صدایش زد. نشاندش و به صورتش دست کشید.
 دانست چگونه خدا را شکر کند. لب های گلبرگ تکان خورد و او نمی

 ارسالن!-
صتدایش اگرچه خیلی آرام بود. اما برای ارستالنی که تماما گوش شده بود تا 

 او لب باز کند این صدا بلند هم بود.
او را به پشتتت، به خود تکیه داد و دل گرفته، پیشتتانی اش را روی شتتانه اش 

 گذاشت.
. بودنش یک درد بود و نبودنش این زن با تمام اشتتتباهاتش، باز هم عزیز بود

 دردی دیگر!
 پچ زد.
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 تو که من رو کشتی لعنتی!-
 چشم بست. حاال که نفس هایش را می شنید خودش هم نفس می کشید.

لیلیم شتتتدی و نفهمیتدم چطور؛ درد شتتتدی و نفهمیتدم چطور! تو خوده -
نتدونستتتنی. هم دردی و هم مرهم! هم زهری و هم پادزهر! تو چی هستتتی، 

 هستی؟ از کجایی؟کی 
او پچ می زد و گلبرگ، گی  آغوش آشتتنایش نفس می کشتتید. نمی شتتنید او 
چه می گفت. برایش در آغوش بودن ارسالن کافی بود. دعای وبل از خوابش 
را پس گرفت. یک وطره، مصرانه از گوشه ی چشمش چکید. پس کی زندگی 

 اش شیرین می شد؟ 
و بود، نوال بود، یک تازه از راه کتاش روزی می رستتید همه چیز خوب بود. ا

 رسیده بود...
 ولبش آه کشید و کنجی کز کرد. غریب شده بود و غریب پناه!

اردالن، بندهای کتانی اش را کیپ بستت و پوشه ی درون دستش را جا به جا 
کرد. در فکر مصتتاحبه اش، همینکه دروازه را باز کرد یک جفت کفش پاشتتنه 

د. ابروانش از تعجب باال پرید. در ذهنش بلند مقابل چشتتمانش پدیدار شتت
نقش بستتت"صتتاحب این پاها عجب توانی دارد." مردمک هایش را به طرف 
صتاحبش ستوق داد که با دیدن ستر و واتعش، چشتمانش درشت تر شد." 

 اینکه اواا  صورتش از پاهایش بدتر است." 
 صدای زن بلند شد.

 گلبرگ اینجا زندگی می کنه؟-
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 تشکر! صاف ایستاد و دروازه را پشت سرش بست.گلبرگ؟ چه از خود م
 گلبرگ خانم من ورتونه؟-

 زن نیشخند زد و با یک کنایه خاصی، کشیده تایید کرد.
 بله. گلبرگ خانوم!-

 گوشه ی لبش را خاراند و با حالت تحقیرآمیزی به سرتاپایش نگاه کرد.
 امرتون؟-

 زن متوجه نگاهش شد و اخم درهم کشید.
 پیگیر کارهاش هستی؟همیشه انقدر -

 یک حسی می گفت این زن، بد شر دارد.
 همیشه! چطور؟-

خشتم در چشتمانش خروشتید. همینش مانده بود که این پسرب ه بازی اش 
 دهد.

 نزدیکش شد و خواست که سرجا بنشاندش.
ببین پستر! اصال ووت و حوصله ی اسباب شدن برای هیجانات نوجوانانت -

بذار کنار! حاال هم برو کنار می خوام برم پیش رو نتدارم. پس بازی لغات رو 
 گلبرگ و دخترش!

نوجوان؟ استباب؟ گلبرگ و دخترش؟ خندید. از همان خنده های مخصو  
 به خودش، در مواو  ویژه!

 ابرو باال داد.
 پسر؟-
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 سر تکان داد و لح ه ای لب زیرنش را به دندان گرفت و ول کرد.
 به چانه اش دست کشید.

 از نو  نوجوانانه اش!هیجان، اونم -
 جدی شد و چشم در چشمش دوخت.

 نمی شناسمتون خانم! بفرمایید لطفا!-
 زن، عصبانی نفس کشید.

 دختردایی گلبرگم! بیا اینور کارم باهاش واجبه!-
گویی که به گوش های خودش شتتک داشتتته باشتتد، ستترش را به عالمت 

 نفهمیدن ک  کرد.
 نفهمیدم. دختردایی؟-

 یک شد.ابروانش بهم نزد
 از کجا بدونم راست می گین؟ تا االن کجا بودین که من ندیدمتون.-

زن خواستتت دستتت به ستتمت آیفون ببرد که اردالن جلویش ایستتتاد و اجازه 
 نداد.

تو چیکتاره ی گلبرگی کته اینجوری وکیتل وصتتیش شتتدی؟ می گم کارم -
 باهاش مهمه.

 باهاش مهمه برو نیستتت. تا یکی دو هفته دیگه هم بر نمی گرده. اگه کارت-
 همون دو هفته بعد بیا!

مشتتتش را بته کف دستتتش کوبیتد و "لعنتی ای" زیر لتب پچ زد. به طرفش 
 برگشت.
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 کجا؟ با دخترش رفت؟-
 اردالن چشم ریز کرد. انگار یک خبرهایی بود، نه؟

نمی دونم. به وول خودت وکیل وصتیش که نیستم از جایی که می ره با خبر -
 باشم.

 نگاهش دویق شد.خشمگین در 
 تو که راست می گی! با این اخالوت از ساعت آب خوردنشم خبر داری.-

 ووتی چهره ی مصمم اردالن را دید، بی نتیجه زبان باز کرد.
 حداول یک کالم بگو با دخترش رفت یا نه!-

دیگر شتک نداشتت که حدستش درست است و یک خبرهایی از نوال به این 
 زن رسیده.

ن ری در کوچه چرخاند. ستر صب  بود و چیزی نمانده بود همسایه ها بیرون 
 بزنند. صحبت کردنش به این صورت، چندان روی خوشی نداشت. 

به این زن هم نمی آمد برای یللی تللی اش صتتب  به این زودی شتتال و کاله 
 کند. بی تردید مسئله ی مهمی بود.

 می خوای بدونی؟-
 تاییدش را که گرفت گفت:

دوتا خیابون باالتر یک کافه هستتت. فکر نمی کنم االن  باز باشتته. ولی بهتر -
 از اینجا حرف زدنه.

اردالن طبق ورار، مقابل کافه ایستتاد که با شتنیدن بوق ماشتینی سر برگرداند. 
 با دیدن زن، درون پژوی سفید رنگ، به سمتش رفت.
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 در ماشین را بست و به مقابلش چشم دوخت.
 بل حرف!حرف، در مقا-

 به صورتش نگاه کرد.
 عین یک جور مبادله ی کاال به کاال!-

 خوب عصبانیتش را در  می کرد، اما...
داری بته این نتیجته می رستتی اونقتدرام که فکر می کردی نوجوون به ن ر -

 نمی رسم، می دونم.
 لب ک  کرد.

 خوبه که به این نتیجه برسی. منت رم!-
گیر بود. و اال می دانستتت چگونه زن، محکم لتب فشتترد. حیف که کارش 

 جواب این پسر  خودخواه را بدهد.
 چی می خوای بشنوی؟-
اینکته از نوال چی می دونی. از کجتا می دونی وارد ایران شتتتده، و البتته -

 چطور! و اینکه تو این وس  دویقا چه نقشی داری.
انقتدر من رو تو خطتاب نکن. کم کمش ده ستتتالی ازت بزرگترم. پس -

جم  کن ووتی با یک خانم حرف می زنی. از این گذشتتته، من  حواستتت رو
 چرا باید این چیزها رو برات بگم؟ مگه تو کی هستی؟

 اردالن شانه باال انداخت و دست به دستگیره برد.
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رفتار من، درستتت آینه ی رفتار خودته. "تو" خطاب شتتدم که "تو" خطابت -
ی تونی نگی و من هم نگم می کنم. در رابطه با دونستتنشم، هر طور مایلی. م

 اون چیزی رو که می خوای.
 هول از اینکه برود تند گفت:

 خیلی خب! بشین بهت می گم.-
 اردالن که آرام گرفت، او شرو  کرد.

من یک جورایی دوستت عمه ی نوال هم می شتم. نمی دونم می شناسی یا -
نوال نته! دوستتت مهتتاب. نوال و پدرش، در حالی از ایران خارج شتتدن که 

حتی یک درصتتد هم رااتتی به رفتن نبود. حتی تو فرودگاه هم می خواستتت 
فرار کنه. ولی خب به هر جون کندنی بود رفتن. بماند که چه ها شتتد و چه ها 
گتذشتتت. دو هفته پیش دوباره برگشتتتن. نمی دونم چطور، چجوری؛ نوال 

د و بند ز تونستتت بهروز رو ب،ی ونه و از دستتتش در بره. اینکه این میون با کی
کرد تا بتونه در بره رو هم نمی دونم. فق  باید بدونم اون کجاستتت. فکر می 

 کنم به اندازه ی کافی بهت اطالعات دادم. حاال یک کلمه بگو کجا رفتن؟
اردالن، مات شتتد و شتتوکه! دستتتگیره را لمس کرد و پوشتته اش را ستتفت تر 

 گرفت.
هیچ خبری نتداریم.  گلبرگ تنهتاستتتت. نوال حتی زنتگ هم نزده. متا ازش-

دیگه هم دور و بر خونه ی ما ن،لک! همیشتته انقدر مصتتالحت آمیز رفتار نمی 
 کنم.

 داداش کارگاهی؟-
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 برای تاکسی دست تکان داد.
 دربست!-
 من تا یک رب  دیگه اونجام. یک چیزهایی فهمیدم.-

درون تتاکستتی نشتتستتت و همتانطور که پاهایش را تکان می داد فکر کرد، 
نون استتت و نمی تواند با نوال در ارتبا  باشتتد. تا آن جایی هم مراتتیه که کا

که او به یاد داشتتت نوال دوستتت و رفیق چندانی نداشتتت. پس چطور می 
 توانست با کسی تبانی کند و از دست بهروز فرار کند؟

 جروه در ذهنش خورد و پاهایش ثابت ماند. یونس! اما آخر یونس که...
رفت. یک بوق، دو بوق؛ نه! خبری نبود. شتتماره ی دوستتت مشتتترکشتتان را گ

حتما خواب بود. وط  کرد و دوباره زنگ زد. می دانستتت عادت به ستتایلنت 
 کردن گوشی اش ندارد.

 صدای خواب آلودی که در گوشش پی ید، کمی امیدوارش کرد.
 خوبی کاوه؟ از یونس خبر داری؟ کارش دارم.-

 صدای آن طرف خ  بدجور حرصی بود.
 ! کله ستتحر زنگ زدی خبر اون والتاق رو ازم بگیری؟ من چه خوبی مرد-

از کجا بدونم اون ستتگ پدر کجاستتت. هنوز طلب یک ستتاله اش رو با من 
صتاف نکرده. دهنم ستترویس شتد از دستتت بابام انقدر که به روم آورد. د اگه 

 می دو...
 اردالن که دید کاوه خیال کوتاه آمدن ندارد میان حرفش پرید.

 ش! ببخشید مزاحم شدم. خداحاف !خیلی خب دادا-
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بتاید می فهمید یونس کجاستتت. اما از کجا؟ چطور؟ باید مادرش را متوجه 
می کرد که حواستش به گلبرگ باشد. بعید نبود آن زن به اصطال  دختردایی، 

 باز هم سر و کله اش پیدا شود. 
گلبرگ حتی اگر یک درصتتد می فهمید که دخترش از دستتت بهروز هم فرار 

 و مکانش مشخ  نیست حتما کارش به بیمارستان می کشید. کرده
 فریده سینی را از دستش گرفت.

بشتین بابا! اومدم خودت رو ببینم درستت و حستابی از حالت با خبر شتم، -
 نیومدم که پذیرایی بشم.

 گلبرگ کنارش نشست و لبخند زد.
 ممنون که اومدی. واوعا نیاز داشتم که با کسی حرف بزنم.-
 اهات حرف نمی زنه؟هنوز ب-

 سرش را به دو طرف تکان داد و بی حوصله لب باال کشید.
نه! فق  در حد یک ستالم و خداحاف  که انقدر آروم می گه، گاهی صداش -

رو نمی شتنوم. اینم مدیون حال خرابی ایم که نصتف شتب عایدم شد. وگرنه 
 که اصال نگاهمم نمی کرد.

 نیشخند زد.
و نصتف شب نمیرم نیوفتم رو دستش، میاد تو  االن هم از ترس اینکه شتب-

 اتاق می خوابه. وگرنه کال داشت جای خوابش رو هم عو  می کرد.
 فریده دست روی پایش گذاشت.
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نمی خوام ستترزنشتتت کنم گلبرگ! این رو وبال هم بهتت گفتم. من کته به -
عنوان یک دوستتت دارم به وضتتیه نگاه می کنم هضتتمش برام راحت نیستتت، 

اون که وبال هم؛ با توجه به گفته های تو اعتمادش شتتکسته شد.  چه برسته به
بتایتد بهش فرصتتت بدی. کنار اومدن با اینکه تو ب ه دار نمی شتتی از یک 

 طرف، از طرفی هم پنهان کاریت! خودت بودی چیکار می کردی؟
 گلبرگ، م*س*تاصل سرش را بین دستانش گرفت.

ی باور کن خستتته شتتدم. از همته ی این هایی رو که می گی وبول دارم، ول-
اینکه اینجور بهم بی توجهه دارم دیوونه می شتتم. دارم به یک حس خنثی می 

 رسم. از این حس می ترسم.
درکتت می کنم عزیزم! ولی بتایتد صتتبر کنی. وبول کن کتارت نیاز به زمان -

 داره.
من دوستتش داشتتم. شترایطم طوری نبود که عاوالنه رفتار کنم. رفتن نوال، -

ستتمین، حرف های ستتهراب؛ همه و همه باعث شتتد نتونم اونجور که  نبودن
 باید تصمیم بگیرم.

 اسم نوال را که آورد دوباره دلش زخم خورد و بغ  بی  گلویش نشست.
نبود نوال بته اندازه ی کافی برام دردنا  هستتت، دیگه ستترستتنگینی های -

 ارسالن برام وابل تحمل نیست.
 فریده بازویش را نوازش کرد.

ی دونم جانم! انقدر غمگین نباش، دل منم گرفت. اصتتال تو مگه نمی گی م-
ارستالن به خاطره حالت، شتب ها رو پیشت می مونه! خب این خودش یک 
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نشتتونه ستتت که بفهمی اون دوستتت داره. اون فق  دلخوره. تو به حرف من 
گوش کن. یکم صتبر به خرج بده، خیلی زود همه چیز درست می شه. حاال 

 ای غمبر  زدن. می خوام بهت راهکار بدم.هم بخند ج
 گلبرگ بی رمق خندید و دستش را به نشانه ی نفی تکان داد.

 بی خیال بابا! هی کدوم از راهکارات روی ارسالن جواب نمی ده.-
 فریده چشمک زد و به بازویش کوبید.

 حتی موارد مثبت هیجده؟-
 باز هم خندید.

می خوره اینجوری درباره اش فکر حتی موارد مثبت هیجده! اصتتال بهش بر -
 کنم.

 فریده خنده ای کرد.
هی ی پس. راهکارم منتفی شتد. من هنوزم می گم ارسالن سرد مزاجه، باز -

 تو بگو نیست.

*** 
نفس نفس زد و دویتد. حس می کرد چیزی نمتانده از هوش برود. به پشتتت 

شتر بی سترش نگاه کرد. ستایه ها خیلی نزدیک به ن ر می رستیدند. توانش را
در پاهایش ریخت و با ودرت افزون تری دوید. هق هق گریه اش با دویدنش 
به آن حالت، اواتتا  ولبش را نابه ستتامان کرده بود. برخورد باد به صتتورت 
خیس از اشتتکش، گونته هایش را ستترد می کرد و به او می فهماند که نفس 

 های آخر است.
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تاریک روشن هوا به جاده خدا رو صتدا زد و نجات طلبید. نگاهش که در آن 
 خورد، جان به تنش دوید. لبش حاال، فق  شکر می کرد و می خندید.

نزدیک به جاده، همانطور که می دوید یکبار دیگر به پشتتت ستتر برگشتتت. 
ستایه ها ناپدید شتده بودند. لب های لرزانش به لبخندی پرس،اس باز شد که 

شتتم بدوزد. نور خیره ای بوق های متوالی ماشتتینی واداراش کرد به روبرو چ
کته در مردمتک هایش جای گرفت، با بوق ممتددی که در گوشتتش پی ید، 

 آخرین خاطراتش از دیدن دنیا بود.
استتترس و دلشتتوره امانش را بریده بود. دوباره بلند شتتد و از پنجره به کوچه 
نگتاه کرد. ستتحرگتاه بود و این ااتتطراب بتدجور آزارش می داد. بته طرف 

به شکمش نگاه کرد که با نفس هایش، آرام باال و پایین می  ارستالن برگشت.
شتد. به آستمان چشتم دوخت. گویی او هم آشوب بود که اینگونه کدر و بی 

 ستاره، سقف ساخته بود.
دستتت روی ولبش گتذاشتتت و در دل زمزمه کرد"خداوندا همه چیز خوب 

 باشد." 
تاد. کنار پنجره ایستتبه طرف درآور رفت. تستتبی  تربت را برداشتتت و دوباره 

تربت را روی ولبش گذاشتت و چشتم بستت. امشب آرام نبود. از سر شب تا 
به حال دلش در جوشتتش بود. انگار که واصتتد  احستتاس، واصتتد خبرهای 

 شومی بود.
آب دهتانش را وورت داد. این بی دلیل بغ  کردن هایش دلیل که نداشتتت، 

 داشت؟
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 نفس کشید و دوباره دعا زمزمه کرد.
 الله اکبر اذان که به گوشش رسید لب زد:صدای 

خدایا تو رو به بزرگیت وستم نوالم ستالم باشه، پدرم، مادرم، سمین... همه -
و همه خوب باشتتن. خودت می دونی که دیگه تحمل درد رو ندارم. پرم خدا! 

 از دردها و امتحاناتت پرم! نذار سرریز بشم.
که دلش را رها نمی کرد؟  تربت را میان دستتتانش فشتترد. این چه آشتتوبی بود

دستتی که روی شتانه اش نشست، او را از جا پراند. چشم باز کرد که ارسالن 
 خواب آلود و اخم کرده را دید.

 چی شد؟ خوبی؟ -
بی حرف، روی تک به تک اجزای صتتورتش چشتتم گرداند. چقدر این مرد را 
دوستتت داشتتت. ووتی اینگونه نگرانش می شتتد دلش می خواستتت برایش 

 د.بمیر
چه می شتد اگر می بخشیدش؟ چقدر نیاز داشت از دل آشفتگی هایش برای 
ارستالن بگوید و های های در آغوشش گریه کند. آنووت شاید راحت تر می 

 شد با دلتنگی ها کنار آمد.
 شانه اش که تکان خورد به خودش آمد.

 ور  هات رو خوردی؟-
 اهمیتی داشت ووتی ستر تکان داد و نگاه از او گرفت. دیگر خوب بودنش چه

 زندگی اش آن ودر بی ثمر به ن ر می رسید. 
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اعتراف می کرد آدم اتتعیفی بود. اتتعیف بود که تحمل وهر و ستترستتنگینی 
 های ارسالن را نداشت. 

آستمان غمگین؛ ابرهای ستیاه؛ ماهی که پشتتت گرفتگی مه ها پنهان بود، هر 
 ترسید. کدامشان معنایی می دادند و او از تفسیر این معانی می

ارستالن، تستبی  تربت را دید و فهمید باز هم لیلی اش گرفته است. چشم به 
نیم رخش دوخت. گلبرگ را می شتتناخت. اینگونه که می شتتد یعنی باز هم 

 دلتنگ بود. حاال یا دلتنگ نوال و خانواده اش؛ و یا دلتنگ...
وز هم هنچقدر از هم فاصتتله گرفته بودند. بیشتتتر از یک ماه گذشتتته بود و او 

نتوانستته بود پنهان کاری گلبرگ را هضتم کند. برایش سخت بود. سخت بود 
از کستتی زخم بخورد کته ورار بود مرهم زخم هتایش بتاشتتتد. پیش خودش 

 گفت، کاش دلیل گلبرگ برای این پنهان کاری بزرگ باشد.
راستت بود که می گفتند هیچ کار خدا بی حکمت نیستتت. اگر آن روز نرگس 

لبرگ عصتتبی نمی شتتد، این پنهتان کاری ورار بود تا کی ادامه نمی آمتد و گ
 یابد؟ 

آه کشتید و پشتت سترش ایستاد. با خودش که تعارف نداشت. او هم دلتنگ 
بود. دلتنتگ روزهتایی کته لیلی اش لبخنتد بزنتد و او عشتتق کنتد؛ دلتنتگ 

 لطافتش؛ و حتی...
 پوزخند زد و دلش ادامه داد؛ دلتنگ بد شکی هایش!

 کنار گذاشت و این بار ولبش را راهنما کرد. فق  همین امشب را!تردید را 
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دستتتتانش را بتاال برد و بتا تمتام دلخوری ها، اما راتتایتمند، کمرش را در 
 برگرفت. 

دستتتش را از روی شتتکمش عبور داد و او را به همان حالت پشتتت کرده، به 
 خودش تکیه داد. لرز نشتتستتته در تن گلبرگ را خوب حس کرد. می دانستتت
چقتدر تعجتب کرده. امتا... دل بود دیگر! گتاهی اختیار از کف می گرفت و 

 خودش عنان به دست می شد.
ستر گلبرگ که روی ستینه اش نشتستت، ولبش آرام گرفت. همه چیز ایستاد. 

 ابر، ماه، آسمان، زمین... همه و همه!
فق  خدا می دانستتت گلبرگ چه حستتی دارد. اینکه در این لح ه ها دعایش 

اب شتتده بود و در آغوش ارستتالن بود، برایش درستتت همانند یک م*س*تج
 معجزه می ماند.

ارستتالن حلقه ی دستتتانش را تنگ تر کرد و ستترش را نزدیک موهای او برد. 
هیچ کس به اندازه ی مردان نمی توانستت در  کند عاشتق شدن با موی یک 

 !زن یعنی چه؛ نفس کشیدن میان ابریشم های پریشان و خوشبو یعنی چه
 اصال کسی بود که موی معشوق را لمس کند و روزی آن را از یاد ببرد؟

وجود داشتتت شتتخصتتی که ستتر میان موج های حریر مانند ببرد و عاشتتق 
 نشود؟

 خدا خوب حکمتی داشت از این نعمتش به زنان!
عطر ابریشتم ها را نفس کشید و جان گرفت. و باز هم تکرار کرد، کاش دلیل 

 کاری وان  کننده باشد! گلبرگ برای این پنهان
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لب هایش می خواستت شتانه هایش را هدف بگیرد که عقل نذاشتتت، منطق 
نذاشتت، دودلی ها نذاشتت. و در آخر تنها به سفت کردن حلقه ی دستانش 
بستتنده کرد. ولبش ستتر پایین انداخت و لب زد، گور پدر آرامشتتی که در آن 

 آسایش نباشد.
صدای داد و فریاد از بیرون باعث  مشتغول حستاب و کتاب های اخیر بود که

شتد متعجب، گوش تیز کند. هنوز آن یکی را هضم نکرد که محسن، یکی از 
 شاگردهای کارگاه، سراسیمه در اتاوش را باز کرد.
 حیران از روی صندلی برخاست و نگاهش کرد.

 چی شده؟ ب ه ها دعوا افتادن؟-
 محسن نفس نفس زد.

 رو بلبشو کرده. می گه به اون... نه آوا! یکی اومده جلوی کارگاه-
 مکثی کرد و سر پایین انداخت.

 روم به دیوار آوا! ولی هر چی از دهنش در میاد داره می گه.-
 ارسالن اخم کرد و همانطور که گام هایش را بلند برمی داشت، پرسید:

 مشتری بوده؟ ب ه ها خرابکاری کردن؟-
صداهایی که خبر از درگیری وبل از آنکه محستن جوابش را بدهد، با شتنیدن 

 می داد، به حالت دو از اتاق استراحت خارج شد.
 با نزدیک تر شدن به محل تجم ، متوجه ی صدای بهروز شد.

همزمان با درشتت شدن چشمانش، ابروانش هم باال پرید. بهروز دیگر اینجا 
 چه می خواست؟
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 اخم هایش، این بار سخت تر درهم تنید.
 تا بی آبرویی راه بیندازد؟ به چه جراتی آمده بود

 دست به یقه شدنش را که با یکی از ب ه های کارگاه دید صدایش را باال برد.
 اینجا چه خبره؟-

با صدایش، غلغله و شلوغی کمی خوابید. پرویز، کفری یقه اش را از چنگال 
 بهروز درآورد و خودش را عقب کشید.

 به طرفش برگشت.
 آوا این مرد  دیوون...-

حرفش تمام نشتتده بود که بهروز هم ون گرگی زخمی، وبل از آنکه به هنوز 
خودش بیاید به طرفش حمله کرد و مشتتتی زیر چانه اش نشتتاند. مشتتتی که 
باعث شتد  ارستالن حس کند فکش جا به جا شده و چند دویقه ای را گی  و 

 مات، ثابت بماند.
شتتتند همه در ب ته های کارگاه هم که انت ار یک چنین عکس العملی را ندا

شتو  رفتند. اما چیزی نگذشتت که با حمله ی دوباره ی بهروز، به خودشان 
 آمدند و برای مهارش پیش رفتند.

ارستالن، تا خودش را پیدا کرد و فهمید مشتت چه کسی به چانه اش خورده، 
سترش به جوشتش افتاد. خشتم به جان تک تک سلول هایش افتاد و پیش از 

بهروز شتود، خودش میزبان شد و در کسری از  آنکه مهمان دوباره ی مشتت
ثتانیته مشتتتی ستتهمگین به صتتورتش زد. مشتتت خوردنش، آن هم مقابل 
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شتتاگردان و کستتبه ی محل، بدجور عصتتبانی اش کرده بود. یقه ی بهروز را 
 گرفت و محکم به دیوار کوباندش.

 خشمگین خروشید.
ه بتونی باشه ک شتانس بیاری امروز نفست رو نگیرم. خیلی باید دلیلت گنده-

 وصر در بری.
 دندان سایید.

 پس دهن باز کن و بگو چی انقدر بهت جرات داد؟-
بهروز هم کوتاه نیامد. ستعی کرد یقه اش را آزاد کند که ارستالن، خشن تر از 

 هر ووت دیگری این اجازه را نداد.
 پوزخند زد.

ه زن کمگه تو کی هستتی که جراتش رو نداشته باشم؟ تو یک بی عراه ای -
دوم مردم رو وتاپ می زنی و بعتدشتتم با حقه بازی دختر مردم رو فراری می 

 دی.
خشتتم، برای لح ه ی ارستتالن کم بود. تمایل به شتتکستتتن گردن بهروز در 
وجودش جوش می خورد. او را جلو کشتید و دو سته بار، پشت هم و متوالی 

 به دیوار کوبید.
 از حلقت بکشم بیرون.فق  دهنت رو ببند، وبل از اینکه زبونت رو -

بهروز هم وحشتتی شتتد. اواتتاعش آن ودر خراب بود که حتی یک درصتتد 
 تهدیدهای ارسالن هم برایش مهم نبود.

 دستش را باال برد و با ودرت یقه اش را آزاد کرد.
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من و از چیزایی که خورا  روزانمه نترستتون. به من بگو دخترم کجاستتت؟ -
 نوال رو کجا بردی لعنتی؟

 کرد. ارسالن غی 
 نوال دختر توئه! اونووت داری سراغش رو از من می گیری؟-

 چشمان بهروز سر  سر  بود.
 د اگه توی بی نامو...-

حرفش از دهانش خارج نشتده، این بار مشتتش را سهمگین تر از بار پیش در 
دهتانش کوفتت. طوری که بهروز نتوانستتت تعادلش را حف  کند و به زمین 

 افتاد.
 زد و چانه اش را وایم گرفت.کنار دستش، زانو 

 تمام تنش از حجم خشم می لرزید.
 این آخرین کوپنت بود برای زنده موندن. پس خوب حواستتت رو جم  کن.-

بهروز، رام نشتتتده و زخمی تر دستتتش را پس زد. خون درون دهتانش را تف 
 کرد و پشت آستینش را روی لبانش کشید.

 یک کالم بگو نوال کجاست؟-
یچ کدامشتتان هوای کوتاه آمدن ندارند و ممکن استتت اتفاق پرویز که دید ه

 بدی بیفتد به یکی دیگر از کارکنان اشاره داد.
 نزدیک ارسالن شدند و دستش را گرفتند.

 شما کوتاه بیا آوا! این مرد  که مشخصه دیوانه ست.-
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محستن، همراه با یکی از کاستبانی که پیرتر از ستایرین بود و به شکلی ریش 
 را کنار زد. سفید، جم 

 حاج کارم تسبیحش را دست به دست کرد.
 خوبیت نداره آوا ارسالن! صلوات بفرستین.-

 صدای صلوات اعیف و پرتردید جم  بلند شد.
 ارسالن خودش را از میان دستان پرویز بیرون کشید.

 زنگ بزنین پلیس بیاد این بی لیاوت رو جم  کنه.-
 چشم در چشمش زل زد.بهروز با نفرت از روی زمین بلند شد. 

امیتدوارم حق بتا تو باشتته و فراری دادن نوال کار تو نباشتته، چون اونووت -
 خیلی برات بد تموم می شه.

 پوزخند کینه توزانه ای زد.
بته اون زنتم بگو بی خیتالیش نستتبتت به دخترم رو تالفی می کنم. ایندفعه -

که انگار از  حتی نمی ذارم رد پتای نوال رو هم ببینته. یتک جوری می برمش
 اولم نبوده.

فرمتان را چرخاند و دستتتی به لب دردناکش کشتتید. مشتتت ناغافل بهروز 
بدجور حستتاب تمام کتک نخوردن هایش را درآورده بود. به خودش که نمی 
توانستت دروا بگوید، مشتت خوردنش پیش چشم آن همه آدم، برایش گران 

تنش به خانه در این تمام شتتده بود. نفستتش هنوز هم گرم بود. می دانستتت رف
اواتا  درستت نیستت. اما در حال حاار، گزینه ی مناسبی برای آرام شدن 
به ن ر می رستید. فکرش را نمی کرد فرار نوال آن ودر جدی باشد. به خیالش 
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یک وهر چند ستاعته استت. ولی شواهد امر چیز دیگری را نشان می داد. بی 
ر مسائل درهم پی یده حوصتله به پیشتانی اش دستت کشتید. چقدر این اخی

 شده بود.
از پیچ گذشتت و وارد کوچه شتتد. ماشتتین را مقابل خانه پار  کرد و همزمان 

 شماره ی اردالن را گرفت.
 جانم داداش؟-
 عزیز خونه ست؟-

 اردالن مکث کرد و س،س آرام پرسید:
 چیزی شده؟-
 تو کاریت نباشه. عزیز هست؟-

 اردالن ناچارا پاس  داد.
 ار درست می کنه. تو کجایی؟آره. داره ناه-

 حوصله ی جوابگویی نداشت. 
 خیلی خب! حاال بعدا حرف می زنیم. فعال!-

نته راه پس داشتتت و نه راه پیش! مجبور بود به خانه ی خودش برود؛ عزیز با 
 دیدن حال و روزش حتما بهم می ریخت. گلبرگ هم که...
لبرگ این بود که گ نفستی کشتید و کلیدش را از داشبرد برداشت. تنها امیدش

 این ووت از روز خانه نباشد، که البته بعید بود.
 پله ها را بی سر و صدا باال رفت و کلید را در وفل چرخاند.

 بوی ناشی از غذا در خانه، همان اند  امیدش را هم از بین برد.
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در را که پشتت سترش بست، گلبرگ متعجب از آش،زخانه خارج شد. نگاهی 
انداخت. با دیدن پیراهن نامرتب ارستالن، چشمانش گرد به راهروی ورودی 

شتتد. بی اراده جلو رفتت کته ن رش به لب خونی اش رفت. هینی کشتتید و 
 صدا بلند کرد.

 ارسالن! چی شدی؟ -
چشتتمتان دو دو زده و لحنش کتافی بود تا ارستتالن پی ببرد آمدنش به خانه 

رفته ه راه دستش گاصتال عاوالنه نبوده. بی حرف به سمت اتاوش رفت که میان
 شد.

 با توام ارسالن! چی شد؟ دعوا کردی؟-
 صدایش لرزید.

 ببینمت؟-
لح ه ای چشم بست. باید چه جواب می داد؟ به راهش ادامه داد و بی توجه 

 به واب وهر و سنگینی اش، آهسته لب زد:
 چیز مهمی نیست. یک مسئله ی جزئی بود.-

 روی تخت دراز کشید و در همان حال، دکمه های پیراهنش را باز کرد. 
 گلبرگ ثانیه ای ایستاد و س،س از اتاق بیرون زد.

با فکر اینکه بی خیالش شتده، پیراهنش را از تن کند و به پهلو شد. هنوز تنش 
 آرام نگرفته بود که گلبرگ با الکل و پنبه وارد شد.

و در شیشه ی الکل را باز کرد. پنبه را  در ستکوت، کنارش روی تخت نشست
 کمی به آن آغشته کرد و نزدیک به لبش برد.
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 ارسالن ناچی کرد و خودش را عقب کشید.
 زخم شمشیر که نخوردم، یک زخم سطحیه!-

 گلبرگ به چشمانش نگاه کرد.
می شتته برای یک بارم که شتتده بذاری کارم رو انجام بدم؟ تواتتی  که نمی -

 دی...
 و به گردنش نگاه کرد. چشم دزدید

کال ستختته باهام حرف بزنی؛ باشته. حرفی ندارم. ولی دلیل نمی شه چون -
 از من خوشت نمیاد به خودت آسیب بزنی.

ارستالن نمی دانست چه بگوید. اصال نمی دانست این چیزها چطور به ذهن 
گلبرگ رستتیده. در اوج بدبختی خنده اش گرفت. آستتیب؟ نکند واوعا چیزی 

 بود و خودش خبر نداشت؟ اش شده
نگاهش کرد. هنوز هم ستترش پایین بود. چهره ی آویزانش نشتتان می داد به 
باور حرف هایش رستیده. ستری از روی تاستف تکان داد. بی خیال بدخلقی 

 ها!
 خیلی خب! بیا اون نیم ه الکل رو بزن ببینم چی وراره عو  بشه.-

 دامه داد:دوباره خنده اش گرفت. به روی خودش نیاورد و ا
 فق  زودتر که آسیبش جدی نشه.-

گلبرگ تیکه اش را گرفت و لب فشرد. حیف که دلش نمی آمد، وگرنه حالش 
را بتا همین الکتل جتا می آورد. پنبته را نرم، روی زخم کشتتیتد کته چهره ی 

 ارسالن جم  شد. زود دستش را برداشت.
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 خیلی می سوزه؟ می خوای ی  بیارم؟-
از شتتد. جدی بود یا شتتوخی می کرد؟ آخر ی  چشتتمان ارستتالن، متعجب ب

 چه ربطی به زخم داشتت؟ چهره ی بی من ورش که نشان از شوخی نداشت.
نگاهش بند چشتتمان خیره ی گلبرگ به پنبه شتتد. چه اتفاوی افتاده بود؟ چرا 
زندگی شتتان اینطور شتتده بود؟ چرا گلبرگش آن ودر دستتت،اچه و بی حواس 

 شده بود؟
زیزکش داشتتت از دستتت می رفت. لعنت بر غرور آهی در ستتینه کشتتید. ع

لعنتی اش کته اجازه نمی داد پیش برود. حکایت خودش را می دانستتت. از 
یتک جتایی به بعد دیگر، مستتئله فق  پنهان کاری گلبرگ نبود؛ غرور بود که 

 اجازه ی پیش رفتن نمی داد.
لبرش از دیتدن اویی که آن ودر در دنیای خودش غرق بود دلش به درد آمد. د

 چرا در این دنیا نبود؟
از حالش منقلب شتد. سوزش ناشی از برخورد یکباره ی الکل با لبش باعث 

 شد "آخی" بگوید.
گلبرگ پنبه را انداخت. چشتتمان هول و گیجش، ارستتالن را حستتابی دلگیر 

 کرد. از خودش! از بی رحمی اش! همسرش...
 ت او بردارد.کشیده شدن دستش باعث شد نگاه خیره اش را از روی صور

 بیا بریم یک آبی به صورتت بزن. سوزشش داره اذیتت می کنه.-
 روی تخت نشست. مگر مهم بود این اند  سوزش ناچیز؟ 

 مهم بانوی منزلش بود که دلش کدر بود و گرفته!
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بی توجته به وارستتی گلبرگ، در حالی که خیره ی پلک هایش بود دستتت به 
 خود کشید.دور کمرش حلقه کرد و او را به سمت 

مکث گلبرگ و چشتمان ثابت مانده اش به روی ستینه ی ارستالن، نشان می 
 داد که به چه اندازه از این کار حیرت کرده.

 دست دیگرش را به زیر چانه اش برد.
نگاه گلبرگ، با ووفه باال آمد. ستترش را خم کرد و نزدیک ستتر گلبرگ شتتد. 

د و چشتتم بستتت آخرین مستتیر نگاهش را فدای صتتورتی های خوشتترنگ کر
 برای بخشش؛ گذشت؛ و پایان فاصله ها!

ب*و*سته هایش را دانه به دانه و نرم به روی لطافت تکرار نشدنی اش نشاند. 
 همه چیز را که نباید با زبان گفت. نه؟

 بعضی چیز ها هم نیاز به عمل داشتند، نه؟ 
نفس های تند شتده و لمس نمی که به لبش نشتستت حواستش را جم  کرد. 

فاصتتله گرفت. همراهی نکردن گلبرگ و اینطور اشتتک ریختنش فق  یک  آرام
معنی داشتتتت، اینکته بی رحمی اش بتدجور عزیزکش را دلتنتگ کرده بود. 
"گاهی الزم بود که غرورت را بشتتکنی و، ببخشتتی گ*ن*ا*هی را که اگرچه 

 حقت نبود، اما شاید الزم بود."
وه ای رنگش موهایش را پشتتت گوشتتش گذاشتتت و چشتتم در گوی های وه

 دوخت. چقدر گفتن بعضی کلمات ساده سخت بود. جان کند، اما گفت:
 دلتنگت بودم.-

 شکست. بند بند فاصله های ترد و سیاه! 
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 گلبرگ هق زد و دل خورد.
 هنوزم دوستم داری؟-

 صورتش را میان دستانش گرفت و با شستش، گونه اش را نوازش کرد.
 نه! دیگه دوست ندارم.-

لبرگ که بی نور شتد، سترش را نزدیک برد و چشم در چشم فروا چشتمان گ
 لب زد:

 من عاشقتم!-
 گلبرگ لب روی هم فشرد.

پس چرا این همته ووتت ازم دور بودی؟ چرا تو چشتتمام نگاه نمی کردی؟ -
 چرا نذاشتی برات توای  بدم؟

 ارسالن سرش را نزدیک تر برد. یک امروز را بی خیال سکوت! 
اگته نگاهت می کردم نمی تونستتتم خودم رو چون دیوونته ی چشتتمتاتم. -

 کنترل کنم.
گلبرگ بتاز هم هق زد. خواب بود یتا بیدار؟ این خود ارستتالن بود که اینطور 

 ابراز عشق می کرد؟ خود خودش؟
 ولی من دلتنگت بودم. هنوز هم هستم.-

به موهایش دستت کشتید. تک به تک حرکات مردمک هایش را رصد کرد. با 
 این روزها دل او هم یک در میان نفس می کشید؟ چه زبانی می گفت 

عدوی امروز، عجیب ستبب خیر شده بود. این خیر شدن بهروز را یک جایی 
 جبران می کرد.
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 لبانش را به گونه اش چسباند و یاس های خداگانه را در دلش کاشت.
 تو آرامش منی. آرامش دلم.-

 وطره اشک زیرکی، از گوشه ی چشم گلبرگ چکید.
 دوست دارم.خیلی -

 ارسالن، اینبار لب هایش را به چانه اش کشاند و لح ه ای پلک بست.
 خوبه! همیشه دوستم داشته باش. نداشتنت تجربه ی تلخیه!-

فاصتله گرفت و با انگشتتتانش ابریشتم های ریخته روی صتتورتش را کنار زد. 
 یکاش این آخرین وهرشان باشد! دلش دل دل زد. او واوعا عاشق بود، یا چیز

 فراتر از آن؟
حتی فکرش را هم نمی کرد روزی اینگونه در چشتتمان یک زن نگاه کند و از 

 دوست داشتن بگوید.
 ارسالن؟-

پیشتانی به پیشتانی اش تکیه داد. و وای از صتدایش! که هر چه می کشتید از 
 آن بود.

 جانم؟-
گلبرگ مردد بود، اما دوستت داشتت ب،رستد؛ حداول حاال که او مهربان شده 

 . ناشیانه مقدمه چید. او واوعا چند سالش بود؟بود
 می خوام یک سوال ب،رسم. ناراحت نشو خب؟-

 امروز روز او بود دیگر! این یکی هم مال او!
 باشه!-
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 لبانش را با زبان خیس کرد. تردیدش را با کله شقی کنار زد.
 اون روز...-

 مکثی کرد و نفسی گرفت.
 ..اون روز که گفتی ازم یک چیزهای رو.-

وبل از آنکه جمله اش را کامل کند، ارستالن مان  شتد. انگشت سبابه اش را 
 روی لبانش گذاشت.

بیا در موردش حرف نزنیم. گذشته چه اهمیتی داره. مهم حال و آینده ست. -
اینطور نیستتت؟ مطمئن باش چیزی که ازت پنهون شتتده به نفعت بوده. من 

 بن بست برسونه. هیچ ووت نگفته ای نداشتم که تهش، تو رو به
گلبرگ ستر روی ستینه ی ل* *تش گذاشتت. به او اعتماد داشت. ووتی می 
گفت پنهان کاری اش به صال  بوده و مصلحت، یعنی واوعا بوده. چیزی که 
در حال حااتتر مهم بود خودش بود. خود اویی که جوان مردانه چشتتم روی 

 آن گ*ن*ا*ه بزرگ بسته بود و بخشیده بودش!
گاه بود و برگرفته از دل!زمزمه اش نا   خودآ

 کاش نوال هم اینجا بود.-
خواستتته ی او به عنوان یک مادر معمول بود و عادی! اما ارستتالن را بدجور 
ترستاند. ترساند از روزهای پیش رو؛ از کینه ی بهروز و حرف هایش؛ از نبود 

 نوالی که حتی معلوم نبود با که و در چه حال است.
خت و سر روی آن گذاشت. معادله ی نوال هر روز دستت دور شتانه اش اندا

 پی یده تر می شد و این برایش غریب بود.
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 ارسالن؟-
 در فکر فرو رفته"جانم" آهسته ای گفت.

