
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



wWw.Roman4u.iR 2 

بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Romankhone@و  Roman4u@:  تلگرام کانال

 یغمای بهارنام رمان : 

 نویسنده برتر انجمن رمان فوریوالف.کالنتری )یاسی( نویسنده : 
 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
 Romankhone@و   Roman4u@ کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

http://www.roman4u.ir/


 

 یغمای بهار

 )یاسی(الف.کالنتری 

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 یغمای بهار
 یباسمه تعال

 
 مقدمه

 یک من
 یک تو

 و دنیایی حرف...
 یک کالم؛

 درد و
 درد و

 درد...
 

_ امروز پنجمین خرابکاریه، مراسم چهلم خراب شه دودمان همه رو به باد می 
 دم.

 صدای فریادش آن قدر گویا و رسا بود که صدا از هیچ کس در نمی آمد.
برگشته بود، صدایش به گوش کسی نمی رسید و ذات کم معمواًل از زمانی که 

 حرفش با خارج رفتن هم عوض نشده بود.
 سر همه پایین بود و کسی  آتش گرفتن خرمن گندم را گردن نمی گرفت.

 دندان قروچه ای کرد و نفرتش از این ملک و خان بودن را سر آن ها خالی کرد:
 زوندنا، زیر سر اونه._وای به روز کسی که بدونم تموم این خرمن سو
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 پوستشو میَکنم توش پِر کاه می کنم، بشه مترسک باغ و مزرعه!
نگاهش روی تک تک رعیت چرخید و بی حرف به طرف سررر سرررای خانه 

 رفت.
در آشپزخانه صدای دیگ های ُچدن و مس به هوا بود و هر کس مشغول کاری 

 بود.
 چهلم هدایت خان بود و کل بزرگان دعوت بودند.

شت و جایی به د لیل مرگ ناگهانی پدرش هدایت خان، با تلگرافی به ایران بازگ
بازی و ثروت و زمین ها را زد و برای  باید می ماند که برای رهایی؛ قید خان 

 درس خواندن به امریکا رفت.
ماه منیر که پشت در اندرونی فالگوش ایستاده بود اما چیزی دستش را نگرفت، 

 ت مطبخ رفت.با لب هایی آویزان به سم
 چشمش که به مادرش پای دیگ افتاد، با لحنی سؤالی پرسید:

 _گوش وایستادم ولی نفهمیدم چی شده صدای این دیو شاهنامه در اومده؟!
حکیمه خاتون که صورتش از بخار آب جوش رو به سرخی می رفت و عرق بر 

 جبینش نشسته بود، چشم غره ای به ماه منیر رفت:
 نکنه، به کارت برس._خدا بگم ذلیلت 

 یه کوه پیاز جلو چشمای کور شده ت نمی بینی؟
 اونا رو قرار نیست سر قبر من بکاری ریشه بده!

ماه منیر شلیته اش را چرخاند، با اکراه کنار مجمع بزرگ پیازها نشست و پشت 
 چشمی نازک کرد:

 _مگه من کلفت این خونه م؟
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 !گفتی بیام کمکت، نگفتی بیام خودمو کور کنم
 حکیمه خاتون نیشگونی از بازویش گرفت و غرید:

 _زبون به دهن بگیر تا کسی صداتو نشنیده!
سه  شی؛ اون بابات به زور دوماد پیدا می کنه وا ستم موندنی با نترس، اگه رو د

 خودش!
 این ده نشد، دهات اطراف!

کاردی  خت و  ندا خاتون را پشرررت گوش ا مه  مادرش، حکی ماه منیر حرف 
 مشغول پوست گرفتن پیازها شد.برداشت و 

معصومه در حال آوردن دبه ی دوغ، هن و هن کنان وارد آشپزخانه شد و پایش 
به مجمع گیر کرد و با دبه روی آجرهای کف آشررپزخانه سررقود کرد و صرردای 

 ناله اش به هوا رفت.
با  ته  با حرآ آمیخ گاه کرد و  ِره کرده بود، ن که شررُ به دوغی  خاتون  مه  حکی

 فت:عصبانیت گ
_خدا منو بکشرره از دسررت شررماها که نون مفت می خورین و یه کارتون م ل 

 آدمیزاد نیست.
 چشمات کجا مونده بود؟

 ندیدی مجمع رو؟
 معصومه دست روی قوزک پایش گذاشت و قطره اشکی چکید روی دامنش:

سفید گفتم بیارتش، نیاورد و رفت با  شم  شیرمحمد چ _به خدا هر چی به اون 
 چوپون.
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 بود، حواسم به دبه بود و جلوی پام رو  ندیدم.سنگین 
ست، از تک و تا نیفتاد  ست جواب کس و ناکس با او حکیمه خاتون که می دان

 و غر دیگری هم به جانش زد:
 _دو تا چشم داده قد چشم گاو، ولی انگار عقلتم به اون  کشیده!