می خوام برم ستتراا مهتتاب! می دونم عتاوالنته نیستتت، اما برای من نوال -
خترم دمهمه. این روزها بیشتتر از هر ووت دیگه ای بی تابشم. حقمه که ببینم 

رو! می دونم کته اون هم دلش برام تنگ شتتده، فق  خجالت می کشتته بهم 
 زنگ بزنه. نه؟ تو هم همینطور فکر می کنی، آره؟

او به دنبال چه تاییدی بود؟ ستتفت تر کمرش را گرفت. خدایا خودت به خیر 
 کن.

 تو نمی خواد بری. خودم پیگیر می شم. فق  وبلش باید یک جایی بریم.-
 ردن ذهنش، بهترین بهانه به ن ر می رسید.برای دور ک

 ذوق صدای گلبرگ، برایش هشدار بود. هشداری برای تعجیل!
 کجا؟ هر جا باشه میام.-
 شم خبر با اوااعت از حسابی و درست تا دکترت پیش بریم-

ارستالن کتش را از روی صتندلی برداشت که همزمان صدای زنگ خانه بلند 
 شد.

 گلبرگ از اتاق داد زد.
 کیه ارسالن؟-

 فنجان چایش را روی میز گذاشت و به طرف اف اف رفت.
 وایستا االن باز می کنم.-
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با دیدن شتخصتی که در صفحه ی کوچک اف اف نمایان شده بود به سرعت 
 به پشت سرش نگاه کرد، مبادا گلبرگ ببیند.

 گوشی را برداشت.
 چند لح ه پایین تشریف داشته باشید میام االن!-

ف را ستتطحی گذاشتتت تا اگر بار دیگر زنگ خورد صتتدایش در گوشتتی اف ا
 نیاید.

 کتش را پوشید و گوشی اش را از روی میز برداشت.
 من دارم می رم. دیرم شد. کاری نداری؟ -

 گلبرگ از میان انبار لباس ها، دوباره داد زد.
 کی بود؟-
اردالنه! باز خوشتتمزه گیش گل کرده. تو هم خودت رو خستتته نکن. همین -

 چند ووت پیش این کشوها رو ریختی بیرون.
 گلبرگ، با موهای نامرتب از اتاق بیرون آمد و لبخند زد.

 باشه. به سالمت!-
 خیلی سعی کرد تا لبخندش، نشان از استرسش نباشد.

پله ها را با ستترعت بیشتتتری گذراند و بدون برداشتتت ماشتتینش، دروازه را باز 
 کرد.

. با دیدن ارستتالن ستتالم کرد و نگاه ستتمین تا صتتدای در را شتتنید برگشتتت
 منت رش را به پشتت سرش انداخت. با بسته شدن در اما، امیدش ناامید شد.

 سالم! بفرمایید.-
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 سمین اندوهگین سر پایین انداخت.
 سالم. گلبرگ نمی خواد ببینتم؟ حالش خوبه؟-

 لبخند بی روحی زد.
 بهم رسیده.راستی بابت ازدواجتون تبریک می گم. چند روزیه خبرش -

 لبخندش عمیق تر شد. عجب که طعم زهر می داد.
 یکم سخت بود باورش، اما حاال...-

 حرفش را خورد و به جایش پرسید:
 حالش خیلی بده؟-

از گلبرگ شتنیده بود که این خواهر مهربان چه ها که برایش نکشتیده. با توجه 
 به گفته هایش، احترام خاصی برای این زن وائل بود.

ه پنجره ی باالی ستترش انداخت، نکند که گلبرگ هوای دیدن کوچه نگاهی ب
 را داشته باشد و خواهرش را ببیند.

 خیالش که راحت شد سر برگرداند.
گلبرگ از هی ی خبر نداره. یعنی نذاشتتم که بفهمه. اواتا  ولبش مناسب -

 اینجور تنش ها نیست.
رنگش فرو  ستمین خودش را جم  کرد و دست، درون جیب بارانی سرمه ای

برد. گلبرگ خبر نداشتتت؟ از فرار دخترش خبر نداشتتت؟ از آب شتتدن و در 
 زمین فرو رفتنش خبر نداشت؟

 مردد بود بین پرسیدن و ن،رسیدن! من و منی کرد.
 زهره اینجا نیومد؟-
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 نگاه گنگش را که دید ادامه داد:
 من ورم دختر داییمه. آخه اون هم پیگیره یک جورهایی!-

 دآوری زنی که اردالن از او گفته بود اخم درهم کشید.ارسالن با یا
 اومدن، منتهی با گلبرگ روبرو نشدن. البته خوشبختانه!-

ستمین پا به پا شتد. فکر کرد شاید ارسالن از اینکه نوال سربار خانه اش شود 
 می ترسد.

گلبرگ دیر یتا زود بتایتد بفهمته. اون حقشتته که بدونه دخترش فرار کرده و -
ه. من می شتناستمش، اگه بدونه چنین مواوعی رو بهش نگفتین ناپدید شتد

 حتما خیلی ناراحت می شه.
حق با شتتماستتت. اما نمی تونم فعال ریستتکش رو ب،ذیرم؛ حداول تا زمانی -

 که یک خبری از نوال پیدا کنم.
 سمین متعجب شد.

 شما دارید دنبال نوال می گردید؟-
عصا زنان به سمت خانه اش آوای محمودی که با نان ستنگک توی دستتش، 

 می رفت، نگاهی به سر تاپای هر دویشان انداخت.
 ارسالن از نگاه صریحش، ابرو پیوند زد.

اینجا مکان مناستتبی برای حرف زدن نیستتت. به خصتتو  که ممکنه هر -
لح ه گلبرگ از پنجره ی اتاق ببینتتون. اگه امکانش هستتت بذاریم برای یک 

 ووت دیگه.
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احمقانه بود اگر می گفت دلش می خواستتت باز هم ستتمین عقب کشتتید. 
زنتگ آیفون را بزند تا گلبرگ را ببیند؟ اگر می گفت دلش تنگ شتتده برای غر 

 زدن های گلبرگ چه؟ احمقانه بود؟
 سمین خانم؟-

با صتدایش از فکر خارج شتد. مرد بدی به ن ر نمی رسید. چه کسی فکرش 
ادرش را بته اشتتتبتاه متهم می را می کرد گلبرگ بتا مردی ازدواج کنتد کته بر

دانستتت. عجتب دنیتای پی یتده ای بود. هی همه چیز می چرخید. هی می 
چرخیتد؛ درستتت تا زمانی که انستتان را به یک نقطه ی غیروابل باور زندگی 

 برساند.
نوال وبتل از رفتنش از ایران بته من زنگ زده بود. گفته بود که نمی خواد بره. -

ن موو  ها اواتتا  زندگیم چندان جالب نبود. گفت کمکش کنم فرار کنه. او
همته چیز بهم ریختته بود. یتاد دوبتاره ی گلبرگ همته ی اهتل خونته رو بهم 

 ریخته بود. نمی دونستم چیزی بگم، به خصو  که...
می دیتد که چطور ارستتالن دور و بر را می پایید و در پی رفتن بود. به او حق 

 با آبرویی بودند. صدایش لرزید. می داد. آن طور که می دانست خانواده ی
اون بهروز رو بته جتای گلبرگ انتختاب کرده بود. این هتا رو گفتم، تتا اگر -

وصتتد پیتدا کردنش رو دارید بدونید اون هر جا باشتته هیچ ووت دیگه پیش 
بهروز برنمی گرده. این رو مطمئنم. من دیگه باید برم. ببخشتتید اگه معذبتون 

 کردم.
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خداحاف ی کند، صتتدای تک باز شتتدن دروازه ولب هر وبل از آنکه ارستتالن 
 دو را از جا کند.

با دیدن انیستته که مشتتکو  نگاهشتتان می کرد هر دو نفس راحتی کشتتیدند. 
ستتمین از ترس آنکه نفر بعدی گلبرگ باشتتد آرام "ستتالم"داد و ستت،س رو به 

 ارسالن کرد.
ر ه هر چه زودتمن بتایتد برم. اینجتا موندنم زیاد نتیجه ی جالبی نداره. بهتر-

 حقیقت رو به گلبرگ بگید، وبل از اینکه دیر بشه. خداحاف !
انیستته متعجتب وتدم هتای رفتته اش را دنبتال کرد. این زن که بود؟ از کدام 

 حقیقت حرف می زد؟
 به سمت ارسالن برگشت، منت ر توایحی که وانعش کند.

 اونجوری نگاهم نکن عزیز! داستان امروز و دیروز نیست.-
 به چشمانش نگاه کرد. انیسه

 یعنی اون پچ پچ ها...-
 مکثی کرد و اینبار پرسید:

 این زن، کی بود؟-
ارستالن روی پیشتانی اش را لمس کرد. چرا هر لح ه  اواتتا  بد و بدتر می 

 شد.
 خواهر گلبرگ!-

 انیسه، پشت دستانش کوبید.
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ختدا مرگم نتده. پس چرا دعوتش نکردی بیتاد تو؟ چرا پیش گلبرگ نرفت؟ -
 نکنه تو نذاشتی بره؟

 سر فرود برد و در فکر راهی، اندیشه ها را باال و پایین کرد.
نه مادر من! چرا نباید بذارم بره تو. وضتیه اش مفصله. راستش خودمم توش -

 موندم. اردالن خونه ست؟
 انیسه سبد درون دستش را جا به جا کرد و چادرش را کمی جلوتر کشید.

بگو چی شده؟ گلبرگ خوبه؟ چی رو داری  جون به سترم کردی پستر! خب-
 ازش پنهون می کنی که این طفل معصوم اینجوری دل آشوب بود؟

 کالفه، نگاهی به سر تا سر کوچه انداخت.
 نوال عزیز...نوال!-

 در چشمان جستجوگر مادرش زل زد.
 نیست...رفت...فرار کرد. نگرانم. نگران گلبرگ و ولبش!-

 دست انیسه گرفت.گلبرگ سبد را با لبخند از 
وای عزیز! چته خوب شتتد اومدی. می خواستتتم دکور اتاق رو کمی تغییر -

 بدم، به ن رم، با همفکری جالب تر می شه.
انیسته به لبخندش پاست  داد. عواتش چشتمانش سر و صورتش را رج زد. 
عروستتش اگر می فهمید فرزندش به کجاها که کشتتیده نشتتده، چه می کرد؟ 

 دانست خار رفتن در پای اوالد یعنی چه! خودش هم مادر بود. می
 با صدای گلبرگ به خودش آمد.

 خوبی عزیز؟-
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 انیسه چادرش را از سر برداشت و دست هایش را فشرد.
خوبم متادر! یکم دل نگران اردالنم. زیادی ستتر به هواستتت، می ترستتم -

 خرابکاری کنه از کار اخراجش کنن.
مادر و پستتر تا ذهن گلبرگ را دور  و بی تاره اردالنی که بهانه شتتده بود برای

 کنند. 
دستت از روی دستت گلبرگ برداشتت و روی مبل نشست. تا دید وصد رفتن 

 به آش،زخانه را دارد، مان  شد.
بیا بشتتین! نخورده که نیستتتم. اومدم خودت رو ببینم باهات حرف بزنم. تو -

 که سر نمی زنی...
 گلبرگ، زود در پی رف  اتهام برآمد.

 من... نه عزیز!-
 می دونم جانم. شوخی می کنم. بیا بشین باهات کار دارم.-

همین "بتاهتات کتار دارم" انیستته باعث شتتد که دلش به دلهره بیفتد. نگران 
 کنارش نشست.

 چیزی شده؟ کسی طوریش شده؟-
انیستته، نگاه به مردمک های ستترگردانش انداخت. حق با ارستتالن بود. گفتن 

ی رستتید. مگر می شتتد آن ودر راحت در از حقیقت اصتتال آستتان به ن ر نم
 چشم یک مادر زل زد و از عاوبت نامعلوم فرزندش گفت؟

لح ته ای، تنهتا لح ه ای از ذهنش گذشتتت، کاش او را به عنوان عروس به 
 ارسالن معرفی نمی کرد؛ آنووت مجبور نبودند اینطور دردسر بکشند.
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مزاحم را خفه کرد. حتما چهره ی بی آزار گلبرگ اما دلش را ستوزاند و صدای 
 خدا مصلحت دانست که این زن عروسش شود.

 عزیز؟-
 چیزی نیست. چرا انقدر آشفته ای؟-

او که نمی دانستت گلبرگ از چه ترسیده. نمی دانست از ترس اینکه او از ب ه 
 دار نشدنش با خبر شود اینگونه رنگش پرید.

 آخه حس کردم چیز مهمی هست که من ازش بی خبرم.-
 مادرانه آن ودر ووی بود؟حس 

 هی ی مادر! حرف های معمولی من ورم بود. چرا هول می کنی.-
 خواست مقدمه ب یند برای کمی آماده سازی!

دو روز پیش رفته بودم پیش ماه تابان. زن بی اره یک چشتتمش اشتتک بود -
 یک چشمش آه!

 نگاه گلبرگ پر از عالمت سوال شد.
 چرا؟-
از این چیزهای جدید پدید درستتت و حستتابی چته می دونم مادر! من که -

خبر ندارم، ولی مثل اینکه نوه اش استیر فضتای مجازی شده، خودش رو گم 
 کرده. دختر بی اره شم هر کار می کنه از پسش برنمیاد.

گلبرگ، مغموم ستتر پتایین انتداختت. چقدر یاد خودش و نوال می افتاد. آ  
؛ بلکه یک درد برآمده از نوال! دردی در ستتینته اش پی یتد. نه درد جستتمی

 احساس! 

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

119 

 انیسه همانطور که زانوان خود را می مالید ادامه داد:
این بی نوا هم نگرانته. می گته یکی افتتاده تو زنتدگیشتتون که عین زالو داره -

خونشتتون رو می مکه. خون خوشتتبختی و آرامشتتشتتون رو! خدا واستته هیچ 
 ر نداره.مسلمون نیاره. بد روزگاری شده. آدم از فرداشم خب

 گلبرگ در تایید حرفش، غرق شده در دلتنگی ها برای دخترش، گفت:
 طفلی مادرش! حتما خیلی غصه می خوره.-
 گلبرگ؟-

از صتدا زدن عجیبش ستر بلند کرد. وستم می خورد که این آوای انیسه یعنی 
یک چیزی شتتده. می دانستتت. مطمئن بود. حاال ترس های عجیب تری به 

 سراغش آمده بودند.
 ه اتفاوی افتاده عزیز؟ شما هم گرفته ای. من این رو حس می کنم.چ-

گلدان گل رز را وستت  میز شتتام گذاشتتت و لبخند عمیقی زد. چقدر گاهی 
ایتده هتای فریتده برای انرژی مثبتت، کتارا بود. ن ری به ستتاعت انداخت، 
چیزی بته آمدن ارستتالن نمانده بود. به طرف اتاق راه ک  کرد تا برای آخرین 

 سر و واعش را بررسی کند. بار
مقابل آینه ایستتتاد و رژ ستتر  رنگش را برداشتتت. همزمان با کشتتیدنش فکر 
کرد، حتما ارستتالن متعجب می شتتود از این تشتتریفات! پیش خودش ریز 
خنتدید. مطمئن بود که یادش نمی آید فردا شتتب تولدش استتت. اینکه چرا 

دا که اگر عزیز برای فرامشتتب این تشتتریفات را محیا کرده بود بابت آن بود 
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شب برنامه ای دارد مشکلی پیش نیاید. لبانش را روی هم مالید و به ابروانش 
 دست کشید.

یتادآوری حرف های فریده به خنده اش انداخت. فق  خدا می دانستتت این 
 دوست چقدر منحرف است.

دستتی به دامن پیراهن خوش دوختش کشتید. رنگ دو تکه جیگری و مشکی 
 وست سفیدش را به ر  می کشید.اش، حسابی پ

دوباره خ  چشتتمش را چک کرد. به ن رش طرف چپ بهتر از طرف راستتت 
شتده بود، ولی نمی دانست نقطه ی تفاوتش کجاست. شانه ای برای خودش 

 باال انداخت و به سمت سندل های مشکی رنگش رفت.
 با شنیدن صدای ماشین ارسالن، سرعتش تند تر شد.

 ایی را هم خاموش کرد و با هیجان پشت در ایستاد.تنها برق روشن پذیر
ارستالن، دستته کلیدش را از جیب بیرون آورد و بی حوصله دنبال کلید مورد 
ن ر گشتت. با پیدا کردنش، آن را در وفل چرخاند و وارد شتد. فضای تاریک 
و بی ستتر و صتتدای خانه اما، متعجبش کرد. ابرو درهم کشتتید. گلبرگ که 

 می رود. مشکو  صدا زد.نگفته بود جایی 
 گلبرگ؟-

خاموشتی مطلق، کمی ترساندش؛ نکند حالش بد شده بود؟ کامل وارد خانه 
شتد و در را پشتت سرش بست. گوشی اش را باال برد تا صفحه اش را روشن 
کند که صتدای به خصتوصتی گوش هایش را تیز کرد. با دوت بیشتری تمرکز 

جایش را به لبخند داد. پس لیلی  کرد. کم کم گره ی ابروانش باز شتتد و اخم،
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اش ه*و*س شتتیطنت کرده بود. دمی چشتتم بستتت و با عشتتق به آوای نفس 
 های منقط  و خفه شده اش گوش کرد. 

لبخنتدش عمیق تر شتتد. حتاال کته گلبرگ بازی اش گرفته بود، چرا او ادامه 
 نمی داد؟

د؛ بد یبدون اینکه به پشتت سر نگاه کند به طرف کلید برق رفت. در دل خند
 نبود کمی اذیتش می کرد، هان؟

ای بابا! اینم که هیچ ووت درستت و حستابی خونه نیست. معلوم نیست باز -
 کجا رفته. ناهار و شامشم که یکی در میونه!

گلبرگ بتا چشتتمتان گرد شتتده بته حرف هایش گوش داد. تمام هیجانش به 
هیچ ووت حیرت تبدیل شتد. ارسالن این حرف ها را درباره ی او می گفت؟ 

 خانه نبود؟ ناهار شامش یکی در میان بود؟
کفری لتب پی تاند. ای بی انصتتاف! حیف او که برایش آن همه تدار  دیده 

 بود.
گلبرگ حر  می خورد و نمی دانستتت ارستتالن می تواند از صتتدای نفس 

 هایش هم بفهمد که او در چه حالی است.
  پاشتنه ی سندلش، غی او را که نزدیک به کلید برق دید، بی توجه به صتدای

 کرده گام برداشت.
ارستتالن لبخنتدی دنتدان نمتا زد و برق را روشتتن کرد، همزمتان به طرفش 

 برگشت که با دیدن سر و واعش، محو و مات نیشش بسته شد.
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ابروانش باال پرید. دوباره از نک پا چکش کرد. ستتندل پاشتتنه بلندش؛ پاهای 
ستتکی اش کته عجیتب ل* *ت و خوش تراشتتش؛ پیراهن دو تکته ی عرو

 والبش شده بود و دل می برد؛ و در آخر صورت زیبا، اما اخم کرده اش!
گاه زمزمه کرد:  ناخودآ

 این همه زیبایی رو مدیون کدوم کارمم؟-
 گلبرگ لب فشرد و حر  خورد.

 مدیون غیبت هایی که پشت سرم کردی.-
د و ه ای کرارستتالن، بار دیگر ستتر تا پایش را با اشتتتیاق از ن ر گذراند. خند

 دستش را کشید که گلبرگ در آغوشش پرت شد.
 بیا اینجا ببینم.-

ستتر خم کرد و با دستتتانش، دو طرف ل،ش را جم  کرد که لبانش غن ه شتتد. 
 ب*و*سه ای محکم روی سرخی غیر وابل اغمااش نشاند.

 تا باشه از این غیبت ها!-
 خندید و به اویی که هنوز هم اخم داشت نگاه کرد.

لیلی ستر به هوای من، کیه که نتونه صدای نفس هات رو بشنوه. زیادی آخه -
 هیجان زده بودی.

 گلبرگ خنده اش گرفت.
جتدی؟ شتتنیتدی؟ می گم چرا یکهو مکتث کردی، نگو فهمیتدی و بتا -

 بدجنسی خواستی من رو اذیت کنی.

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

111 

به چشتمان خوشرنگش زل زد. هر روز بیشتر از دیروز عاشق این زن می شد. 
شتد و این بار با عشتق بیشتری لب هایش را به کام گرفت. او خود  دوباره خم

 خود لیلی بود.
گلبرگ نفس نفس زنان خودش را عقب کشتتید. دستتتش را به نشتتانه ی مکث 

 بلند کرد که ارسالن فکر کرد مشکل تنفسی پیدا کرده.
 خوبی؟-

 لبخند وشنگی زد.
 آره! می دونی امشب چه شبیه؟-

 بود گنگ نگاهش کرد. ارسالن که هنوز هم در حس
از چهره اش خنده ای کرد و دستتش را به طرف آشت،زخانه کشید. وبل از آنکه 

 کامل وارد شوند، ایستاد.
 آخرین فرصت! حتی یکم هم نمی تونی حدس بزنی؟-

 ارسالن به پیشانی اش دست کشید.
 در حال حاار ذهنم به جایی ود نمی ده. تو بگو چه شبیه!-

 و چشم در چشمش دوخت.لبخند با احساسی زد 
 پیشاپیش تولدت مبار  عزیزم!-

یتک حس، یتک اولین بتار، یتک حتال به خصتتو  در دلش رج زد. گاهی 
 چقدر، بعضی بودن ها ماندگار بود.

در پاست  به شور و حال عمیقش، خم شد و این بار ب*و*سه بر پیشانی اش 
 زد.
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 ممنونم ازت! حاال چرا امشب؟-
نخواستتم برنامه ی فردای عزیز بهم بخوره. گفته بود که شب تولدت غذای -

 مورد عالوه ت رو درست می کنه. 
 دست دور شانه اش انداخت.

 مهربونی های ذاتیت رو دوست دارم.-
 وارد آش،زخانه شد که با دیدن میز پر و پیمان، لبخندش عمق گرفت.

 امروز اصال کارگاه نمی رفتم.اگه می دونستم وراره انقدر تدارکات ببینی، -
 همه مزه اش به یدفعه ای فهمیدنت بود.-

 چشمکی زد.
 حاال بشین تا یکی یکی برنامه هام رو، رو کنم.-

 خواست پشت میز بشیند که با یادآوری چیزی،دوباره صاف ایستاد.
 تا یک آبی به دست و صورتت بزنی منم میام.-

چ شده را از زیر تخت بیرون کشید. وارد اتاق شتد و با شتوق، بسته ی کادو پی
چقتدر فکر کرده بود تا هدیه ای متفاوت بگیرد، اما در آخر تنها چیزی که در 
اولویت انتخاب هایش ورار گرفت یک کادوی کلیشتته ای بود. از اتاق خارج 
شتتد و به طرف آشتت،زخانه رفت. با دیدن ارستتالن که دستتتش را می شتتستتت 

 صدایش بلند شد.
 نک؟ارسالن؟ روی سی-

 ارسالن به چهره ی اخمویش خندید.
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بذار پای آوانس تولدم. آرزو به دلمون کردی روی ستتینک دستتت بشتتوریم. -
من که نفهمیدم فلستفه اش چیه! تو همینجا ررف می شتتوری، دستت چشتته 

 که نمی شه اینجا شستش؟ نکنه خار داره؟
 د.ابسته های کادو شده را روی میز گذاشت و نزدیکش شد. به سینک تکیه د

 دویقا نکته اش همینه. -
 ارسالن به میان حرفش پرید و اذیت کرد:

 اینکه خار داره؟-
 پشت چشمی ناز  کرد و شیر آب را بست.

نخیر! اینکه من اینجا ررف می شتتورم. درستتت نیستتت دستتتت رو اینجا -
 بشوری، اونم با وجود آلودگی های بیرون!

ونته حرف می زد دلش می بتا خنتده ابروانش را بتاال داد. چقتدر ووتی اینگ
 خواست محکم در آغوشش بگیرد و بفشاردش!

 چشم خانوم دکتر! امر دیگه؟-
 گلبرگ لبخند زد.

 هی ی. بشین شام بخوریم که می دونم خیلی گرسنه ای!-
 ارسالن پشت میز نشست. به بسته ها اشاره کرد.

 برای منه؟ چی هست؟-
 این رو بگو!حدس بزن! مناسبت امشب رو که نتونستی، حداول -
 ساعت؟-

 گلبرگ لب ورچید.
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 دیده بودی؟ چجوری متوجه شدی؟-
 ارسالن بشقابش را پر کرد و مقابلش گذاشت.

 از رو اندازه ی بسته اش! البته اولین حدسی که می تونستم بزنم همین بود.-
 گلبرگ، روی میز خ  های فرای کشید.

کردم ساعت از همه نمی دونستتم چی رو بیشتتر از همه دوست داری. فکر -
 چیز برات مناسب تره.

 به چهره ی آویزان و پن ر شده اش لبخند زد.
 واوعا نمی دونستی دوست داشتنی من چیه؟-

 نگاه کنجکاوش باعث شد ادامه دهد:
 تو!-

 مکث کرد. چقدر عشق آدم را بی اختیار می کرد.
الب تو خودت هتدیه ای! هدیه که حتما نباید مالی باشتته، بعد معنویش ج-

 تره.
 گلبرگ، بی میل واشقی به دهان برد.

 می خوای دلگرمم کنی، می دونم. کاش از اردالن کمک می گرفتم.-
 ارسالن با به یاد آوردن کادوی سال وبلش خندید.

اون خودش نیتاز به راهنماستتت. پارستتال رفته یک هفته گشتتته برام آچار -
ش تشتتکر کنم یا خریتده. حاال فکر کن خان عمو هم بود. نمی دونستتتم از

براش تاستتف بخورم. موندم دوستتال دیگه که ازدواج کرد چی می خواد برای 
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زنش هتدیته بخره. اینطور کته این ستتابقه داره، بعید نیستتت وابلمه بخره بده 
 دستش! 

 گلبرگ غش غش خندید.
 ولی وبول کن کادوش به خصو...-

لند ب بصتدای زنگ تلفن همراهش باعث شد حرفش نیمه بماند. لبخند به ل
 شد.

گوشی اش را از روی مبل برداشت. شماره ناآشنا، ابروانش را باال پراند. مردد 
بین گرفتن و نگرفتن، شتتانته ای برای خودش بتاال انداخت و تماس را برورار 

 کرد.
 سالم. بفرمایید!-

 صدای زن غریبه که از فامیلی اش می پرسید متعجب  ترش کرد.
 ده؟بله خودم هستم. مشکلی پیش اوم-

زن گفت. آرام و هولنا ! زن گفت و لبخند از لبش فراری شد؛ گفت و ولبش 
 را یک کاسه ریخت؛ گفت و جانش را نفس به نفس به اغما برد. 

بته حقیقتت کته چته آوای ترستتنتاکی داشتتت. تتک بته تک واژه ها همانند 
کاب*و*ستتی شتتوم، ستتمفونی عزا بود. چونان یک ناووس! ناووستتی غیروابل 

 کننده؛ ناووسی دردنا  و حیرت انگیز!باور و مات 
صتتدا در گوشتتش پی د. هی پی ید، هی پی ید، هی پی ید؛ تا اینکه خودش 
را گم کرد. خودش را میتان نفس هتای خودش گم کرد. ممکن نبود بیتدار 

 باشد. 
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این صتتدا، بتا کلمتات هراس آورش فق  یتک رویا بود. یک رویای ستترد و 
 نام سرنوشت!خمار، با تصویری از سیاهه های بد

با نگاه مرده اش از پشتتت شتتیشتته به او چشتتم دوخت. به اویی که یک تیکه 
گوشتت بود و بس! بغ  غده شتده در گلویش، ستنگ و ستنگ تر می شتتد. 
حرف های دکتر چنان غمی به جانش نشتتانده بود که کوهی درد روی شتتانه 
هایش احستاس می کرد. لبان خشکیده اش را با زبان خیس کرد. دست روی 
شتیشته گذاشتت. کاش جایشتتان عو  می شتد؛ کاش او ستر پا می شتتد و 
خودش روی آن تخت می خوابید. ستر به شتیشته تکیه داد و اجازه داد اشک 

 های مسکوتش فرو بریزد. 
دلش لبخند زد. از آن لبخندهای زهرگون بی نوشتتدارو! امشتتب چقدر صتتبور 

 شده بود.
 پوزخندی روی لبش نشست. دنیا را دیدی؟ 

 ایش لرزید. شانه ه
 یک شب خوشی را به او ندیده بود. ای دنیای نامرد!

 ولبش درد می کرد. آن ودر زیاد که هیچ مسکنی یارای تسکینش نبود. 
به تصتویر صورت کبود شده اش نگاه کرد. پس آن صورت سفید و بی نق  

 چه شده بود؟
 کاش کور می شد و نمی دید.

 ای ارسالن به گوشش رسید.دستتی روی شانه اش نشست و متعاوب آن، صد
 می خوای یکم بشینی؟-
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دستتتش را وایم مشتتت کرد. از آوای لطیفش، حاال تنها نتی خش دار و کدر 
 باوی مانده بود.

 خواهش می کنم تنهام بذار!-
 ارسالن مکث کرد. اشتباه کرده بود. لیلی اش از دست می رفت.

 فشار آرامی به شانه اش وارد کرد و از کنارش گذشت.
برگ چشتم بستت. چه اندازه ای باید پشتت آن شتیشه ی لعنتی می ماند تا گل

جرات کند و وارد اتاق شتتود؛ برای از نزدیک دیدنش! ستتینه اش چنگ شتتد. 
گاه نبود.  لعنت به او! لعنت به اویی که از حال دردانه اش آ

ولبش بته زانو افتتاد، درستتت همتانند روزی که نوال می رفت؛ می رفت و به 
ه نمی کرد. عقلش اما شتترمنده بود. شتترمنده ی ولبی که بارها پشتتت ستتر نگا

هوایی شتتده بود و او مان  شتتد. مان  گشتتتن، مان  التماس، مان  به پا افتادن 
 های مادرانه!

 شانه هایش بیشتر تکان خورد. نوالش، دردانه ی ساده و بی تجربه اش...
ی ایچه کستتی باورش می شتتد تکه گوشتتت بی تحرکی که روی آن تخت کذ

 خوابیده، همان نوال عزیز کرده اش باشد؟
به کدامین درد می نشتتستتت و شتتیون می کرد؟ برای دختر از پا افتاده اش؟ 
برای پنهان کاری ارستتالن؟ برای اتتربه ی کاری بهروز؟ برای کدامش؟ برای 

 کدامش اشک می ریخت؟
 صدای پر بغضی از پشت سر، ولبش را در مشت گرفت.

 دردهات تموم بشه؟چقدر برات بمیرم تا -
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نیشتتخنتد زد. نیشتتخنتدی کته طعم زهرمار می داد، طعم جلبک های یک 
 مرداب کهنه!

 آوایش شکست؛ پرافسوس و افسرده! بوی مرگ در صدایش بیداد می کرد.
 نوال رفت...-

 پوزخند زد. به روزگار و بازی هایش!
 تو هم رفتی.-

 آه کشید، سوزنده و جان کننده!
 شایدم بیشتر...یک سال گذشت، یا -

 خندید. چقدر خنده هایش بد طعم بود.
 تو نیومدی، نوالم نیومد. به پاتون مردم، به پای نبودن هاتون!-

 هق زد و خندید.
چقتدر التماس خدا کردم فق  یکبار اتفاوی ببینمتون. فق  یکبار! بعد گفتم -

 نه...
 ست برایشتانه هایش یکجا بند نبود. دردآلود می ر*ق*صید و شانه می خوا

 هم نفس شدن.
ستتمین باید زندگی کنه. پس زندگیش چی؟ گور من و دلتنگی هام. گفتم نه! -

نوال رو ببینم که چی بشتته، خوش باشتته بستتته دیگه. با من بدون من نداره که! 
 مهم خوشحال بودنشه.

ستتمین دستتت جلوی دهتانش گرفتت و زار زد. گور پتدر زندگی اش ووتی 
 ی دردهای روزگار!خواهرش دیگر نفس نداشت برا

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

110 

 گلبرگ آب دهان وورت داد و خون خورد.
یهو بته خودم اومتدم دیتدم نوالم اصتتال خوشتتبختت نبوده. یهو فهمیتدم -

 نازپرورده ام سختی کشیده شده، رن  کشیده شده...
 هق زد.

عجتب حکتایتیته زنتدگی! تا گفتم ذره ذره حقم رو ازش می گیرم بهم دهن -
ی نوال خودم رو نتداد. یکی رو داد کته ازش کجی کرد. نوال رو بهم داد، ول

 هی ی جز کبودی نمی شه تشخی  داد.
 اشک ها سیل راه انداختند تا کمی مرهم شوند برای ولب زخمی اش!

حتاال تو هم اومتدی. همه چی همون جوریه که تو دعاهام خواستتتم، همه -
دور هم جمعیم. ولی هی کتدوم خوب نیستتتیم. کتاش تو دعاهام می گفتم 

 همه خوب باشه، حتی اگر جداییم!حال 
 سمین دست روی شانه اش گذاشت.

بته بودنمون دل ببند. ایندفعه از پیشتتت نمی رم. وول می دم. زندگی ای که -
به خاطر حق طبیعیم می خواد از هم ب،اشتته، همون بهتر که ب،اشتته. نوال هم 

 خوب می شه، وسم می خورم خوب می شه.
 افسرده حال دل کند.

 دیگه آرزو شد. حاال دیگه دردونه ام فرق کرد. راه رفتنش-
 به طرف سمین برگشت. با همان چشمان پف کرده و بینی سر !

 بی فروا لب زد:
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یتک روزی باید بشتتینم و به پای تک تک خاطراتش بمیرم. چقدر آن روزها -
 به ن رش دیر می رسید.

بشه؟  دووتی ب ه بود پرستید، مامان پیر شتدن یعنی حتما باید موهات سفی-
اون موو  فق  ستتر تکون دادم، ولی حاال برای ستتوالش جواب دارم. اینبار که 
ازم ب،رسته بهش می گم پیر شتدن یعنی ولبت دیگه نا نداشته باشه راه بره. می 

 گم یعنی دیگه نفس هات نمی کشه این همه درد رو! می گم...
 سمین، به آغوشش کشید. محکم و بی فاصله!

 صدایش آرام شد.
 گم یعنی هزار تا آشنا داشته باشی، ولی هیچ کس رو نداشته باشی.می -

دستتتانش را نوازش کرد و به چشتتمان بستتته اش خیره شتتد. چقدر دلش می 
 خواست نوال با او حرف بزند. سکوت و خاموشی اش اذیتش می کرد.

وطره اشتکی از گوشته ی چشتم نوال چکید. کاش هی ووت سرنوشتش را به 
اصتطال  عشتق نمی داد. چه چیزها که در این مدت  دستت احمقانه های به

نتدیتده بود و لمس نکرده بود. گلبرگ کته به موهایش دستتت کشتتید، پلک 
هایش را ستتفت تر روی هم فشتترد. چقدر این روزها درد می کشتتید و بغ  

 می کرد.
 نوال؟-

دلش هق زد. صتدای مادرش بود. صتدای خود خود مادرش! صتتدای مادری 
اش گرفته بود و ترکش کرد. حیف و صتتد حیف که آینده را  کته نادانانه نادیده

 ندیده بود. این لح ات، بیشتر از همیشه زجر می کشید.
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 رویش را برگرداند و گلبرگ، مغموم حرف زد.
چرا بتا من حرف نمی زنی عزیزم؟ چرا بته پلیس هتا چیزی نمی گی؟ چرا -

 نمی گی چی باعث شده این بال سرت بیاد؟ از چی می ترسی؟
 کوتش موجب شد تا ادامه دهد:س
این دومین بتاریه که اومدن مامان جان! می دونی ستتکوتت چقدر می تونه -

 اون آدم هایی رو که اذیتت کردن دور کنه؟
چند تقه ای به در خورد و پشتتت بندش ستتمین خیس شتتده، با کلی خرت و 

 پرت، در دستانش وارد شد. با لحنی بشاش گفت:
نمی دونین بیرون داره چه بارونی میاد. جون می چرا پرده ها رو کشتتیدین؟ -

 ده زیرش...
خواستتت بگویتد" ودم زد" که پاهای از کار افتاده ی نوال زبانش را بستتت و 

 جایش کلمه ی دیگری ساخت.
 دیوونه بازی در بیاری.-

 گلبرگ لبخند نرمی زد. لبخندی راهری، در پس غمی ع یم!
 هتر باشه پرده رو بزنم.نوال چشم هاش اذیت می شد، گفتم شاید ب-

ستمین وسایل درون دستش را روی صندلی پالستیکی  ای که کنار تخت بود 
 گذاشت.

کلی چیز برات خریتدم نوال! پتاشتتو به جای اینکه همش بخوابی یکم غذا -
 بخور.

 نوال پتو را روی سرش کشید. 
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 نگاهش با گلبرگ تالوی شد. دریایی درد در آن وهوه ای های کدر بود.
 چشمانش را به منزله ی دلداری برای خواهرش باز و بسته کرد.

 راستی ارسالن رو توی راهرو دیدم.-
 گلبرگ به صندلی اش تکیه داد و پلک های خسته اش را مالید.

 االن؟ پس چرا نیومد؟-
 نیم نگاهی به نوال که خودش را زیر پتو وایم کرده بود انداخت.

می خواستت با دکتر نوال حرف بزنه  آره. داشتت می رفت پذیرش! فکر کنم-
 در بابت زمان مرخ  شدنش! بازپرس پرونده اومد؟

 گلبرگ بی حس و حال به پاهای نوال خیره شد و آرام زمزمه کرد: 
 آره.-
 خب؟ چی شد؟-

همزمان با پرستشتش ارستالن وارد شد و سالم داد. گلبرگ آهسته پاسخش را 
 داد.

 بشه؟ چی شد آوا ارسالن؟ ورار شد کی مرخ -
 ارسالن به چشمان سر  گلبرگ چشم دوخت.

 تا یکی دو روز دیگه اگه مشکلی پیش نیاد مرخصش می کنن.-
 مردمک هایش را به روی پتوی نوال کشاند.

 خوابه االن؟-
 سمین، با سر اشاره کرد که خواب نیست. 
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سر تکان داد و سکوت کرد. سکوت چند ثانیه ای اتاق آن ودر سنگین بود که 
 اوت نیاورد و حرف میان آورد.سمین ط

من کنار نوال می مونم گلبرگ! تو و آوا ارستتالن برین خونه یکم استتتراحت -
 کنین. این چند روزه همش بیمارستان بودین.

 گلبرگ روی صندلی اش جا به جا شد.
نته ممنون! خودم بمونم بهتره. تو برو بته پرینتا برس. انقدر ب ه رو نبر مهد. -

ه بالیی ستترش بیاد. تازه ستتجاد هم ناهار می خواد. آخرش معلوم نیستتت چ
 اینجا باشی که چی؟

ارستتالن به لحن کالفه و کشتتیده اش دویق شتتد. خیلی  جدی رو به ستتمین 
 کرد.

ممنون ستمین خانم! شما فق  لطف کن گلبرگ رو ببر خونه استراحت کنه، -
 من تا شب می مونم. 

 گلبرگ، عصبی و بی حوصله مخالفت کرد.
جتازه نمی دن همراه مرد بمونته. خودم می مونم. پس بته جتای من اینجتا ا-

 تصمیم نگیر!
چوب خ  اعصتتاب ارستتالن، به اندازه ای پر بود که با چند تلنگر کوچک از 

 هم ب،اشد و یک فاجعه ی بحث راه بیندازد. جدی تر تاکید کرد.
ه نهمراه مرد شب نمی تونه بمونه. منم گفتم تا شب! پس بهتره فعال بری خو-

 استراحت کنی.
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صتتدایش آن وتدر تحکم وار بود کته بته گلبرگ بفهماند در چه نقطه ای ورار 
 دارد. اما مغزش، گنجایش پذیرش هیچ حرفی را نداشت.

 من هم گفتم...-
 سمین سریعا دخالت کرد.

آره جانم! پاشتتو، پاشتتو بریم که باهات کار هم دارم. حاال یکم آوا ارستتالن -
 بمونه که چیزی نمی شه.

نوال تکتان خورد. دلش نمی خواستتت با مرد غریبه ای که با مادرش ازدواج 
کرده بود تنها بماند. وطره ای دیگر از چشتمانش فرو ریخت. چقدر داشته ها 
را در این یتک ستتال و انتدی از دستتت داده بود. مهم ترینش مادرش بود که 

 دیگر فق  برای خودش نبود.
ستمین جلو آمد. اسفند را دور سر نوال ویل رش را هل داد و وارد خانه شتد. 

چرخاند و صتلوات فرستتاد. انیسته هم جلو رفت. خم شد و ب*و*سه ای به 
 سرش زد.

 خوش اومدی مادر!-
 نوال، اخمو و تخس سرش را پایین انداخت.

 گلبرگ، شانه ی راستش را مالیم فشرد.
 می خوای اول لباست رو عو  کنیم؟ هان؟-

 مسیر ویل ر را به طرف اتاق ک  کند.سکوتش باعث شد که اینبار 
کنتار تختت متووفش کرد. بته طرف کشتتوی لباس ها رفت و بلوز و شتتلوار 

 نارنجی رنگی درآورد.
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نوال زیر چشتتمی بته فضتتای اتاق نگاه کرد. به تخت و کمد ودیمی اش؛ به 
کمد عروستتک هایش؛ به کتابخانه ی کوچک و چوبی اش! چقدر همه چیز 

ب به ن ر می رستید. نمی دانستت چرا انت ار نداشت در عین آشتنا بودن غری
 مادرش هنوز هم وسایلش را نگه دارد.

گاه  شتتاید چون خودش هم از اندازه ی بی انصتتافی اش نستتبت به مادرش آ
 بود.