انگشررت ماه منیر که طعم دوغ در حال چکه چکه کردن از روی درب دبه را با 
سبابه مزه می کرد، مردمک هایش را در کاسه ی چشم چرخاند و چشمکی به 

 معصومه زد.
 _ولی دوغش خیلی خوشمزه ست!

 ترش و سرِد.
 حکیمه خاتون مالقه ی دستش را رو به ماه منیر گرفت:

 _کارد بخوره به اون شکم که اومدی وردستم کمک بدی و شدی دِق دلم!
 یه چیزی درست کن، تا شب نمی رسم بیام.بیا برو گمشو واسه بچه ها 

 _من نمی رم، اون جا که کنیز خونه زاد پسراتم.
 این همه ملک و دارایی دارن، یه قطره آب از دست شون نمی چکه!

خب مگه رعیتش نیسررتیم، َکِمش میاد خان باال؛ که یه چیزی بندازه تو دومِن 
 ر نیاد؟!من و تو که صبح تا شب باید بهشون برسیم و صدامون د

حکیمه خاتون گره چادر پیچیده دور کمرش را محکم تر کرد و برنج را با تمام 
 قدرت در صافی ریخت و آبکش کرد.

 _پاشو برو به مش موسی بگو بیاد کمک دست این دختر، یه دبه دیگه بیاره.
 وقت تنِگ، صالة ظهر شد و آشپزخونه پِر ک افت شد.

 ضگی شماها رو من باید بشنوم.االن خانم پیداش می شه و حرف بی عر
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سته کارد را روی  شی بود، از خدا خوا شق هوای آزاد طبیعت وح ماه منیر که عا
پیازهای نصررفه و نیمه ی خورد شررده اش پرت کرد و دامن به دسررت؛ بیرون 

 رفت.
آرش روی یکی از صندلی های چرم وسط میهمان خانه نشسته بود و برادرانش 

 ی کردند. امیربهرام گفت:هم او و آرامشش را تماشا م
ساب  شتی ح سر انگ شه،  ضررمون تموم می  _آرش این کنار اومدنات داره به 
ضرر  شمری؛ آخرش  شمه رو ب کنی و کل زمینای گندم تو این ده و ده پایین چ

 می مونه واسمون و گندم کم میاریم واسه فرستادن به تهران.
از این سکوت بیش از  آرش جوابی نداد و امیربهرام دستی به کمر زد. حرصش

 حد و کوتاه آمدن های برادر بزرگترش را مخفی کرد اما حرف در دهانش نماند:
 _من اصاًل نمی فهمم ما رعیت اوناییم که کوتاه میایم یا اونا رعیت ما هستن؟!

سکوتش  شت و  سوغات فرنگ رفتنش بود را بردا شه ی لبش که  آرش پیپ گو
 شکست :

ستن _با زور حرف پیش بردن، وقت ست که بلد نی ست؛ کار اونایی ه ی زبون ه
 حرف شونو به کرسی بشونن.

 _تو حرفم نمی زنی که بگم بله فرمان گو شدن!
بار  که رو هم تلن نا و خرمن،  ندازن تو زمی یارن و آتیش می  یه بهونه م هر روز 

 شده به خاکستر می شینه.
  

 امه داد.آرش با همان خونسردی پا رو پا انداخت و به پیپ کشیدنش اد
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ستانش؛ میان ده چو  شئ چوبی میان د ضورش، با دیدن این  روزهای ابتدای ح
 افتاده بود که خان ُچپق می کشد.

 تغییر رفتارش به چشم همه حتی مادرش ایراندخت مشهود و عیان بود.
سر به  شت غرور  ست رگه های مهربانی او را پ سی که هنوز هم می توان تنها ک

شیده و اخم های ه سمان ک سکوتش ببیند، دایه آ شه گره خورده  و روزه ی  می
 اش ملوک بود.