 گلبرگ با لبخند نزدیکش شد و لباس درون دستش را بلند کرد.
 این رو می پسندی؟-

هر چیز دیگری دردنا  تر ستکوت کرد. حستی که میان دلش می جوشید از 
بود. احستتاس پوچی بتدی تمتام وجودش را در برگرفته بود. اینکه دیگر نمی 
توانستتت راه برود برایش، درستتت همانند نقطه ی پایان بود. پایانی که هیچ 
شتتروعی نمی توانستتت تستتکینش باشتتد. دستتت مادرش که روی دکمه ی 

 پیراهنش نشست خودش را عقب کشید و ممانعت کرد.
 آهسته و بی صدا لب زد:

 می خوام بخوابم.-
گلبرگ مقابلش زانو زد. صتتورتش را نوازش کرد و موهایش را پشتتت گوشتتش 

 گذاشت.
فق  یک نیم ستاعت تو جم  باش، بعد دوباره میارمت که استراحت کنی. -

 خب؟
 چطور بتاید بیان می کرد که از همه بدش می آید. از همه ی دنیا و آدم هایش!
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 یش را کمی باالتر برد.ل  کرده صدا
 نمی خوام. می خوام همینجا بمونم.-

گلبرگ نگتاهش کرد. شتتایتد بهتر بود به این رفتارها عادت می کرد. در  می 
 کرد که نوال در چه وا  روحی نابه سامانی ورار دارد. عالوه بر آنکه...

 کمک نمی خوای گلبرگ؟-
 ا بلند کرد.به اخم های در هم فرو رفته اش چشم دوخت و صدایش ر

نه ستمین جان! نوال می خواد استتراحت کنه. تو سفره ی ناهار رو پهن کن. -
 من بعدا غذاش رو می دم.

 "باشه ی" سمین را شنید و دست به دکمه های نوال برد.
 بذار لباست رو عو  کنم بخوابی!-
 نمی خوام. دوست دارم همینجوری بخوابم.-

واوعا ستتخت بود. حاال می  ثانیه ای پلک روی هم گذاشتتت. ستتخت بود.
 توانست فریده و دردهایش را لمس کند.

 خیلی خب!-
ویل رش را جفتت تختت گتذاشتتتت و زیر بغلش را گرفتت. روی تختت 

 گذاشتش و نفس نفس زنان کمر راست کرد.
 چیزی نمی خوای برات بیارم؟ گرسنه ات نیست؟-

 نوال رو برگرداند و او ناامیدتر از وبل از اتاق بیرون زد.
 روی مبل، کنار ارسالن نشست. ارسالن به چهره ی آویزانش نگاه کرد.

 داره می خوابه واوعا؟-
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 به پیشانی اش دست کشید.
فکر نکنم. داره ل  می کنته. این رو حس میکنم. حتی اجتازه نداد لباستتش -

 رو عو  کنم. غیروابل انعطاف پذیر شده.
 انیسه صدایش را پایین آورد.

ید درکش کرد. ستتخته که آدم یکهو یک چیز باارزش عیتب نتداره دخترم. با-
 رو از دست بده. معلومه تو این زمانی که پیش پدرش بود سختی کشیده.

نمی دونم عزیز! گیجم! چنتد کلمته ای هم کته بته بازپرس گفت چندان به -
درد بخور نبود. انگار که فق  خواستت از سترش دور بشتته. اون بنده خدا هم 

 رف بزنیم، متقاعدش کنیم که مسائل رو باز کنه. متوجه شد گفت باهاش ح
 اردالن خودش را روی مبل جلو کشید.

 به ن رتون عجیب نیست که دیگه بهروز این طرف ها پیداش نشده؟-
 ارسالن نامحسوس اشاره داد که پیش تر نرود.

فعال این چیزها مهم نیستتت. اون رو پلیس خودش حل می کنه. االن مهم -
 نواله.

 ی تاتی کنان به گلبرگ نزدیک شد و سیب درون دستش را به او داد.پرینا تات
لبخند خستتته ای زد. چقدر این تصتتویر برایش نزدیک بود. گویی که همین 
دیروز بود نوال مقتابلش تتاتی می کرد و او از راه رفتنش هزار بار به عرش می 

 رسید. میان افکارش بغ  کرد. چقدر راحت همه چیز از دست رفته بود.
 صدای آهسته ی ارسالن زیر گوشش، او را متوجه ی خودش کرد.

 خوبی گلبرگ؟-
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چقدر دلش می خواستت زیر گریه بزند و بگوید که خوب نیست؛ که هر چه 
می دود تا به خوشتتبختی برستتد، خوشتتبختی فرار می کند؛ که هر چه تالش 

 می کند درست کند، اواا  فق  بدتر می شود.
 آرام و لرزان زمزمه کرد:

 خوبم!-
ستتیب را از دستتت پرینا گرفت تا پوستتت بگیرد که ارستتالن آن را از دستتتش 

 گرفت و چاوویی برداشت.
این روزهتا از نوالم لجبتاز تری! داری خودت رو از بین می بری. اینجوری -

پای نوال خوب نمی شتته، فق  خودت اذیت می شتتی. یک ذره به آینده فکر 
 کن.

 ه از آن زمزمه ای بی صدا ماند.صدایش را آرام کرد، آن ودر آرام ک
 و به من!-

در حال شتستتن بشتقاب ها بود که با شتنیدن صتدای عجیبی، دستت از کار 
کشتتید و با عجله، بدون آنکه شتتیر آب را ببندد به طرف اتاق نوال دوید. در را 
که باز کرد، از دیدن نوال افتاده بر زمین، آن هم به آن شکل، حس کرد چیزی 

 .در دلش فرو ریخت
 نوال؟-

ودم هایش را تندتر برداشتتت. شتتانه هایش را گرفت و برگرداندش. صتتورت 
 سر  شده و اشک های بی آوایش بدجور ولبش را آتش زد.

 زیر بغلش را گرفت و سعی کرد بلندش کند.
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 گریه نکن عزیزم! گریه نکن وربون اون چشم های وشنگت بشم. -
 روی تخت نشاندش و اشک های روی صورتش را پا  

 کرد. 
 الهی مامان بمیره. دردت اومد؟ آره عزیزم؟-

 نوال هق زد و او دست و پایش را چک کرد.
 کجات درد می کنه مامانم؟ بگو به من! هان؟ کجات؟-

نوال بتا گریته ستترش را بته نشتتانه ی نفی باال انداخت و صتتورتش را میان 
ار بود. وردستتتانش وایم کرد. چقدر تاوان کودکانه های احمقانه اش ستتنگین 

بود تتا آخر عمر اینطور زندگی کند؟ بدون راه رفتن؟ کاش مرگش می رستتید! 
کتاش ختدا نگتاهش می کرد و مرگش را می رستتاند. از ته دل زار زد. او این 
زندگی را نمی خواستتت. زندگی ای که بند یک صتتندلی فلزی بود و ستتقف 

 اتاق، نمی خواست.
درد داشتتت و او هنوز زنده بود؟  گلبرگ بتا تمام وجود بغلش کرد. دردانه اش

 او چجور مادری بود. 
 پشتش را نوازش کرد و روی سرش را ب*و*سید.

 هیش! آروم مامانم. هی ی نیست. گریه نکن فدات بشم.-
 نوال ل  کرده خودش را عقب کشید. هق زد و صدایش را بلند کرد.

 تنهام بذار! -
 با غصه نگاهش کرد.

 شت باشم. من مادرتم. این رو بفهم.با من ل  نکن نوال! بذار پی-



wWw.Roman4u.iR  151 

 

 نوال رو برگرداند.
 بذار تنها باشم. بذار به درد خودم بمیرم.-

 بغ  کرد.
 این حرف ها رو نزن نوال! اذیتم نکن.-

نوال ستتوخت؛ آتش گرفت؛ خاکستتتر شتتد. لعنت به بی فکری هایش! دیوانه 
تن این نداششتد. دیوانه شتد و جیغ کشید. یکبار، دوبار، سه بار! درد داشت. 

 ها بدجور درد داشت.
 گلبرگ به گریه افتاد. حس می کرد هیچ کاری از دستش بر نمی آید.

ارستتالن که تازه پله ها را باال می آمد با صتتدای جیغ، هول شتتده و بالفاصتتله 
کلیتد را در وفل چرخاند. در ورودی را به شتتدت باز کرد و پشتتت بندش به 

 سمت اتاق دوید.
 بود که حتی نمی توانست خودش را پیدا کند. اواا  آن ودر آشفته

گلبرگ در چشتمانش زل زد و به بی عراه گی خودش اشک ریخت. همیشه 
 در مواو  حساس دست و پایش را گم می کرد.

*** 
 ارسالن، بالش زیر سرش را مرتب کرد و پتو را روی تنش باال کشید.

ست. لبش نش صتاف ایستاد و به چهره اش نگاه کرد. لبخند کوچکی گوشه ی
 لبخندی که هم غم داشت و هم...

این دختر اگرچته از خون خودش نبود، امتا برایش مهم بود. مهم بود چون 
 نفس های گلبرگ، بند نفس های او بود.
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چقتدر شتتبتاهتت می شتتد بین این متادر و دختر دیتد. جزئی ترین و خنده 
 دارترین شباهتشان سر  شدن نو  بینی شان بود هنگام گریه!

 لیوان آب را از روی پاتختی برداشت و المپ اتاق را خاموش کرد.
وارد اتاق خودشتتان شتتد. به طرف کشتتو رفت و شتتلوار گرمکنش را درآورد. 
بتدون آنکه برق را روشتتن کند، در تاریکی لباستتش را عو  کرد. فق  خدا 
می دانستت تا چه اندازه خسته است. دلش یک خواب راحت می خواست و 

 بی دغدغه!
 راهنش را درآورد و زیر پتو خزید.پی

 دستانش را به دور گلبرگ حلقه کرد و او را از پشت در آغوش کشید.
نفس هتایش، او را متوجته کرد که نخوابیده و تنها ت اهر به خوابیدن می کند. 
وبول داشتتت رفتارش درستتت نبوده. اما در آن آشتتوبه بازار، با آن اواتتا  و 

کرد که به فکر درستتت رفتار کردنش باشتتد. احوال، آن ودر عقلش کار نمی 
در آن لح ه، حداول کاری که از دستش بر می آمد این بود که فضای متشن  
را کمی آرام تر کند. ب*و*سته ای روی گردن نرمش نشتاند و الله ی گوشش 

 را میان لبانش گرفت.
 با صدای مردانه و بمش در همان حالت، آرام لب زد:

 ه؟گلبرگم امشب باهام وهر-
 صدایی از سویش نشنید و ادامه داد:

 نمی خوای با صدات بهم آرامش بدی؟-
 ب*و*سه ای دیگر زد و حلقه ی دستانش را تنگ تر کرد.
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 لیلی من خوابی؟-
گلبرگ دیگر نتوانستتت در برابر جتادوی صتتدایش خودش را کنترل کنتد. با 

 دلخوری در آغوشش چرخید و صورتش را به سمتش برگرداند.
 تم. دلخورم!خواب نیس-

 ارسالن در چشمانش، چشم گرداند.
وبول دارم نباید سترت داد می زدم، اما خودت هم دیدی که واعیت چطور -

 بود. گریه ی تو فق  جو رو تیره تر می کرد.
 گلبرگ لبانش را با زبان خیس کرد و به گردنش نگاه کرد.

 می تونستی منم آروم کنی.-
خیس شده ی گلبرگ بود. چه کسی  ارستالن اما، نگاهش در جستتجوی لبان

 می گفت زن بدون آرایش جذاب نیست؟
 کمرش را تنگ تر دربرگرفت و روی صورتش خم شد.

 آهسته، با لحن به خصو  خودش پچ زد.
هیچ ووت برای جبران دیر نیستتت. شتتاید االن بتونم با روش خودم آرومت -

 کنم. اینطور نیست؟ ن رت؟
با چشتمانی کدر و ولبی که تازه بیدار شده نوال از اتاق بازپرستی خارج شتد. 

بود. در ذهنش کلمه ی حماوت نقش بستتت. لبش اما، پوزخند زد. نه! استتم 
گذشته ی او را نمی شد حماوت گذاشت. باید می گفت خود دیوانگی، خود 

 نادانی!
 گلبرگ نزدیکش شد و مقابل ویل رش خم شد.
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 خوبی؟-
که پشتش ورار گرفت و ویل ر را ستر تکان داد. آرام و بی هیچ حسی! مادرش 

هل داد، ولبش تل  خند زد. چه را برای چه از دستت داده بود؟ شاید باید یک 
 روز می نشست و به یاد تمام از دست رفت هایش عزا می گرفت. 

مراتیه، از روی صتتندلی بلند شتد و شتترمنده ستتر پایین انداخت. به مانتوی 
یشتتخند زد. آنووت ها چشتتمانش ستتیاه رنگ و رو رفته اش نگاه کرد. عقلش ن

را کجا جا گذاشتته بود؟ کجا جا گذاشته بود که ندید تفاوت ها را؛ ندید فرق 
 دوست و دشمن را!

ارستتالن متوجه نگاه تیره و کینه توزانه اش شتتد. دلش برای مراتتیه ستتوخت. 
مراتتیه ای که خوب می دانستتت حاال در چه واتتعیتی استتت. رو به گلبرگ 

 دلی بشکند. کرد. مبادا این میان
 اردالن همین نزدیکی هاست، می گم ماشین بگیره شما برین.-

 سوال گلبرگ را از دیدگانش خواند.
می خوام یکم اواتتا  پرونده رو پیگیری کنم، بعدش هم مراتتیه خانم رو -

 می رسونم.
نوال کینته کرد. این مرد همیشتته ستتعی داشتتت عصتتبانی اش کند. چه از 

 تصاحب کردن مادرش و چه...
حکم لب روی هم فشتترد. چقدر از او بدش می آمد. خوب بلد بود خودش م

را آدم خوبی جلوه دهتد. بتابا بهروزش همه ی مستتائل مربو  به او را برایش 
 روشن کرده بود.
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گلبرگ اشتتاره اش را گرفت و چشتتم روی هم گذاشتتت. منت ر آمدن اردالن، 
، نگاه می کرد روی یکی از صتندلی ها نشتست. نوال همانطور که به رفتنشان

 با دشمنی گفت:
 اون یک مرد دو رو و خودخواست.-

متعجتب خ  دیتدش را دنبال کرد. دنبال کرد و به مردی رستتید که حداولش 
 برای او، مردترین مرد دنیا بود. حس بدی ته دلش نشست.

 زود وضاوت کردن اصال کار خوبی نیست.-
 نوال به نشانه ی تمسخر لبش را ک  کرد.

 ی من شونزده سالمه.آره خب! ول-
غمگین ستنش را در ذهن تکرار کرد. چقدر زود دو سال به سن نوالش ااافه 
شتتده بود. ووتی می رفت، نزدیک به پانزده ستتالش بود و حاال... احستتاستتی 
زهرنا ، کام دلش را تل  کرد. ورق سترنوشت دخترش هم درست در شانزده 

 سالگی برگشته بود.
شدن نیست. خوبه که چشم هات رو باز  ستن، هی ووت مالکی برای بزرگ-

 کنی...
 بغضش را وورت داد. چقدر غریبی کشیده بود در نبودش و او نمی دانست.

 وبل از اینکه دیر بشه. -
نوال کالمش را چیز دیگری تعبیر کرد. ستتردش شتتد. مثل همان ووت ها که 

مان ل هبتابا بهروزش دیوانه می شتتد و فریاد می زد که راه را اشتتتباه رفته. مث
ووت ها که از همه ی تماس ها عاصتی می شد و همانند پسر ب ه ای بی پناه 
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در چشتتمانش زل می زد. زل می زد و اعتراف می کرد هنوز هم یک جا مانده 
در گذشتته دلش را می ستوزاند. چشمان پر اشکش را بست. وطره ای لغزان، 

ود باید ب از گوشتته ی چشتتم چ،ش چکید. دلش تنگ بود. تنگ هر آن ه را که
 و حاال نبود.

 تو هم زود وضاوت کردی.-
 آب دهان وورت داد و لرزش صدایش را خورد.

 کاش وضاوت تو هم به خاطر بزرگ نشدنت باشه.-
 گلبرگ، با گنگی پرسید:

 تو داری از چی حرف می زنی؟-
 نوال رو برگرداند. نخواست که مادرش وطره اشک ریخته شده را ببیند.

 از هی ی!-
 ت چیز دیگری بگوید، اردالن آمد.تا خواس

 سالم زنداداش! چی شد؟ کارتون تموم شد؟-
بلند شتتد. این بار ولی، با فکری که واژه به واژه ی کالم دخترش را رصتتد می 

 کرد تا ردی بیابد. ردی از یک اشتباه، در طول تمام تقدیر زندگی اش!
 سالم! آره. تقریبا تموم شد. نوال مسائلی رو که الزم بود بهشون گفت. -

 اردالن گوشی اش را درون جیبش فرو برد.
 خب خداروشکر! تاکسی کرایه کردم. بیرون منت ره. -

 نیم نگاهی به سر پایین افتاده ی نوال انداخت.
 داداش گفت اگه خریدی چیزی داری بدی من انجام بدم.-
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 تش لبخند زد.گلبرگ به محب
 نه ممنون! فعال چیزی الزم ندارم.-

 اردالن پا به پا کرد؛ بین پرسیدن و ن،رسیدن. 
 در آخر کمی بیشتر به گلبرگ نزدیک شد و آرام پرسید:

 پرونده ی یونس سنگین شد؟-
 گلبرگ نفس کشید. 

 درست مثل یک پل ارتباطی می مونه برای رسیدن به اصلی هاش.-
 یین تر برد.با تاسف صدایش را پا

اونطوری کته بهمون گفتن، اگته یک مهره ی ستتوخته نباشتته احتماال بتونه -
 جونش رو با زندون بخره، ولی خب...

 لب پی اند.
 احتمالش اعیفه!-

اردالن ستر تکان داد و سکوت کرد. سکوت کرد به حرمت روزهایی که با هم 
ورمه ستتبزی ودم زدند و خندیدند. به حرمت همان روزهایی که ستترش بوی 

می داد و از این شتتاخه به آن شتتاخه می پرید. یک غم، دلش را دلگیر کرد. 
 زمین خوردن یک دوست، هر چقدرم بد، باز هم غم انگیز بود.

 اردالن سوت زنان کاپشنش را از تن کند.
 خاتون؟-

روی تختت نشتتستتتت و جورابش را درآورد. از جواب نتدادن متادرش لتب 
حالی که شماره اش را می گرفت از اتاق خارج  پی اند. از جا برخاست و در
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شتتد. بوق هتای آزاد پشتتت خ  ابروانش را بتاال پرانتد. نگاهی به ستتاعت 
انداخت. این ستتاعت، ووت جلستته ورآن رفتن که نبود مطمئنا! در یخ ال را 
باز کرد و به آن تکیه داد. به فکر آنکه چه چیز بردارد، چشتتم می چرخاند که 

 سه درون گوشی پی ید.صدای پچ پچ وار انی
 چیکار داری؟-

متعجب گوشتی را از گوشش فاصله داد و یکبار شماره اش را از ن ر گذراند. 
 شماره که شماره ی مادرش بود، اما...

 خاتون، بازی اش گرفته بود؟ شیطان خندید.
علیک ستالم مادر جان! بله ممنون. خیلی خوبم. انقدر حالم رو می پرسی -

 ان ارسی.شرمنده می شم به ج
 انیسه دوباره پچ زد.

 مسخره بازی رو بذار کنار پسر! کارت رو بگو می خوام وط  کنم.-
 ابرو باال پراند و طبق جو پیش آمده، صدایش را پایین آورد و پچ زد.

باشته. حاال چرا آروم حرف می زنی؟ وضتیه جناییه؟ آدرس بده تو دو سوت -
 خودم رو با ب ه ها می رسونم.

شتلوغش نکن. خونه ی گلبرگم. دیگه زنگ نزن. تا یک رب  دیگه بی خودی -
 میام پایین!

 در یخ ال را بست و چشم ریز کرد.
 نکنه تولدمه می خوایین غافلگیرم کنین؟-

 صدای کفری انیسه کمی باال رفت.
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ختدا عتاوبتت من رو بتا حرفات به خیر کنه. زنگ نزن. میام پایین بهت می -
 گم چی شده.

در پی ای که خبر از وط  شتتدن می داد، چشتتم درشتتت کرد. از بوق های پی 
مادرش گوشتتی را روی او وط  کرده بود؟ متفکر برای خودش ستتر تکان داد. 

 پس وضیه تولد و غافلگیری منتفی شده بود.
بتا خودش خنتدید. چه حدس هایی هم می زدها! مادرش هم هم ین پر بی 

ود تولدش تابستتتان ب راه نمی گفت. عقل کلی بود برای خودش! ووتی فصتتل
 چگونه می شد که غافلگیری اش را به دی ماه موکول کنند؟

گوشتی را در جیب شتلوار گرمکنش گذاشت و از آش،زخانه خارج شد. روی 
مبل مقابل تلویزیون نشتستتت و پایش را روی میز عستتلی گذاشتتت. کنترل را 

خید و ربرداشتتت. در حال باال و پایین کردن شتتبکه ها بود که کلید در وفل چ
 انیسه وارد شد. بدون آنکه حواسش به پاهایش باشد لبخند زد.

شتتیطون شتتدی ها عزیز! کالس می ذاری برام می خوای نازت رو بکشتتم؟ -
 بیا وربونت. بیا بغلم، خودم خریدارم.

 انیسه چشم غره ای رفت و چادرش را از سر برداشت.
 م...فکر کردم بری سرکار یکم بزرگ می شی، ولی حاال می بین-

 کالمش را ادامه نداد و روی مبل نشست.
پتات رو بردار از روی میز! شتتیشتته اش رو لکته می کنی. کمر درستتت و -

 حسابی ندارم دم به دویقه خم بشم دستمال بکشم.
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اردالن که چهره ی عصتتبی مادرش را دید نیشتتش را بستتت و پایش را پایین 
 گذاشت.

 چی شد عزیز؟ گلبرگ چیزی گفته؟-
 اش را از سر برداشت. انیسه روسری

اون طفتل معصتتوم چی می خواستتت بگته به من! تا همین دو دویقه پیش -
 داشت از استرس پس می افتاد.

 استرس؟ برای چی؟ مشکلی پیش اومده؟-
گلبرگ دیده روحیه ی نوال خوب نیستت. صب  تا شب هم چ،یده تو اتاوش -

ش یکم حالیک کلمه حرف هم نمی زنه، خواستت ببرتش پیش مشاوره بلکه 
خوب بشته. نوال هم جنجال راه انداخته. زده هر چی شکستنی تو اتاوش بوده 
رو شتکستته. فریاد و داد و بی داد که من دیوونه نیستم. منم دیدم صدای جیغ 
و داد میاد رفتم باال دیدم نوال بلبشتتو کرده. در اتاوشتتم وفل کرد. گلبرگم هی 

ده شتتکستتته ها رو جم  کنه. التمتاس کته حتداوتل در رو باز کنه بتونه خور
ترستتیده بود یک ووت بال مال ستتر خودش بیاره. چیزی نمونده بود طفلک از 

 حال بره انقدر که استرس داشت.
 اردالن با حیرت به حرف های مادرش گوش می داد.

 حاال در رو باز کرد باالخره؟ گلبرگ چرا به داداش زنگ نزد؟-
 انیسه غمگین سر تکان داد.
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حرف زدم، یکم گلبرگ التماس کرد. در رو باز کرد صتتم و بکم  آره. یکم من-
رفت گوشتته ی اتاق! یک کلمه حرف هم نزد. اینکه چرا به ارستتالن زنگ نزده 

 رو نمی دونم واال! شاید چون ترسیده، شایدم...
 نفسی گرفت و ادامه داد:

شتایدم خجالت کشیده. من هم که رفتم باال کلی شرمنده بود. بمیرم براش! -
 والد نااهل آدم رو زود از پا در میاره.ا

 اردالن خودش را روی مبل جلو کشید.
چرا جو می دی مادر من! نوال که نااهل نیستت بنده خدا! پاش رو از دستت -

 داده. مسلمه که روحیه اش بهم ریخته.
 انیسه که از وبل هم ناراحت بود، عصبی جوش آورد.

منم نگفتم نوال نتااهله. بی خود حرف ننداز تو دهن من! من ورم این بود که -
آدم هر چی می شتته از اوالدشتته. شتتاد و غمگینم نداره. نااهل تویی که هر 

 کاریت می کنم درست بشو نیستی. 
 چشمان اردالن گشاد شد. خنده اش گرفت.

من نااهل! چرا وا  زدی عزیز! نوکرتم هستم من. چشم. هر چی شما بگی. -
 بذار زنگ بزنم داداش بیاد خونه گلبرگ تنها نمونه.

خواب آلود گوشی را از روی پاتختی برداشت. چشمانش را مالید و به شماره 
ی ناشتتناس نقش بستتته روی صتتفحه چشتتم دوخت. نیم نگاهی به گلبرگ 

 خوابیده کرد و از روی تخت بلند شد. 
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تاق خارج می شد"بفرمایید" گوشی را زیر گوشش گذاشت و در حالی که از ا
 آرامی گفت.

 فریاد آنطرف خ  اما، هیچ نشانی از آرامش نداشت.
 تاوان می دی. تاوان تموم گرفتن هات رو!-

صتتدایش را بلندتر کرد. انگار که فرد پشتتت خ  هیچ توجهی به ستتالمت 
 هنجره اش نداشت.

هت بفکر کردی کی هستتتی کته یکی یکی دارایی هتام رو ور می زنی. ببین -
چی می گم، وبل از اینکه با شتتکایت و شتتکایت کشتتی نوال رو پس بگیرم با 

 دست ادب بهم برش می گردونی.
 شاید هنجره اش زخم شده بود و خودش خبر نداشت. اربده کشید.

 فهمیدی؟-
ارستالن گوشتی را از گوشتش فاصتله داد. خوب می توانست چهره ی سر  

 شده از خشمش را تصور کند. خونسرد گفت:
 دور گردون می دونی چیه؟-

 مکثی کرد.
 چر  روزگار چی؟-

 پوزخند زد و بیشتر از اتاق فاصله گرفت.
بعیتد می دونم از این چیزهتا ستتر دربیتاری. تهتدیتداتتت، حرف هتات و -

خشتتونتت، حتی ذره ای برام مهم نیستتت. اگه می تونی و عراتته ی گرفتن 
 دخترت رو داری بسم الله! خوشحالم می کنی.
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 های صدادار و طوفانی اش را می شنید. آوای نفس
 ولی اگر نتونستی...-

 تکرار کرد.
ولی اگر نتونستتتی، انقدری مرد باش که بکشتتی کنار. خودت بهتر می دونی -

 در حال حاار چه اوااعی داری.
 بهروز از میان دندان هایش، هم ون گرگی زخم خورده غرید.

ه بکش کنار وبل از اینک بکش کنتار عمو! بکش کنتار کته من انبتار بتاروتم.-
 شعله هام تو رو هم به آتیش بکشونه.

 ارسالن به پشتی مبل تکیه داد. ووتش بود کمی هم او بی رحم شود.
من رو از شتتعله های مصتتنوعیت نترستتون. شتتعله هات فق  نور و دوده. -

 محتواش، یک مشت خاکستر بی مصرف بیشتر نیست.
 بهروز دوباره اربده کشید.

 ببند مرتیکه! با من بازی نکن. با من زخمی بازی نکن.دهنت رو -
 لحنش، هنوز هم خونسرد بود.

گهی زین به پشتتت، گهی پشتتت به زین! شتتنیدی دیگه نه؟ جوش نزن مرد! -
باال بری پایین بری اواتات همینه. یادته ووتی خواستتم با گلبرگ ازدواج کنم 

ت ی ازش دستتچیتا گفتی؟ گفتی این زن برای تو هم زن بشتتو نیستتتت. گفت
بکشتتم. گفتی بخوام نخوام اون خواهانه تو و نواله! دیدی که اونی نشتتد که تو 
گفتی. گلبرگ عاشتقم شتد. تو رفتی. یک سال تمام خودت رو به آب و آتیش 
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زدی. از دور پیغام پستغام فرستادی. که چی! که گلبرگ لقمه ی دهنم نیست. 
 بود داداش! هم لقمه ی دهنم، هم همقدم لح ه هام!

 بهروز گویی که با جان های آخر فریاد می کشید.
 دهنت رو ببند پفیوز!-

خونستردی اش پشتت رگ های باد کرده ی گردنش پنهان شد. بدش می آمد 
 از مردهای بی چا  و دهنی که مردانگی را زیر سوال می بردند.

می دونی مشتتکتل تو چیته؟ مشتتکلتت اینته که نمی دونی دنیا منت ر تو و -
ت. برو که الیق جواب دادن هم نمی دونمت. تو رو باید به دستتتوراتت نیستت

 خودت س،رد. به خودت و افکار پوچت!
گوشتی را وط  کرد و سترش را میان دستتانش گرفت. خدا می دانست تا کی 
ورار بود کری خوانی هتای بهروز را تحمل کند. به طرف اتاق ودم برداشتتت. 

، چه عکس العملی نشتتان اگر گلبرگ می دانستتت که بهروز چه ها که نگفته
می داد؟ نیشتخند زد و به پشتتت چشتمانش دستتت کشتتید. دیگر چه اهمیتی 
داشتت؟ بهروز به اندازه ی کافی در منگنه بود. مطمئنا نمی توانست کاری از 

 پیش ببرد. دانستن این حرف ها فق  روحیه ی گلبرگ را بهم می ریخت.
گر فق  همستترش نبود، کنارش دراز کشتتید. این زن، از یک جایی به بعد دی

 خود آرامش بود.
موهایش را از روی صورتش کنار زد و جدی نگاهش کرد. کسی می توانست 

 ادعا کند گلبرگ هم یک روزی از او و زندگی اش می برد؟
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با شتستتش روی گونه اش کشید. بارها این گونه ها از اشک، تر شده بودند و 
ی و جمعیت نبیندش و از دلیلش تنهتایی بود. ممکن بود روزی، میان شتتلوغ

 او دل بکند؟
به پشتت پلک هایش دست کشید. ممکن بود این چشم ها، روزی بی چشم 

 و رو شود و نادیده اش بگیرد؟
گلبرگ، میتان خواب و بیتداری پلتک بتاز کرد. خمتار بود و تنهتا تصتتویر 
ناوااتتحی از چشتتم های باز ارستتالن می دید. خودش را به او نزدیک کرد و 

 رو رفت.در آغوشش ف
یتک حس گرم از دل ارستتالن عبور کرد. چونتان نستتیمی، در یتک الله زار 

 گرمسیر! پاس  تمام سواالتش را گرفت. 
 نه! گلبرگ، بنیه دارتر از آنی بود که به چهارتا آشنای غریبه بفروشدش!

گلبرگ در حال برداشتتتن مالفه ی روی تخت نوال بود که ارستتالن صتتدایش 
 زد.

 لیلی؟-
گونی روی لبانش نشتست. چقدر اینجور صدا زدنش را دوست لبخند شتبنم 

 داشت.
 مالفه را در دستانش جم  کرد.

 جانم؟-
 بیا صتبحانه بخوریم بعد برو به کارت برس. تنهایی سخته. نوال رو هم بیار!-
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گلبرگ لبخنتد بته لتب به طرف نوال برگشتتت که کنار پنجره، روی ویل رش 
 هره ی سر  شده و پر از اخمش همانا!نشتسته بود. برگشتنش همانا و دیدن چ

 نگران شد.
 خوبی مامان جان؟-

نوال لب روی هم فشتترد و با غی  رو برگرداند. برای آنکه خودش را آرام کند، 
 بی فکر زبان باز کرد.

بابا بهروز هی ووت صتتبحانه نمی خورد، ولی همیشتته برای من صتتبحانه -
 درست می کرد.

 ولبش آمد را نادیده بگیرد.گلبرگ سعی کرد صدایی که از ته 
خب؟ این یعنی چی؟ می خوای ما هم صتبحانه نخوریم و برای تو صبحانه -

 درست کنیم؟
 نخیر! چنین من ور احمقانه ای نداشتم.-

مالفته را در دستتت فشتترد. انگار نمک دستتت بهروز زیادی اصتتل بود که 
ند نیشخدخترش را اینگونه نمک گیر کرده بود. اما دستت او چه... به خودش 

 زد. این که دیگر سیاست نمی خواست، می خواست؟
 پس ر  من ورت رو بگو! جمله ای که گفتی با چه هدفی بود؟-

نوال، چتری هایش را از روی صتتورتش کنار زد. کم مانده بود دندان هایش از 
 فشار، در دهانش خرد شوند.

چ یبی من ور گفتم. فق  خواستتتم بگم دلم تنگ شتتده برای کستتی که به ه-
 کس اهمیت نمی داد، اما همیشه با من متفاوت رفتار می کرد.
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گلبرگ، خستته روی تخت نشست. این اعف از نخوردن صبحانه بود دیگر، 
نه؟ چقدر دلش می خواستتت یک گوشتته ی دن  بنشتتیند و فکر کند کجا را 

 خطا رفته، کدام مسیر را!
 ود.لحنش سرد شد. سردی ای که پشتش، انباری از احساس پنهان ب

 اگه انقدر خوب بود چرا ولش کردی؟ چرا تنهاش گذاشتی؟-
 ولب نوال فشرده شد. چقدر امروز زبانش از اراده خارج می شد.

 شاید به همون دلیلی که تو رو ول کردم.-
غده ای که تا سر گلویش می آمد و تمنای شکستن داشت را به سختی وورت 

 داد.
 م، خاکسترش می کرد.ولب گلبرگ آه کشید. یادآوری آن روزها ه

 اون دلیل چی بود؟-
 ثانیه ای سکوت کرد.

 یونس؟-
 کالم نوال در عین سرد بودن، عجیب درد داشت.

 نتونستم یاد بگیرم باید وفادار اونی باشم که من رو می خواد، نه اونی که...-
 ادامه نداد و جایش آب دهان وورت داد.

رب  نداره. چون هی ووت با من فرار من حتی ذره ای بته بد بودن بابا بهروز -
 بد نبود.

غده ی لعنتی داشتت خفه اش می کرد. آهستته زمزمه کرد؛ آن ودر آهسته که 
 فق  خودش شنید و خدایش!
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 هیچ کس نتونست بفهمه اون چقدر خوبه!-
گلبرگ که ستتکوت طوالنی مدتش را دید، محزون از جا برخاستتت. مالفه را 

رف آشتت،زخانه ودم ک  کرد. مهره درون ستتبد رخت چر  ها گذاشتتت و به ط
 ی مار بهروز، دخترش را هم هی،نوتیزم کرده بود.

 چرا آویزونی؟ نوال کو؟-
 پشت میز نشست.

 میل نداره.-
 ارسالن دستش را گرفت و مالیم گفت:

 به من نگاه کن!-
 مردمک هایش را که به او دوخت، ادامه داد:

 چیزی شده؟-
 چشمانش لرزید.

اینجوری حرف می زنه حس می کنم از پس هیچ کاری بر ووتی نوال بتاهام -
 نمیام.

 سر پایین انداخت.
 احساس بدی دارم. حس می کنم خیلی ووته سرریز شدم.-

 نیشخند افسرده ای زد.
از ووتی وارده زندگیت شتدم باعث دردسرت بودم. ماه های شادیمون رو که -

 جم  کنی، سرجم  به دو ماه هم نمی رسه.
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اش را نزدیک او کرد. دست زیر چانه اش گذاشت و سرش ارستالن صتندلی 
 را بلند کرد.

دیگه هی ووت ستترت رو از شتترمندگی پایین ننداز. اینکه نوال این رفتارها -
رو داره بعید نیستت. خودت بهتر از من می دونی چی ها سرش اومده و چی 
 کشتتیده. فکر نمی کنم الزم باشتته برات تواتتی  بدم که چرا انقدر پرخاشتتگر

 شده.
 صدایش را پایین تر برد.

پاهاش رو از دستت داده، پستری رو که فکر می کرد عشتقشه تو زرد از آب -
 دراومد.

 موهایش را پشت گوشش گذاشت و دستانش را همانجا نگه داشت.
بیا بی انصتتاف نباشتتیم. بهروز چه خوب یا بد، پدرشتته. یک ستتال و اندی -

رها کردن پدرش هم اذیتش  بتاهاش زندگی کرده. مطمئن باش عذاب وجدان
می کنته. پس بهش حق بده. حق بده که نتونه آروم باشتته. من و تو که عاول و 

 بالغیم چرا نباید باهاش راه بیایم؟ هان؟
 در مردمک های بازیگوشش خیره شد.

شتک نکن شتادی هامون بیشتر از غم هامونه. تو دردسر من نیستی، همسر -
 دم لح ه های شاد و غمگین.منی! و همسر یعنی همین! یعنی همق

 سرش را نزدیک برد و پیشانی به پیشانی اش چسباند.
به من نگو ستترریز شتتدی. اونووت این منم که احستتاس بدی پیدا می کنم. -

 که چرا نتونستم برای خالی شدنت کافی باشم.
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 پشت دستش را نوازش دوباره ای کرد.
شه، یک جوری هیچ مشتکلی ابدی نیستت. یک روزی همه چیز تموم می -

که انگار از اولشتتم نبوده. و خوب یا بد تموم شتتدنش به ما رب  داره. به ما که 
چجوری بخواییم تمومش کنیم. به خودمون ستخت بگیریم یا آسون! اینه راز 
طبیعتت! تتا ووتی کته اون داره باهات بازی می کنه، تو هم باهاش بازی کن. 

 ش بس بزنه و تسلیم بشه.بذار اون در برابرت کم بیاره. بذار اون آت
 نرگس، کاله سهیل را از روی سرش برداشت و لبخند اغراق آمیزی زد.

 مزاحمت که نشدم گلبرگ جون؟ انگار درگیر تمیز کاری بودی.-
 گلبرگ، تصنعی لبانش را کش داد.

 نه عزیزم! کارهام تقریبا تموم شده بود. چه عجب از این طرف ها!-
 نرگس به انیسه نگاه کرد.

پیش زندایی بودم. اواتتا  تو و پستتردایی هم که تو فامیل پی یده. اینه که -
 گفتم بد نیست یک سر به تو هم بزنم.

از ادا کردن اواتتاعی کته نرگس بته کتار برده بود، آن هم با آن لحن خا ، 
 حسابی روی اعصابش خ  کشیده شد.

 نرگس ادامه داد:
 دخترت کجاست؟ نمیاد بیرون ببینمش؟-

 ب شدنش را حس کرد و حرف به میان آورد.انیسه معذ
نوال این موو  هتا اصتتوال استتتراحت می کنه. حتما خوابه. امروز ستتهیل -

 کالس نداشت؟
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 نرگس به پیشانی اش دست کشید و چشمی باال داد.
اوف! نگو زنتدایی کته دلم خونه! هر روز هر روز یک بازی جدید در میارن. -

روز می گن با مقوا خونه بستتاز. یتک روز می گن بادباد  درستتت کن. یک 
 خون به جگرم کردن.

 رو به گلبرگ کرد.
 اون ودیم ها بهتر بود. آمادگی این دنگ و فنگ ها رو نداشت.-

 بی هدف خندید.
ودیم ها که می گم من ورم دوره ی ما نیستتت ها! من ورم به دوره ی دخترت -

رستادن ایناستت. دوران ما اصتال کستی آمادگی نمی رفت. یک راستت می ف
 اول! دیگه این لوس بازی ها باب نبود. 

این زن هر چه که می گفت من وری در پستش داشت. ممکن نبود درون مایه 
ی گفتارش هدفی نداشتتته باشتتد. چقدر دلش می خواستتت او را ستترجایش 

 بنشاند.
آره ختب! ولی نوال انقتدری بتاهوش و پرذوق بود کته نمی ذاشتتتت من تو - 

ه رو خودش انجام می داد. فق  گاهی یک کمک تکتالیفش دخالت کنم. هم
 کوچیک می گرفت.

نوال که در اتاق بود، همه چیز را شتتنید. هر آن ه را که میان نرگس و مادرش 
رد و بدل شتتده بود. لحن مادرش را خوب می شتتناخت. می دانستتت ووتی 

 اینگونه با کسی حرف می زند یعنی حتما مشکلی با طرف مقابل دارد.
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بود، خودش هم! عقل می خواستتت بیدارش کند؛ حماوت اما  دلش ل  کرده
تشتتویقش می کرد. رو  خبیثش بلنتد پروازی کرد. آن وتدر کته در ستترش 
جوشتتیتد و از افکار مثبتش پیشتتروی کرد. حاال ووتش بود. ووت آنکه کمی 
مادرش را اذیت کند. نمی دانستتت چرا؛ به چه علت؛ یا اصتتال با چه هدفی 

 حرکت درآورد.چر  های ویل ر را به 
موهایش را پشتت گوشش گذاشت. زمان رزم رسیده بود. رزمی تیره رنگ، با 

 افکاری سیاه پوش!
 از اتاق بیرون زد.

گلبرگ که صتتدای چر  ها را شتتنید، زود از جا برخاستتت و بدون یادآوری 
 حرف های سر صب  نوال با محبت به کمکش رفت.

 صدام می کردی من میاوردمت مامانم!-
تمام ذهنش را احاطه کرده بود. چشتتمانش بدجنس شتتد، گویی که او نادانی 

 نوال نبود.
 خودم می تونستم بیام.-

گلبرگ، پاستت  بی ادبانه اش را پشتتت گوش انداخت و اهمیت نداد. نرگس، 
 خودش را متعجب نشان داد.

ای جانم! این دخترته گلبرگ جون؟ باورم نمی شتته. ولی با اینکه خوشتتگله، -
 تو نیست. اصال شبیه به

 لبخند زد. گاهی چقدر بی فکرانه زبان باز کردن، بد تیر خال  می شد.
 سالم! حق با شماست. من شبیه پدرم هستم.-
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چهره ی نرگس باز شتتد. پاستت  ستتالمش را داد و فکر کرد این دختر چقدر 
راحتت راه را برای ادامته ی چزانتدن باز کرد. خندید. از همان خنده هایی که 

 ان فحش می چربید.زورش به هزار
 آخی عزیزم. چه خوب! پس مشخصه پدرت حسابی خوش تی،ه!-

گلبرگ تا بناگوش ستر  شد. تازه متوجه وصد نوال از آمدنش به پذیرایی شد. 
در ولبش تکرار کرد"االن نته! االن نته نوال! حتاال ووتش نیستتتت. اینجوری 

 عذابم نده."
 نوال حاار جوابی کرد.

 ارسالن دارید؟ خیلی! شما نسبتی با آوا-
 نرگس باز هم خندید.

 آره. دختر عمه شم، البته...-
 صدای خندیدنش را باال برد. حیا را آب کرد و یک جا نوشید.

 وبلش ورار بود جای مامانت باشم.-
گلبرگ حس کرد در دم، فشتتارش افتت کرده. تمام حرف هایی که ارستتالن 

ا زندگی چ جوره بلد نبود بصتب  برایش گفته بود، دود شد و تمام! بلد نبود. هی
بازی کند. انیستته اخم هایش درهم شتتد. اشتتتباه کرده بود که نرگس را همراه 

 خود کرد. او دیگر بدجور پا از گلیم فراتر گذاشته بود.
نرگس که خودش هم متوجه جو ستتنگین شتتد، ستتعی کرد یک طوری حرف 

 بی ربطش را جم  کند.
 کالس چندمی نوال؟-
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 رفت و آخرین تیر را زهرآلود و کشنده پرتاب کرد.نوال، کمان را دست گ
اتفاوا خیلی به آوا ارستتالن میومدین. چی شتتد که جایگزینتون مامان شتتد؟ -

 هر چند، همین االن هم...
پاهای شتتل شتتده اش را تکان داد. یک بار، دوبار، ستته بار...نه! این اتتربه 

لح ه! لبخند زد. از کتاری تر از آن بود که بتواند بلند شتتود. حداولش در آن 
همان هایی که طعم درد شتتورش می کرد. دستتت مریزاد به دخترش! خوب 

 عو  تمام عقده های نرگس را درآورده بود.
نرگس رفتت. بتا چشتتمانی که از شتتوق چزاندن برق می زد و لبانی که هزار 
نیشتخند داشتت برای این برد! انیسته ستر  شتده بود. رو نداشت. روی نگاه 

ی را که مهربان بود و حرمت نگه می داشتتت. حرمت اویی را کردن به عروستت
که بزرگ جم  بود. ستر به زیر خداحاف ی کرد. می دانست این مادر و دختر 

 یک تنها شدن نیاز دارند.
 گلبرگ صبوری کرد. جان کند و نفس خورد؛ شکست و دم نزد.

ین خانه که در ستتکوت فرو رفت، نوال چر  های ویل رش را تکان داد. در ا
جم ، او تنها کستی بود که هیچ حستی از این اتفاوات نداشت. حسش مبهم 
بود. یتک حس میتان عذاب و لذت! حس هایی که همدیگر را خنثی کردند و 

 چیزی که ماند یک نقطه ی صفر در احساسش بود.
وبل از آنکه کامل وارد اتاوش شتود شنید صدایی را که سوزنا  آه کشید. یک 

خطی که حرف داشتتت و واژه! شتتاید خ  وجدانش  خ  روی روحش افتاد.
 بود، شاید هم...
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گلبرگ گوشتتی اش را برداشتتت. باید تنها می شتتد. آن ودری که بتواند خوب 
 تخلیه شود و زخمی نباشد.

 پس از بوق های متوالی، آوای آرامش بخشش در گوشی پی ید.
 جانم لیلی؟ -

 گ این روزهایش بود.لبخند زد. ک  و پردرد! ارسالن تنها امید سفید رن
 ازت یک چیزی می خوام ارسالن؛ بهم کمک می کنی؟-
شتتمتا تا حاال چیزی خواستتتی و من انجام ندادم؟ بفرما؟ مشتتکلی پیش -

 اومده؟
 می شه بدون پرسش، بدون حرف، امشب رو تنها بمونم؟-

ارستالن خواستت ب،رسد چرا؟ خواست ب،رسد علت گرفتگی درون صدایش 
 برگ دستانش را بسته بود.را؛ اما خواسته ی گل

 به شرطی که بعدش برام بگی دلیل بهم ریختگیت رو!-
گلبرگ به پیشتتانی اش دستتت کشتتید تا کمی ستتر دردناکش آرام بگیرد. تکرار 

 کرد:
بته شتترطی کته بعتدش بگم برات دلیلش رو! خواهش می کنم از عزیز هم -

 چیزی ن،رس.
 کرد.بعد از تایید گرفتنش، با خداحاف ی مختصری وط  

ستعی کرد خودش را سرگرم کند، با هر چیزی که او را از اتفاق پیش آمده دور 
نگته دارد. گردگیری کرد، آشتت،زی کرد، دکورهتای خانه را جا به جا کرد؛ آن 
ودر از خودش کار کشتتید تا زمانی که روشتتنایی روز به تاریکی شتتب مبدل 
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ن حرف ها بود شتتد. و تنها چیزی که از یادش نرفت و در خاطرش ماند، هما
 و کنایه ها!

شتتام نوال را در ستتینی چید و با ور  هایش به طرف اتاوش برد. از ووتی که 
رفتته بود فق  جز یک باری که برای آب خوردن بیرون آمده بود، دیگر از اتاق 

 خارج نشده بود. 
بتاز هم کنتار پنجره بود و خیره بته آستتمتان! این نگتاه منت ر را پتای چه می 

آمدن پدرش برای خال  شدن از دست او؟ مگر او چه کرده گذاشتت؟ پای 
بود که دخترش دیگر دوستتتش نداشتتت؟ چرا دیگر با شتتوق گونه اش را نمی 
ب*و*ستید؟ این چه آفتی بود که در زندگیشتان افتاد و ریشته ی دوستیشان را 

 خشکاند؟ 
 شام را روی تختش گذاشت و بیرون زد.

ها چیزی که از آن همه یک ستتاعت گذشتتت. یک ستتاعت گذشتتت و او تن
زحمت می دید ستینی پشتت رو شده بود و محتویات غذایی که کف اتاق را 

 پر کرده بود.
باز هم چیزی نگفت. این صتبوری را مدیون چه چیز بود نمی دانستت. شاید 
عشتق مادری! چشتم روی تمام خستگی های بست و از نو دستمال به دست 

را فق  خودش می دانست و  گرفت. اینکه چقدر گذشتت و چقدر خسته شد
 خدایش!

*** 
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در میانه ی خواب و بیداری نوایی به گوشتتش رستتید. نوایی که آثار خوابش را 
فزونی می داد. تکتان خورد. صتتدا اذیتش می کرد. پلک هایش را تکان داد. 

 در تاریک روشن اتاق چشم باز کرد.
چشمانش می  صتداها حاال واا  تر بود. وطره هایی که بی اراده از گوشه ی 

چکید شتتدت گرفت. به کمک عصتتای کنار تختش روی ویل ر نشتتستتت. 
 اینکه چقدر تالش کرد و نفس نفس زد بماند.

چر  را تکان داد و صحنه های خوابش را مرور کرد. آن تاریکی، آن وحشت، 
آن نگتاهی کته در انت تارش التمتاس می کرد، همته و همته... چته واعده ی 

 گریه می کرد. عجیبی بود. مادرش هم داشت
 گلبرگ تسبی  را بیشتر در مشت فشرد. حکایت آرامش این تربت چه بود؟

 صدای حرکت چر  ها را روی سرامیک می شنید.
 "صد بار اگر توبه شکستی بازآ!"

ولب نوال درد گرفت. شتتانه های لرزان مادرش تمام بی رحمی ها را به یادش 
 آورد. تمام لجبازی ها را هم!

 به شکستی بازآ!""صد بار اگر تو
هق زد. از کی آن ودر بی رحم شتتد که چشتتم روی همه چیز بستتت؟ چطور 

 توانست این همه بگذرد و جا مانده بگذارد در دلش؟ چرا کور شده بود؟
 "صد بار اگر توبه شکستی بازآ!"

 این راهی که پیش گرفته بود راه درستی نبود. از پی و بن ایراد داشت.
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اید تغییر می کرد. باید برای یک مرتبه هم که شتتده ستتنگدل بودن تا به کی؟ ب
 به حرف دلش گوش می کرد. همان دلی که فرشته ی عقلش سفید بود.

 پشت سر مادرش از حرکت ایستاد. دست روی شانه اش گذاشت.
 "صد بار اگر توبه شکستی بازآ!"

چقتدر باید خودش را فدا می کرد تا جبران درصتتدی از محبت های مادرش 
 شود؟

 زد. آرام و با درد! هق
 ببخشید مامان! ببخشید به خاطر...-

دستتت دور گردن مادرش حلقه کرد. در حالی که هنوز روی ویل ر نشتتستتته 
بود، خم شتد و از پشت سر، سر روی شانه ی گلبرگ نشسته گذاشت. چقدر 
مادرش با چادر نماز دوستتت داشتتتنی بود. و چقدر او نمی دید. چشتتمانش 

بود. خیلی ووت! می شتتد که بخشتتیده شتتود؟ امکانش خیلی ووت بود بستتته 
 بود؟

 "صد بار اگر توبه شکستی بازآ!"
کتاب ریااتتی اش را از درون کتابخانه بیرون کشتتید. روی جلدش دستتت 
کشتتیتد و فکر کرد، حتاال کته چیزی نمتانتده نیمته ی اول بگذرد، می تواند 

 خودش را به هم سن و ساالنش برساند؟
 دیدن اویی که آنطور غرق خیالش بود لبخند زد. گلبرگ وارد اتاق شد. از

 منم کمکت می کنم. تو فق  کافیه بخوای!-
 سرش را محزون برگرداند.
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 چیزی تا امتحانات دی ماه نمونده، یعنی می تونم خودم رو برسونم؟-
لبخنتدش، مهربان تر کش رفت. چقدر نوال این روزها را دوستتت داشتتت. 

 اش را از زیر دستش بیرون کشید.مقابلش زانو زد و کتاب ریاای 
اگته بهت وول بدم که می تونی امستتال رو با نمره ی باالیی تموم کنی چی؟ -

 باز هم به من اعتماد نمی کنی؟
پاست  لبخند مادرش را داد. آن خواب و آن شب، چه چیزها را که تغییر نداده 

 بود.
 ووتی تو بگی، مطمئنم که می تونم.-

 به ساعت انداخت.مکث کرد و ن ر نامحسوسی 
 مامان؟-

گلبرگ همتانطور کته در نی نی دردانته اش خیره بود "جتانمی" در پاستتخش 
 گفت.

 آوا ارسالن به بودن من راایه؟-
 اخم تصنعی ای کرد.

 چرا نباشه عزیزم! وبال هم بهت گفتم که اون مرد مهربونیه.-
 نوال لب پیچ داد.

چرا آروم شدم؟ راستش  ولی یکم جدیه! یادته اون شب جیغ زدم؟ می دونی-
جدیتش باعث شتتد یک خورده بترستتم. ووتی ور  رو بهم می داد اصتتال 

 مهربون نبود.
 گلبرگ خنده ای کرد و ب*و*سه ی محکمی روی گونه اش کاشت.
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 حاال که تو اعتراف کردی بذار منم اعتراف کنم. بین خودمون بمونه...-
 صدایش را پایین آورد و با لحن بامزه ای پچ زد.

 اینجوری که جدی می شه من هم ازش می ترسم. مثل همون شب!-
 نوال از شیطنت مادرش خندید.

 هی ووت نتونستی سرش داد بزنی؟-
 ابروانش را باال داد و چشمانش را گرد کرد.

 شوخیت گرفته؟ نکنه وصد داری مادرت خودش به استقبال مردن بره؟-
 سرش را ک  کرد.

 واوعا همین اندازه ترسناکه؟-
 موهایش را مادرانه نوازش کرد و به صورتش دست کشید.

نته عزیزم، دارم شتتوخی می کنم. اونطورهتا هم که فکر می کنی بداخالق -
نیستتت. یتک ووت هایی مهربونیش یک جوریه که همه ی این جدیت ها رو 

 جا می ده.
 نوال سر پایین انداخت. این شرمندگی تا دنیا دنیا بود پشتش را می لرزاند.

 ی من رفتم...ووت-
 آب دهان وورت داد.

 اون موو  ها اومد پیشت؟-
 هنوز هم ولبش از آن رفتن که یاد می کرد، می لرزید و آه می کشید.

نه! اون اوایل فق  عزیز گهگداری بهم ستتر می زد. بعدش کم کم همه چیز -
 اینجوری پیش رفت. اینجوری که حتی فکرش رو هم نمی کردم.
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 لش رنگ گرفت.یک حسادت کودکانه ته د
 دلت برام تنگ می شد؟-

 پشت دستش را نوازش کرد. حکایت ها داشت این مهر مادری!
من هنوز هم دلتنگتم! شتتایتد بتایتد خیلی بودنتت رو بغل کنم تا بتونم این -

 دلتنگی خسته رو رف  کنم.
چشتتمتان نوال، در مردمک های مادرش چر  خورد. تشتتنه بود، تشتتنه ی 

دریغ و بی منتت! یک احستتاس خا ، بین شتتنیتدن این محبتت هتای بی 
 خجالت و غرور او را من  کرد از اینکه بحث را ادامه دهد. حرف میان آورد.

 خاله سمین چرا دیگه سر نمی زنه؟ دلم می خواد پرینارو ببینم.-
 به چر  ویل رش خیره شد. خواهر سنگ صبورش...

 یادته عمه مهتاب درباره ی من چه چیزهایی بهت گفت؟-
 سر تکان داد. نوال

آره! ولی بتابتا بهروز بعتدش گفت که خودش مقصتتر بوده. ووتی که خیلی -
 حالش بد می شد برام حرف می زد، همون ووت ها که...

صتتدای بستتتن در خانه موجب شتتد که حرفش نیمه بماند. هر دو زبان به کام 
 گرفتند و ادامه ندادند بحثی را که ممنو  این خانه بود.

 گلبرگ!-
 با کوهی از سواالت میان سرش جواب داد.گلبرگ، 

 اینجاییم ارسالن!-
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طولی نکشتتیتد کته ارستتالن، بتا نایلون های پر و پیمانی که از لوازم تحریر 
 دسش بود، در دهانه ی در نمایان شد.

ستتالم! اینم ستتفارشتتات شتتما! هر چیزی رو که فکر می کردم الزمه گرفتم، -
 بگو بخرم. ولی ببین اگه باز هم چیزی کم و کسر بود

 نوال حیرت زده لبخند زد.
 مامان!-

 خندید.
جتانم عزیزم! مگه همین رو نمی خواستتتی. دیگه ووتشتته شتترو  کنی، به -

 اندازه ی کافی دیر شده. 
 ارسالن بسته ها را کنار میز تحریر گذاشت.

ثبت نامش رو هم درستتت می کنم. یکی از رفیق های گرمابه گلستتتان خان -
 پرورشه. نگران نباش.عمو تو آموزش 

 به طرفش برگشت.
 من یکم زیادی گرسنمه، شام آماده ست یا باید صبر کنم؟-

 از جا بلند شد و کاپشنش را از دستش گرفت.
 نه! اتفاوا آماده ست. ما هم منت ر اومدن تو بودیم. اردالن رفت؟-

 ناراای شانه باال انداخت.
ح  بود تو اون شتترکت من کته اصتتال رااتتی به رفتنش نبودم. مگه آدم و-

 فکستنی که این پا شد رفت.
 گلبرگ سعی کرد ناخوشایندی اش را برطرف کند.
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بته ن رت اردالن ب ته ستتت؟ اون خودش انقتدری عاول هستتت که بتونه -
تصتتمیم درستتتت رو بگیره. کستتی هم مجبورش نکرده. خودش بته عنوان 

 ؟داوطلب رفت. همین کافی نیست برای اینکه از بهش اطمینان کنی
 ارسالن کالفه به پشت گردنش دست کشید.

 بدم میاد سرخود می شه. وبلش یک مشورت هم نگرفت.-
 گلبرگ با انگشت سبابه به نک بینی اش زد.

انقدر اخمو نباش! شتتاید چون مطمئن بود اگه بهت بگه مخالفت می کنی. -
 به تماس هاش هم جواب بده لطفا! طفلی رفته شهر غریب به اصطال !

ودش را عقب کشتید و نامحستوس به طرف نوال سر به زیر اشاره ارستالن خ
 کرد.

 اردالن حوله را روی موهای خیسش کشید و لگدی به مهدی زد.
 پاشو تو هم یک دوش بگیر! خودت رو خفه کردی تو اون دود و دم!-

مهدی ستترش را بیشتتتر توی گوشتتی اش فرو برد و همانطور که تند تند تایپ 
 اخت.می کرد شانه باال اند

 فعال که یکی دیگه داره خفه ام می کنه.-
 یخ ال کوچک مسافرخانه را باز کرد و بطری آب معدنی را بیرون کشید.

 حقته! تا تو باشی خودت رو پا بند دختر جماعت نکنی.-
 مهدی، گوشی را با عصبانیت روی پتوی رنگ و رو رفته پرت کرد.

م ین می گی دختر جون عزیزت، تو یکی دیگته متا رو بی خیتال شتتو! ه-
 جماعت انگار هی ووت وصد ازدواج نداری.
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 پوزخند زد.
باشته. بی خیالت می شتم تا تو هم واعت ب رخه و بشه عین یونس در به -

در! بحتث زن با دوستتت دختر فرق داره. مطمئن باش انتخاب من اونی نمی 
 شه که تو فکرته! یکم عقل داشته باشی می فهمی من چی می گم.

داغان، پوستتت ستتیب خشتتک شتتده ی زیر پایش را با انگشتتت با اعصتتابی 
 شستش به کناری شوت کرد.

من نمی دونم مستتافرخونه اومدیم یا آشتتغال دونی! من دیگه فردا اینجا نمی -
 مونم. گور پدر صاحب شرکت و ننه باباش!

نیشتتخند زد. نارنگی ای به دستتت گرفت و در حال پوستتت گرفتنش، کنار 
 ست.مهدی، روی تخت فلزی نش

بتاشتته داداش! بتا متا هم آره. من نمی فهمم تو از جتای دیگه پری. بابا من -
خودم تته این پی ونتدنتام. داری چی رو واستتته کی توجیته می کنی! منم می 

 دونم، تو هم می دونی، این دختر همراه ش،ش های ته جیبت نمی شه.
 شکل نارنگی پوستت گرفته شتده را یک جا به دهان برد و دست روی شانه ا

 گذاشت.
پس بیا و برای یکبار هم که شتده آینده رو ببین. فکر می کنی االن که داشت -

بهت گیر می داد واستته اومدن به ستتفرته؟ االن نمیومدی، دو ستتوا دیگه که 
صتاحب زن و زندگی شدی باید پول در بیاری شکمشون رو سیر کنی. با یک 

 جا نشستن که به جایی نمی رسی.
 ی زانوانش گذاشتت و سرش را میان دستانش گرفت.مهدی آرن  هایش را رو
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ستخته! نمی فهمی چی می گم. حق هم داری، چون هنوز حستتش نکردی. -
 اون اگه نباشه...

 ته لرزه ی صدایش، اردالن را متاثر کرد.
بی خیال پسر! دنیا دو روزه. همه چی می گذره. بهت وول می دم یک روزی -

 خندی.می رسه که به این روزها و حس ها می 
موهتایش را در چنتگ گرفتت. از حرف هتای اردالن، چته چیزهتا که یادش 

 نیامده بود.
مرده شتتور این دنیا رو ببرن که دو روزشتتم کلی درده! تو که غریبه نیستتتی، -

پتای رفتن ستتلماز خیلی ووته لرزیده. درستتت از همون ووتی که رفیق جون 
ه هاش رو می خرم. جونیش شتتد زن یته از متا بهترون! خیلی ووتته دارم بهان

 خیلی ووته که خودش رو ندارم.
آه کشتید. با خودش که رودربایستتی نداشتت. درد این دوست داشتن بدجور 

 ولبش را می سوزاند.
 به خودش نمیاد. هر کار می کنم نمی فهمه نیست اونی که باید باشه.-

 اردالن شانه اش را فشرد.
ه امروز با دیدن یک از ما شتتاید گذشتتتن تو بهتر از موندنت باشتته. اون اگ-

بهترون هوا به هوا شتده، شک نکن یک روزی می ره دنبال هواش که تو حتی 
خبر از ابری بودنش نتداری. اونووته که نمی تونی خودت رو جم  کنی. نذار 

 بشی بازی ه ی طوفان آینده!
 ولب مهدی لرزید. یک درد عمیق، احساسش را در چنگ گرفت.
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 اون همه سگ دو زدن هام؛ اون همه... پس چهار سال عمرم چی؟-
 چقدر ولبش بی ورار بود. نفس کشید. نفسی که حرف ها داشت.

این دل ستتگ مصتتب چی؟ می تونه تحمل کنه؟ پاش می مونم، حداول تا -
 زمانی که خودش بگه برو! حتما دوستم داره که ر  و راست نمی گه برم.

 .فق  غمگین ترش می کرداردالن سکوت کرد. بیشتر از این ناامید کردنش، 
نگتاهش را چرختاند. پروانه ی کوچکی را که روی مالفه ی ستتفید رنگ بود 

 دید. برای آنکه فضا را عو  کند و زکات رفاوت ب،ردازد، لبخند زد.
 با مسخره بازی فریاد به اصطال  مضطربی کشید.

 جنازه!-
به  مهدی، با چشتتمانی گشتتاد شتتده، در حالی که هنوز افکارش درگیر بود

 طرفش برگشت.
 چی می گی؟-

بتا تتته پته خودش را عقب کشتتید و خ  دیدش را به ستتوی پروانه ی عجل 
 برگشته برگرداند.

 ج...جنازه!-
 مهدی سری  سر برگرداند که با پروانه ی خشکیده روبرو شد.

 او که فهمید اردالن وصد اذیت کردنش را داشت، خنده ای کرد.
 مرتیکه ی مسخره! -

بخندد، پروانه را از روی مالفه برداشتت و کف دستتتش گذاشتتت. بدون آنکه 
 همانطور که کنکاشش می کرد، با لحن متفکرانه ای گفت:
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 بنده خدا مثل اینکه غریب مرده.-
 دستش را نزدیک مهدی برد.

ببین چشتتماش بازه. نامردا نکردن چشتتمش رو ببندن الاول! طفلی با چشتتم -
 باز از دنیا رفت.

زد و "دیوانه ای" نثارش کرد. حرکتش باعث شتتد پروانه مهدی دستتتش را پس 
 از کف دست اردالن روی زمین بیفتد.

 شیون زنانه ای کرد و نمایشی بر سر کوبید.
خدا نبخشتتت که اعیف کشی. این زبون بسته چیکارت کرد که اینجوری -

 با جنازه اش تا کردی؟
 با تاسف سر تکان داد و به پشتش زد.

ت بزن بخوریم، حداول فاتحه ای به روحش بفرستیم. پاشتو! پاشتو یک امل-
بلکم تو هم مورد لطف و بخشتتش ختداونتد ورار بگیری. بتذار روحش در 

 آرامش باشه.
 مهدی خندید و به پس گردنش زد.

 شک دارم سالم باشی.-
صتدای زنگ گوشتی، باعث شتد که کمی ووفه بیفتد در خندیدنشان! اردالن 

  لباس هایش را زیر و رو می کرد با خنده از جا برخاستت و همانطور که سا
 به موهایش اشاره زد.

 انگار برق گرفتت. یک شونه به شویدات بزنی بد نیست.-
 همزمان با لب باز کردن مهدی، گوشی اش را پیدا کرد.

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

189 

 جان تو حالش نیست برم حموم، گیر نده!-
استتم نقش بستتته ی روی صتتفحه، حالت صتتورتش را جدی کرد و متفکر! 

 مدت زیادی بود که با او در تماس نبود. زنگ زدنش عجیب نبود؟ کاوه؟
 تماس را برورار کرد.

 به به آوا کاوه! پارسال دوس...-
 کاوه کالمش را برید. مضطرب و پرتنش!

 ووت واسه این چیزها زیاده. می تونی یک سر بیای  خونه امون؟-
 ی آمد.اخم هایش جم  شد. چقدر از حادثه های غافلگیر کننده بدش م

 تهران نیستم داداش! چی شد؟ اتفاوی افتاده؟-
 کاوه گویی که بدجور ترسیده بود.

 لعنتی! نزدیک نیستی خودت رو برسونی یک ساعته؟-
 طول اتاق را ودم زد.

یزدم من! د جون بته لبم کردی. یتک کالم بگو چی شتتده خیتالم رو راحت -
 کن.

 صدای کاوه لرزید.
یک جوری که نفس هاشتتم ترستتناکه. یونس اینجاستتت. اواتتاش خیطه. -

کتک خورده. انگار تا جون داشتتتن زدنش. نمی دونم چطور تونستتته خودش 
 رو اینجا برسونه. چیکارش کنم؟

 انگار که با خودش باشد دوباره، با آوایی آرام تر زمزمه کرد:
 چیکارش کنم؟-
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ولبش، ولبش یک طوری شتتد. یک طور خا ! گویی که از شتتنیدن این خبر 
 شیده باشد.درد ک

 معطل چی هستی، ببرش بیمارستان تا دیر نشده.-
 کاوه صدایش را باال برد.

من همینجوریشتتم تو چشتتم بابام الت و بی ستتر و پام، چه برستته به اینکه -
یونس رو ببرم بیمتارستتتان. اونووته که هر چی آش خوره میفتن دنبالم که ازم 
بازجویی کنن. حاال بیا و درستتتش کن. من نیستتتم داداش! این یک مورد رو 

 عمرا بشه ماسمالی کرد. 
و برد. می شتتناختش. خوب می اردالن، دستتت راستتتش را درون موهایش فر

 دانست تا چه حد بزدل و ترسوست.
اینبار دستتت مشتتت کرد و متوالی و آرام به پیشتتانی اش کوبید. برای خودش 

 تکرار کرد."فکر کن. فکر کن."
 جروه در ذهنش روشن شد و کور سویی امید بخشید.

 نتو ببرش بیمارستتان، من زنگ می زنم داداشم بیاد. هر چی هم شد پای م-
 و داداشم!

 کاوه مردد سکوت کرد.
 پس بگو بیاد خونه مون، با هم ببریمش!-

محکم نفس کشید. از این اخالق های گند کاوه متنفر بود. فکر می کرد همه 
وصتد دور زدنش را دارند. مهدی دستت روی شتانه اش گذاشت و با نگرانی 

 پچ زد که"چه شده"
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 سر تکان داد و در جواب کاوه، کفری گفت:
نته می خوای جنازه ش رو به بیمارستتتان تحویل بدی؟ بابا تو ببرش، من نک-

 می گم ارسالن خودش رو زود برسونه. 
 بابام تا یکی دوساعت دیگه از مهمونی برمی گرده. اون رو چیکار کنم؟-
ب ه ننه بازی رو بذار کنار که اصتتال بهت نمیاد. تو گاهی تا صتتب  نمی ری -

باباتی؟ برو برستتونش، منم االن زنگ می زنم. خونه، حاال نگران جوابگویی 
 خداحاف !

وبل از آنکه دوباره کاوه حرف بزند و نمایش ترس از پدر برگزار کند، گوشتتی 
 را وط  کرد.

 چی شد؟ یونس چش شد؟-
 همانطور که شماره ی ارسالن را می گرفت، عصبانی سر تکان داد.

ناکارش کردن. اینم  آثتار گنتداش داره یکی یکی به خودش برمی گرده. زدن-
خودش رو رستتونده خونه ی کاوه! حاال اینکه رو چه حستتابی این کار رو کرده 

 نمی دونم.
 منت ر پاس  برادرش، ادامه داد:

 پسره ی احمق گند زد به زندگی خودش و دور و بریاش!-
 ارسالن "سالم" کرد و او ماند چطور سر صحبت را باز کند.

 سالم داداش! داداش...-
 راحتش کرد و مانند همیشه اطمینان داد. ارسالن

 بگو اون چیزی رو که می خوای بگی. کجا گیر کردی؟-
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 بی مقدمه گفت:
داداش یونس رو زدن، انقدر که نمی تونه بلند شتته. رفت خونه ی کاوه! اونم -

 می ترسه تنها ببرتش بیمارستان مجرم شناخته بشه.
 رفت. ارسالن از پشت میز شام برخاست و به طرف اتاق

االن داره کتدوم بیمارستتتان می برتش؟ آدرستتش رو بهم بفرستتت من راه -
 افتادم.

 اردالن با تردید، من و من کرد.
 رف...رفتن...-

گوشتتی را میان گردن و ستترش گذاشتتت و پیراهنش را تن کرد. در حالی که 
 دکمه هایش را می بست خیالش را راحت کرد.

وال! اون هتا بهتر می دونن باید االن زنتگ می زنم بته مستتئول پرونتده ی ن-
 چیکار کنن.

 اردالن احساس بدی پیدا کرد. آوایش آرام شد.
 یعنی آخر خطش اینجاست؟-

 شلوارش را پا کرد و کلیدش را از کشو درآورد.
دیر یتا زود تهش مشتتخ  می شتتد. این راهیته که خودش انتخاب کرده. -

م که هنوز زنده حتاال ووت این حرف ها نیستتت. فعال باید خداروشتتکر کنی
 ست.

گلبرگ برای بار چندم زنگ زد و او اما نگاهش به یونستتی بود که حقیقتا مرده 
 ای را می مانست. گوشی را برداشت.
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 جانم؟ بعد برات زنگ می زنم و کامل توای  می دم. االن یکم درگیرم.-
 صدای پچ پچ وارش در گوشی پی ید.

 واوعا همونطوره که اردالن می گه؟-
 پیشانی اش کشید.دست به 

شتتایتد بشتته گفتت حتی بتدتر از اون چیزی که اون می گه. نوال خوابید؟ -
 چیزی که نفهمید؟

 گلبرگ حیرت زده آه کشید.
خدای من! باورم نمی شتته. آره خوابیده. می دونم یک چیزهایی بو برده، اما -

به روی خودش نیاورد. شتتاید اون هم داره تمرین می کنه بزرگ شتتدن نیاز به 
 اهر داره.ت 

 مردی که متصدی صندوق بود، فیشی مقابلش گذاشت. فیش را برداشت.
 عزیزم فعال با من کاری نداری؟ باید برم.-

گلبرگ نرم "موارب خودت باشتتی" گفت و خداحاف ی کرد. و او اعتراف کرد 
 گاهی کلمات ساده می تواند هزار اوج داشته باشد و فراز!

پس از واریز مبلغ مورد ن ر، به طرف کاوه رفت که روی صتندلی بیمارستان، 
 سر میان دستانش گرفته بود و غمبر  زده بود. 

 دست پشتش گذاشت و چند اربه ی آرام زد. 
مثل اینکه خستته شدی. اگه نمی تونی بمونی برو، من هستم. تا چند لح ه -

ی دیگه اونایی که باید بیان هم میان. موندنت توفیر چندانی نداره جز خستتته 
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کردن خودت! نگران بازجویی و این موارد هم نباش؛ جز چندتا ستتوال ستتاده 
 چیزی وجود نداره.

 کاوه سربلند کرد و غمگین نیشخند زد.
وبل از اینکه اینجوری ببینمش به خودم وول دادم به خاطر شتترمندگی ای  تا-

 که پیش پدرم برام به بار آورد از خجالتش دربیام. ولی حاال...
 با تاسف سر تکان داد.

باورم نمی شتته این همون یونس ستتر به هوا باشتته. انگار ترحم برانگیزتر از -
ستتت. به وول بابام یک اونی شتتده که دلت براش نستتوزه. من راهم درستتت نی

مفتت خورم کته فق  بلتدم پول هتاش رو بته باد بدم. اما یونس بدجور زد به 
 خاکی! انقدر بد که حاال حال و روز یک...

 دست به صورتش کشید. گویی این غم، زبانش را واصر کرده بود از بیان!
 ارسالن به صندلی پشت داد.

رار بر این بود دیگه زندگی ورار نیستتت همه ی آدم ها عاول باشتتن، که اگر و-
معنا نداشتت. زندگی با همین چیزاست که رنگ می گیره. با همین اشتباهات 

 و حماوت ها!
نمی دونم. چیزی کته االن می دونم اینته کته بتایتد رویه ام رو عو  کنم. -

رویته ی زندگیم رو! در  حرف های پدرم، وبل از این حادثه بدجور ستتخت 
 بود. حاال ولی...

 را مالید. یک چیزی از سر شب داشت امانش را می برید.چشمانش 
 می دونم چی می گفته. چرا می گفته. و نگرانیش از چی بوده.-
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 پس ناراحتیت بابته چیه ووتی نتیجه ی خوبی گرفتی.-
پاهایش را خم کرد. این پاها باید تکان می خوردند، وبل از آنکه عبرتی شتتوند 

 برای عاوبت دیگران!
 حیفم اومد از فهمیدنی که نتیجه ی یک اتفاق بد بوده.حیفم اومد. -

صتدای شیونی که از آن سر بیمارستان آمد و امتدادش به یک زن رسید، کاوه 
را ستتر بته زیرتر کرد. بته چند مادر بدهکار بود بابت رفاوت نکردنش؟ بابت 

 ناجوانمردانه تنها گذاشتنش هایش!
حساس همیشه بهونه ی دیگه ووتشته یک سر بری خونه! مادرها تو مووعیت -

ای رو مقصتتر ناباب شتتدن ب ه هاشتتون می دونن. بهتره بری وبل از اینکه تو 
 اون بهونه باشی.

کاوه بلند شتتد. باید روی ترستتو بودن هایش کار می کرد. باید یاد می گرفت 
 مرد شدن یک ذات است برای ادامه ی مردانگی!

 هستین.ممنون به خاطر این لطفتون! شما آدم معتمدی -
 ارسالن به پشتش زد.

برو پستر! راه رفتن رو که یاد بگیری، دیگه باوی راه آسونه. کافیه بدونی مسیر -
کجاستتت. و تو چطور باید حرکت کنی. انقدرم با من رستتمی نباش. برو به 

 سالمت!
 کاوه رفت و او به وامتی نگاه کرد که اراده داشت، اما هنوز هم می ترسید. 
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گاهی و سرباز هم زن، اشتک می ریخت  و از پسرش می پرسید. یک مامور آ
ستتر رستتیدند. فکر کرد، چه اواتتاعی شتتده. این بدترین روبرو شتتدن می 

 توانست باشد.
پرستتتتار آدرس داد و زن بته همراه مرد و دختری کته همراهش بود راه پیش 

 گرفتند.
 ودم هایش را به سمت ماموری که لباس فرم به تن داشت برداشت.

ستالم و احوال،رسی اولیه، چند کالمی حرف زد تا متقاعدشان کند که بعد از 
 حاال ووت رفتن به سمت اتاق یونس نیست.

این ستتربازی که همراه منه واستته نگهبانی از این آواستتت. من هم برم، این -
 باید اینجا بمونه تا مبادا مشکلی پیش بیاد.

 ارسالن سر تکان داد.
 م ساعتی صبر کنید لطفا!حرف شما صحی ! پس حداول یک نی-

از حالت دستتت به ستتینه درآمد و ن ری به ستتاعتش انداخت. همان ستتاعت 
اهتدایی گلبرگ کته بتا اتفتاق بعتدش چنتدان بتا تشتتریفات نبود. چقدر این 

 روزهایش، حاد  اتفاوات عجیب غریب شده بود.
 پدر یونس مقابلش نشست. چشمان سرخش هزاران معنا داشت و نداشت. 

 ی پناه مند؟خوبید آوا-
 نگاهش کرد.

یک عمر پادویی این و اون رو کردم تا ستترم جلو مردم خم نشتته و آبروم نره. -
فکر کردم همینکته خودم محکم باشتتم و استتتوار کافیه، ولی حاال می بینم 
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اونطور نبوده که من فکر می کردم. آبروم رفت. سترم جلو مردم خم شد. حاال 
 هم که...

 تک خنده ی دردناکی کرد.
می بینی کته، آش و الش رو اون تخت افتاده. نمی دونم چه گ*ن*ا*هی به -

درگاه خدا کردم که اینجوری گذاشتتت تو کاستته ام! نمی دونم کجا رو اشتتتباه 
 رفتم که عاوبت پسرم این شد.
 سرش را میان دستانش گرفت.

بارها از خونه بیرونش انداختم تا آدم بشته، درست بشه. نشد. نشد که نشد. -
ین بتاری که بیرونش کردم دیگه برنگشتتت. برنگشتتت و اینجوری مارو آخر

 آواره کرد.
ارستتالن که آنطور ناامیدش دید، کمی رو به جلو خم شتتد و آرنجش را روی 

 زانوانش گذاشت.
انقدر مایوس نباشتتید آوای پناه مند! این مواتتو  رو از جنبه ی مثبتش هم -

 می شه دید.
 پدر یونس پوزخند زد.

ت باشتتیم. این اتفاق هیچ جنبه ی مثبتی نداره. اینکه پستترم به بیتا روراستت-
خاطر کارهای ناعاوالنه اش اینجا خوابیده مثبته؟ یا اینکه اون ستترباز جلو در 

 اتاوش منت ره خوب شه تا بدتش دست وانون؟ کدومش؟
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بهتون حق می دم کته نتاراحتت بتاشتتیتد. اما چرا به این فکر نمی کنید که -
ون برگشتت. مطمئن باشتید یونس بعد از این، نمی شه حداول پسترتون پیشتت

 همون فردی که وبال بوده.
آره! فق  بعتدش وراره بره زنتدان! این نو  بودنش چته فروی می کنه ووتی باز -

هم نیستتت. ووتی بتاز هم وراره شتتب بیداری های زنم رو ببینم و گریه های 
 دخترم رو به خاطر داداش نادونش!

 نگین تر حرف بزند.ارسالن سعی کرد کمی ر
 ناشکر نباشید لطفا!-

 خواهر یونس، در حالی که زیربغل مادرش را داشت به سمتشان آمد.
چرا متادرت رو آوردی دوبتاره؟ متا اینجا هستتتیم. دکترها و پرستتتارها هم -

 هستن. بودن شما که کاری از پیش نمی بره.
یکی از  مادر یونس، خودش را از میان دستتتان دخترش بیرون کشتتید و روی

 صندلی ها نشست. غمنا  لب های خشکیده اش را باز کرد.
کتاری از پیش نمی ره، ولی دلم کته آروم می گیره. خونته بشتتینم دق کنم -

خوبه؟ پسترم رو تخت بیمارستان، با اون سر و وا  جون بکنه، اونووت من 
 تنگ بخاری بشینم و چای بخورم که اذیت نشم؟

 ا به طرفش برگرداند.ارسالن که سالمش کرد، نگاهش ر
تو چرا نمی ری پستترجان؟ نکنه تو هم اومدی پاستتبونی بدی که پستترم فرار -

 نکنه؟
 اشک هایش را با پر روسری اش پا  کرد.
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یکی نیستتت بهتون بگه د مستتلمون ها اونی که رو تخت خوابیده جون فرار -
 کردن نداره که همه دوره اش کردین.

 هم تشر رفت.دخترش خواست آرامش کند که به او 
چی می گی تو! حرف نزنم کته چی! که جگرگوشتته ام رو عین واتل زنجیره -

 ی چفت و بست کنن؟
ارستالن چیزی نگفت. می دانست این رفتار از یک مادر بعید نیست. آن هم 

 در چنین مووعیتی!
 سر به زیر و خاموش سکوت اختیار کرد.

 د.خدا لعنت کنه اونی که یونسم رو به راه خالف کشون-
آوای پناه مند شتترمنده شتتد از حرف های همستترش! خوب می دانستتت که 
ارستتالن چه جور آدمی استتت. بارها با او برخورد کرده بود و جوانمردی اش 

 به او ثابت شده بود. حاال هم که یکی از شاکی ها بود و دم بر نمی زد.
 این حرف هتا چیته ختانوم! اومدی اینجا که اینجوری این و اون رو مقصتتر-

 بشماری؟ معصیت داره زن!
 ارسالن بهتر دید که چند لح ه ای تنهایشان بگذارد. 

 با اجازه اتون من یک سر برم بیرون برمی گردم.-
نتایلون آبمیوه را درون دستتتش جتا بته جتا کرد. یک شتتب کامل بی خوابی 

 حسابی خسته اش کرده بود. 
ه رفتن، چیزی زیر پس گردنش را ختارانتد و پیچ راهرو را رد کرد.  در حتال را

پایش حس کرد که باعث شتتد نگاهی به پایین پایش بیندازد. با دیدن پوستتت 
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موز، خم شد برش دارد که صدای فریادهای متوالی با دستور ایست، موجب 
 شد حیرت زده سر بلند کند. 

زنی کته بتا روپوش ستتفیتد رنگ، با تمام توانش می دوید و ستتربازی که به 
ش کرد. آن همه هیاهو و فریاد گیجش کرده بود. دنبتالش بود شتتگفتت زده ا

لح ه ای مات صتتحنه ی مقابلش، چشتتمانش ثابت ماند. تا به خودش بیاید 
زن به او رستتیده بود. درستتت در چند ستتانتی متری اش! مغزش همانند خ  
ستیاهی بوق ممتدد سر داده بود و او در عمق بی خبری، فق  توانست پوست 

 گذارد. موز را هل دهد و پا فراتر
در یک لح ه همه چیز دستتت به دستتت هم داد تا زن روی پوستتت موز ستتر 
بخورد و با وجود پای ارستتالن که مان  شتتده بود، با صتتدای مهیبی به زمین 
بیفتد. ستترباز نفس نفس زنان خودش را رستتاند. آوای کالمش حستتابی از 

 هیجان می لرزید.
 نوکرتم داداش! به خدا نوکرتم.-

د و بدون مراعات به جنس مخالف بودنش، بر مچ دستش دستتبندش را درآور
 چفت کرد.

 این یکی از دستم در می رفت چند ماه اااف خدمت رو شاخش بود.-
 سرباز به پرستاری که تماشایشان می کرد اشاره کرد.

 ممنون می شم کمک کنید خانوم بلند شن.-
 ترس درون چشمانش را که دید سعی کرد خیالش را جم  کند.
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ستالحی نداره. بیا کمک کن بلند بشه فق ! بدمش دست وانون پدرش هیچ -
 رو در بیارن.

پرستتتتار بتا احتیا  پیش آمد. ارستتالن هنوز متعجب بود. گویی مغزش به 
 درستی همه چیز را در  نکرده بود.

 این زن کیه؟-
 سرباز همانطور که همراه با بلند شدن زن بلند می شد، گفت:

دبختم کنه. خودش رو جای پرستتتار جا زد، می خواستتت بتا یتک آم،ول ب-
رفتت تو اتتاق متهم برای خال  کردنش! دیر رستتیتده بودم کتارش رو تموم 

 کرده بود.
 با غی  به زن که چشمانش را از درد و استیصال جم  کرده بود نگاه کرد.

معلوم نیستتت تو این چند دویقه ای که رفتم دستتت به آب، چجوری پیداش -
 شد این جونور!

 ارسالن از شنیدن این حجم از خبر، حقیقتا به عجب آمد.
 االن یونس حالش خوبه؟-

 سرباز گوشی را زیر گوشش گذاشت.
 یونس دیگه کیه؟-
 من ورم همون متهمه! چیزیش که نشد؟-

زن، انگار که تازه مووعیت را در  کرده باشتتد ستتعی کرد دستتتش را با یک 
دستتت ستترباز هدفش را به بن  حرکت تند آزاد کند، اما دستتتبند چستتبیده به

 بست رساند. سرباز از این همه پررویی اش سر  شد.
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مثتل آدم آروم بتاش، وگرنته جوری بتاهات رفتار می کنم که نباید! حاال هم -
 راه بیفت.