 زنی که همه ی زندگی اش را از تولد آرش در این ملک گذرانده بود.
ایراندخت صدر اتاق نشسته بود و دستش روی عصایش بود. تحکمش را پس 
از سررال ها؛ همچنان در چنگ داشررت و پسرررانش هم شرربیه خودش بار آمده 

 بودند.
ا حفظ اقتدار به ارث برده از پدر و مادر، پشررت پا زد به تمام دنیای فقط آرش ب

ست گاهی  شد اما نمی دان ستاها و راهی دیار غربت  پر از اختالف طبقاتی رو
خاک چنان تو را به دنبال خود می کشرراند که بعد از هشررت سررال باید دوباره 

شود خان رو شد بودن را ایفا کند و   ستای باال وهمان وظیفه ی خطیر فرزند ار
 پایین!

سرفه ای کرد و آغازگر  سرانش، تک  ایراندخت با نگاهی به چهره ی گرفته ی پ
 حرف شد:

_سررردار ملک خان امروز از تهران می رسررره و نمی خوام رفیق هدایت خان 
 خدابیامرز از این خونه ناراضی بره.

 عمرش به شکار و خوردن کبابش گذشته، پذیرایی کم و کسر نداشته باشه.
 حکیمه خاتون سری به اطاعت تکان داد:
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 _چشم خانم، خودم به امور مطبخ می رسم که شرمنده نشم.
_خوبه، بقیه که خوب می دونن اونا که موندنی هسررتن یه کم نوشرریدنی واسرره 

 آخر شب شون می خوان.
 قرار بود جهانشیر اونا رو بیاره.

 توراندخت رو به جانب خواهرش چرخاند:
 رستادن و شهر تحویل گرفت._دیروز از شیراز ف

 امروز آورد، دست کارگرت صفر داد که یه جا بذاره واسه مهمونی.
 امیرحسین که صدایش در نیامده بود، پرسید:

_اگه واسه حفظ حرمت مرده و بزرگ چند تا آبادی دارن میان، پس این خوردن 
 آخر شب شون چیه؟

رسرروم شررونو  _عمری به همین طریق گذرونده، یه شررب اومدنش فرهنگ و
 عوض نمی کنه.

حواس همه به سخنان و اوامر ایراندخت بود اما آرش به فکر علت آتش سوزی 
ها و کسرری که پیش چشررم این همه کارگر و رعیت نان خور آن ها، آتش می 

 سوزاند و پیش می رود!
 _آرش برای این چند تا آتیش سوزی کسی پیدا نشد؟

 و متفکر لبانش تکان خورد:نگاه خیره اش را از دود روبرویش گرفت 
 _پیدا شده ولی منتظرم خودش بیاد جلو.

 امیربهرام برآشفت:
 _می دونی و می ذاری این همه ضرر بخوریم؟
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_ضررررش پای اونی هسررت که این آتیش رو  روشررن کرده، تا قرون آخرش رو 
 پس می ده.

 _بگو و بذار خودم برم سررراغش، دمار از روزگارش در میارم و مادرش رو به
 عزاش می شونم.

 _نمی خواد بری دنبالش، خان دنبال کسی نمی ره؛ بقیه می افتن پشت سرش.
به چند نفر از کارگران خانه که منتظر شنیدن دستورات شان برای مراسم بودند، 
نیم نگاهی انداخت و لرزش دست یکی از نگاه تیز بینش دور نماند اما سخنی 

 هم بر لب نراند.
 کاری باهام داشتین صدام بزنید. _می رم تو اتاق خان،

 پیپ را روی جاسیگاری روی میز تکاند و از جایش بلند شد.
سال  ست که هفت  شه ی دنج کافه ای را می خوا صندلی بار و گو دلش همان 

 مشتری ثابتش شده بود.
سی نبود و آرش به جای طبابت در تهران، به  شکی آن زمان کار هر ک مدرک پز

 ادی اش بازگشت تا جانشین برحق و الیق پدر باشد.همان روستای آبا و اجد
 مرگی که برای او پر از سؤال بود!