 زن تقال کرد. درحالی که سر دردناکش را گرفته بود ناله زد:
 بذار برم. من بی تقصیرم.-

 ایه زد:سرباز دوباره شماره گرفت. کن
 آره واال! بی تقصیرترین آدم این جم  شمایی!-

صتدای پرابهت سترگرد را که شتنید، هول شده احترام ن امی گذاشت. خنده 
ی ریز پرستتتار باعث شتتد از حرکت بی اراده اش خجالت بکشتتد و دیواری 
کوتاه تر از زن پیدا نکند برای پوشتش این گاف بی موو  اش! چشم غره ای به 

 او رفت.
 جا یک مشکلی پیش اومده وربان!این-

ارستتالن، نایلون آبمیوه ای را که در این گیر و دار بر زمین افتاده بود برداشتتت 
و بی بهره از پاست  درستت و حستابی از سترباز، روانه اتاق یونس شد. کادر 
پزشتتکی جم  شتتده ی مقابل در حالش را بد کرد. آنطور که از راهر امر پیدا 

 داشت. ودم هایش را کمی تندتر برداشت. بود، این وصه سر دراز
 خسته و کالفه، در خانه را پشت سرش بست و کفش هایش را از پا درآورد.

گلبرگ متعجب از آشتت،زخانه ستترکی به پذیرایی کشتتید که با دیدن ارستتالن و 
 اواا  آشفته اش به طرفش رفت.

 سالم! چی شدی؟ خوبی؟-
 کتش را از دستش گرفت.
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 چقدر به آرامش نیاز داشت. به یک آرامش بی طوفان! به چشمانش نگاه کرد.
 سالم! خوبم. فق  خسته ام!-

گلبرگ دستت بلند کرد و تکه موی پریشتانی را که روی پیشانی اش افتاده بود 
 باال زد.

 بمیرم الهی! برات حموم رو آماده کنم یک دوش بگیری؟-
 حمام بود. باز هم نگاهش کرد. به تنها چیزی که در آن لح ه نیاز نداشت

 نه! ترجی  می دم بخوابم. نوال کجاست؟-
چشتتمتان گلبرگ میان چشتتمانش دو دو زد. الزم بود که بگوید این مرد را با 

 دنیا عو  نمی کند؟ روی بازویش را نوازش کرد.
 داشت درس می خوند، تازه خوابید. چیزی نمی خوری برات بیارم؟-

 ارسالن به طرف اتاق ودم ک  کرد.
 نه فعال!-

 پشت سرش وارد اتاق شد. منت ر شد او لباسش را عو  کند.
 تو بخواب، لباس هات رو خودم جم  می کنم.-

 ارسالن اطاعت کرد و زیر پتو خزید. چه بهتر از دمی آرامش!
 بعدش بیا اینجا!-

 به کنار خودش اشاره کرد.
و  دگلبرگ دل نگران بود. لبخنتد نه چندان نرمالی زد. لباس ها را جا به جا کر

 روی تخت نشست.
 ارسالن دستش را گرفت و او را به آغوش کشید.
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 ووتی دلت آروم نیست می فهمم. الزم نیست ت اهر به خوب بودن کنی.-
 خودش را بیشتر میان بازوانش جا داد.

 پس نذار ناآرومیم دائمی بشه.-
حلقته ی دستتتتانش را تنگ تر کرد. ستتر میان موهایش فرو برد و پلک های 

 را بست.خسته اش 
 می خواستن یونس رو بکشن.-

 گلبرگ با حیرت خودش را عقب کشید:
 چی می گی؟-

دستت پشت سرش گذاشت و او را به جای اولش برگرداند. با نوایی خش دار 
 ناشی از خستگی گفت:

ستتربازی که نگهبانیش رو می داد به موو  متوجه شتتد. االن حالش خوبه! -
 ختست.فق  اواا  خانواده اش بدجور بهم ری

 میان موهایش بو کشید.
 حیف که آدم های سر به هوایی مثل یونس به فکر خانواده شون نیستن.-

 گلبرگ سر به سینه اش چسباند.
 آره! حاال به ن رت چی می شه؟ برای یونس چندسال حبس می برن؟-
نمی دونم. بتایتد دیتد چه خالفایی کرده. یادت که نرفته یکی از شتتاکی ها -

غفال نوال، و مستتائلی که خودت بهتر از من می دونی. با این تویی، به جرم ا
شترای ، بعید نیستت باز هم وصتد جونش رو کنن. ولی کستی رو که مسئول 

 کشتنش بود گرفتن. شاید بشه از اون زن چیزی بدست آورد.
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 با انگشت اشاره اش، روی سینه اش اشکال نامفهومی کشید.
ود می بخشتتیتدمش، ولی شتتتایتد اگر اون مقصتتر معلول شتتتدن نوال نب-

 همکاریش با اون آدم ها و گروگان گرفتن دخترم رو نمی تونم ببخشم.
 ارسالن به پشت گوشش ب*و*سه ی مالیمی زد.

تو هم ببخشی، اون انقدر شاکی داره که کم کمش به ده سال حبس محکوم -
 می شه. تازه اگر کارش به مبادله مواد نرسیده باشه.

 از این آرامش چشم بست.
کاش همه چیز زودتر مشتتخ  بشتته. دیگه واوعا کالفه شتتدم از این همه -

 کش مکش!
به ستترش دستتت کشتتید. او هم کالفه شتتده بود؛ او هم دلش آستتایش می 

 خواست.
 بیا بهش فکر نکنیم. حداول برای چند لح ه!-

 گلبرگ غمگین لب زد:
 مگه می شه بهش فکر نکرد. یک چیز بگم عصبی نمی شی؟-

 . یک دم سکوت می خواست تا غرق خواب شود.لحنش خمارتر شد
 بگو! عصبی نمی شم.-

ته بغضتتی به گلویش نشتتستتت. از حستتادت بود یا داشتتتن ارستتالن، نمی 
 دانست.

نوال خیلی به بهروز وابستتته شتتده تو این مدتی که پیشتتش بوده. انقدری که -
 هنوز که هنوزه گاهی کنار پنجره می ره و گریه می کنه.
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گاه!صدایش لرزید. بی   اراده و ناخودآ
 انگار که منت ره! انگار که هنوز به بودنش امید داره. اگه...-

 خودش را بیشتر در آغوشش جا کرد.
اگه بهروز رو بگیرن یا بکشتنش چی؟ تکلیف نوال و دلش چی می شه؟ من -

 نگرانشم! نگران احساساتش، اون هم تو این سن!
به  شده باشد، با دوت بیشتریارستالن، گویی که با شنیدن اسم بهروز هشیار 

 حرف هایش گوش داد.
بدت نیاد، ولی بهروز هم نوال رو دوستتت داره. این کامال از رفتارهاش پیدا -

بود. اینکته وراره چی پیش بیتاد رو نمی دونم. تنها چیزی که می دونم اینه که 
 دجای بهروز پیش وانون امن تره! با پرونده ی ستتنگینی هم که داره به ن ر نمیا

این بتار رو بتونته در بره. بته خصتتو  کته گنتد کتارهاش دراومده. اون هم 
بتدجور! ردپایی رو که تا االن پا  می کرد، حاال همه جا رد گذاشتتته. انگار 

 که اشتباهی روی سیمان خیس پا گذاشت.
 گلبرگ سر خم کرد.

 پس نوال چی؟ دخترم به اندازه ی کافی آسیب دیده.-
 می لرزید معصوم می شد. چقدر ووتی اینگونه صدایش

باید صتتبر کرد. صتتبر کرد و دید چی پیش میاد. اما این یک حقیقته که حتی -
 اگر بهروز از دست وانون هم وصر در بره، باز هم پیش نوال برنمی گرده.

ارستتالن آخرین جمله اش را هم گفت و نوال شتتکستتت. اشتتک های ستتیل 
رش دیگر برنمی گشت. وارش روی گونه اش، سترسره به راه انداخت. پس پد
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پس این همته انت تار برای دوبتاره دیتدنش بی ثمر بود. پس آن لبخنتدها؛ آن 
تکه های مخصتتو  به خودش؛ آن چشتتمک های بی ن یر دیگر ورار نبود 
مقابل چشتتمانش تکرار شتتود. چر  هایش را تکان داد. تکان داد و از پشتتت 

ری روشتتن تر در فاصتتله گرفت. دری که حقیقت های تل  را از هر تصتتوی
 برایش نمایان کرده بود.

 هق خفه ای زد و بار دیگر چر  ها را هل داد.
"بهروز چند گام جلو رفت و کراوات دیگری برداشتتت. مصتتنوعی اخم درهم 

 کشید.
بیتا اینجتا ببینم پدرستتوخته! تو که کار نمی کنی تو خونه! حداول بیا این رو -

 ببند.
بزرگ می دید احستتاس غرور می نوال بتا شتتوق پیش رفت. پدرش که او را 

 کرد.
مقابلش ایستتتاد و کراوات زرد رنگ را از دستتتش گرفت. بعد از بستتتن ک  و 

 کوله اش غش کرد از خنده.
 عین وناری شدی بابا بهروز! یک کت زرد ب،وشی عالی می شه.-

بهروز دستتت دور کمرش حلقته کرد. گتاز محکمی از گونته اش گرفتت که 
 جیغش را درآورد.

 توی پدرسوخته من خودمم فدا می کنم. وند  کوچولو!"برای -
در اتاوش را بستتت. صتتورتش را میان دستتتانش پنهان کرد و زار زد. هنوز آن 
 صدای مردانه زیر گوشش بود. هنوز او را به اوج می رساند. هنوز منت ر بود.
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اردالن از دستتشویی خارج شد و همانطور که دستانش را با دستمال پا  می 
 به انیسه گفت: کرد رو

 حاال چی شد که نرگس وهر کرد؟-
 انیسه مالوه را درون وابلمه ی خورشت چرخاند.

من که ستر درنیاوردم. سوری که خیلی از دستش عصبی بود. اگه شوهرعمه -
ات نبود از خونته بیرونش می کرد. حتاال هم گفته بیارتش اینجا من و گلبرگ 

 باهاش حرف بزنیم.
 رید.ابروان اردالن باال پ

بتاور کنم عمه می خواد گلبرگ با دخترش حرف بزنه؟  مطمئنی هدف دیگه -
 ای نداره؟

 انیسه چشمانش را چپ کرد.
تو چرا انقدر اصترار داری مستائل ساده رو جناییش کنی؟ کجای این وضیه -

 هدف داره آخه؟
 چندبار دست میان موهایش کشید تا مرتب شود.

می دونم گرستتنگی و خستتتگیه! اگه فردا  نمی دونم واال! تنها چیزی که فعال-
شتتب میومدن شتتاید واتت  بهتر بود. ترجی  می دم با انرژی بیشتتتری ستت،ر 

 حرف های عمه خانم باشم.
 انیسه چشم غره ای رفت و دیگر چیزی نگفت.

 از پشت سر خم شد و ب*و*سه ای به گونه اش زد.
 دلبری می کنی خاتون؟-
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 داهایش! ادای جیغ زنانه درآورد.مادرش خندید و او میدان گرفت برای ا
 ای وای خا  به سرم، دیدی چی شد؟ -

انیسته که می دانست پشت حرفش داستان دارد در حالی که می خندید سری 
 از تاسف تکان داد.

رژ لبم رو صتتورتت موند عشتتقم! حاال چیکار کنیم؟ چیزی نمونده مهمون -
 ها سر برسن!

هل داد و به طرف پذیرایی ودم خنده ی انیستته شتتدت گرفت. او را به عقب 
 ک  کرد.

زشتتته پستتر! دو روز دیگه که زن گرفتی این رفتارها عادتت می شتته فکر می -
 کنه کال اینجوری ای! اونووته که دیگه بهت محل نمی ده.

 اردالن نیشش را تا بناگوش باز کرد و به عمد، کشدار ادا آمد.
 اوف! نازشم خریدارم.-

 هش کرد.با چشم های گرده شده نگا
 تو چرا انقدر بی حیا شدی. خوبه فق  چند روز تهران نبودی.-

 غش غش خندید.
 من که می دونم حسودیت شد.-

 چشمک زد. مردمک هایش از شیطنت برق زد.
نمی دونی تو همین چنتد روزه چه گوگولی رو پستتندیدم. ببینیش یک دل نه -

 صد دل عاشقش می شی. پدر سگ ناز خالصه!
 دیگر جا نداشت برای گردتر شدن.چشمان انیسه 
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تا یک ستاعت دیگه که ارستالن پیداش شد این حرف ها رو تکرار کن ببینم -
 حرف حسابت چیه!

 وهقهه زد.
به اون وستمت هام می رستیم. حاال چرا انقدر ستر  شدی خاتون؟ از اون -

 مادر شوهرها می شی برای نانای من!
 حالت مردمک های مادرش خنده اش را شدت داد.

استتمش نتانتازه! من بهش می گم نتانتا چون خیلی بهش میتاد. حتاال بذار -
 ببینیش متوجه من ورم می شی.

انیسته کفری لب پی اند و پشت به او، مشغول مرتب کردن کوسن های روی 
 مبل شد. زیر لب برای خودش غرغر کرد.

پناه بر خدا! مردم پستترشتتون می رن آمریکا بعد از چند ستتال برمی گردن -
زن می گیرن؛ اونووتت پستتر من دو روز رفتته یزد می خواد زن یزدی  ایران

 بگیره. خدا شانس بده.
 اردالن مقابل صورتش خم شد.

اوه اوه! انقتدر رو این طفلکی حستتاستتی؟ تو کته هنوز ندیدیش؛ اگه ببینی -
 حتما خوشت میاد.

 انیسه این بار با غی  هلش داد.
ب! می ری واسه من دختر می تکلیفت رو باید بدم ارستالن روشن کنه امش-

 بینی، انقدرم باهاش جیک تو جیک می شی، آره؟
 اردالن پوکید از خنده! خودش را روی مبل ولو کرد و وهقهه زد.
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جون همون یک دونه ارستیت شوخی کردم. بابا چرا انقدر جدی گرفتی! من -
 غل  بکنم بدون تو برم دختر ببینم. اونم چی، دختر یزدی!

 سر روی دسته ی مبل گذاشت.دلش را گرفت و 
 آ  آ ! کی باورش می شه انیسه خاتون به عروس خیالیش حسادت کنه.-

انیسته خواستت چیزی بگوید که صتدای زنگ واحد مان  شد، کوسنی روی 
 سر اردالن پرت کرد و به طرف در رفت. دستگیره را پایین کشید.

 آرامی دادند.ارسالن و گلبرگ به همراه نوال پشت در بودند. همگی سالم 
 سالم! خوش اومدین مادر!-

 ارسالن سرش را ب*و*سید و به چشمانش نگاه کرد.
 پس چرا انقدر عصبانی؟-

همانطور که ستتر تکان می داد به ستتمت جایی که اردالن ایستتتاده بود اشتتاره 
 کرد.

 هی ی مادر! دوباره این پسره مسخره بازیش گل کرده.-
 اردالن از پشت سر چشمک زد.

 خان داداش! احوال شریف؟ چه عجب ما تونستیم زیارتتون کنیم.مخل  -
 لبخندش دندان نما شد.

از آخرین باری که اومدی اینجا خیلی ووته می گذره. اون هم صتتدوه ستتر -
زنداداش بود که پای چشتتمت بادمجون کاشتتت. یک دو ستته روزی هم از 

 رفتن به خونه محرومت کرده بود. یادته دیگه، نه؟
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جم  بلند شتتد. ارستتالن در یک حرکت از گوشتتش گرفت و به خنده ی ریز 
 طرف مبل بردش.

 حاال بادمجونش چه رنگی بود که انقدر خوب یادته؟-
اردالن از رو نرفتت و بتا وجود اینکته گوشتتش استتیر دستتتتان برادرش بود 

 شجاعت به خرج داد.
 معموال رنگ بادمجون چه رنگیه؟ خب همون رنگی دیگه!-

خی خنده اش گرفت. وصد داشت بیشتر تنبیه اش کند، ارستالن از این گستتا
امتا نگاه خندان نوال و چشتتمان درشتتت شتتده از هیجانش باعث شتتد که 

 خودش هم همراهشان شود.
 اردالن که دید آن ودر زود کنار کشید، رو به مادرش ابرو باال انداخت.

 کیف کردی خاتون؟ حقیقت نات اوتش کرد.-
 وعی ای از باالی شانه به او ن ر انداخت.صاف تر ایستاد و با ابهت مصن

 نکنه از دلتنگیه، آره؟-
 نیشش باز شد و با آرن  به پهلویش زد.

 جون من دلت برام تنگ شده بود؟-
 با افتخار برای خودش سر تکان داد.

 از این به بعد ماهی یکبار می رم ماموریت تا اینجوری مهربون بشی.-
له اش کند که صدای زنگ مان  ارستالن خواستت جواب دندان شتکنی حوا

 شد.
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لبخند نوال جم  شتتد. استتترستتی نامحستتوس، همراه با خجالتی بی هنگام 
حتال خوبش را بهم ریختت. دلش نمی خواستتت در مقابل مهمان هایی که 
اولین بار می دیدشتان روی ویل ر نشسته باشد. آهسته گلبرگ را صدا کرد که 

ارستتالن اما متوجه شتتد. از دیدن او نشتتنید و به طرف در رفت تا بازش کند. 
چهره ی م*س*تاصتتلش یک چیزهایی را حدس زده بود. کنارش خم شتتد و 

 آرام گفت:
 چیزی می خوای؟-

 نوال با صورتی آویزان، سری به نشانه ی نفی تکان داد.
 می دانست از او خجالت می کشد.

 مببین گلبرگ حاال حاالها درگیر مهمون هاستتت؛ به من بگو من برات انجا-
 می دم. باهام راحت باش.

 نوال لب پی اند و مردد سر پایین انداخت.
ولوم صتتدایش را پتایین تر برد. خوب می توانستتت بفهمد او نگران چه چیز 

 است.
 کمکت کنم روی مبل بشینی؟-

ووتی دیتد هنوز در تردیدهایش دستتت و پا می زند، با یک حرکت زیر بغلش 
 نشستن برایش راحت باشد.را گرفت و روی مبل نشاندش. جایی که 

خیلی ختب! تموم شتتد. از اولم بتایتد این کار رو می کردم. یک کمک که -
 انقدر فکر کردن نداره.
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نوال نمی دانستتت چرا تا این حد خجالت کشتتیده. شتتاید چون انت ارش را 
نداشتت. درستت استت که وبال هم ارسالن کمکش کرده بود، اما هی ووت 

نبود. دلش می خواستتت زمین دهان باز کند و او تنها و بدون حضتتور مادرش 
فرو برود. این در حالی بود که یک ستیاهی از ته ولبش کنده شد. یک سیاهی 

 نامرئی، در عین حال بدخیم! این مرد هم ین بد هم نبود نه؟
 صدای سالم و احوال،رسی آمد و پشت بندش حضور مهمانان نمایان شد.

ثابت شتد و واعیتش! دائم نگاه  ستوری از بدو ورودش چشتمش روی نوال
چرختانتد و برانتدازش کرد. بتارهتا حر  خورد و خودخوری کرد. انیستتته 
تمتامش را فهمیده بود و تنها با حرف هایش ستتعی می کرد جو را مثبت نگه 

 دارد.
 سوری باالخره طاوت نیاورد و کالمش را وط  کرد.

 دخترته گلبرگ؟-
 نا  را حس می کرد.نوال در خودش جم  شد. بوی سوال های ترس

 آره! نوال جان تازگی ها اومده پیشم!-
 سوری لب ک  کرد و از روی تاسف نیشخند زد

ستادگی! این ها همه اش از ستادگیه دخترجون! اون موو  که سالم بود و رو -
دو تتا پتاش راه می رفت نگاه تو چشتتم هات نمینداخت، حاال که اینجوری 

 ه برات چشم و ابرو ناز  می کنه.شده نه باباش می خوادش، نه این دیگ
نوال حس کرد فشتارش به منفی صفر درجه سقو  کرده. الل شد و به اغمای 

 سرد ناامیدی رفت.
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جم  در ستتکوت وحشتتتناکی فرو رفت. هیچ کس انت ار این تلخی رالمانه 
را نداشتتت. گلبرگ کم مانده بود بمیرد. او حااتتر بود برای دخترش جانش را 

این زن با خودخواهی عاطفه ی مادری اش را بازخواستت هم بدهد. آن ووت 
 می کرد؟ اینجا چه خبر بود؟

سترش به جوشتش افتاد. دیگر ستکوت را مناسب نمی دید. با خودش گفت 
هر چته می خواهتد بشتتود، بشتتود. گور پتدر احترام به بزرگتر و این اداهای 

و وبل از آن  مستتخره ی زیتاده از حد اغراق آمیز! دهان باز کرد. دهان باز کرد
که زبان ب رخاند تکیه گاه همیشتگی اش پیشتی گرفت. طوری پیشی گرفت 

 که نفس در سینه ها حبس شد و دهان سوری را وایم بست.
عمه امی درستتت؛ احترامت واجبه و مهمونی درستتت! ولی یک جایی رو -

پا  اشتتتباه رفتی عمه خانم! زمین گرده. امروز نه و فردا پیری برای شتتما هم 
رستته. حاال پیری نه و حادثه! گوش ستترنوشتتت خیلی تیزه. نناز به چیزی می 

که خدا با اشتتاره اش می تونه ازت بگیرتش. خودتم خوب می دونی من آدم 
رودربایستتی و این بازی ها نیستم. نوال پیش ماست و جایگاهش روی چشم 
ما! هر عابدی یک گذشتته ای داره و هم نین هر تباهکاری! مستتئول حساب 

 دنش شما نیستی.کشی
از جتا بلنتد شتتد. اخم هایش حستتابی تنگ هم چفت بود، به اندازه ای که 
انیستته هم جرات حرف زدن نداشتتت. ویل ر را از کنار مبل برداشتتت و بی 

 خجالت نوال را بلند کرد. او را که سر جایش نشاند جدی لب زد:
 پاشو گلبرگ!-
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 به طرف مادرش برگشت.
 گه بریم. خوش بگذره.دستت درد نکنه عزیز! ما دی-

انیستته آشتتفتته از جتا برخاستتت. هیچ چیز برای جبران حرف های خواهر 
 شوهرش نداشت.

حال نوال وابل وصتف نبود. فق  دلش می خواستت یک جا بنشتیند و اشک 
بریزد. غتده هتای بغ  بی ووفه حمله می کردند. کاش می مرد و راحت می 

 شد!
گاه کرد. نوازشتتی روی موهایش با لبخند پر بغضتتی به پلک های بستتته اش ن

کرد و پتو را روی تنش باالتر کشتید. عزیز کرده اش را امشب بدجور رنجانده 
بودند. چشتمانش پر آب شد. خدایی که نوال را به او برگردانده بود حتما برای 

 این بغ  ها هم پاسخی داشت.
یدار ب بذار آروم بخوابه! حس فرزند و مادر خیلی وویه. باال سرش گریه کنی-

 می شه.
 صدایش را پایین تر برد.

 تجربه اش رو دارم که می گم.-
 دست روی شانه اش گذاشت.

عزیز کته گریته می کرد، حتی اگته خوابم خیلی ستتنگین هم بود بیدار می -
 شدم.

 گلبرگ بلند شد.
 عزیز چرا گریه می کرد؟-
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وطره اشتتک مانده روی گونه اش را با شتتستتتش پا  کرد و به مردمک هایش 
چشتتم دوخت. چقدر رنگ نگاه گلبرگ، امشتتب شتتبیه به نگاه های مادرش 
شتتده بود. شتتایتد چون این درد را در چشتتم متادرش هم دیده بود، البته با 

 مواوعی دیگر!
 به خاطر یتیمی ما و نبود پدرم!-

 نیم ن ری به سمت نوال گرداند. پچ زد.
یک  ه ی حرف هایبهتره بریم بیرون، وبل از اینکه بیدار بشتته و دوباره غصتت-

 آدم نادون رو بخوره.
گلبرگ هم ودم با او شتد و فکر کرد امشتب را ارسالن برایش حقیقتا مرد بود. 
چقدر به حمایتش نیاز داشتت. شتاید اگر او سکوت می کرد و خودش حرف 
می زد واتت  جور دیگری می شتتد. بته وول اردالن، ستتوری خوب بلد بود 

فس کشتتید و وارد اتاق شتتد. به ارستتالن بحث ها را به نف  خود تمام کند. ن
 نگاه کرد که به طرف کمدش رفت و مشغول تعوی  لباس هایش شد.

چشمانش به حرکاتش بود و فکرش اما، حوالی یک واژه می گشت. این همه 
خوبی ارستتالن جبران می طلبید. جبرانی که از یاد رفتنی نباشتتد. موهایش را 

 در ذهنش نقش بسته بود، در عینپشتت گوش زد. فکری که به عنوان تصمیم 
ترستتنا  بودن، به جرات مناستتب به ن ر می رستتید. آب دهان وورت داد. 
یعنی شتدنی بود؟ این بار حلقه ای از موهایش را به دست گرفت. اگر به نیمه 
ی پر لیوان نگاه می کرد شتتاید شتتدنی بود، ولی اگر به خودش می آمد و می 

ه؟ گوشتته ی لبش را جویید. هیچ چیز دیتد لیوان از اولش هم ختالی بود چت



wWw.Roman4u.iR  508 

 

غیرممکن نبود، نته؟ پتاهتایش را تکتان داد. یتک بیم مه گرفته اجازه نمی داد 
ودم هایش استتتوار باشتتد. لح ه ای چشتتم بستتت. نوالش که تنها نمی ماند، 

 می ماند؟
دلش با تمام دو دلی ها ستر تکان داد. او خوب می دانست اعتماد به ارسالن 

 یعنی چه!
کرد و پشتت سرش ایستاد. ووتش بود. ووت جبران تمام خوبی های  پلک باز

 بی منت! چه اهمیتی داشت آن پنجاه درصد ناامید کننده!
وبل از آن که ارستالن تیشرتش را ب،وشد، از پشت سر دست دورش حلقه کرد 

 و سرش را به شانه اش تکیه داد.
 ارسالن ثابت ماند و او به حرف آمد.

 رو هم کنی که چقدر دوست دارم.حتی نمی تونی فکرش -
لبخند روی لب ارستتالن نشتتستتت. چقدر شتتنیدن این اعتراف ها از زبان 
گلبرگ، کامش را شتیرین می کرد. دستتش را باز کرد و به ستمتش برگشت. با 

 عالوه به گوی های خوشرنگش چشم دوخت.
 چی شده که دوباره لیلی امشب هوای اعتراف به سرش زد؟-

دستتش گرفت و روی زمین انداخت. به چانه اش دست  گلبرگ تیشترت را از
 کشید.

حتی ووتی ریش هتات بلنتد می شتته وشتتنگی! گفته بودم تو در هر حالتی -
 جذابی؟

 خندید و دست دور کمرش انداخت. سرش را خم کرد.
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 من چی؟ گفته بودم در هر حالتی دلبری؟ حتی بدون گفتن این حرف ها!-
 چشمک زد.

 خوابی برام دیدی که دوباره م لوم شدی؟راستش رو بگو! چه -
 با محبت دستش را باال برد و صورتش را نوازش کرد.

خوابی وجود داره کته خوشتتحالت کنه؟ می خوام یک خواب خوب ببینم. -
 خوابی که لبخند روی لب هات رو همیشگی کنه.

 حس کرد گرمش شده. این آوا آخر یک کاری دستش می داد.
 نوای صدایش بم شد.

 ربونی امشبت یک جوریه!مه-
 با ناز خندید. خندیدنی که پشتش هزاران حس نهفته بود.

 مثال چه جوری؟-
 پچ زد.

 شاید می خوام سم به خوردت بدم.-
ارستالن بی طاوت یک دستتش را زیر تیشترتش برد و آن دستش را محکم تر 

 دورش پی ید.
ی ووتاینجوری نخند. در عین احستاسی شدنم یک چیزی سرجاش نیست. -

 مهربونی هات ترسنا  می شه احساس امنیت ندارم.
 زنان ودرتمندترین موجودات روی زمین بودند.

 ریز خندید و چشمک دلبرانه ای زد.
 شاید به خاطر اینه که می خوام امشب به راه خالفت بکشم.-
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 آوایش را آرام تر کرد و شیطنتی کرد.
 اغفال کردنت خیلی جالب به ن ر می رسه.-

تش خندید. خم شتتد تا بب*و*ستتتش که گلبرگ عقب کشتتید. به از شتتیطن
چشتمانش که نگاه کرد تا آخرش را خواند. لیلی امشتتب بازی اش گرفته بود. 

 خمار گفت:
 سعی نکن حریصم کنی. به نفعت نیست دلبر !-

 با عشوه گردن ک  کرد.
 می خوام چند صفر ازت جلو بزنم. این که بد نیست، هست؟-

 ست درون چشمانش زل زد. صدایش خش گرفت.پیش ترش کشید و در
 باور کنم تنها وصدت همینه؟-

پنجاه پنجاه هم خودش کلی امید بود، نبود؟ دستتتش را با خنده کشتتید و به 
 سمت تخت بردش.

 نه! باور نکن. شاید می خوام تو م*س*تی داراییت رو باال بکشم.-
 .ش گرفتارسالن تکه مویی را که توی صورتش ریخته بود میان دستان

تنهتا دارایی ای که به خود من تعلق داشتتت ولبم بود، که اون رو هم خیلی -
 ووته بهت دادم. این رو که نمی تونی انکار کنی؟

خنتدید و اویی را که م*س*ت نگاهش در حس فرو رفته بود به عقب هل داد 
تتا روی تخت بیفتد. هدفش که عملی شتتد، رویش خم شتتد و چانه اش را 

 گرفت.
 راف کن تو هم بلدی ببازی، حتی تو ووی ترین حالتت!پس اعت-
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هورمون هایی که فعال شتده بودند و بی رحمانه خواستن می طلبیدند، اجازه 
نمی دادند او حس اصتلی گلبرگ را بفهمد. همان احستاسی را که ته مردمک 

 هایش شناور بود و از یک تصمیم احمقانه می گفت، و یا شاید هم عاوالنه!
ز پا پس کشتتیدن های زیرکانه اش، در یک حرکت جایشتتان را عاصتتی شتتده ا

عو  کرد و خودش روی او خم شتتد. ستتفتت تنش را چستتبید تا بار دیگر 
 ه*و*س ماهی شدن به سرش نزند. سر پایین برد و کنار گوشش پچ زد.

دیوونه کردن رو خوب بلدی. دوستتت داری گرگ بشتتم تا عین بره یک لقمه -
 ی چ،ت کنم؟
 زمه کرد:ریز خندید. زم

 به امتحانش می ارزه.-
 گاز آرام او روی گوشش، کمی منقلبش کرد.

 عملکرد همه ی گرگ ها انقدر آرومه؟-
نفس های تند شتتده ی ارستتالن، حاال دیگر بدجور عیان بود. بی ورار مستتیر 
لبانش را روی چانه اش کشتتید و صتتورتی ها خوش طعمش را غرق تمنا به 

 کام گرفت.
 چای را روی میز گذاشت. صدا زد: لبخند به لب، لیوان

 نمیای ارسالن؟ دیرت می شه ها!-
 ارسالن، در حالی که ویل ر نوال را هل می داد خندید.
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داشتتتم بته این تنبتل ختانم ورزش هاش رو یادآوری می کردم. عین خودته -
ووتی می خواد از زیر یک کاری در بره. چرا شتتما مادر و دختر فکر می کنین 

 حتی بهم کلک بزنین؟می تونین به را
 وارد آش،زخانه شد و ویل ر را پشت میز متووف کرد.

 واشق مربا را بلند کرد و نک بینی اش مالید.
 بخور انیشتین!-

 نوال تخس خودش را عقب کشید.
 من دروا نگفتم. واوعا می خواستم ریاای بخونم.-

خودش هم پشتت میز نشتستت. تکه ای نان برداشتت و کمی به مربا آغشته 
 کرد.

ستتعی می کنم بتاور کنم. فق  نمی دونم چرا ریااتتیت رو برعکس گرفته -
 بودی.

 سر ک  کرد و با چشمان ریز شده گفت:
 چالش می ذاری برای خودت سر صب ؟-

نوال بتاالخره مقاومتش شتتکستتت و خنده اش گرفت. مادرش راستتت می 
 گفت؛ این مرد ووتی مهربان می شد واوعا شخصیتش تغییر می کرد.

 از ورزش سر صب  بدم میاد.من -
 سر تکان داد و یک جرعه از چایش نوشید.

زنتدگی یعنی انجتام کتارهایی که دوستتتش نداری و می دونی به نفعته، در -
 زمان مناسبش! صب  زمان درستیه. 
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گلبرگ لبخنتد شتتوق انگیزی زد. چقدر حال دلش خوب بود. احستتاس می 
ز آن ببیند و حس کند. حاال کرد دری بتاز شتتده که می تواند نور شتتادی را ا
 دیگر حتی یک درصد هم از کارش پشیمان نبود.

لقمه ی پر و پیمانی درستتت کرد و به طرف نوال گرفت. دخترش هم حتما از 
 وجود یک خواهر یا برادر خوشحال می شد.

ارستتالن یتک تغییری درونش حس کرده بود، امتا ربطش می داد به اینکه از 
 ت.خوشحالی دخترش خوشحال اس

 امروز ناهار چی درست کنم؟-
 سکوت کرد تا نوال تصمیم بگیرد.

 الزانیا!-
 خندید و به ساعت نگاه کرد.

خب خداروشتکر که امروز دیر می رم سرکار؛ از اون طرف هم ناهار رو هم -
اونجتا می خورم. وگرنه که تا خود شتتب باید با معده ی بی نوام کشتتتی می 

 گرفتم.
همینکته اولویتت خانه با او بود، روحیه اش را نوال احستتاس شتتعف کرد. 

 سرخوش می کرد.
صدای زنگ پیاپی واحد از فکر خارجش کرد. ارسالن همانطور که با تاسف 

 کله تکان می داد از جا برخاست.
باز این پستتره شتتوخی های بی مزه اش گل کرده. من نمی دونم کی می ره -

 سرکار!
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 داد زد:
 وایستا اومدم.-

ی چوب لباستی بود برداشتت و وارد آش،زخانه شد. شال را به شتالی را که رو
 دست نوال داد.

ستنش با عقلش رابطه ی عکس پیدا کرده. شترطی شتده. سنش می ره باال، -
 عقلش میاد پایین!

نتوال شتتتال را گترفتت و خنتده ای کرد. گلبرگ کیف کرد از این غیرت 
رش را نامحستوس! هیچ شتکی نداشتت که حتی در نبودش هم ارسالن دخت

 تنها نمی گذارد.
 در را باز کرد. 

 چته پسر! چه خبرته؟ مگه سر آوردی؟-
 اردالن در حال مرتب کردن موهایش، گردن ک  کرد.

جتان داداش دیرم شتتده. یتک امروز رو ماشتتین بده بهم من تاخیر نخورم. -
 دیشب دیر خوابیدم خواب موندم.

 ی ش را بیاورد.ارسالن سرش را به چپ و راست تکان داد و رفت که سو
 سر آستین های پیراهنش را مرتب کرد و زیر لب زمزمه کرد:

زن رو یکی دیگته داره، اونووتت خواب مونتدنش به منه بخت برگشتتته می -
 رسه.

 پس گردن خودش زد.
 ای خا  تو سرت اردالن!-
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 صدایش را بلند کرد.
 بدو داداش! بدو تا اخراج نشدم. چوب خ  تاخیرام پره!-

نش را به دندان گرفت و از آینه ی ماشتتین، با نگاه موشتتکافانه لب های زیری
 تری خیره اش شد.

شتتک نداشتتت که این زن را جایی مالوات کرده. حاال چرا او را تعقیب می 
کرد نمی دانستتت. به ستتاعت ن ری انداخت. امروزش دیر می شتتد. ممکن 

 بودبود اخراج شتتود. امتا حس کنجکتاوی ای کته آن طور گریبانش را گرفته 
اجازه پیشتتروی نمی داد. راهنما را زد و ماشتتین را مقابل یک ستتوپر مارکت 
متووف کرد. کمی گانگستتتر بازی به جایی برنمی خورد. پیاده شتتد و گوشتتی 
اش را از روی داشتتبرد برداشتتت. متاشتتین مورد ن ر کته درستتت در چند 
 کیلومتری اش از حرکت ایستتاد، ک  خند زیر پوستی ای زد. خیلی ووت بود
که هیجان درستتت و حستتابی ای تجربه نکرده بود. ووتش بود کمی شتتیطنت 

 کند، آن هم از نو  کارگاهانه اش!
بتدون آنکته م*س*تقیم بته متاشتتینش نگتاه کنتد به طرفش رفت. خواباندن 
صتتندلی اش او را به خنده انداخت. حتما ودم بعدی شتتوکه اش می کرد. در 

 بریم برای شگردهای اردالن!" دل برای خودش بازو باد کرد و گفت"برو که
ستعی کرد چهره اش به اندازه ی کافی ترسنا  و جدی باشد. در یک حرکت 

 در جلو را باز کرد و درون ماشین نشست.
 خب؟-
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زهره مات و مبهوت، دهانش باز شتتد. باورش نمی شتتد اینگونه رو دستتت 
 بخورد و آالت تمسخر این پسر ب ه شود.

را دید به صورتش نگاه کرد. صورتی که از اردالن که ستکوت طوالنی مدتش 
 فر  حیرت و خشم به سرخی می گرایید.

 نگفتی؟ علت تعقیب کردنت چیه؟ بهروز فرستادتت؟-
 زهره سرفه ی مصلحتی ای کرد. باید خودش را جم  و جور می کرد.

خیاالت ورت داشتتته. من اصتتال دنبال جنابعالی نبودم. اینجا کار داشتتتم. -
هم خریدی؟ می خوای از تهران برم که آوا زاده راحت باشن. نکنه خیابون رو 

 چطوره، هان؟
لب ک  کرد و ثانیه ای خاموش ماند. ستتنگ پای وزوین که می گفتند همین 

 زن بود.
 خیابون رو نخریدم. ولی...-

 لب به دندان گرفت و س،س رها کرد.
س،ر به س،ر مثل اینکه همستایه امون شدی، آره؟ آخه از جلو در تا همین جا -

 دنبالم بودی. مسیرمون زیادی یکی شد. به ن رت عجیب نیست؟
 متفکرانه، به حالت تمسخر آمیزی سر تکان داد.

 شاید هم من اشتباهی از خونه اومدم بیرون! -
 زهره حر  خورد و دندان سایید.

 پیاده شو و ووت من رو با این اراجیف صدمن یک غازت نگیر!-
 جدی در چشمانش زل زد.
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احمق زیاد دورتن آره؟ آخه خیلی هوا برت داشتتته، فکر می کنی ب ه زرنگ -
شتهر تویی! بابا ما خودمون این نقشه ها رو فوت آبیم. بیا و برای من یکی زیر 
پتایی نکش! یتک کالم بگو اینجا چیکار می کنی؟ کجای این بازی ای؟ این 

 وس  چی به تو می رسه؟
اری بود که این پستتر اینگونه در فرمان را محکم در دستتت فشتترد. دومین ب

 مخمصه ورارش می داد.
من کتاری بتا تو یک الف ب ه ندارم. کارم با بزرگ تر از توئه که زنگ و ب ه -

 مردم رو تو خونه ی خودش نگه داشته.
اردالن خنتدید. آرام و ذره ذره! در ثانیه ای صتتدای خنده ی بلندش با اغراق، 

 سقف ماشین را لرزاند.
 وست لبش را جویید. صدایش را بلند کرد.زهره کفری پ

 کافیه! تمومش کن. بس کن این بازی مسخره رو!-
 صورتش سفت و سخت شد.

رستما داری حرف مفت می زنی. حواستت به کلمه هایی که می گی باشه. -
برادرم مجبور نیستتت بتابتت زن عقتدی و دختر زنش به آدمی مثل تو جواب 

ب و گریز مستتخره ات چی بود تتا پس بتده. حتاال هم بگو دلیتل این تعقیت
 ندادمت دست پلیس به عنوان همدست بهروز!

حرف دهنت رو بفهم. منم تهدید نکن. از ماشتتینم پیاده شتتو وبل از اینکه -
خودم پیاده ات کنم. دلیل تعقیبم هر چی که بوده به خاطر افکار بیهوده ی تو 

 سرت نیست.
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 اردالن خندید.
ودتم خوب می دونی تا جوابم رو نگیرم از کجا می دونی چی تو ستترمه؟ خ-

 پیاده نمی شم. یا می گی، یا...
 زهره میان کالمش پرید و اراده از کف داده، فریاد کشید.

چی رو می خوای بدونی؟ چیزی که مشتتخصتته رو؟ بهروز ب ه اش رو می -
خواد. می خواد از ایران بره. اگته خودتون نتدینش دوبتاره از وتانون اودام می 

 ت راحت شد؟ همین رو می خواستی دیگه، نه؟کنه. خیال
 اردالن دست به دستگیره گرفت.

بتابتا این بهروزتون خودش فرار از وتانونته! کتافیه لب بزنم که از جاش خبر -
داری. هم ین ورنطینته ات می کنن کته بته التمتاس بیفتی. حتاال خوددانی. 

 ه.دلت می خواد به عنوان همدستش معرفیت کنم به کارهات ادامه بد
پیاده شتد و اجازه داد زهره بترستد از بالیی که می دانست دیر یا زود گریبانش 
را می گیرد. داشتتبوردش را بتاز کرد و به بلیطی که درونش چشتتمک می زد 

 خیره شد. صبر کردن دیگر جایز نبود. ایران را هم باید خاطره می کرد.
ی احساس کسل روی تخت دراز کشتید. از خود صب  حال ندار بود و بی بنیه!

بدی داشتت. فکر کرد شاید دارد سرما می خورد. کلی هم شلغم و جوشانده 
به خورده خودش داده بود. اما دریغ از ذره ای بهتر شتتدن. حس می کرد نیاز 
مبرمی به خواب دارد. ستر روی بالش گذاشت و چشم بست. کلی کارهایش 

 مانده بود. هنوز نه شام درست کرده بود و نه...
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ش هوفی کشتید و جا به جا شد. ارسالن هم بیشتر از همیشه بهانه می با خود
آورد. بهانه های بی استاس و ستطحی! همه اش هم درست زمانی شرو  می 
شتد که او جایی کار داشتت و می خواستت بیرون برود. دستت روی پیشانی 
اش گذاشتتت. چقدر این روزها همه چیز مشتتکو  بود. یک صتتدایی می 

 اوی افتاده و ارسالن به او نمی گوید. گفت که باز هم اتف
 مامان؟-

حتی حوصتتله ی نوال را هم نداشتتت. از این حال رنجوری که گریبانگیرش 
 شده بود متنفر بود.

 تو اتاوم نوال! بیا اینجا! -
صتتدای حرکت چر  ها روی ستترامیک نشتتان از آمدن نوال می داد. چیزی 

 نگذشت که وارد اتاق شد و به طرف تختش رفت.
 ی شد مامان؟ خوب نیستی؟چ-

 دستش را گرفت و پشتش ب*و*سه ای زد.
چیزی نیستتت عزیزم! فکر کنم دارم ستترما می خورم. یکم استتتراحت کنم -

 خوب می شم. 
 نوال نگران نگاهش کرد.

 ور  هات رو خوردی مامان؟-
لبخنتد زد. چقتدر این توجه های دخترش را دوستتت داشتتت. اینکه به او و 

 ود برایش دنیایی می ارزید.حرکاتش بی توجه نب
 آره خوشگل مامان! نگران نباش. فق  کمی خسته ام.-
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 پس من می رم تو استراحت کن. زنگ بزنم به ارسالن؟-
 خندید.

ارستتالن نته دختر خوب! حداول یک عمو تنگش ب ستتبون. نه! نمی خواد -
 زنگ بزنی.

 نوال لبانش را پایین کشید.
 ن.ام...باشه. پس کاری داشتی صدام ک-

از رفتن نوال زیاد نگذشتت که خواب به او غالب شد و چشمانش را خاموش 
 کرد.

*** 
ارستالن در را باز کرد و وارد شتد. از سوت و کور بودن خانه، متعجب گوش 
تیز کرد. صتتتدای مالیم تلویزیون از پتذیرایی، کمی خیتالش را راحتت کرد. 

 کاپشنش را درآورد و از راهروی کوچکشان گذشت.
 نوال تنها، در حال تماشای سریال تعجب کرد. از دیدن

 نوال؟-
نوال به طرفش برگشتت و انگشتت ستبابه اش را به معنی سکوت مقابل بینی 

 اش گرفت. آرام لب زد:
 هیس! سالم.-

 ابروانش جم  شد و به طرفش رفت.
 سالم! چی شد؟-

 روی مبل کناری اش نشست.
 چرا تنها نشستی اینجا؟ گلبرگ کو؟-
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 انداخت.شانه باال 
هی ی! مامان حالش خوب نبود خوابیده. حتی نتونستتت شتتام هم درستتت -

 کنه.
 خودش را جلو کشید و نگران پرسید:

 چرا؟ دوباره نفسش گرفته بود؟ پس چرا به من زنگ نزدی؟-
 از جا پا شد و خواست به طرف اتاوشان برود که نوال مان  شد.

ره. بری تو اتاوش بیدار می نه بابا! چیزی نشتتد. فکر کنم داره ستترما می خو-
 شه ها. از من گفتن بود.

 ارسالن مکثی کرد و دوباره سرجایش نشست.
صتتد بار گفتم تو خونه لباس های گرم ب،وش. آخر کار داد دستتت خودش! -

 تب که نداشت، هان؟
 نوال زیر پوستی خندید. چه بامزه نگران می شد.

 نه!-
 فکری به سرش زد که اگر می شد چه می شد.

 ام نداریم. چیکار کنیم؟ش-
 ارسالن، در حالی که هنوز در فکر گلبرگ بود آهسته گفت:

 یک چیزی سفارش می دم.-
 نوال بی رمق از به سنگ خوردن تیرش لب پی اند.

 مامان بدش میاد از غذای بیرون! کلی ناراحت می شه.-
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به ستمتش برگشت و کمی نگاهش کرد. پس این نیم وجبی وصد داشت او را 
 الش بکشد. و او هم باید خودش را ثابت می کرد. چرا که نه!به چ

 چشم ریز کرد.
 خب خودم درست می کنم.-

 برق چشمانش زیادی عیان بود.
 البته با کمک تو!-

چشتتمان گرد شتتده اش را که دید کنترل را برداشتتت و تلویزیون را خاموش 
 کرد.

 یم.رست کننمی شه که تو بشینی و تماشا کنی. باید کمک کنی با هم د-
نوال انگار خوشتتش آمد. لب ک  کرد و ستتر تکان داد. پیشتتنهاد بدی به ن ر 

 نمی رسید.
 خیلی خب! موافقم. حاال چی درست کنیم؟-

 ارسالن بلند شد.
انتختابش با تو! تا من می رم لباستتم رو عو  کنم تو تصتتمیمت رو بگیر. -

 فق  یک چیزی...
 به اتاق گلبرگ اشاره کرد.

 غذای سالم باشه که گلبرگ هم بتونه بخوره با این حالش!انتخابت یک -
نوال بتا خنتده موافقت کرد و با رفتنش، تندی گوشتتی اش را برداشتتت برای 

 انتخاب بهتر!
 در نهایت هم یک غذای ساده به ذهنش رسید.
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 خب؟ وراره چی درست کنیم؟-
 موهایش را پشت گوشش گذاشت.

 ه.میرزا واسمی چطوره؟ مامان هم دوست دار-
 ارسالن فکری کرد.

 خوبه! پس بریم ببینم امشب وراره چند نفرمون راهی بیمارستان بشیم.-
 نوال خندید و چر  های ویل رش را به دست گرفت.

 یادت نره دستت رو بشوری. -
ارستالن در حالی که وستیله های غذا را روی کنسول می گذاشت لبخند زد. 

 عادات دخترش هم شبیه به خودش بود.
 ن رت همین اندازه بادمجون کافیه؟به -

 شیطان خندید.
 پیش بند نمی بندی عمو؟-

بته شتتیطنتش خنتدیتد. یک امشتتب را به دلش راه میامد که به جایی برنمی 
 خورد.

 اگه تو ببندی منم می بندم.-
 نوال خنده ای کرد.

 واوعا؟ پس بده ببندم.-
را  ورد و دستتتانشبا کمی گشتتتن، پیش بند را درون کابینت دید. هر دو را درآ

 باال گرفت.
 آبی یا سبز؟-
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 خودش جلو رفت و سبز را از دستش گرفت.
 سبز همیشه بیشتر بهم میاد. خب، از کجا شرو  کنیم؟-

 بادمجان ها را درون سینک ریخت و چاوویی برداشت.
 بادمجون ها با من! پوست کندن گوجه ها با تو!-

کرد. حتاال می فهمید نوال بتا حس خوبی، ستتینی ای برداشتتت و شتترو  
مادرش که از آن روی ارستالن حرف می زد یعنی چه! چقدر خوب که دست 
 از لجبازی برداشتته بود. حاال دنیا و لح ه هایش شیرین تر به چشم می آمد.

راستی سیر رو فراموش کردیم. مامان میرزا واسمی رو بدون سیر اصال وبول -
 نداره.

پوستتت می گرفت، نیم ن ری به او همتانطور کته بتا دوتت بتادمجتان ها را 
 انداخت.

عجلته نکن. اون رو هم می ریزیم. ولی هم ین غتذای آستتونی رو هم -
 انتخاب نکردی ها! کلی دردسر داره.

 در حال خرد کردن گوجه ها به تکه های کوچکتر، لبخندی زد.
 مامان می گه هر غذایی که بیشتر ووت ببره خوشمزه تره!-

 و شعله را کم کرد. روغن را درون تابه ریخت
 آره خب! ولی بد نبود با سوسیس تخم مرا سر و تهش رو هم می آوردیم. -

 نوال بی من ور و با محبت لب تکان داد.
 اما به خوشحال کردن مامان می ارزه.-
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لح ه ای نگاهش کرد. حق با گلبرگ بود. کستتی که ذات داشتتت، باالخره به 
 خودش برمی گشت.

. شتتعله را تا حد امکان پایین آورد و پیش بندش تخم مرا ها را هم شتتکستتت
 را درآورد.

 اینم از این! باورت بشه یا نه تموم شد.-
 نوال لبخند دندان نمایی زد و خمیازه ای کشید.

با وجود تمام خستتتگیش اما لذت داشتتت. بیدار کردن مامان هم با تو! من -
 می خوام سریالم رو ببینم.

 چشمکی زد. ارسالن چشمی به ساعت انداخت و
 خیلی خب! فق  صداش رو بیشتر کن که به بیدار شدن مادرت کمک کنه.-

به طرف اتاق رفت. در را باز کرد. خواستتت المپ را روشتتن کند که از دیدن 
حتالت خوابیدنش، دلش نیامد اینگونه بیدارش کند. لبخند زد. چقدر هم که 

یدار هم خیال بستتنگین خوابیده بود. گویی که با توپ ترکاندن زیر گوشتتش 
شتدن نداشتت. روی تخت نشست و دست پیش برد. گونه اش را نوازش کرد 

 و آرام صدایش زد.
 گلبرگ؟ گلبرگ خانم؟-

خندید. حتی یک تکان کوچک هم نخورده بود. روی صتتورتش خم شتتد و 
 ب*و*سه ای به گوشه ی لبش زد. در همان حال پچ زد.

 بیدار نمی شی لیلی؟-



wWw.Roman4u.iR  516 

 

رد و آرام باز شتتد. چند باری چشتتمانش را خمار پلک های گلبرگ تکان خو
 خواب، باز و بسته کرد. با صدای گرفته ناشی از خواب گفت:

 کی اومدی؟-
 اخم مصنوعی ای کرد و با انگشت سبابه روی بینی اش زد.

چه خوابالو شتدی تو! کم کمش سته ستاعتیه که اومدم. شام هم که درست -
 نکردی.

 گلبرگ دست دور گردنش انداخت.
پس چرا بیدارم نکردی؟ نمی دونی چقدر خستته ام. احساس می کنم کتک -

 خوردم.
 ارسالن، لب روی چانه اش گذاشت و گاز نرمی گرفت.

 چرا نفسم؟ باز من رفتم تمیز کاری کردی؟-
 نه اتفاوا! کل روز رو کسل بودم. فکر کنم سرما خوردم. نوال کجاست؟-

 دستش را ب*و*سید.دستانش را از دور گردنش باز کرد و پشت 
پاشتو! پاشو شامت رو بخور بعد دارو بدم بهت! نوال هم داره تنهایی سریال -

می بینته. خیلی ووتته تو اتتاویم. پاشتتو بریم یک ووت اذیت می شتته تو این 
 شرای  حساس!

 کوفته از روی تخت بلند شد و کش و ووسی به بدنش داد. 
 به من بود تا خود صب  می خوابیدم.-

 بیرون زد.از اتاق 
 حاال چی سفارش دادی؟-
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 نوال با دیدنشان لبخندی زد و دخالت کرد.
 سفارش ندادیم، خودمون درست کردیم.-

 ابروانش باال رفت.
 جدی؟ آفرین! حاال چی درست کردین؟-

 ارسالن آش،زخانه را نشان داد.
خودت ببینی بهتره! بیا نوال! این ستتریاله دو بار در روز بازپخش می شتته. بیا -

می خوام ببینم متادرت چته عکس العملی نشتتون می ده در مقتابل این همه 
 هنر!

با لبخند وارد آشت،زخانه شتد، اما با ورودش، بوی میرزا واسمی زیر بینی اش 
گاه جم  کرد. آب دهانش را وورت داد و ستتعی  پی یتد و چهره اش را ناخوآ

 .کرد شوق و ذوق نوال را کور نکند. ارسالن در تابه را برداشت
 اینم از غذای مخصو  دو سر آش،ز خبره!-

تمتام تالشتتش برای مقتاومتت کردن در برابر حس بتدش بی ثمر شتتتد و 
ستترانجامش منجربه عق زدن شتتد. در یک ثانیه آن ودر حالش وخیم شتتد که 
بی خیتال وستتواس هتایش به ستتمت ستتینک آشتت،زخانه هجوم برد و تمام 

 محتویات درون معده اش را یک جا باال آورد.
 سالن ترسیده و حیرت کرده پشت سرش ایستاد.ار
 چی شدی گلبرگ؟-

 دکتر، بار دیگر نبضش را گرفت و مشکو  به چشمانش نگاه کرد.
 چند ووته این حالت ها رو داری؟-



wWw.Roman4u.iR  518 

 

گلبرگ استترس گرفت. شتاید اگر ارسالن در اتاق نبود راحت تر می توانست 
 پاس  دهد. زبان روی لبانش کشید.

س خستتتگی داشتتتم، ولی دیروز شتتدتش بیشتتتر از چند روزی یکم احستتا-
 همیشه بود.

دکتر گوشتی را از گوشتش برداشت و دور گردنش انداخت. صندلی اش را از 
 مقابل گلبرگ عقب کشید. خودکارش را از روی میز برداشت.

 آخرین تاریخت رو یادته؟-
 ارسالن نگران خودش را جلو کشید.

 احتیاطی کرده؟ مربو  به ولبشه؟ تو خوردن ور  هاش بی-
 دکتر با حالت خاصی سر تکان داد و نیم نگاهی به گلبرگ انداخت.

 امیدوارم دلیلش نخوردن ور  هاش باشه.-
گلبرگ آب دهان وورت داد. استترس نک انگشتانش را سرد کرده بود. خودش 
یک چیزهایی حدس زده بود. کاش شتترایطی پیش می آمد تا ارستتالن از اتاق 

 بیرون رود.
 تون چیه؟ مشکل جدی تری وجود داره؟من ور-

 دکتر برگه ای را که در آن یادداشت کرده بود مقابل دست گلبرگ گذاشت.
این آزمتایش رو هر چته زودتر انجتام بدید. اینجوری می تونم دویق تر ن ر -

 بدم.
بته چهره ی آشتتفتته ی ارستتالن نگتاه کرد. گویی این مرد از هیچ چیز خبر 

 نداشت. فیلمش بود یا...
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 کامال جدی و بی انعطاف گفت:
می خوام مطمئن بشتتم به اون پنجاه درصتتد احمقانه دل نبستتته باشتتین و -

 ه*و*س نگهداری یک کوچولو به سرتون نزده باشه. 
ارستتالن، انگار که از این جهت خیال جم  باشتتد نفستتی کشتتید و به پشتتتی 

 صندلی تکیه داد.
 ر شدن نداریم.از این ن ر خیالتون راحت باشه. ما وصد ب ه دا-

 به طرف گلبرگ برگشت و برای تایید گرفتن نگاهش کرد.
گلبرگ چشتتم دزدید و دستتتانش را بهم پی ید. چقدر هوای اتاق ستترد شتتده 

 بود.
 دکتر با انگشت اشاره، چند مرتبه روی برگه ی مورد ن ر اربه زد.

 نوشتم که ااطراری جواب می خوام. زیاد معطل نمی شین.-
ه دیگر مطمئن نبود و مردمک هایی که در التماس یک تایید ارستتالن با دلی ک

دو دو می زد از روی صتتندلی برخاستتت. تا گلبرگ همراهش شتتود و از اتاق 
خارج شتوند هزار فرایه ساخت و خ  زد. هزار احتمال دیگر داد و خ  زد. 
ستکوت عجیب او از همه چیز برایش ترسنا  تر بود. حرف زد. انگار که می 

 را توجیه کند. خواست خودش
متا کته مطمئنیم. این دکتره هم عجب چیزی می گه ها! فکر کرده ما دیوونه -

 ایم. فعال که یک کوچولوی خوشگل تو خونه داریم.
خنده ی بی خودی کرد. خنده ای پرتنش، برای خالی نبودن فضتتای استتترس 

 زایی که به وجود آمده بود.
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 اموشتتی یکباره به خاطربه ستمت گلبرگ برگشتتت. این ستتر به زیر شتتدن و خ
 خجالت بود دیگر، نه؟ حتما همین بود.

 تو چرا انقدر ساکتی؟ چیزی اذیتت می کنه؟ حس می کنم رنگتم پریده.-
گلبرگ ستتر بلنتد کرد. لبخند لرزان و دستتت،اچه ای زد و به گونه اش دستتت 

 کشید.
 نه! چی باید اذیتم کنه. ناسالمتی مریضم! بایدم رنگم پریده باشه.-

بیشتتر آشوب شد. ممکن نبود که آن ودر دیوانه باشد تا بخواهد سرخود دلش 
 چنین کاری دست خودش بدهد.

پیچ راهرو را گذشتتتند و وارد بخشتتی شتتدند که مربو  به گرفتن آزمایشتتات 
 بود.

ذهنش را بتاال و پتایین کرد. کجتا گتاف داده بود که اینطور دلش یک در میان 
خوردن هتایش را چک می کرد.  می زد. همیشتته حواستتش بود. حتی ور 

یتک تصتتویر از ذهنش عبور کرد. تصتتویری کته در صتتدم ثانیه ولبش را به 
 چالش کشید برای سقو ! گام هایش غیر ارادی تندتر شد.

 نه! او اشتباه می کرد. حتما اشتباه می کرد.
 حاالت درونی ااطرابش روی لحنش هم تاثیر گذاشت.

 بشین اینجا نوبت می گیرم میام!-
گلبرگ نشتستت و گوشه ی لبش را به دندان گرفت. آن ودرها هم که فکر می 
کرد آستان نبود. اصال آن چیزی نبود که او فکر می کرد. رفتار دکتر و ارسالن 
تمام معادالتش را بهم ریخته بود. چرا دروا! خودش هم ترستتیده بود. گویی 
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ن لبش به حتاال معنتای پنجتاه درصتتد نتاممکن را بهتر در  می کرد. جویید
 تنهایی افاوه نکرد که اینبار به جان پوست کنار شستش افتاد.

 صدای ارسالن از جا پراندش!
 بیا! دکتر زنگ زده صحبت کرده.-

بی حرف بلنتد شتتتد و وتدم برداشتتتت کته ارستتالن بتازویش را گرفتت. در 
 چشمانش زل زد. با تمام اخمو بودنش سعی در آرام کردنش داشت.

 . چیزی نیست. نگران نباش!چرا انقدر بهم ریختی-
 ناچ ناچی کرد و به لبش چشم دوخت.

 ببین با خودش چیکار کرده.-
 دست در جیب فرو برد و دستمالی درآورد.

خوب نیستت تا استرس می گیری بال سر خودت میاری. بگیر لبت رو پا  -
 کن. داغون کردی خودت رو!

اشتتت. از دلش می خواستتت ل  کند و نرود. از اتفاوات بعدش وحشتتت د
 عکس العمل ارسالن؛ از نگاه دکتر؛ از نگرانی نوال!

دوباره خیره ی چشتتمانش شتتد. ارستتالن پشتتت دستتتش را نوازش کرد و 
 چشمانش را با اطمینان بست.

 جوابت که اومد دوتایی به این استرس الکیت می خندیم.-
گاه بود.  ولی او نمی خندید. خوب از دست گلی که به آب داده بود آ
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به رفتنش نگاه کرد. ولبش در خون می غلتید. او این مردمک ها را از  ارستتالن
حف  بود. لیلی اش خراب کرده بود. باید از مهربانی آن شتتبش بو می برد که 

 افکار احمقانه اش عود کرده.
 فق  امید بسته بود به چند درصد امیدی که ذهنش القا می کرد.

ه هیچ چیز را نمی شتتتد از آن برگته ی آزمتایش را بته دکتر داد، بتا نگتاهی کت
 خواند.

گلبرگ ستتر پایین انداخته، ی  کرده بود. راستتتی که چه حالی داشتتت. باید 
خوشتحال می بود یا ناراحت؟ نگاه ارسالن را به چه تعبیر می کرد؟ شادی یا 

 عصبانیت؟
اخم هتای دکتر ثتانیته به ثانیه جم  تر می شتتد، تا زمانی که ابروانش جایی 

 شدن نداشت.برای نزدیک تر 
عصتتبی و حیرت کرده ستتر بلند کرد و نگاهشتتان کرد. برگه را رستتما روی میز 

 پرت کرد.
پس جون ختانومتون چندان براتون اهمیتی نداره که اینجوری گذاشتتتین تو -

کتاستته اش! من بهتون گفتم ختانومتون نبتایتد ب ته ی دیگته ای بیاره. گفتم 
 اعاتش رو کرد تا مشکلششرایطش خاصه. گفتم همین االنشم خیلی باید مر

 جدی تر نشه. اونووت شما...
 خنده ی ناباوری کرد و به پیشانی اش دست کشید.

 تا این حد بی مسئولیت بودنتون رو نمی تونم باور کنم.-
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ارستتالن خاموش ماند و خودش را خورد. خا  بر ستترش که زندگی اش را 
اشت وابل وصف ستر چهارتا ناز و عشوه به خطر انداخته بود. احساسی که د

 نبود. یک حس مزخرف سست بودن!
گلبرگ امتا طتاوت نیاورد. این همه ستتکوت و نجابت را تاب نیاورد. بغ ، 

 بدجور گلویش را اذیت می کرد. 
 تقصیر من بود خانم دکتر! همسرم فکر نمی کرد ور  رو نخورم.-

دستتان مشتت شتده ی ارستالن بدجور خار شده بود در ولبش! پس کی ورار 
 اسباب آرامش باشد به جای آزار و اذیت؟بود 

به تته پته افتاد. از ته ولب نبود، ولی می توانستتت حداول کمی شتتانه هایش را 
 سبک کند.

 اگ...اگه واوعا نمی شه سق...-
 آب دهان وورت داد.

 سقطش می کنم.-
 ارسالن چنان سرش را باال آورد که حس کرد گردنش رگ به رگ شده.

 دکتر با تاسف خندید.
گاه هستی؟ اصال می دونی ولبت تو - گلبرگ جان، عزیزم! شتما از شرایطت آ

چته مرحلته ایه؟ تعجب می کنم از حرفت! ووتی می گم بارداریت خطرناکه 
 یعنی سق  چند برابر خطرنا  تره.

 جدی شد و در چشمانش زل زد.
 در حال حاار، تنها راهی که وجود داره مراوبته!-
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 ه، به پارکت کف اتاق خیره شد.ارسالن با سر پایین افتاد
 دکتر خوب متوجه شد که او حقیقتا بی خبر بوده.

من چیزهایی رو که الزمه براتون می نویستم. کاریه که شتده. غصه کاری از -
پیش نمی بره. ور  هتاتم کته بتایتد وط  کنی. این یعنی خطر چند برابر و به 

 طب  اون، مواربت افزون تر!
ز بی صدایی ارسالن! او را اینگونه ساکت که می گلبرگ داشتت جان می داد ا

دید دلش آتش می گرفت. می دانستتت این ووت ها در خودش می ریزد و از 
 درون خودخوری می کند.

 دستانش را بهم گره کرد.
 پرونده ی پزشکیت رو هم باید به دکتر ماما نشون بدی.-

*** 
 در ماشین را بست و به روبرو خیره شد.

به راه انداخت. یک خونستتردی خاصتتی در حرکاتش بود.  ارستتالن ماشتتین را
 خونسردی ای که در عین بی کالم بودنش، ترسنا  به ن ر می رسید.

 لبانش را خیس کرد.
 نمی خوای چیزی بگی؟ -

 ارسالن فرمان را بی حس چرخاند. بدون آن که به طرفش برگردد گفت:
 چی مثال؟-

تا بغضتتش بترکد و های های  آب دهان وورت داد. به یک داد کوچک بند بود
 گریه کند.

 وبول دارم که اشتباه کردم، ولی...-
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 ارسالن میان حرفش پرید و با همان لحن آرام مانعش شد.
 من توای  نخواستم.-

 لبانش لرزید، صدایش هم!
ولی من می خوام حرف بزنم. تواتتی  بدم. نمی خوام فکر کنی ستترخود -

 به خاطر تو این کار رو کردم.این کار رو کردم. تو باید بدونی که 
 ارسالن سر تکان داد. متوالی و سلسله وار!

 به خاطر من!-
 لبش ک  شد و ولوم صدایش باالتر رفت.

 به خاطر من!-
 فرمان را در دست فشرد. دندان سایید.

بس کن. این توجیته و تفستتیر رو تمومش کن. کار خودت رو کردی؛ حاال -
ه چی؟ که چی عو  بشتته؟ چی رو می خودت رو بته در و دیوار می زنی کت

 خوای ثابت کنی. اینکه من رو آدم حساب نمی کنی برای تصمیماتت؟
 پوزخند زد.

جالبه که ستتعی داری وهرمان به ن ر بیای تو داستتتان زندگیمون! من نخوام -
تو بته ختاطر من کتاری کنی باید چندتا بدبختی دیگه رو به جون بخرم؟ باید 

 ز نفس بیفتم؟چند بار دیگه اینجوری ا
 صدایش باالتر رفت. باال و باال!
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این بی فکری هتات تتا کی وراره نفس گیرم کنته؟ تتا کی وراره بترستتم از -
تصتتمیم فردای تو؟ این بتدبختی رو انتداختی تو جونمون و حتاال می گی به 

 خاطر من این کار رو کردی؟
 کنایه آمیز خندید.

 هه...چند چندی با من؟ فکرت چیه؟-
 فشرد و در آخر اشک هایش جاری شد.گلبرگ لب 

 به ب ه ی من نگو بدبختی! اون بی گ*ن*ا*ه ترین آدم این ثانیه هاست.-
مغزش می جوشتتید. خیلی خودش را کنترل می کرد که اراده از کف ندهد و 

 دستش هرز نرود برای یک کشیده ی اساسی!
 صدایش از داد گذشته بود و در فراز اربده ودم می زد.

 ؟ آره خب! تو راست می گی.ب ه ی تو-
 خشونت آمیز و مسخره خندید.

هه هه... چه خنده دار واوعا! واسته همین می خواستتی ستقطش کنی؟ مگه -
اون ب ته بازی ه ی توئه که یک روز بخوایش و یک روز تفش کنی؟ این بازی 

 هات رو تموم کن. تمومش کن وبل از اینکه بشه بدتر از اینی که هست.
کم بهم کوبیتد و بتا گریته به طرف اتاق رفت. انت ار اینجور در ختانته را مح

حرف زدن ارسالن را نداشت، هرگز! کیفش را روی تخت پرت کرد و همانجا 
نشتست. سر روی زانو گذاشت و هق زد. از بس احمق بود. هم جان خودش 

 را به خطر انداخته بود و هم...
 ریخته بود. صدای گریه اش باال رفت. هم آرامش زندگی اش را بهم
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چرا هر ووت ستتعی می کرد او را خوشتتحال کند درستتت برعکستتش اتفاق 
 میفتاد؟ چرا تا این حد شانسش کم بود.

آوای گریته اش آن وتدر بلند بود که متوجه حرکت چر  های ویل ر نوال هم 
 نشد، تا زمانی که به نزدیکی اش رسید و دست روی شانه اش گذاشت.

 مامان؟-
اشتت. چشتمان پر اشکش را به مردمک های نگران نوال ستر از روی زانو برد

دوختت. وای کته اگر آن پنجتاه درصتتد عمتل نمی کرد دردانه اش تنهاتر از 
همیشته می شد. آنووت چشمانش همیشه در این دنیا و در پی این نازدانه می 

 ماند؟
دستتتانش را گرفت. حجم دردش را ب*و*ستته کرد و روی آن نشتتاند. اشتتک 

 نبود. باید اعتراف می کرد که احمقانه عمل کرده بود.هایش بند آمدنی 
 صدای همراه با بغ  نوال بلند شد.

 چی شده مامان؟ خوبی؟ اتفاوی افتاده؟-
 با همان حالت گریه، سر به نشانه ی نفی تکان داد.

می شتته آروم باشتتی مامان؟ خواهش می کنم. ممکنه حالت بد بشتته. زنگ -
 بزنم عمو ارسالن بیاد؟

ه چپ و راستت تکان داد. دست روی صورتش کشید و سعی کرد سترش را ب
 خودش را کنترل کند. به نگاه وهوه ای رنگش خیره شد، پراشک و با غم!

 داری صاحب یک هم خونه ی جدید می شی.-
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چشتمان گنگش را با عشتق به جان کشید و گفت آن ه را که فکرش را خراب 
 کرده بود.

 دارم دوباره مادر می شم.-
ند ثانیه ای مات و مبهوت نگاهش کرد، طولی نکشتتید که لب هایش نوال، چ

از دو طرف کش آمد و مردمک هایش ستتاره باران شتد. با یک شتوق خاصی 
 زبان روی لب کشید.

 داری راست می گی مامان؟-
 چشم روی هم گذاشت و تایید کرد.

 پس چرا گریه می کنی؟ اینکه خیلی خوبه!-
 شکمش زل زد.دستانش را بهم کوبید و به 

 وای خدای من! یعنی باور کنم یک نی نی اونجاست؟ راستی راستی؟-
 خندید، ناباور و هیجان زده.

 تو فوق العاده ای مامان!-
 موهایش را به عقب راند و از شدت ذوق لب گزید.

 وسایلش رو توی اتاق من ب ین.-
ورد. شادی دهان بستته و نگاه خیره و غم زده ی گلبرگ انگار او را به خودش آ

 هایش در لح ه خنثی شد و چهره اش را گرد ناامنی گرفت. 
 تو چرا گریه کردی مامان؟ -

 اشک، کاسه ی چشم گلبرگ را سیراب کرد.
 مامان فدات بشه که انقدر مهربونی! عمو ارسالن ولی نمی خوادش.-
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 چشم گرد کرد و متعجب پرسید:
 چرا؟ یعنی ب ه دوست نداره؟ مگه می شه؟-

 آه مانند نفس کشید و به تخت تکیه داد.گلبرگ، 
 ب ه دوست داره، ولی ب ه آوردن من رو دوست نداره.-

 نوال حیرت کرده گی  تر شد.
 ولی عمو تو رو دوست داره.-

 میان گریه خندید.
 چون من رو دوست داره این ب ه رو نمی خواد.-

 چشمانش، آشفته دو دو زد.
 پس واسه ولبت ارر داره. آره مامان؟-

 چانه اش را به زانوانش تکیه داد.
 آره!-
 حاال چی می شه؟-

 صدای در کالمشان را وط  کرد.
 من می رم اتاوم!-

بته رفتنش نگتاه کرد. نوال از کی آن ودر عاول شتتده بود؟ از کی یادت گرفته 
 بود حریم بشناسد؟

اینجا نشتستتی که چی؟ پاشتو لباست رو عو  کن یکم استراحت کن، از -
 صب  سرپایی!
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بی اهمیتت بته صتتدای خش گرفتته اش، وهرآلود رو برگردانتد. عو  آنکه 
 نازش را بکشد اینگونه با او حرف می زد.

حتاال کته چی مثال؟ وهر کردی کته چی عو  بشتتته؟ کتار خودت رو کته -
 کردی، دیگه این کارهات برای چیه! پاشو تا کار دستمون ندادی.

 با حر  گوشه ی لبش را گاز گرفت.
ینکته بتا من اینجوری حرف می زنی. یتک جوری کته انگتار من متتفرم از ا-

 مزاحمم!
 ارسالن، چند لح ه ای مکث کرد و س،س گفت:

 تفسیر بی خود نبند به حرف هام!-
نزدیکش شتد و روی تخت نشتستت. شتالش را از سرش برداشت که گلبرگ 

 غی  کرده عقب کشید.
 به من دست نزن!-

 از این امتناعش عصبی شد.
مجبورت کرد تا یک کاری رو انجام بدی. اگه وصتتدت یک جا  تو رو بتاید-

 نشستن و غمبر  زدنه بگو خودم دست بکار بشم.
 انیسه بار دیگر سرش را ماچ کرد و با شوق وربان صدوه اش رفت.

 دورت بگردم دختر وشنگم!-
 دستش را به سوی آسمان دراز کرد.

کردی مادر جان!  الهی شتکر! خدا رو هزار مرتبه شتکر! چشم هام رو روشن-
 کی فهمیدی حاال؟ چرا زودتر نگفتی؟ 
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 گلبرگ سر پایین انداخت و لبخند نمکینی زد.
 یک هفته ای می شه.-

 اردالن به نوال چشمک زد.
می بینم رفتی تو ویتافته؛ نگو یتک تازه وارد تو راهه! نو که اومد به بازار کهنه -

 شده دل آزار دیگه، آره؟ ای نامرد! 
 برگشت.به طرف گلبرگ 

زنداداش این دخترت چرا انقدر رفیق نیمه راهه؟ این فستتقل عمو رو زودتر -
 بیار تا دوتایی نشونش بدیم میدون واسه کیه!

 نوال خندید و شالش را جا به جا کرد.
 اولویت با منه! چون من خواهرشم.-

 پا روی پا گذاشت و با حالت مغرورانه ای نگاهش کرد.
 خواهر که عمو نمی شه، می شه؟ -

ارستتالن در فکر فرو رفته و بی اهمیت به کل کلشتتان به پیش پایش خیره بود. 
این یتک هفتته برایش کمتر از زهرمتار نبود. آن ودر تل  و بد طعم که کامش 
هی گونته شتتیرین نمی شتتد. این حس داشتتت از پا درش می آورد. اینکه 

وشحال باشد یا ناراحت! احساس صتاحب فرزند شتده بود و نمی دانستت خ
پتدرانه اش میان حجم وستتی  نگرانی ها گم شتتده بود. با گلبرگ حرف نمی 

 زد، اما حواسش به او بود. به او و کارهایش!
 خوبی مادر؟-

 سر بلند کرد. انیسه کنارش نشست. 
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 این آشفتگی چشم هات واسه چیه مادر؟ خوب نیستی انگار!-
ی مادرش بگذارد و تا خود صتتب  از چقدر دلش می خواستتت ستتر روی پا

غصته های دلش بگوید؛ از ترس هایش؛ از احستاستاتی که داشت خفه اش 
می کرد. چقدر نیاز داشتت یک شتب را بزرگ نباشد و پسر ب ه ای شود برای 

 درد و دل کردن با مادرش!
اگرچه خیره شتدن در نگاهش طوالنی شد، اما باالخره لب تکان داد و آهسته 

 گفت:
 ! چیزیم نیست.خوبم-

 انیسه به صورتش نگاه کرد، به لبانش، و در آخر به چشمانش!
خیلی ووتته داری یک چیزی رو تنهایی به دوش می کشتتی. اون چیه مادر؟ -

اون چیته اینجور بی ورارت کرده؟ چرا گلبرگ بغ  داره؟ مگتته این ب تته 
 ناخواسته ست؟

ش مادرش بس می غمگین ستر به زیر شد. بدجور طاوت از کف داده بود. کا
 کرد، وبل از آنکه بندهای مردانگی را فدای درد و دل هایش کند.

بذار هر ووت صتتال  دونستتتم بهت بگم. خیلی دیر نیستتت. همین امروز -
فرداستتت زمتانش! جون ختاتون اصتترار نکن که االن بگم. نمی خوام بعدا 

 شرمنده ی خودم بشم.
 انیسه روی پایش را نوازش کرد.

! ستتخت نگیر به خودت. فق  یکم بیشتتتر به گلبرگ توجه باشتته مادر جان-
کن. االن بیشتتتر از هر زمانی نیاز داره که غرق محبت بشتته. زن ها تو دوره ی 
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بارداریشتتون خیلی حستتاستتن، پس حواستتت باشتته این حواس پرتی هات 
 دلگیرش نکنه. دلش که کدر بشه دیگه نمی شه به روز اولش برگرده.

 روی چشم گذاشت.آهی در سینه کشید و دست 
 به روی چشم!-

 اردالن با کنجکاوی دخالت کرد.
چی می گین مادر و پستتر اونجا پچ پچ می کنین؟ بابا به خدا درگوشتتی تو -

جم  زشتتتته. متا کته اینجا هالو نیستتتیم. خوب به ما هم بگین چی شتتده 
 دیگه!نکنه

 دارین نامحسوس اسم ب ه رو انتخاب می کنین که به ما یک دستی بزنین؟
 دست باال برد و دستی به موهایش کشید.

فق  لطفا اسم ب ه رو اودس و اکبر انتخاب نکنین که من یکی عمرا ب،ذیرم -
 برادر زاده ام اینجور اسمی داشته باشه. این از ما گفتن!

 انیسه دستش را در هوا تکان داد.
نم وبرو بابا تو هم! پاشتتو بریم خونه دیر ووته! باز خواب می مونی من نمی ت-

 صب  بیدارت کنم.
 از جا برخاست.

دستتتت درد نکنه گلبرگ جان! از این به بعدم خواستتتی تمیز کاری کنی بگو -
 بیام کمک یا این اردالن رو بفرستم کمکت!

نوال خنتدیتد و اردالن در حتالی کته بته او چشتتم غره می رفتت بلند شتتد. 
 غرغرکنان به دنبال مادرش راه افتاد.
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ال خوبه صب  با دم،ایی بیدارم می کنی، دست نوازش بابا تازه ستر شتبه! حا-
 که نمی کشی سرم اینجوری منت می ذاری.

 کفشش را از جا کفشی خارج کرد.
 چه از طرف منم وول می ده.-

 از همان جا داد زد.
زنتداداش عزیز تعتارف کرد یک ووت جدی نگیری! این گوگول عمو رو هم -

ل بیتاد. کمکی چیزی هم زودتتر بیتار یکم متاچ موچش کنیم دلمون حتا
خواستی بگو ارسی برات انجام بده، یک ووت خودت دستت رو به کار آلوده 

 نکنی.
 انیسه بلوزش را از پشت سر کشید.

 چقدر حرف می زنی تو! پاشو بریم دیگه.-
 بعد از رفتنشان، ارسالن ررف های میوه را از روی میز عسلی برداشت.

 باشه خودم جم  می کنم.-
 یک سر کرد و درون بشقاب گذاشت.چاووها را 

 الزم نکرده. شما برو استراحت کن.-
روی تخت نشتستت و به اویی نگاه کرد که به پشت خوابیده، آرنجش را روی 
چشتمانش گذاشتته بود. دست راستش هم روی شکمش بود و آرام نفس می 

 کشید. زبان روی لب کشید.
 ارسالن؟-

 ش!د مطمئنش کرد از بیدار بودنمکثی که میان نفس کشیدنش ووفه ایجاد کر
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 موهایش را پشت گوش انداخت و دست روی دستش گذاشت.
 باهام حرف نمی زنی؟-

عکس العمتل نشتتان نتدادنش باعث شتتد کمی دلش آرام گیرد. این یعنی با 
 کمی اصرار بیشتر می توانست به حرفش بیاورد.

و باشه منم، تیک هفته شتده ها! چرا اینجوری می کنی؟ اونی که باید نگران -
 چرا عصبانی هستی؟

ارستتالن دستتت از روی چشتتمانش برداشتتت و در همان تاریک روشتتن اتاق 
 چنان نگاهش کرد که در همان چند ثانیه ماست هایش را کیسه کرد.

 گردن ک  کرد و حالت م لومانه ای گرفت.
 ببخش دیگه! بخدا دلم برات تنگ شد.-

 که کنارش بود باز کرد و ستتر از ستتکوتش استتتفاده کرد. با زرنگی دستتتش را
 روی بازویش گذاشت. خودش را میان آغوشش جا داد.

 حرف بزن دیگه! چرا انقدر کینه ای شدی عین این ب ه های تخس!-
 برای اینکه به اصطال  تاثیر حرفش را افزون کند ادامه داد:

 انت ارم ازت بیشتر از این بود. یک هفته برای تنبیه شدنم کافی بود.-
 ورش حلقه کرد و سر روی سینه اش گذاشت.دست د

 منتت هم کشیدم به اندازه ی الزم!-
عطر موهتایش کته زیر بینی ارستتالن پی یتد، ترغیبش کرد تتا ذره ای از بی 
تفاوتی اش کم کند. ستتر به ستتمتش خم کرد و نامحستتوس عطرش را نفس 

 کشید. ای امان که اسیر این زن بود و وجودش!
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دلیل بر این نیستت که بخشیدمت، فق  می خوام اگه باهات حرف می زنم -
 که حالت بد نشه یک ووت!

 گلبرگ با شیطنت لب گزید و ذوق زده روی سینه اش را ب*و*سید.
 وول می دم باور کنم.-

 از درون خندید و حلقه ی دستانش را تنگ تر کرد.
حاال نمی خوای یکم بیشتتتر بهم توجه کنی؟ واستته این می گم که حالم بد -

 و این ها! وگرنه من که می دونم تو دلت باهام صاف نشده.نشه 
ک  خند روی لبش نشتستت. اینجور شتیطنت های ریزش را دوست داشت. 

 خوب بلد بود چگونه راه را باز کند.
 این توجه شامل چی می شه؟ واا  تر بگو من ورت رو!-

 صدایش را با ناز، اسباب کرد برای دل بردن!
بتی این یتک هفتته رو جبران کنی. مثال وااتت  تترش اینته کته کم مح-

بتب*و*ستتیم. یتا حتی می تونی ازم معذرت بخوای بابت بی توجهی هات. 
همته این راه ها وجود داره. حاال انتخابش بستتتگی به تو و اندازه ی دوستتت 

 داشتنت داره.
 ارسالن نفسی کشید و رویش را به طرفش برگرداند.

نهون کاری هات ازت می گذرم. وستتم می خورم این آخرین باریه که ستتر پ-
اگر فق  یکبتار، فق  یکبتار دیگته بلعزی گلبرگ، به اروا  پدرم که می دونی 
واسته هی ی وسمش رو لب نمی زنم ازت نمی گذرم. وید تو و خودم رو می 

 زنم، راحت تر از اونی که بتونی فکرش رو کنی.
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 گلبرگ با اطمینان چشم بست.
تربتی که بهم دادی این آخرین باریه که  وستم به همون وسمت، وسم به اون-

هم ین کتاری می کنم. وول می دم دیگته چیزی رو ازت پنهون نکنم، حتی 
 اگر به اررم باشه. فق ...

 موهایش را نوازش کرد.
 فق  چی؟-

 آب دهان وورت داد.
 نمی خوای به عزیز بگی؟-

 فهمید و به روی خودش نیاورد.
 چی رو؟-
الزمه دیگه این مستتائل رو به عزیز بگی. به هر  عصتتبانی نشتتو! ولی از ن رم-

 حال ممکنه...
 گوشه لبش را جویید و لح ه ای خاموش شد.

نذار اتفاق های آینده شتتوکه اشتتون کنه. هیچ چیز مشتتخ  نیستتت. می -
 شه...

تو چی؟ تو می شته دیگه ادامه اش ندی؟ نمی خوام از این حرف ها بشنوم. -
رای  حستاس ازش استفاده می کنن رو حرف های کلیشته ای که زن ها تو شت

 نمی خوام بشنوم. در بابت عزیز هم هر ووت صال  بدونم بهش می گم.
 ابرو باال داد.

 چه بداخالق شدی. خیلی خب نمی گم.-
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صتتدای زنگ تلفن از پذیرایی، ارستتالن را مجبور کرد که از آرامش گاه لح ه 
 ایش بگذرد.

 هایی پیدا می شن. آخه االن ووت زنگ زدنه! چه بی مالحضه -
 بی حس و حال از جا برخاست و در حالی که از اتاق خارج می شد غر زد:

 این تلفن رو باید شب ها از پریز کشید.-
 بی توجه به شماره ی افتاده روی تلفن آن را برداشت.