 _خان؟
میانه ی راهروی اتاق های منتهی به باغ پشرررت خانه، از حرکت ایسررتاد و به 

 عقب برگشت تا بداند صدای ظریف زنانه از طرف چه کسی بود.
شیده با ج ه ای تقریبًا پر، با  سی محلی که یقیدختری باالبلند و ک شت لبا ن دا

 ربطی به روستا و فرهنگ پوشش آن ها ندارد.
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روسری پولک دارش تمامی موهایش را پوشانده بود اما فرق باز شده ی موهای 
 خرمایی رنگش مشخص بود.

 _عمه ملوک کارتون دارن، گفتن صداتون بزنم بیاین خونه ش.
 وز به ملوک سر نزده بود.با بی تفاوتی خیره کننده ای به او زل زده بود، امر

سررر باال گرفت و از کنارش با فخر و ُابهت رد شررد اما ایسررتاد، چرخشرری کرد 
 روی پاهایش:

 _تو چی کاره ی ملوکی؟
دختر که با دامن بلند لباسررش درگیر بود تا خاری که به آن گیر کرده بود، در 

 بیاورد؛ نگاه عاری از حسش را به او دوخت:
سبت میون اقوام تو این  _وقتی گفتم عمه، پس می شم برادرزاده ش.البته اگه ن

 روستا فرق نداشته باشه.
آرش که از این زبان دراز دختر جلوی خودش، خوشررش نیامده بود؛ پیش تر 

 رفت و فکش را میان دستش گرفت:
_اگه تو کوره دهاتی که بزرگ شرردی، احترام به خان یادت ندادن؛ می تونم تو 

 من کی ام و مدل حرف زدن با من چه جوریه!سِرت فرو کنم که بدونی 
دستش روی دست آرش نشست و سعی کرد چانه اش را نجات دهد زیر فشار 

 انگشتان این خان پر مدعا:
 _حد نگه داشتن و فاصله حفظ کردن، مال همه ی مردِم.

 چه رعیت باشه، چه خان!
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که  بگممنم رعیت شررما نیسررتم که بخوام سرررم رو پایین بندازم و بله و چشررم 
 راضی شین!

ستش را پایین انداخت و بی توجه به او راه خانه ی کوچک ملوک را طی  آرش د
کرد. در تمام این سررال ها، نمی دانسررت ملوک برادری دارد و از او فرزندی با 

 این سن و سال.
 چند تقه ای به در چوبی زد.

 _بیا تو آرش جان.
س شمرده ی این پ سنگین و  صدای قدم های  سنگفرش ملوک حتی  ر را روی 

 آجری می شناخت.
 آرش در را باز کرد و سرش را کمی پایین کشید تا به باالی در نخورد.

 ملوک گوشه ای نشسته بود و چای زنجبیلی باب طبع آرش را می ریخت.
 _سالم خوش اومدی پسرم. احوالت چطوِر؟

 آرش روی کناره ای نشست و به بالش جلد مخملی پشت سرش تکیه زد:
 _سالم، خوبم ملوک بانو.

 _خدا نکشتت پسر، این چیه سوغات واسه مِن پیرزن آوردی؟!
 _اون جا به زن خوب می گفتن بانو، مگه بِد؟

 ملوک سینی فلزی کوچک را به طرف آرش کشید:
_من که همون شررهرم به عمرم دو سرره بار بیشررتر نرفتم، فرنگسررتون دیگه جای 

 خود داره.
 پیموِن مادر، همون ننه ملوک بگی راضی ترم. واسه ام ال من خیلی پر و

 _فرقش تو یه کلمه ست، سختش نکن.
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 با هر دو تام که صدات بزنم، همون دایه ی مهربون تر از مادری.
 ملوک با نگاهی خاآ به چهره اش زل زد:

 _تیر و طعنه می زنی؟
 آرش استکان چای را برداشت و یک باره هورتی کشید.

 لبخند ریزی را زیرسیبیلی رد کرد:با نگاه متعجب ملوک، 
 _منتظر بودی چطوری بخورمش؟

چند سررال اون طرف بودم ولی هورت کشرریدن چایی یادم نرفته، پس خیالت 
 جمع؛ به هر کی طعنه و کنایه بزنم واسه تو همون یه مدل بیشتر نیستم.

 ملوک تمام محبتش به این پسر را در نگاهش ریخت:
اومدی که بتونی جلوی امیربهرام و این  _زنده باشرری آرش جان، خوب شرررد

 رفتارای تند و تیزش وایستی.
صه گوش  شته ق بزرگتری و کوچیک تری رو خودم یادتون دادم ولی اون انگار دا

 می داده که االن فقط فکر این زمین و اون زمیِن.
 آرش سر به زیر انداخت، جدیت کالمش بازگشت:

راب شررده رفتم به امید این که دیگه _هر کی ندونه، تو می دونی چرا از این خ
 برنگردم.