 یک صدای خس خس آمد و بعدش...
 این آخرین فرصت رو ازم نگیر!-

 رفت.با تردید گوشی را محکم تر دست گ
 بهروز؟-

 صدای بی حال آنطرف خ ، کمی زیادی بی حالت بود.
 آره رویب، بهروزم!-

 آوایش آرام تر شد. آرام و آهسته!
بتذار دخترم رو ببینم. کمکم کن برای آخرین بتار نگتاهش کنم. بیتا وتانون -

 های دنیا رو بشکن و برای رویبت ودم بردار!
 م*س*ت بود انگار! صدایش از بغ  می لرزید.

خستتتته شتتدم، از این تعقیتب و گریزها؛ از این یکجا نموندنا! من بی پدر -
 خسته ام! می فهمی این رو؟

 گنگ تکرار کرد:
 می فهمی؟-
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 ارسالن به پشت سرش نیم نگاهی انداخت. آهسته پرسید:
 چته؟ روبه راهی؟-

 بهروز خندید. گویی گریه بود ولی!
 دخترم نیست، زنم...نه! به جون یک دونه نوالم رو به راه نیستم. -

 شل و ول خندید. از آن دست خنده هایی که از اختیار خارج بود و پیوسته!
 آ  آ ... یادم رفت نباید از حریمت حرف بزنم.-

 خش دار و گرفته ادامه داد:
 زنم خ  ورمز تو شد.-

 اخم های ارسالن چفت هم جفت شد.
 م*س*ت کردی مرتیکه؟-

 وشی پچ زد:پوزخند زد و نزدیک به دهانه ی گ
چه ستتوالیه که من می پرستتم. خب مشتتخصتته با این حالت های احمقانه -

 ات! کسی پیشت نیست؟
 خندید، خندید و میان خنده به گریه افتاد.

 کس و ناکسم پیش توئه نامرد!-
 سکسکه ای کرد و دوباره بی تفاوت شد، بی حس!

 البد پیش خودت می گی چقدر بی غیرته، حقم داری. بگو!-
 س فسش آمد و پشت بندش تکرار کلمات!صدای ف

 بگو... بگو... هر چی دلت می خواد بگ...-
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افتتادن چیزی از آن طرف خ  حرفش را نیمه کاره گذاشتتت. چند لح ه ای 
 سکوت شد و س،س خنده ی بی رمقش!

 نترس! خوردم زمین...-
 آوایش لرزید.

 مثل زندگیم!-
 لحنش م لوم شد و ملتمس!

 نوال رو میاری ببینم؟-
 ارسالن باز هم به پشت سر ن ری انداخت و به طرف اتاق!

می دونی کته چنین کاری نمی کنم. حاال هم جای این حرف ها پاشتتو برو -
 یک دوش بگیر تا بیشتر از این گند نزدی به خودت و زندگیت!

 ولی تو زدی. گند رو می گم. م*س*ت نکرده گند زدی به من و کل زندگیم!-
 بی رمق ادامه داد:

ایتد اگته تو نبودی همته چیز فرق می کرد. نوال بود، گلبرگ بود، همته شتت-
 بودیم. دور هم!

ستاکت شو و جای این گزافه گویی ها یکم خودت رو جم  و جور کن. بی -
 عراگی هات رو هم ننویس پای من!

 ثانیه ای سکوت شد و س،س نوای آرام گریه اش!
کنم. من بته آخرش رستتیدم. نوال رو بیتار ببینم. می خوام خودم رو معرفی -

 آخر خ  ناامیدی ها!
 ارسالن، مشکو  و متعجب پرسید:
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 چقدر می شه به سط  هشیاریت اطمینان کرد؟-
 فینی کرد و پر سر و صدا آب دهان وورت داد.

 زیاد! یکم جسمم رو بی اراده کرده...-
 تک خنده ای کرد.

 ولی مغزم رو نه!-
 هوفی کشید.

 قدر گرمه؟ کاش یکی بود تا بهم آب بده.تو می دونی چرا اینجا ان-
 بی اختیار خندید.

 می گن تو زندان به آدم آب خنک می دن. خدا کنه راست بگن.-
 غمگین شد.

 کاش نوال هم برام کم،وت بیاره. -
ارستالن روی مبل نشست. یک حسی اجازه نمی داد گوشی را وط  کند. یک 

نیستتت. فرو ریختن مردها را چیزی می گفت این بهروز همان بهروز همیشتته 
دوستتت نداشتتت. اینطور بار آمده بود. از ن ر او تمام مردها باید در هر لح ه 

 ای م*س*تحکم می بودند.
 اگه امشب از دست این زهرماری زنده بمونی شاید نوال رو بیارم پیشت!-
 وسم به شرفت؟-

ن می دبته اتاق خواب نگاه کرد. به گلبرگ می گفت. مستتئولیتش را هم به گر
 گرفت.
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جهنم و اترر! بذار یکبارم وانون دنیا رو بشکنم و به رویبم آوانس بدم. وسم -
 به شرفم در مقابل شرفت! فق  چون می دونم دخترت هم دلتنگته.

 باید بگم خیلی مردی؟-
 نیشخند زد.

نته! تو همین کته به این کلمه فکر کنی من باید کالهم رو بندازم هوا، نیاز به -
شتتل بودنتم بذار کنار، فردا که ستترحال شتتدی می گم کجا گفتن نیستتت. 

 ببینیش!
 بهروز با خباثت مرموزانه ای گفت:

 نمی ترسی؟-
 لب ک  کرد و ابرو باال داد.

 از اعتماد به گرگ؟-
 با شستش به گوشه ی لبش کشید.

من که وانون دنیارو شتکستتم و به گرگ اعتماد کردم؛ شاید دنیا هم وانونش -
نذاره نتیجه ی توبه ی گرگ مرگ بشتته. گرگ ها هم گاهی می رو بشتتکنته و 

 تونن مرام به خرج بدن، نمی تونن؟
 اگه این گرگ کفتار بوده باشه چی؟-

ارستتالن یک چیزی در صتتدایش احستتاس کرد. یک بغ  به خصتتو  و 
 دردنا !

 نمی دانست چرا، اما زمزمه کرد:
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ی نی نیستتتی که مهیچ کفتتاری نمی تونته ت تاهر بته گرگ بودن کنته. تو او-
 خوای باشی. خبرت می کنم.

 دستتتگاه روی را تلفن گوشتتی بگوید دیگری چیز بهروز آنکه از وبل و

 کشید را پریز و گذاشت

 نه نه نه!-
 ارسالن محکم دستش را از میان موهایش رد کرد.

 ل  نکن گلبرگ! من دارم بهت اطمینان می دم. این برات کافی نیست؟-
 بلش بود با چاوو تکه تکه کرد. گلبرگ سیبی را که مقا

من ل  نکردم. فق  دارم می گم اون وابل اعتماد نیست. من می شناسمش. -
چنتد بتار ازش خوردم. نوال تتازه آروم گرفته، نمی خوام دوباره بهم بریزمش. 

 این دالیل بست نیست برای اینکه بهت ثابت بشه ل  نکردم؟
 به صورتش نگاه کرد.

ستمت گلبرگ! بیا با هم روراستت باشیم. یک سوال بهتر از خودت می شتنا-
 ازت می پرسم، می خوام که صادوانه جوابم رو بدی.

 مکثی کرد. گلبرگ با اخم و اجبار به چشمانش نگاه کرد.
راستت و حسینی به نوال فکر کردی؟ به غروب هایی که کنار پنجره منت ره؟ -

 دلتنگی می گه چی؟به حرف هاش که گاهی بدون اینکه خودش بخواد از 
 سر پایین انداخت.

پس من چی؟ تو بته من فکر کردی؟ اگته ایندفعه نوال بره دیگه حالم خوب -
 نمی شه. من نزدیک به دو سال درد کشیدم. تو این چیزها رو یادته؟
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 صدایش از بغ  لرزید.
تو که انقدر خوب چشتتمای منت ر نوال رو می بینی، چشتتمای منت ره منم -

 بیداری هام رو چی؟ یادته؟ دم سحر
 ارسالن با آرامش لبخند زد. مهربان دستش را گرفت.

تو عزیز دل منی، مگه می شتته غصتته هات رو فراموش کنم. من که نگفتم -
می ذارم نوال رو ببره. گفتم فق  ببینتش. اونطور هم کته گفته وراره خودش رو 

 معرفی کنه.
 تو باور کردی؟ به همین سادگی؟-

 و با فردی فرای حرف زد.سرش را برگرداند 
 خدای من! می بینی چطور گولش رو خورد. -

 لبخندش را عمیق تر کرد.
 تو چرا انقدر حساس شدی؟ این کوچولو چقدر بداخالوت کرده.-

 گلبرگ بی اعصاب دستانش را از زیر دستش بیرون کشید.
 خواهش می کنم ارسالن! نمی خوام دیگه از اون آدم چیزی بشنوم.-

ارستالن جم  شتد و نفستی کشتید. به صتندلی پشتت داد و دست به لبخند 
 سینه شد.

تهش کته چی! بتاالخره کته بهروز می بینتش. امروز نته و فردا! اجازه ندادن -
االن تو فق  کمی تتاخیر بته دنبتال داره که البته بهروز رو هم جری تر می کنه 

 برای تالفی!
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 روز متنفر بود. کاش برایگلبرگ محکم لبانش را روی هم فشتترد. از بودن به
همیشتته می رفت. چاووی درون دستتتش را روی میز آشتت،زخانه پرت کرد و به 

 اجبار گفت:
خیلی ختب! یتک جتایی همین نزدیکی هتا ورار بذار که ببینتش. این دیدار -

 بیشتر از یک ساعت طول نکشه. با نوال هم خودم حرف می زنم.
ت و خم شد. ب*و*سه ای با لبخند از پشتت میز بلند شتد. پشتت سرش رف

 به گونه اش زد.
اخم هات رو باز کن لیلی جان! بهت وول دادم و پای وولم هستتتم. حاال هم -

 پاشو یکم دراز بکش جای اینجا نشستن.
صتورتش را عقب کشتید. نمی دانست چرا آن ودر دلگیر بود. شاید انت ارش 

 را نداشت ارسالن به تنهایی یک هم ین وولی به بهروز بدهد.
خستتته شتتدم انقدر خوابیدم. ورار نیستتت کل این هشتتت ماه باویمانده رو -

 بخوابم.
امتان از تو و بدخلقیات! من برم نوال رو از پایین بیارم. حتما حوصتتله اش -

 سر رفته. االن هاست که اردالن هم برسه، درست نیست اونجا بمونه.
بود و یک  "باشتته ی" بی حالی گفت و ستتر روی میز گذاشتتت. حاال او مانده

عالم فکر و خیال که نمی دانستتت با کدامشتتان می شتتود دستتت و پنجه نرم 
کرد. باید باور می کرد بهروز به یک دیدار بی ستر و صتدا راایت می دهد و 
به آستانی عقب می کشتد؟ پوزخند زد. اصتتال ممکن بود؟ این بهروزی که او 

 می شناخت حتما برنامه ای زیر سر داشت.
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رخاستتت و به طرف کابینت رفت. بستتته ی ماکارانی را بی حوصتتله از جا ب
درآورد. اگر نوال هوایی می شتتد چه؟ اگر بار دیگر بهروز را به او ترجی  می 

 داد چه؟
وابلمه ای برداشتت و زیر شتیر آب گرفت. باید به سمین زنگ می زد. او بهتر 

 می دانست چه تصمیمی درست است.
اشتتت. وای که اگر اینبار را نوال می وابلمه را روی گاز گذاشتتت. نمک را برد

 رفت می مرد.
صتدای در خانه و پشتت بندش خنده ی ارسالن و نوال او را به خودش آورد. 

 با هول نمکدان را عقب کشید.
 مامان بیا ببین عزیز چی خریده. مامان؟-

ثانیه ای چشم بست. چرا تا این حد بهم ریخته بود. هنوز که چیزی مشخ  
موش کرد و نمکتدان را روی میز گذاشتتت. غذای امروزش نبود. گتاز را ختا

 معلوم نبود چه در بیاید. آب دهان وورت داد و سرفه ی آرامی کرد.
 جان مامان؟ بیا ببینم چی خریده.-

نوال با چهره ای بشتتاش در دهانه ی آشتت،زخانه راهر شتتد، دستتتانش را باال 
ود به گشتتتی بگرفتت و یتک جفت کفش ستتبز رنگی را که به اندازه ی بند ان

 نمایش گذاشت.
 خندید.

 ببین مامان! همه اش پن  سانتم نمی شه.-
 دستانش را بهم پی اند و بار دیگر به طرفش برگشت.
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 اگه نیاد چی؟-
 لب روی هم فشرد.

 نکنه ناراحت بشه از نیومدن مامان؟-
 ارسالن نفسی گرفت و جدی نگاهش کرد.

ومدنش هیچ نکته ی مثبتی میتاد دختر خوب! نیتازی بته متادرت هم نبود. ا-
 نداشت.

 ن ری به ساعت پشت دستش انداخت.
 چیزی به اومدنش نمونده، نگران نباش!-

نوال، در ستتکوت رو برگرداند. ولبش عجیب بی ورار بود. بی ورار دیدن پدری 
که همه از بدی اش می گفتند و او اما دوستتش داشتت. اشتک در چشمانش 

که به خاطر آدم بی خاصتتیتی مثل  جم  شتتد. چقدر آن ووت ها احمق بود
 یونس از پدرش گذشته بود.

 بیا! اومد.-
شتوکه و مات، با بغضتی که گلویش را ستخت می فشتارد برگشت. بهروز با 
اورکت وهوه ای رنگ، درستت در چند متری اش ایستتاده بود. وطره ای اشک 
از گوشته ی چشتمش چکید. مانند همیشته خوشتیپ و مرتب! فق  خدا می 

چقدر دلتنگش استت. آب دهان وورت داد، بلکه غده ی سنگ شده دانستت 
روی گلویش آب شتتود. ارستتالن در ستتمتش را بتاز کرد و کمک کرد روی 

 ویل رش بشیند.
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بهروز به طرفش ودم برداشتتت. حال غریبی داشتتت. دختر زیبایش روی آن 
 صندلی چر  دار منفور نشسته بود. لعنت به او که مسبب این حادثه بود.

 کشید که بخار شد و سرمای سوزنا  زم*س*تان را به ر  کشید.آهی 
مقابلشتان رستید. با یک تشتکر خاصتی برای ارستالن سر تکان داد که او در 

 پاس ، به منزله ی اطمینان پلک بست.
خم شتد و دستتانش را دو طرف صورتش گذاشت، با یک وصف پراحساسی 

 از دوست داشتن.
 فسقل کوچولوی سرتق من!-

 یشانی اش چسباند و با درد ب*و*سید.لب روی پ
 خوب بابا بهروزت رو تنها گذاشتی.-

 نوال بغضش ترکید.
 بابا بهروز!-

چشتتم بستتتت. چته کلمته ای در دنیتا بیشتتتر از این می توانستتتت بته اوج 
برستتاندش؟ یک چیز خاصتتی ته گلویش بود. یک چیزی که بدجور جایش 

 درد می کرد. 
 پیشتم. جان بابا؟ گریه چرا؟ من که االن-

 نوال دست روی یقه ی پلیورش گذاشت.
 می بخشی من رو؟ می بخشی که اونجوری ولت کردم؟-
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بهروز بتا خودش فکر کرد چته اتفتاوی برایش افتتاده. چته اتفتاوی برای او و 
احستتاستتاتش افتاده که اینطور برای یک دختر ب ه حااتتر بود جان بدهد؟ 

 اسمش مهر پدرانه بود؟ اسم این احساس چه بود؟
می دونی ته دوستتت داشتتتن کجاستتت؟ اندازه ی تهش دوستتت دارم، ولی -

 نمی بخشمت. نمی بخشمت که از من فرار کردی.
 آوایش آرام شد.

من رو بد فروختی. به یکی فروختی که وصتدش از اولم نزدیک شدن به من -
 بود.

ارستالن عقب کشتید و کمی آنطرف تر ایستتاد. می توانست در  کند بهروز 
ارد. وستتطی دیدن دخترش، آن هم در این حالت نصتتف و نیمه، چه حالی د

 حقیقتا عذاب آور بود.
 بهروز پشت دستانش را ب*و*سید.

 ارسالن که اذیتت نمی کنه؟ اونجا راحتی؟-
 نوال با گریه سر تکان داد. 

 خیلی خوبه! مامان رو هم اون راای کرد برای اینکه ببینیم.-
 لبخند غمگینی زد.

نکشیده از دستم. حق داشت اعتماد نکنه. حاال خوبه؟ چطور آره خب! کم -
 راای شد نیاد؟

 نوال میان گریه خندید.
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آره! می خواستت بیاد. عمو نذاشت. به زور اینکه بارداره و ممکنه حالش بد -
 بشه...

 ولب بهروز فرو ریخت.
 بارداره؟-

 لبانش، لرزان کش آمد. بی خودی و تصنعی!
  ...خب خداروشکر!-

رت بتد رنتگ، تته دلش را دردنا  چالند. خیلی چیزها را در این یتک حستت
زندگی ستیاه از دستت داده بود. او دویقا کجای خ  سرنوشت بود؟ اولش، یا 

 تهش؟
 پس دیگه رفیق پیدا کردی.-

 نوال فین فینی کرد.
 حاال کو تا هفت هشت ماه دیگه!-

د. شتتته بونفس از ستتینه بیرون داد و صتتورتش را نوازش کرد. گذشتتته ها گذ
 ووتش بود او هم بگذرد.

یتادتته وبال بهت چی گفتم؟ یادته گفتم یک روزی شتتاید از ایران برم بدون -
 اینکه برگردم؟

 چشمان نوال دو دو زد.
 می خوای بری؟ پس من چی؟-
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تو توی ولبم، ولی باید برم که خوب بشتتم. اینجوری موندنم بیشتتتر اذیتت -
یک روزی که تو خانوم تر شتتده باشتتی و می کنه. وول می دم یک روز برگردم. 

 منم بهتر از اینی که هستم.
 تصنعی خندید.

 می دونی که من چقدر خوبم، همه چیز تمومم!-
 چشمک زد. چقدر چشمانش درد می کرد.

شتاید هم یک چشتتم آبی بخوره به پستتتم، تورش کنم. با اون برمی گردم که -
 سوپرایز بشی.

 اشک های نوال بی اراده می ریخت.
 باشه. فق  وول بده بهم زنگ بزنی. اینجوری راحت تره ندیدنت.-

 لبخند زد. از جا برخاست.
اگته بتونم حتمتا می زنم. بته کستتی نگو که چی بهت گفتم، خب؟ تا آخر -

هفته برات یک بستتته میاد. می خوام اون بستتته رو خودت بگیری، و خودت 
 بازش کنی. هر چی شد...

 تکرار کرد:
 هی ووت به دوست داشتن من شک نکن.هر چی نوال! -

 به دور و بر نگاهی انداخت. ولبش داشت دیوار به دیوار فرو می ریخت. 
 من باید برم. یادت ن...-

با صتدای مهیبی که در فضتا پی ید، پلک هایش لرزید و دستش روی ولبش 
 نشست. نفس زد، نفس زد و چشم در چشم نوال روی دو زانو فرو نشست.
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ارستتالن، مبهوت شتتدن نوال، بارانی که شتتدتش بیشتتتر شتتده بود، دویدن 
 فریادهای پی یده در گوشش و...

لبانش لرزید. بدنش ستتستتت شتتد و افتاد. افتاد و انعکاس افتادنش بارها در 
 چشم نوال تکرار شد.

 ارسالن در کنارش زانو زد. زانو زد و دستانش را زیر بغلش گرفت.
 بهروز؟-

ل به ستمتشتان می آمدند نشتان می داد که صدا آن ها تجم  عده ای که با هو
 را هم به وحشت انداخته. همهمه به راه افتاد." آوا چی شد؟"

 زنگ بزنین آمبوالنس!-
بهروز به ستترفه افتاد. ستترفه ای که خون از دهانش جاری کرد. میان ستترفه به 

 حرف آمد.
 چ...چته رق...رویب؟-

 یرون زد.سرفه اش شدت گرفت. خس خس از بینی اش ب
 ارسالن، شوکه و آشوب، با نگرانی کاپشنش را درآورد و رویش گذاشت.

 حرف نزن. حرف نزن مرد حسابی! االن آمبوالنس می رسه.-
 آشفته تکرار کرد:

 االن می رسه.-
 سرفه هایش تکه تکه بود و پرخون! لبانش با لرزش خندید.

 چ...چی می بینم؟ با...بابا مردونگی هم حدی داره. -
 ک از گوشه ی چشمانش سرازیر شد.اش
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 نوال ب...با تو رویب!-
 آب دهان که نه، خون دهانش را وورت داد. سینه اش باال و پایین شد.

 گ...گلبرگم که...-
 مردمک های متزلزلش را در چشمانش دوخت.

 هر چ...ی من مرد...-
 سرفه امانش را برید.

 ارسالن دستانش را گرفت.
گی. ساکت باش فق ! تو رو به جون همین یک  باشته! باشته هر چی تو می-

 دونه نوالت حرف نزن.
 لبخند زد، با یک غم به خصو  در نگاهش!

  ...خیالم را ...-
 هقی از گلویش بیرون زد.

 راحت شد. جایگز...-
 وطره اشک ها کورس گذاشته بودند انگار!

 جایگزینم نشو، ولی جام رو پر کن براش!-
برگشتت. جمعیتی که چشتم درشت کرده بودند و ارستالن به طرف جمعیت 

 میان بلبشو به دنبال علت می گشتند. فریاد کشید.
 پس این آمبوالنس چی شد؟-

 بهروز، بی جان دستش را فشرد. شبیه به زمزمه ای لب زد:
 تویی و تنها داراییم!-
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 نگاهش را چرخاند و به نوال خیره شتتد. نوالی که در حیرت فق  پلک می زد.
را تکان داد. کاش عزرائیل همین دو کلمه را فرصتتت می داد. لبانش لبتانش 

جم  شد. جم  شد تا بگوید"دوست دارم." دستان ارسالن را با توان بیشتری 
فشتترد، بلکه جانی بگیرد برای گفتن این آرزو! باید این آخرین بازمانده ولبش 

 عجل نامردیرا گویا می کرد. تا نصتتفه راه را رفت. تا " دوستتت" را گفت، که 
کرد. نامردی کرد و نگذاشتتت این آخرین خواستتته دلش حستترت نشتتود. 
دستتش شتل شتد. گردنش ک  شتد و چشمان پر حسرتش، خیره به مردمک 

 های نوال باز ماند.
گویی زمان برای نوال ایستتاد. در همان ثانیه! همان ثانیه ی کذایی سیاه رنگ! 

 انگار که هیچ کس را در اطرافش نمی دید. 
غ کشتتیتد. کشتتدار و بی مهابا! زجه زد و میان زجه هایش هزار بار مرد از جی

 این تصویر منفور از دست دادن. 
ارستتالن ترستتیده تن بی روحش را تکان داد. شتتاید او هم باورش نمی شتتد 
بهروز دیگر نبتاشتتد. همتان بهروزی که یک زمانی از شتترش در امان نبود. 

 را بست. با حس ناآشنایی سرشتوکه، با دستتانی که ستستت بود پلک هایش 
پایین انداخت. چقدر مرگ نزدیک بود. از کجا معلوم، شتتاید طعمه ی بعدی 

 روزگار خودش بود.
در اتاوش را آرام بستت و بینی اش را باال کشید. موهایش را به عقب راند و به 

 طرف اتاق خودش رفت. خسته و دلمرده روی تخت نشست.
 خوابید؟ -
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 کرد. اشک زیر چشمش را پا 
خوابیتدنی کته با ور  و هزار کوفت و زهرمار دیگه باشتته که دیگه خواب -

نیستتت. رستتما بی هوش شتتده. هیچ فکرش رو نمی کردم بهروز اینجوری 
 بمیره. یک عمر...

 اشک هایش دوباره فرو ریخت.
یک عمر آرزوی مرگش رو داشتتم، ولی حاال که مرده فهمیدم اصال دعاهام -

فهمیتدم بتا تمتام بتدی هتاش هی ووت خواستتتار اینجوری از تته دل نبود. 
مردنش نبودم. امیتدوارم ختدا ببخشتتتش. حاال چی می شتته؟ چجوری می 

 خوان واتلش رو پیدا کنن؟
ارستالن کنارش نشست. دست دورش حلقه کرد و سرش را به شانه اش تکیه 

 داد.
بهش فکر نکن. حاال دیگه راحت تر همه چیز مشتتخ  می شتته. اون ها -

ین که نتونستتن یونس رو بکشتن کلی براشتون بد شده. به زودی همه چی هم
 مشخ  می شه.

نوال بین گریه هاش از یک بستته حرف می زد. می گفت اون بسته رو زودتر -
 می خواد. تو چیزی نمی دونی؟

 نفسی کشید و سر روی سرش گذاشت.
نمی دونم. ولی هر چی هستتت، می تونته خیلی چیزها رو مشتتخ  کنه. -
روز می خواستتت از ایران بره. از بین حرف هاش ووتی با نوال حرف می زد به

 شنیدم. پس حتما یک چیزی براش گذاشته که وانعش کنه.
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 عکس را مقابلش گرفت و با غمی بی انتها خیره اش شد.
 بابایی جونم!-

هق زد و عکس را روی ولبش گتذاشتتت. چقتدر دنیای این روزهایش ناامید 
بود. چیزی کته از همته بیشتتتر اذیتش می کرد نگاه آخر کننتده و تل  شتتده 

بهروز بود. آن حستترت، آن بغ ، آن آخرین توان و جتان کنتدن برای ابراز 
 عالوه اش!

نهتایت دردی که درون ستتینه اش غلیان می کرد وابل وصتتف نبود. دلتنگی 
 چون سنگی سخت میان گلویش گیر کرده بود و وصد رهایی نداشت.

ید و درون جعبه گذاشتتت. بار دیگر نامه را به دستتت روی عکس را ب*و*ستت
گرفتت. نتامته ای کته پدرش تمام حقیقت ها را به او گفته بود. تمام حقیقت 

 های زندگی اش!
 چند تقه ای به در خورد و پشت بندش گلبرگ نمایان شد.

 خوبی؟-
ستر به نشتتانه ی نفی تکان داد. با چشتتمانی که از اشتتک تار بود به محتویات 

 شم دوخت.جعبه چ
تو راستتت می گفتی مامان؛ بابا بهروز وصتتدش گرفتن من از تو نبود. فق  -

 می خواست شک مامورها رو برطرف کنه.
 با درد پلک بست.

ولی بعتدش بهم عالوته پیتدا کرد. بعدش دیگه واوعا من رو به خاطر خودم -
 خواست. به خاطر خوده خودم!
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 شت.گلبرگ جلوی پایش نشست و دست روی پاهایش گذا
 می دونم عزیزم، می دونم وربونت برم.-
چی شتد که بابا اینجوری شتد؟ چی باعث شتد دنبال زد و بند سیاسی بره؟ -

 مگه تو نبودی؟ مگه عمه مهتاب نبود؟ مگه مادر و پدر بابا نبودن؟
 موهایش را نوازش کرد.

نمی دونم. اون موو  هتا انقتدر تو رویای صتتورتی دخترانه ام غرق بودم که -
ووتت بته رفتارهاش شتتک نکردم. من ووتی به خودم اومدم که همه چیز هی 

تموم شتده بود و بهروز از ایران رفته بود. شاید از هوش و هیجانش سواستفاده 
 کردن، نمی دونم. عمه مهتابت هم...

 مکثی کرد.
نمی خوام ازش بتد بگم و تو رو نستتبتت بهش بتدبین کنم، امتا اون هم -

، حتی تو بدترین واتتعی که همه ی خانواده هی ووتت از من حمتایت نکرد
من رو مقصتر دیدن. زهره رو که می شناسی، اون و مهتاب رفیق بودن. خیلی 
راحت تر از اون ه که به ن ر می رستتید تونستتتن همه چیز رو برعلیه من تموم 

 کنن.
پس چرا هیچ ووت نخواستتی براشتون تواتتی  بدی که تو مقصتر نیستتتی؟ -

 و رو مقصر خوند؟یعنی بابا بهروز هم ت
 لبخند غمگینی زد.

ووتی همه ی خانواده حرف یک غریبه رو بیشتتتر از من وبول داشتتتن، ثابت  -
کردن من چه اهمیتی داشتت! بهروز هم از ایران رفته بود؛ واعیت من براش 
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مهم نبود، به عالوه که تو اون دوران به خاطر کشتتمکش هامون از من ستتیر 
 واست از دستم راحت بشه.شده بود. انگار که فق  می خ

 آهی کشید.
 درست نیست حاال که خودش نیست از این چیزها حرف بزنم.-

 نوال بغضش را وورت داد و لرزاننده پرسید:
 تو بخشیدیش مامان؟-

 دستی به گونه اش کشید.
آره! از همون ووتی که فهمیدم تو رو از ته ولبش دوستت داشت بخشیدمش. -

 مهم تری!برای من، تو از خود من هم 
 وطرات اشک باز هم بازیشان گرفت.

نبودنش خیلی ستتخته مامان! نمی دونم چجوری خودم رو آروم کنم. انگار -
 دلم داره می ترکه.

 هق زد و دل خورد.
دلم می خواد یتک بتار دیگته ببینمش. دلم می خواد بتاهتاش حرف بزنم. -

ز کاش همه چیمتامان بابا خیلی تنها بود. خیلی! کاش هی ی اینجوری نبود! 
 یک شکل دیگه بود.

 با چشمان پر، پشت دستش را ب*و*سید.
گریته نکن جتان من! من مطمئنم اون متدتی کته تو پیشتتش بودی بهترین -

لح ه های زندگیش بود. درکت می کنم که انقدر غمگین باشتتی. منم تقریبا 
تو ستتن تو بودم که خانواده ام رو از دستتت دادم. درستتته اون ها نمردن، ولی 
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ووتی تردم کردن برای همیشته از دستشون دادم. هنوز هم که گاهی یادم میفته 
گریته ام می گیره. اما زندگیه دیگه! تو دیگه داری بزرگ می شتتی، با خیلی از 
مشتتکالت هم دستتت و پنجه نرم کردی که تو یک برهه ی دیگه از زندگیت 

 یمی فهمی اینتایی کته فکر می کردی مشتتکلن فق  یتک بخش از یتک باز
 بودن.

 ن ری به جعبه و محتویاتش انداخت.
 این بسته خیلی کمک می کنه به پیدا شدن اون از خدا بی خبرها! -

 نوال دست جلوی صورتش گرفت.
 دل من رو که آروم نمی کنه. بابا بهروزم که دیگه برنمی گرده.-

 "هفت ماه بعد"
، ورتشپشتت میز دراور نشتستت و موهایش را باز کرد. بی اهمیت به ورم ص

لبخندی به تصتویر درون آینه زد و شانه را برداشت. این وروجک را که به دنیا 
 می آورد، حتما یک سر و سامان حسابی به صورت و هیکلش می داد.

 گلبرگ؟-
 لبخندش عمیق تر شد.

 جانم؟ تو اتاوم!-
چیزی نگذشتتت که ارستتالن وارد اتاق شتتد. لبخند کجی به پیراهن آستتمانی 

و پشتت سترش ایستاد. از درون آینه به چشمانش نگاه کرد. اش زد. پیش آمد 
 شانه را از دستش گرفت و آهسته لب زد:

 شبیه فرشته ها شدی لیلی من!-
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 خندید و مصنوعی اخم کرد.
آره واوعتا؛ اونم چته فرشتتتته ای، هم ین از نو  باد کرده اش! خوب بلدی -

 کنم. اعتماد به نفس بدی ها! چیزی نمونده مرز نود کیلو رو رد
 همانطور که با لبخند مشغول شانه کردن موهایش بود گفت:

 همینکه تو نگاه من زیبا باشی کافیه، دیگه بقیه چه اهمیتی دارن.-
 مرموزانه، لبانش را عمیق تر کش داد. 

از ووتی اینجوری ت،لی شتدی بیشتر به چشمم اومدی. اصال دلم نمی خواد -
ه، یکی از معیارهای مهمی که برای الغر بشتی. زن، ت،لش وشنگه! تو یک دور

 ازدواج داشتم این بود که زنم چاق باشه، ولی خب...
 گلبرگ خودش را عقب کشید و سرش را متعجب به سمتش برگرداند.

 حالت خوبه تو؟-
از دیدن حالت چشتتمان و صتتورتش، نتوانستتت خودش را کنترل کند و پخی 

 زیر خنده زد.
 اش را ماچ کرد.خم شد و از پشت سر محکم روی گونه 

 نه واال! تو رو می بینم حالم بد می شه.-
 آرام به سینه اش کوبید.

ووتشته بگم عزیز یکم بهت گوش مالی بده. اسم اردالن بی نوا بد در رفت، -
وگرنه پاش بیفته تو ده برابر اون شتترتری! با این اواتتا  ترجی  می دم ب ه ام 

 شبیه خودم بشه.
 کرد.چشمکی زد و به شکمش اشاره 
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 حاال بذار این گل پسر به دنیا بیاد، ببینم به کی می ره.-
 شانه را روی میز دراور گذاشت و خندید.

تو فق  دعتا کن به اردالن نره. که اگر بره دیگه یک ثانیه ات هم مال خودت -
 نیست. همه اش باید دنبالش بدویی.

 خنده اش آرام شد و به یک لبخند خا  مبدل شد.
خود شتتب یک ستتره آتیش می ستتوزوند، انقدر که همیشتته  از کله ستتحر تا-

زخمی بود. تتا جتای زخم وبلی ترمیم می شتتتد یتک زخم تتازه رو تنش می 
افتتاد. هر چقدر هم که مواربش بودم باز یک بهونه ای داشتتت تا به خودش 
آستیب بزنه. ولی با همه ی شتتیطنتاش، مرام و معرفت هم داشتتت. هی ووت 

ای من رو جلوی عزیز به گردن می گرفت. می یتادم نمی ره چطور تقصتتیره
 خواست همیشه تو چشم عزیز من وهرمان باشم.

 گلبرگ، دلتنگی به خصو  درون چشمانش را حس کرد.
اردالن پستتر خود ستتاختته ایته! بته ختاطر همینم داوطلب می شتته برای -

 ماموریت های خارج از شهر!
ول تا یک ستال آینده! دیگه نمی ذارم بره این ماموریت های مستخره رو! حدا-

 امشب که بیاد بهش می گم.
 صدای زنگ واحد باعث شد گلبرگ ن ری به ساعت بیندازد.

 عزیزه حتما!-
 از جا بلند شد که ارسالن مانعش شد.

 بشین، نمی خواد پاشی. خودم نوال رو میارم.-
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 موهایش را به عقب راند و بلند شد.
بخوره. االن حتما دلش گرفته، بتاشتته! پس بته عزیز هم بگو بیاد باال چایی -

 خوب نیست تنها باشه.
 در حالی که ودم هایش را شمرده برمی داشت، ادامه داد:

فضتتای وبرستتتون به اندازه کافی دلگیر هستتت، چه برستته تنهایی بره پایین -
بشتتینه فکر و خیال کنه. تا چند ستتاعت دیگه هم که اردالن میاد، دیگه الزم 

 نیست بره پایین! 
 با لبخند سر تکان داد و از اتاق بیرون زد. ارسالن 

دستتش را به در گرفت و مکث کرد. این زود خسته شدن ها و نفس نفس زدن 
ها عصتبی اش می کرد. لح ه ای دم زد و دوباره گام برداشت. تا به آش،زخانه 
برستد و چای ستاز را روشتن کند، ارسالن با نوال برگشت. خنده اش گرفت. 

 پنگوئن از او تندتر راه می رفت.در حالت طبیعی یک 
 از همان آش،زخانه، بلند گفت:

 عزیز بشین االن برات چایی میارم.-
به منزله ی تکیه گاه، دستت روی دستته ی صتندلی آش،زخانه گذاشت. حس 
کرد ت،ش ولبش کمی از حالت نرمال خارج شتتده. آرام نفس عمیق کشتتید. 

 د.پیوسته و با سبکی که دکتر آموزشش را داده بو
 خوبی مادر؟-

 به رویش لبخند زد.

http://www.roman4u.ir/


 مرهم تنهایی

 

581 

آره عزیز! خستته نباشتی. دستت درد نکنه که نوال رو هم بردی. خیلی ووت -
 بود دلش می خواست بره سر وبر بهروز! ببخشید اگه اذیت شدی.

 انیسه چادرش را درآورد و روی میز گذاشت.
فل ط چه اذیتی مادر! من که می خواستتم برم سر وبر حاجی، دیگه بردن این-

معصتوم که زحمتی نداشتت. بشین زیاد سر پا نمون. بقیه کارها رو من انجام 
 می دم. نباید با این حالت شام تدار  می دیدی برای امشب!

گلبرگ، روی صتتندلی نشتتستتت. حال منقلبش جایی برای تعارف تیکه پاره 
 کردن نگذاشته بود.

 چیزیم نیست که من! خوبم!-
 لرزانش را بیشتر کش داد.نفس نامحسوسی گرفت و لب های 

 اردالن گازی به خیار درون دستش زد.
 حاال خیلی براش بزرگه یعنی؟-

 گلبرگ بلوز و شلوار خاکستری رنگ را درون بسته اش گذاشت.
برای ماه های اولش آره، ولی تا پن  شش ماهگی اندازه اش می شه. دستت -

 درد نکنه، رنگش خیلی وشنگه!
 نمایشی، کمی خم شد. دست روی سینه اش گذاشت و

 چیز وابل داری نیست.-
 به نوال نگاه کرد که هنوز کفری خیره اش بود. خنده ای کرد.

ای بتابتا! چرا اینجوری نگتاه می کنی؟ بتده خواستتتم حداول تو خیاالتت، -
 پیش خودت دکتر باشی؟ حاال بیا خوبی کن.
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 آم،ول اسباب بازی را از روی میز برداشت و مقابلش نگه داشت.
ببین چقدر وشتنگه! من چون می دونستم وبول نمی شی خواستم یکم بهت -

 امید بدم. حاال این رو بزن رو دیوار اتاوت انرژی بگیر!
نوال پشتتت چشتتمی ناز  کرد و تحویلش نگرفت. به دلش برخورده بود که 
اردالن او را ب ه فر  کرد و برایش استتباب بازی لوازم پزشتتکی گرفت، آن 

 اتی!هم به عنوان سوغ
 ارسالن آم،ول را از دست برادرش گرفت و روی میز انداخت.

اذیتش نکن! دراتتمن نوال هنوز انتختاب رشتتتته نکرد. بی خود این رو -
 خریدی، حاال نگه دار واسه ب ه ات!

 نوال از این حرفش خندید و اردالن ک  نگاهش کرد.
یدم. ممنون از طرفتداری! من البتد یتک چیز می دونم کته براش این رو خر-

 انتخابش تجربیه!
 نوال برایش ادای لبخند زدن درآورد.

 راسته پس آب وم شوره، آخه خیلی بانمک شدی.-
 ارسالن غش غش به پاس  او و چشمان گرد شده ی برادرش خندید.

خوردی؟ جواب تو رو بتایتد اینجوری داد. فعال ستتکوت کن تا ستتیستتتم -
و با آب شتتور ستتر مغزت باال بیاد. حاال جدی جدی چطوری هشتتت روز ر

 کردی؟
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اردالن یک تای ابرویش را باال داد و با حالت خاصتتی به چشتتمان نوال نگاه 
کرد. یک جور به خصتتو  که او را خجالت زده کرد و ستتر به زیر! در همان 

 حال جواب برادرش را داد.
آب معتدنی استتتفتاده می کردم. آب اونجا رو نمی شتتد خورد. این نمکی -

 آب نیست، واسه یک چیز دیگه ست.بودنم هم واسه شوری 
از دیدن چهره ی ستتر  شتتده اش، لبخند موزیانه اش را عمیق تر کرد. او را 

 اینطور سرجایش می نشاند، لذت بخش تر بود.
به طرف ارستالن برگشتت. حواسش تا حدودی به اخبار تلویزیون بود، وگرنه 

 حتما از نگاه م*س*تقیمش به نوال ناراحت می شد.
 خبر؟ اواا  رو به راهه؟تو چه -

 کمی به سمتش متمایل شد و آهسته تر ادامه داد:
 دیگه مادر یونس نیومد؟-

 ارسالن سر تکان داد.
خوبه شتتکر خدا! وبل از اینکه خودم چیزی بگم گلبرگ گفت که شتتکایتش -

رو پس می گیره. خودش چیزی نگفتت، امتا فکر کنم متادر یونس یتک روز 
 زده.اومده اینجا و باهاش حرف 

 به پشتی مبل تکیه داد.
حبس یونس کته خیلی کتار داره، پس چرا انقتدر متادرش تالش کرد؟ حاال -

 مثال گلبرگ راایت داد پسرش آزاد شد؟ 
 کنترل را روی دسته ی مبل گذاشت.
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برای اون، یتک متاه حبس کمتر پستترش هم خیلیته! مادره دیگه؛ باید بهش -
د و باعث شتتد چند تا از کله حق داد. همینکته یونس اون همته همکتاری کر

گنتده هتا رو بگیرن، دلش رو ور  کرده که عفو می خوره. مادرش می گفت 
 تو زندان ورآن می خونه. بدون شک توبه کرده.

 سر تکان داد و به پایه میز زل زد.
یونس از اولشتتم ذات بدی نداشتتت از ن رم، فق  کله اش باد داشتتت. بلند -

ش می فهمید گروهی که براشون کار می کنه پروازی داشتت. شاید اگه از اول
وصتدشتون اون چیزهای ستطحی ای نیستت که بهش نشون دادن، راهش رو 

 همون اول جدا می کرد.
بتازی کردن بتا رو  نوال رو هم در ن ر بگیر. اون هنوز هم آروم نیستتتت. -

هنوز هم عذاب وجدان ول کردن بهروز رو داره. فکر می کنه اگه برای یونس، 
بهروز فرار نمی کرد، پدرش حاال زنده بود. مهتاب هم که بهش سر از دستت 

می زنه حالش تا چند روز گرفته می شته، به عالوه که فهمید مهتابم تا دو ستته 
 ماه دیگه از ایران رفتنیه، برای همیشه!

 به گوشه ی لبش دست کشید.
 پیش خانواده اش؟-
واد بره. مرگ بهروز آره! نوال بته گلبرگ گفتت بته خاطر پدر و مادرش می خ-

 بدجور به خانواده اش فشار آورده.
 صدای انیسه توجهشان را جلب کرد.

 خوبی مادر؟ رنگت چرا پریده؟-
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ارستتالن، به ستترعت نگاه برگرداند. صتتورت بی حال گلبرگ هشتتیارش کرد. 
 زود به طرفش رفت. کنار پایش زانو زد.

 چی شد؟ چرا اینجوری شدی؟-
ش گذاشتتت. دیگر توان ت اهر به خوب بودن گلبرگ بی رمق دستتت روی ولب

را نداشتتت. حال عجیب و متفاوت با همیشتته اش، خودش را هم ترستتانده 
بود. لتب تکتان داد تتا بگویتد احستتاس بدی دارد که در ثانیه ای، ستتیاهی 

 چشمانش پرید و کمرش خم شد.
 جیغ نوال و انیسه بلند شد.

 ارسالن با وحشت تنش را میان زمین و هوا گرفت.
 گلبرگ!-

 دل دل زنان، همراه با برانکارد حرکت کرد.
 مشکل چیه خانم؟ چرا یهو اینجوری شد؟-

 پرستاری که با عجله برانکارد را هل می داد، با تندی گفت:
منم مثتل شتتمتا آوتای محترم! از چیزی خبر ندارم. تنها چیزی که می تونم -

گفتن  هم گرفتم. بهتون بگم اینه که به خدا توکل کنید. شتتماره ی دکترش رو
که واتعیت بیمارتون ااطراریه و باید برن اتاق عمل، خودشونم دارن میان. 

 شما فعال برید صندوق برای کارهای مالیش!
با گفتن آخرین کالم، وارد بخش مربو  به اتاق عمل شتتد و پشتتت بندش، 

 درهای مربو  به آن بسته شد.
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رحم کن. چیزی  ارستتالن، مات و مبهوت پشتتت در ماند. خداوندا خودت
 نمانده بود از شدت نگرانی و آشفتگی همان جا از پا بیفتد.

 صدای پریشان و نفس نفس زنان اردالن باعث شد به طرفش برگردد.
 چی شد داداش؟ گلبرگ رو کجا بردن؟-

 چشمان سر  شده اش را به نگاهش دوخت و آهسته لب زد:
 نمی دونم!-

 بی صدا تکرار کرد:
 هی ی نمی دونم! -
 وای زنگ گوشی اش، دستانش را به طرف جیب شلوارش برد.آ

 کمی فاصله گرفت.
 جانم عزیز؟-
چی شتتد پستتر؟ من که اینجا مردم از نگرانی؟ نوال داره ویامت می کنه. یک -

ستتره گریه می کنه. آروم نیستتت. یک خبر بده الاول دل این طفل معصتتوم رو 
 خوش کنم.

 دستی به پیشانی اش کشید.
 .راستش عزیز..-
 د بگو دیگه! جون به سرم کردی؟ گلبرگ چطوره؟-

 لب زیرینش را لح ه ای به دهان برد.
اینجا اواتا  هم ین مناسب نیست. فق  نوال رو یکجوری خونه نگه دار! -

 بیاد اینجا حال داداش هم بدتر می شه. به اندازه ی کافی تو ه،روت هست.
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 صدای انیسه بغ  دار شد.
م طاوت نمیاره. تا یک ستتاعت دیگه خبری شتتد یا ومر بنی هاشتتم! من دل-

شتد، نشتد من میام. نوالم دخترشه، نمی تونه که تو خونه بشینه به انت ار یک 
 خبر!

 اردالن ناچی کرد و موهای جلویش را کشید.
 خواهش می کنم عزیز!-

 پچ پچ کرد.
می گم داداش داره بتال بتال می زنه، خب تو بیای اینجا که واتت  بدتر می -

 ا دعا کنی تو خونه کافیه!شه. شم
 انیسه تشر زد.

گفتم فق  یک ستتاعت! من تحمل ندارم. ب ه ام اونجا دستتت تنها چیکار -
 کنه. 

 آهی کشید. مشخ  بود که گریه می کند.
 بمیرم الهی! تا میان یکم خوش باشن یک بالی جدید رو سرشون میفته.-

 اردالن کفری هوفی کشید.
من اینجا شتتلغمم، خب هستتتم دیگه! واستته دستتت تنها چیه مادر من! مگه -

همین چیزهاستت که می گم نیا؛ بیایی اینجا از این حرف ها می زنی ارسالن 
 بیشتر بهم می ریزه.

ن ری به پشتتت ستتر انداخت. ارستتالن، به دیوار تکیه داده بود و با چشتتمان 
 بسته، سر روی دیوار گذاشته بود.
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. شد؟ منم برم ببینم چه خبرهاگه تا یک ستاعت دیگه خبری نشتد بیا، خوب -
 فعال!

 برو مادر، به سالمت!-
 تماس را وط  کرد و به سمتش رفت. دست روی شانه اش گذاشت.

 خوبی؟-
 ارسالن چشم باز کرد. گرفته، سر پایین انداخت. نوایش خش دار شده بود.

 چه خوبی، ووتی معلوم نیست چی وراره سر زنم بیاد.-
 آرام تر ادامه داد:

 یست وراره چه خاکی تو سرم بشه.معلوم ن-
دستتت در جیبش فرو برد و ودم های ستتنگینش را حرکت داد. تمام شتتده بود 

 انگار حس های گرم وجودش!
 باید برم صندوق! راایتنامه هم امضا کنم.-

 زیر لب، برای خودش لب زد:
 ای بدبخت، بدبخت ارسالن! بدبخت!-

 یم پایکوبی می کرد. دلشبغ  تاریکی میان گلویش ریشتته دوانده بود و وا
بی خودی ولدر بازی درآورد، مرد نبود اگر یک کشتتیده ی حستتابی زیر گوش 
گلبرگ نمی خواباند بابت این نگرانی ها! چشتتمانش پر شتتد. تند تند پلک زد 
تا کاسته ی چشتمش خالی شود. مگر می توانست او را بزند؟ اصال مگر می 

 شد روی آن همه لطافت دست بلند کرد؟
 زنی که مسئول بود رسید. کارتش را درآورد و پیش رویش گذاشت. مقابل
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اردالن منت ر ماند تا کارش تمام شتتود. دلش می ستتوخت. دلش از چشتتمان 
پرخون برادرش و حال زن برادرش می ستتوخت. از ناراحت شتتدن ارستتالن 
بیزار بود. برای او، غمگین بودن برادرش، حکم مرگ شتادی هایش را داشت. 

خواستتتت دنیتا را بهم بریزد ووتی او گرفتته بود. اخالوش را می دلش می 
دانستتتت. می دانستتتت درون خودش می ریزد. درون خودش می ریزد و 
خودش را تنهتایی می خورد. آب دهتان وورت داد. یتک حستتی تته دلش را 
ترستاند. حستی که یک هشتدار ترستنا  می داد؛ اگر برادرزاده ای که هشت 

 د می مرد...ماه انت ارش را کشیده بو
 دور دور درد بود. هر ثانیه بیشتر از ثانیه ی پیش اوج می گرفت.

به چی فکر می کنی دو ستتاعته؟ بیا بشتتین رو صتتندلی تازه این همه راه رو -
 کوبیدی اومدی، بیا خسته ای!

اصتتال وجود داشتتت مردتر از بردارش؟ یکی باید خودش را جم  می کرد، 
 رحم کند به این از نفس افتاده!آنووت نگران خستگی او بود؟ خدا 

ستتمین، باز هم اند  راهی را که برای خودش ولم زده بود طی کرد. این رفت 
 و برگشت ها آن ودر شده بود که پاهایش احساس ناتوانی داشت.
 به طرف اردالن برگشت. چشمانش م*س*ت خواب، خمار بود.

 پس چرا انقدر طول کشی...-
بخش اتاق عمل باز شد و دو پرستار، آشفته حرفش تمام نشتده، در مربو  به 

 بیرون دویدند.
 خواب از چشمان اردالن پرید و با هول برخاست.
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 چی شد؟-
 یکی از پرستاران متوجه اش شد.

متادر ب ته خونریزی رحم کرده به خون نیاز داره. اگه کستتی هستتت که به -
ی االن! مگروه خونیش می خوره زودتر اوتدام کنه. تو بخش هم پی  می کنیم 

 دونید که گروه خونیش کم یابه! فق  عجله کنید لطفا!
ارستتالن با چشتتمان درشتتت شتتده از ترس، در ه،روت بود. انگار دنیا می 
چرخیتد و او میان چرخشتتش فق  ناامیدی می خورد. یاس، چون پی ک از 

 ولبش گرفت و سلول به سلول جانش را درگیر کرد.
اش پا  شتتده بود. لبانش را گاز ستتمین لرزیتد. در کمتال بتدبختی حاف ه 

 گرفت، محکم و عصبی!
 چشمان دو دو زده اش را بی اره وار به اردالن دوخت. متزلزل پرسید:

 گروه خونیش چی بود؟-
منفی، مغزش را  oصتدای زنی که پی  می کرد، با شرای  داشتن گروه خونی 

ونی خ به کار انداخت. در کل خانواده شتتان، فق  گلبرگ و پدرش چنین گروه
 ای داشتند.

پلک هایش پرید. یک دم و ستتلستتله وار! باید زنگ می زد. باید پدرش را می 
آورد. پای جان خواهرش در میان بود. مراعات کردن بیهوده دیگر چه اهمیتی 

 داشت؟
دستتت در جیب مانتویش فرو برد. یک احستتاس بد ستترما به بدنش رستتو  

 زبان به کام گرفت. کرده بود. گوشی اش را درآورد. بس بود هر چه
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 دستش با تمام لرزش، روی شماره ها نشست.
 بوق ها با اربان ولبش یکی شده بود.

صتدای پدرش که در گوشی پی ید، یک به یک سلول های جانش پرپر زدند. 
 بغ  کرده لب زد:

 بابا!-
 پدر بود و لرزش آوای دخترش دلش را می سوزاند.

 حالت خوبه بابا جان؟ کجایی؟-
را وورت داد. ستنگ نشتستته روی گلویش، داشت نفسش را می  آب دهانش

 برید.
 بابا گلبرگ...-

 گلویش، حجم عمیق درد را تاب نیاورد. هق زد.
 گلبرگ خوب نیست.-

 گریه ی دردآورش، ولب حاج حیدر را به چالش کشید.
میای بابا؟ میای تا دیر نشتده نجاتش بدی؟ میای تا بی خواهر نشدم؟ میای -

 نشدی؟تا بی دختر 
آه حاج حیدر ستوز داشتت و یک سر، دل ها می سوزاند. گفته های میان این 

 سوز را فق  خدا می توانست بفهمد و خودش!
 میام بابا، میام!-

گوشتتی را وط  کرد و روی صتتندلی آبی رنگ نشتتستتت. دستتتانش را مقابل 
صتتورتش گرفت و به گریه افتاد. چرا دنیا باید آن ودر می چرخید که بهروز به 
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آن نقطه برستد و گلبرگ به این نقطه!  اگر گلبرگ را از دست می داد، دیگر غم 
 هایش به سقف می رسید؛ سقف دردهای پررنگ و خاکستری!

 سمین خانم؟-
با صتورت اشتکی سر بلند کرد. اردالن، بطری آب معدنی را مقابلش گرفت. 

 او تنها کسی بود که در آن شرای  توانست محکم بماند.
بهتر می کنه. گریه ی شتما دردی رو دوا نمی کنه. تو این شرای ،  حالتون رو-

دعا جایگزین مناستتبیه برای گریه! گلبرگ ووی تر از اونیه که با این چیزها کم 
 بیاره. من مطمئنم که خوب می شه. هم خودش...

 آب دهان وورت داد و مغزش را وادار کرد تا تردیدها را به عقب براند.
 هم پسرش!-

ستتند چقدر گذشتت؛ چند دویقه، چند رب ، و یا اصتال چند ساعت! نمی دان
انت ار ملولشتان کرده بود. آن ودر که چشمانشان، در آخرین امیدها جان می 
داد. خون رستتیتده بود، ولی نته خون حتاج حیتدر، بلکته مرد غریبته ای که 
بیمارش در این بیمارستتتان بستتتری بود و برای ستتالمتی اش، ن ر خون کرد. 

که نباید همه چیز پولی می بود. همین که آن مرد، هم ین بخشندگی  همیشه
ای را ن ر عزیزش کرده بود دنیتایی می ارزیتد. حاج حیدر نرستتیده بود، و یا 

 شاید هم نخواست که برسد.
ارستالن، چشم به راه به دیوار مقابلش زل زده بود و تک به تک خاطراتشان را 

خرین دلبری هتای لیلی اش! ذهنش رفت مرور می کرد؛ از اولین دیتدار، تتا آ
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به ستمت خاطره ای که چندان هم دور نبود. دور نبود و در عین شیرین بودن، 
 به تلخی می زد. یک تلخی زننده و ک  دار!

 ارسالن؟-"
نگاهش کرد. به شتتکم گرد و بامزه اش که بر اثر رشتتد ب ه، از چند جا تر  

پیش خودش اعتراف می کرد پدر خورده بود. شتاید این هزارمین باری بود که 
 شدن یک حسی فرای احساسات است.

بی اراده خم شتتد و روی شتتکمش را ب*و*ستتید. حس این نوزاد کوچک، 
 عجیب از خود بی خودش می کرد.

 گلبرگ خندید.
ولقلکم میاد ارستالن! چندبار بگم. بذار بدنیا که اومد یک دل ستیر خودش -

 رو بب*و*س!
 خیره شد و ادامه داد:یک جوری به مردمک هایش 

 اگه یک روزی نبودم باهاش مهربون باش. نمی خوام تنها باشه.-
 چشمان پر اشکش..."

صتدای باز شتدن در اتاق عمل او را از اعماق افکارش بیرون کشید. ولبش به 
شتتدت می کوبید. انگار که در خواب وحشتتتناکی بود و به یکباره با یک نوای 

نگاهش روی پزشکی که از در بیرون آمده بود ناهنجار بیدار شتد. برخاست. 
متانتد. نمی توانستتتت نزدیتک تر برود و ستتوال ب،رستتتد، مبتادا جواب دکتر 

 بشکندش! اردالن اما، جایش را پر کرد و با شتاب پیش رفت.
 چی شد خانم دکتر؟ -
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 دکتر چشم روی هم گذاشت.
 ود.باین عمل با تمام خستگی هایی که برایش داشت، ولی رنجورش نکرده 

 عمل سختی بود.-
 نفسی کشید.

ولی خوشتتبختانه، خوب پیش رفت. هر دو ستتالمن. هم مادر، و هم نوزاد! -
 فق  نوزاد به خاطر زود به دنیا اومدنش باید بره تو دستگ...

ارستالن تا این را شتنید پاهایش شتل شد و روی صندلی نشست. بقیه حرف 
ش در آن لح ته! به تنها هتای دکتر را نمی شتتنیتد. برایش مهم نبود، حتداول

چیزی که فکر می کرد ستالم بودن گلبرگ بود. دلش می خواستت روی زمین 
 به سجده بیفتد و هزار هزار مرتبه خدا را شکر کند.

 اردالن، خندان روی شانه اش زد.
غصته ات چیه داداش! پاشتو شتیرینی بده که کاکل زریت صتتحی  و سالم -

 بدنیا اومد.
به طرف جایی که دکتر ایستاده بود کرد. چندین  حواستش را جم  کرد. ن ری

زن و مرد، با روپوش ستتفید دکتر را دوره کرده بودند. با گنگی به برادرش نگاه 
 کرد. اردالن خندید و چشمک زد.

جوجه دانشتتجوان، تو به دل نگیر! حس دکتریشتتون گل کرده، بذار خوش -
 باشن.

افکار منفی رمقش را لبخنتد زد. لبتانش بته زور جتان تکان خوردن داشتتت. 
 کشیده بود.
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 سمین کو؟-
رفتت بته عزیز زنتگ بزنته خبر بتده. بنتده ختدا انقتدر ذوق کرد دلش می -

 خواست داد بزنه به همه بگه گلبرگ خوبه!
 اربه ی دیگری به شانه اش زد.

 نگفتی شیرینی می خوای چی مهمونم کنی؟-
 یک شب شام مهمون من، خوبه؟-

 لبانی که از خنده عری  شده بود، سر تکان داد.اردالن فکری کرد و با 
 حله!-

 لبخندش جم  شد.
آ  داشتتت یادم می رفت. گلبرگ رو می برن بخش ویژه تا از حالش مطمئن -

 بشن. فوکولیت هم که رفته تو شیشه تا بزرگ بشه.
 فق  یک کالم زمزمه کرد:

 خدا را شکر!-
ادی که جثه اش به از پشتت شتیشه نگاهش کرد. دلش غنچ رفت از دیدن نوز

انتدازه ی یتک عروستتک بود. ولبش در تب و تاب بود. تب و تاب در آغوش 
کشتتیدنش! تازه می فهمید کل لذت های دنیا به نصتتف لذت پدر شتتدن هم 

 نمی رسد.
 خیلی کوچولوئه! یعنی باید یک ماه صبر کنیم تا بزرگ بشه؟-

 خندید. بغ  و شوق، درون صدایش غوغا می کرد.
 ببینتش حتما خیلی ذوق می کنه.مامان اگه -
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 لبخند زد و به طرفش برگشت.
 باالخره اومدی؟ کی آوردت؟-

 نوال اشاره ای به پشت سرش کرد.
 عزیز آوردم. االنم رفته به خاله سمین تبریک بگه. میاد.-

 ارسالن پیش پایش خم شد.
نخوابیدی دیشتب؟ چشتمات پف کرده. گلبرگ که اینجوری ببینتت حسابم -

 سه.رو می ر
 گردن ک  کرد و عمیق تر خندید.

عزیز هم بیتدار بود. خاله که خبر داد نویان به دنیا اومد تا خود صتتب  نماز -
 خوند. منم دوست داشتم ببینمش.

 خنده اش به لبخند نرمی تبدیل شد. لبخندش بوی نرگس می داد.
 نماز خوندن عزیز مثل مامانه، همون ودر پرآرامش!-

 کر فرو رفت، چشمانش را شیطان کرد.ووتی دید ارسالن به ف
 عمو موهات فشن شده چرا؟ برای مامان تیپ زدی؟-

 ک  خندید و میان موهایش دست کشید تا مرتب شود.
 نه خانوم خانوما! به دیوار تکیه دادم اینجوری بهم ریخت.-
باز چی شتتد دوتایی کنگره گرفتین؟ بابا پاشتتین بیاین عزیز شتتیرینی خریده. -

 بگین سهمتون رو خودم بخورم.نمی خورین 
 ارسالن راست ایستاد. به لپ هایش که از حجم خامه پر شده بود نگاه کرد.
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یادم باشته تو دوره ی تربیتی جدیدی که واسه نویان می ذارم تو رو هم ادب -
کنم. داره ستتی ستتالت می شتته ولی هنوز نمی دونی با دهن پر نباید حرف 

 بزنی.
دستتی به دور دهانش کشید. نگاهش به نوال افتاد  اردالن خامه را وورت داد و

 که به او می خندید. در همان حال، بدون چشم برداشتن به او گفت:
آره. حتمتا همین کتار رو بکن. ب ه ی بی تربیت رو باید ادب کرد. فق  من -

 یادگیریم اعیفه. باید یکی دیگه رو هم بیاری دوتایی ادبمون کنی.
 را برگرداند.نیشش را باز کرد و رویش 

 این فسقل برای همکالسی بودن زیادی کوچیکه!-
 ارسالن جدی شد.

 بسته نمک ریختن. بیا برو ببین عزیز چیزی الزم نداشته باشه.-
 اردالن با خنده دست دور شانه اش انداخت.

جون داداش راه نتداره بی تو برم. بیتا بریم چنتدتتا شتتیرینی بنتداز باال یکم -
 خواستی...حالت سرجاش بیاد. یا 

دستتش را برداشتت و فاصتله گرفت. با شتیطنت دو انگشتت اشاره اش را به 
 حالت اربدری روی هم گذاشت.

 گل می زنیم.-
 وبل از آنکه ارسالن چیزی بگوید، با ودم های سری  دور شد.

 ارسالن سر تکان داد و ویل ر نوال را هل داد. 
 این ب ه پررو چیزی می گه به دل نگیر! -
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ی نگفت و ستتکوت کرد. رنگ این روزهایش یک جوری شتتده بود. نوال چیز
 یک جور گنگ و ناپیدا!

ستمین که از دور متوجه آمدنشتان شد، پرینا را روی صندلی گذاشت و جعبه 
ی شتیرینی را تعارفشتان کرد. اما صتدای عصایی که م*س*تحکم، ولی آرام 

شتتد.  روی زمین می خورد گوش هایش را تیز کرد. مردمک چشتتمانش ثابت
 انگار باور نداشت که حدسش درست باشد. با تردید برگشت.

ستتهراب، با دستتت گلی کنار پدرش ایستتتاده بود. او خواب که نمی دید، می 
 دید؟

حتاج حیدر اما، نگاهش فق  به دختری بود که روی ویل ر نشتتستتته بود و 
موهای چتری اش روی صتورتش ریخته بود. چشتتمان این دختر برایش آشتتنا 

 آشناییت دور که هزار دلتنگی درونش بود و... بود. یک
غرور مان  می شتتد. مان  می شتتد تا محکم بایستتتد و پیش خودش اعتراف 
کند پشتیمان استت. پشتیمان اشتباهی که کرده؛ پشیمان نخواستن دخترش، 

 آن هم این همه سال!
"ستالم" نوال، او را به خودش آورد. چشتم برداشت. حاال نگاهش را به مردی 

 که با وامتش، کوهی ساخته بود برای آن دختر!  دوخت
چقدر نبودن هایش توی ذوق می زد. نزدیک به شتتانزده ستتال، راه را اشتتتباه 
رفته بود و ادعای با خدایی اش می شتد. حاال ولی، می دید که اول راه است. 

 اول راه جاده؛ جاده ای که مقصدش با خدا بود.
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توبه اش را ب،ذیرد؟ دخترش یک تنه چقتدر بتایتد بته خدا التماس می کرد تا 
 مرد بود. مرد بود و او ندانست. ندانست و او را از در خانه اش راند.

لبش تکان خورد. میان این غریبه ها فق  یک آشتتنا را می خواستتت. آشتتنای 
 خودش را! آشنای صبور و مهربانش را!

 گلبرگ نیست؟-
 می کرد.صدایش می لرزید؟ صدای حاج حیدر؟ عجب که دنیا بازی 

 اردالن که دید همگی محو و مات مانده اند، جواب داد:
 تا چند ساعت دیگه میارنش بخش!-

آوای مبهمی کته در گوشتتش می پی ید، باعث شتتد پلک هایش را باز کند. 
 چشم گرداند، از اولین تصویر مقابل چشمانش که سقف سفید رنگ بود.

 نوای زمزمه وار ارسالن بلند شد.
 شدی لیلی؟ باالخره بیدار -

 دستش را گرفت و آرام ادامه داد:
 تو که من رو کشتی خانمم!-

گلبرگ آب دهان وورت داد. انگار حاف ه اش پا  شتده بود. صدایش درست 
 و حسابی در نمی آمد. گرفته بود و خش دار!

 ارسالن؟ -
صتحنه ها در ذهنش باال و پایین شد. دستش بی اراده روی شکمش نشست. 

لش پرستته زد. ولبش چونان گمشتتده ای که به جای آبادی حجم ترس میان د
 به بیابان رسیده باشد فرو ریخت.
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ارستتالن متوجته ی حالش شتتد. لبخند زد و چانه اش را گرفت. به مردمک 
 های خوشرنگش خیره شد و اطمینان به دلش کاشت.

 حالت که بهتر شد می برمت ببینیش.-
 سرش را نزدیک تر برد و پچ زد.

 وشگله!عین خودت خ-
لبانش لرزید. چشتمانش پر شتد. نمی توانستت باور کند واوعیتی را که بیشتر 

 شبیه به خیال بود.
 راست می گی؟ جدی جدی خوبه؟ -

با لبخند، به منزله ی تایید، چشتم روی هم گذاشتت. پیشانی اش را با عشق 
 ب*و*سید.

 ممنونم ازت به خاطر این هدیه ی وشنگی که به دنیا آوردی.-
 گرفت و پشت دستش را نوازش کرد.فاصله 

یکی اینجاستت که می خواد ببینتت. نمی دونم چه حسی نسبت به دیدنش -
 داری، ولی اون خیلی محتاج دیدنته!

 نامفهوم چشم چرخاند.
 کی؟-

 نگاهش رنگ م لومیت گرفت.
اول نویتان رو ببینم. اون آدم هر کی می خواد باشتته، من دلم می خواد اول -

 ببینم.ب ه ام رو 
 روی موهای بیرون زده از روسری اش دست کشید.
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چشتتم، شتتما امر بفرما! ولی وبلش اجازه بده این آدم ببینتت. بعد دلت می -
 سوزه ها!

گلبرگ مردد نگاهش کرد. کنجکاوی بر احستتاستتاتش غالب شتتد. بی حرف 
 سر تکان داد.

 ارسالن، در حالی که روسری اش را مرتب می کرد، لبخند نرمی زد.
 پس بذار خوشگلت کنم که فکر نکنه مواربت نبودم.-

 چشمان زیبایش را هدف ورار داد.
اگه حس کردی با دیدنش اذیت می شتی بهم بگو! تو نخوای نمی ذارم دیگه -

 حتی به حوالیت بیان. خب؟
استترس نهفته ای در دل گلبرگ نشست. با تردید سر تکان داد. یک چیزی در 

می خواستت بداند آن فرد کیست و هم... و وجودش بود. یک چیزی که هم 
 هم اینکه نمی خواست ب،رسد.

 ارسالن برخاست و او نمی دانست چرا ولبش ت،ش گرفته.
چند لح ه ای از بیرون رفتن ارستالن نگذشته بود که یک آوای غریب و آشنا 
به گوشتش رسید. آوایی که گوش هایش را یک تن جان کرد و تن به تنش را به 

 ما برد.استقبال اغ
 چشم بست. شاید خواب بود.

صتتدای به خصتتوصتتی که از برخورد چوب روی ستترامیک های بیمارستتتان 
بوجود آمده بود، حقیقتا که رویا را می مانستتت. نوایی که "تگ" بی تکراری را 

 یادش می آورد. 
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 تگ...
آب دهان وورت داد. اینجا را اشتتباه می شتنید، حتم نداشت که گوش هایش 

 نوازد.  نوستالژی می
 تگ...

 چرا صدا هر لح ه نزدیک تر می شد؟ نکند داشت دیوانه می شد؟ 
 تگ...

ت،ش هایش طوفانی شتتده بود. رازها داشتتت این صتتدای کوتاه در راهر بی 
 معنا!

 سردش شد. موهای تنش از این برانگیختگی غریب سی  شد.
 تگ...

ام، نامردی حتاال همته چیز نزدیک بود. آن ودر نزدیک که وطره اشتتک بی مر
 کرد و بی هوا فرو ریخت.

 گلبرگ؟-
نفس هایش بلند شتد. خداوندا عجب رویایی را نصیب کردی. گویی صدای 
حاج حیدر را می شتتنید، با همان آهنگ مخصتتو  به ستتحرگاهش، آرام، 

 محکم و...
و با حستترت! حستترتی که در هیچ یک از صتتدا زدن های ستت،یده دم پدرش  

 ه محکم بود. این تفاوت...جایی نداشت. حاج حیدر همیش
 بارخدایا تو شهامت بده! 
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دستتش را مشتت کرد. وایم و لرزان! هفده ستال را با ستحرگاهی پر حستترت  
 گذراند.

 باری تعالی که چه هنگامه ایست، باز دمی لطف و عنایت بده!
دستتتی کته دستتتان مشتتت کرده اش را گرفت، یک زمان ولبش را به اعماق 

 افتادن ها برد.
اشتک دیگر مراعات نداشتند، سیل وار هلهله می کردند. این دست  وطرهای

هتا دیگر رویتا نبود، توهم و خواب و خیال نبود. این دستتت ها را خوب می 
شتتناخت. خوب در ذهنش هکاکی شتتده بود. یک روزی در هفده ستتالگی، 
درستت همان ووتی که در زندگی نوپا بود، همین دست ها رهایش کرده بود. 

پشتتتش را خالی کرده بود و میان عالمی تنهایی، هلش داده  همین دستتت ها
بود. حاال بعد از هفده ستتال، همان دستتت ها، روی دستتتش نشتتستتته بود. 
درستت مانند نشستن پروانه ای که سال ها گلی را در افسوس گذاشته باشد و 

گاه شد، باالخره گل را نهانگاه تنش ورار داده باشد.   از پژمرده شدنش که آ
هق زد. عقلش به زانو نشتتستتت. این کثیف ترین بازی روزگار بود. این ولبش 

 دوری هفده ساله، این حسرت های جانسوز...آ  که این ها گفتن نداشت.
هنوز چشتتم باز نکرده بود. هنوز پلک هایش بستتته بود و در ناباوری نوازش 

 بیگانه ای بود که صاحبش، در یک دوره ای از هر شناسی شناس تر بود.
م هات رو بستتی بابا! بستتی که نبینی بی غیرتیم رو، نه؟ این همه سال چشت-

 غره بودن خیلی بود، نه؟ کمرت چند جا شکست و من نبودم، آره بابا؟
 تقصیر که بود؟ این همه غریبی و حب و بغ  تقصیر که بود؟
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گلبرگ پلک باز کرد. مردی که دستتتش را نوازش می کرد، همان پدری بود که 
ینه ی احساساتش زده بود. چقدر شکسته شده بود. شکسته و دستت رد به ست

 فرتوت!
 نتوانست طاوت بیاورد. گریه اش با صدا شد.

 بابا!-
 چقدر این سال ها را برای حتی یکبار دیدنش دعا کرده بود.

حاج حیدر درد کشتید. غرور چطور او را غرق کرده بود که این هفده ستتال را  
 ندید.

ا جان؟ این هفده ستتال تنهایی رو حاللمون می جتان بابا؟ می بخشتتی باب-
 کنی؟

 گلبرگ با گریه پرسید:
 مامان کجاست؟ چرا نیومد؟-

حیدر نگاهش کرد. گلبرگش همیشتته مهربان بود. همیشتته زود می بخشتتید. 
 باز هم بخشیده بود.

می خواستتت بیاد، نخواستتتم ووتی بیاد که خوب نیستتتی. همین حاالشتتم -
 مرخ  که شدی می برمت پیشش! بدجور داغت رو داره. بذار

 لبخند زد. هنوز حس غریبگی داشت.
دخترت هم خوشتتگلته، عین همون ووتت هتای خودت! حیف از پتاهتای -

 نازنینش که اونجوری اسیر اون صندلی چر  دار شده.
 گلبرگ با پشت دست به صورتش کشید تا اشک هایش را پا  کند.
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و رفته. پاهاشم نتیجه ی همون دولی زیاد شتبیه من نیستت. بیشتر به بهروز -
ستالیه که پیشتم نبود. ووتی می خواست از دست دشمن های بهروز فرار کنه 

 تصادف کرد.
 حیدر آهی کشید و به دیوار مقابلش خیره شد.

 بهرام که یک عمر گور می گرفت، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟-
ادرانه اش همانطور که روی دستتتش دستتت می کشتتید، با بی وراری های م

 درون گوی هایش زل زد.
هر چقتدر از دلتنگیم بگم، بتاز من متادر رو نمی فهمی. نمی دونی تو این -

 همه سال چی کشیدم. نمی دونی چقدر خون و دل خوردم.
 فین فینی کرد و اشک های روی گونه اش را با پر روسری پا  کرد.

 خت میونمون!خدا نبخشه باعث و بانیش رو که این همه سال فاصله اندا-
 گلبرگ لبخند زد.

تموم شتتد مامان! الزم نیستتت از چیزی حرف بزنیم که اتفاق افتاده و حاال -
تموم شتتتده. غصتتته خوردن چیزی رو عو  نمی کنته، جز اینکته اووتات 

 خودمون رو تل  کنه.
 غمگین سر پایین انداخت.

آره. تموم شتد. دل ما رو سوزوند و تموم شد. می دونم دلت هنوزم باهامون -
صتاف نشتده مادر! از لبخندهایی که فق  واسه احترام می زنی مشخصه! من 

 می فهمم مادر؛ نگاه های سنگین و دلگیرت رو می فهمم. 
 گلبرگ نفسی کشید. مادر بود دیگر!
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احستتاس غریبی دارم. هفده درستتتته دلگیرم، هنوز دلخورم، هنوز باهاتون -
ستال دوری کم نبود مامان! شما درست ووتی رهام کردین که واوعا بهتون نیاز 
داشتتتم. هر چنتد کته من بعتد از اون بتاز هم بته همتون ستتر زدم، ولی 
هی کدومتون خواهانم نبودین، جز ستمین که اون هم بی گ*ن*ا*ه مجازات 

ته باشتته ازتون. حق بده که کردین. حق بتده بهم متامتان! حق بده که دلم گرف
نتونم عتادی رفتار کنم. من نیاز به زمان دارم تا این نزدیکی دوباره رو هضتتم 
کنم. مطمئنا همه چیز اینجوری نمی مونه. حتما همه چیز طی زمان درستتت 
می شتته. شتتاید اگه ووت بگذره حالم بهتر بشتته نستتبت به این اتفاوات؛ ولی 

برگ هفده ستال پیش! من انقدر سختی انت ار نداشتته باشتین بشتم همون گل
کشتیدم که هی ووت نمی شتم اون دختر ب ه ی هفده ستاله! اتفاوات، خیلی 
جتاهتا کمرم رو خم کرد. بتدترین اتتربته هم دوری نوال بود و بعتدش هم 
تصتتادفش! شتتایتد نوال بته روی خودش نیتاره، امتا من می دونم رو ویل ر 

می شم با خودم فکر می کنم نشتستن چقدر اذیتش می کنه. هر ووت که تنها 
چرا بتایتد بهروز نوال رو ازم می گرفتت. چرا بتایتد یونس نوال رو بازی ه می 
کرد تا به بهروز برستته و اهداف گروهی رو پیش ببره که دشتتمن بهروز بودن. 
گریته نکن متامان! تو اگه بدونی من چی کشتتیدم دیگه گلگی نداری از نگاه 

 دلخورم! 
 ذاشت.دست روی زانوان مادرش گ

دردی که از اذیت شتدن نوال می کشتم اتفاق های  سطحی رو از یادم برده. -
من ستتال هتا عزادار این بودم کته بتابا به جای باور حرف های من، به حرف 
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هتای زهره بها داد. با دو تا اشتتک و آه زهره که بهروز دوستتتش داره و گلبرگ 
امان! من اینا رو مقصتتره همته چیز رو بر علیته من کردن. اینتا آستتون نبود م

گتذرونتدم. من فراموش کردم. بته ختاطر دخترم فراموش کردم. برای ستترپتا 
 موندن، برای مادر بودن!

 ووتی دید اشک های مادرش شدت گرفته، شانه اش را نوازش کرد.
غمگین نبتاش متامتان، حتداوتل حاال که پیش همیم! االن همه تو پذیرایی -

ها دور همیم غصتته نخور! منم وول نشتتستتتن منت ر ما! حاال که بعد از مدت 
 می دم دل گرفتگی هام رو کم کنم.

به دخترش نگاه کرد. ستتیر نمی شتتد انگار! شتتاید باید روزها در کنارش می 
نشتستت و به درد و دل هایش گوش می داد، شتاید باید سال ها به چشمانش 

 خیره می شد تا دلتنگی هایش تمام شود.
 دست به صورتش کشید و بلند شد.

 اشه مادر! بریم که اون بندهای خدا هم بی خودی ناراحتی نکشن.ب-
چادر گلدارش را ستر کرد و لبخند زد. چه اهمیتی داشتت که دلتنگی داشتتت 
ولبش را تکته تکته می کرد. فعال تنهتا چیزی کته مهم بود لبخنتد روی لبتان 

 گلبرگ بود.
ان، نشگلبرگ دستت پشتت مادرش گذاشتت و از اتاق بیرون زد. با بیرون آمد

 نگاه ارسالن فورا به طرفشان برگشت.
 گلبرگ لبخندی زد و برای اطمینان، ثانیه ای پلک روی هم گذاشت.

 انیسه به کنار دست خودش اشاره کرد.
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 بفرمایید حاج خانم! بفرمایید اینجا بشینید.-
 گلبرگ به طرف آش،زخانه رفت. ارسالن هم پشت بندش بلند شد.

 می خوای شام بکشی؟-
 ند سر تکان داد.با لبخ

 آره! می دونم همه گرسنه شدن.-
 خندید.

 اردالن که دیگه نزدیک بود پاشه خودش بیاد شام بکشه.-
 بشقاب ها را از دستش گرفت.

هنوز یک ماه از مرخ  شتتدنت نگذشتتته. برو بشتتین می گم اردالن بیاد -
 کمک!

 گلبرگ با انگشت اشاره اش به نو  بینی اش زد. 
ی بتداخالق؟ ختب همین رو بی اخم و تخم هم بگی حتاال چرا اخم کرد-

 من وبول می کنم.
 شیطان خندید.

من کته از ختدامته کتار نکنم. حتاال چرا از اردالن بی تاره متایه می ذاری؟ -
 خودت سفره رو پهن کن دیگه!

 در حالی که به چشمانش نگاه می کرد صدا کرد.
 اردالن؟-

 سرش را کمی نزدیکش کرد و پچ زد.
 بلبل زبونی می کنی و به بعدش فکر نمی کنی.خوبه که -
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 یک طوری درون چشمانش زل زد.
 زیاد نمونده تا رفتن مهمونا! شامشون رو بخورن یک چایی می خورن و...-
 جونم داداش؟-

از گلبرگ فاصتتله گرفت و به طرف اردالن برگشتتت که در ورودی آشتت،زخانه 
 منت ر بود.

 نکردن برن.سفره رو پهن کن تا از گرسنگی فرار -
 خندید و شیطان به گلبرگ چشمک زد.

جون من نگران مهمون هتایی یتا خودت؟ بته من که نمی خواد کلک بزنی. -
 خودم دیدم چطور به در اتاوتون زل زده بودی گلبرگ بیاد شام بکشه.

بته دیوار آشتت،زخانه تکیه داد و ادا آمد. با حالت حستترت باری به روبرویش 
 خیره شد. 

 مین شکلی بودی. انگار یک عمر گرسنه موندی.جون داداش ه-
 ارسالن سفره را تقریبا در بغلش چ،اند.

 پهن کن عو  این همه حرف زدن.-
اردالن در حالی که می رفت شتکلک مسخره ای درآورد که گلبرگ را به خنده 

 انداخت.
همه دور ستفره نشتستته بودند و با حسی خا  غذا می خوردند. هر کس در 

. حاج حیدر در فکر راهی برای نزدیک تر شتتدن به دخترش انتدیشتته ای بود
 بود و سهراب در فکر بی مهری هایش به گلبرگ! 

 سمین در شوق این دورهمی بود و سجاد در پشیمانی زود وضاوت کردنش! 
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نوال بتا پرینتا بازی می کرد و به شتتکلک های زیر زیرکی اردالن می خندید. 
چیز نو داشتت. چشتمانش داشت باز  نوبهاری که دلش را صتفا داده بود یک

 می شد؛ به اطراف و آدم های اطرافش!
از این دور هم بودن خوشتتحال بود. شتتاید این دورهمی ستترآغازی بود برای 

 آینده ای با مهمانی های صمیمانه تر و شلوا تر!
خستته، روی تخت نشتست و موهایش را باز کرد. سر روی بالش گذاشت و 

 خمیازه ای کشید.
 خواد کل فردا رو بخوابم.  دلم می-

 ارسالن او را به سمت خودش کشاند و سرش را روی بازویش گذاشت.
 این پسرت اگه جیغ هاش خونه رو برنداره خواسته ات عملی می شه.-

 موهایش را به عقب راند و چانه اش را گرفت. 
 خوبی؟ -

 ی گلبرگ خودش را بیشتتر در آغوشتش جا داد. با انگشتتانش، نرم روی سینه
 ل* *تش کشید.

خوبم. فق  یکم فرصتتت می خوام کته بتونم رابطته هتا رو راحتت تر در  -
کنم. این لطف و محبتشتتون برام غریبه ستتت، ولی بودنشتتون هم بهم آرامش 

 می ده.
 بینی اش را به سینه اش چسباند و در همان حال لب زد.

مرهم دل  ممنونم ارستتالن! از اینکه همیشتته همراهم بودی ممنونم. از اینکه-
 زخم خورده ام شدی ممنونم! از خوب بودن هات ممنونم!
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 ارسالن کمی خودش را عقب کشید. ریز خندید.
شتتمتا اذیت نکنی خودش کلی تشتتکره لیلی جان! تو که می دونی من رو -

 سینه ام حساسم، باز اومدی نفس هات رو چسبوندی به پوستم؟
 ش نگاه کرد.گلبرگ با خنده سرش را بلند کرد و به مردمک های

 جون ارسالن اینبار رو واوعا حواسم نبود.-
ارستالن آب دهان وورت داد. چشتتمان این زن حتما یک چیزی داشتتت. یک 
چیزی داشتت که احستاساتش را برمی انگیخت. شستش، بی اراده روی لب 

 های گلبرگ نشست. دلش لک زده بود کامش را حسابی شیرین کند.
 ی؟ داری من رو می ترسونی. تو چرا هر روز خوشگل تر می ش-

گلبرگ متوجه من ورش شتد. سعی کرد خنده اش را کنترل کند. چیزی نمانده 
بود پ  بزند و تا می تواند غش غش بخندد. شتتیطنت نمکینی را آذین کلمات 

 کرد و با اعتماد به نفس تایید کرد.
لی نمی دونم واال! برای خودمم جای ستتوال داره. این همه زیبایی حتما دلی-

 داره.
 هوفی کشید. آوایش یک گرفتگی خاصی گرفته بود. خیلی سطحی و خا !

 فکر کنم دلیلش رو بدونم. -
 گلبرگ از وصد لبانش را با زبان خیس کرد. صدایش را لطیف تر کرد.

 خب؟ چرا به ن رت؟-
 آب دهان وورت داد.

 چون...-
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او این زن را خم شتتد و وبل از کامل کردن جمله اش، لبانش را به کام گرفت. 
 با تمام وجود می خواست. با تمام عاشقانه ها!

راستتی که چه کستی می توانستت ادعا کند عشق را می شناسد؟ عشق ورای 
 آن چیزی بود که در فکر می گنجید.

ب*و*ستتیتد. چونتان زنبوری که به شتتهد گلی رستتیده باشتتد، کام به کام 
س*ت این ب*و*ستته هایش را نوشتتید. عجب که ناب بود. چشتتمانش، م*

طعم بستته شتد. آستمان و زمین هم که یکی می شتدند لیلی اش را با کستی 
ز *ا*عو  نمی کرد، شتتده بتا خود دنیتا! دنتدان هایش را واستتطه کرد و گ

 آرامی از مخمل خوشرنگش گرفت.
 تا دنیا دنیا بود اواویای دلبرش را می پرستید.

 دست زیر پیراهنش برد و تن به تنش چسباند.
 ه ای برایش کنار گذاشته بود.خدا خوب هدی

 لیلی اش همتا نداشت.
 "پایان"
 1396/10/21تاری :

 23:10ساعت:
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