همه چی به هوا رفت و با درس خوندنم باید بیام چند رأس گاو و گوسررفند این 
 ُملک و ِمکنت رو حساب کنم!

عصرربی پایش را تکان داد و لب روی هم فشرررد تا بیش از این حال او را ُمکدر 
 نسازد.
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یر از میون هر روسررتا و _روزی که هدایت خان خدا بیامرز گفت برو زن بگ
طایفه ای که میِلت می کشه، گفتی نه و رفتی دنبال درس که تو این بی سوادی؛ 

 سواد دار بشی.
 اگه زن گرفته بودی، االن سِرت گرم اونا بود و حواست دنبال این جانشینی.

_نقل این حرفا نیسررت، زن به چه کارم میاد وقتی می خوام تموم وقتم بره روی 
 ؟درس و کارم

 من این جا تو این خراب شده نمی مونم.
 ملوک نگاه غصه دارش را به او دوخت:

صدقه ت  شق و رق راه می ری قربون  _نگو مادر، دل من به تو خوِش که وقتی 
 برم و تخم مرغ بشکونم واست که چشم زخم نرسه بهت.

 عین آقاهای تهرانی لباس می پوشی، چشِم که دنبال سر توئه.
 و سامون بده.بمون و این جا ر

هنوز حرف آرش روی زبانش نیامده بود که در بی هوا باز شررد و همان دختر با 
 قیافه ی گرفته وارد شد.

 _سالم.
 _فکر کنم این سالم دادنت مال وقتی بود که اول دیدیم، نه االن!

 _شما بذارینش رو همون حساب اول بار.
 ملوک دستش را گاز گرفت:

 زدنت با خاِن؟_دالرای، این چه مدل حرف 
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دالرای که از همان اول از ورودش به ِملک و روسررتای خان دیگری، ناراضرری 
بود؛ بی توجه به ملوک و انتظارش برای خم و راسررت شرردن جلوی این خان 

 مغرور، به گوشه ی اتاق رفت و روی تشکچه ای نشست.
 قاب دستمالی به دست گرفت و با حرآ کوک زد.

زندگی می کنی ولی نمی دونسررتم برادر داری و  _سرری و پنج سرراله داری با ما
 برادرزاده.

 _برادر ناتنی دارم که پدر همین دالرای هست.
سوج زندگی می کردن ولی باباش یک ماه پیش به رحمت خدا می  شت یا دهد
ره و اونم بی سرررپناه، براش پیغوم فرسررتادم بیاد این جا تا به خانم بگم و اجازه 

 موندنش رو بگیرم.
 مه ی چای را هم خورد و رفت سر اصل مطلب:آرش ادا

 _اومدم که گفته بودی کارم داری.
 ملوک دستی روی زانوی فرسوده اش کشید:

 _راستش یه پسر سراغ دارم که کار و باری نداره.
 قوی و ورزیده ست، کمک خرج خانواده ش و تو ده پاییِن.

 بپرسم.به من رو انداخت که باهات دو کلوم حرف بزنم و نظرت رو 
 _چه کارایی کرده؟

 _از بچگی که چوپون بوده و بعد شده مسئول تقسیم آب قنات.
ولی یه بار با زیردسررت هدایت خان سررر بی انصررافیش بح ش می شرره و اونم 

 بیرون می ندازتش.
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 پسر نجیبیه، نون حالل خور و سرش تو الک و گرم خودشه.
سپرد ازت بخوام اگه کار ست خانواده ش تنِگ، اونم  ی داری تو باغ که بهش د

 بسپری یا حتی واسه گاو و گوسفندا و اصطبل اسب هات.
 آرش دستی روی چانه اش کشید:

 _چند سالشه؟
 _از رو سن و سال کار می دین به رعیت؟!

آرش حتی سررر هم نچرخاند و بی توجه به او، به ملوک نگاه کرد. دالرای باز 
 هم گفت:

 اما ادب تونم زیر پاتون موند خان!_قرار شد حریم حفظ کردن یاد بگیرین 
 ملوک سیلی به صورتش زد:

_دالرای زبون به دهن بگیر دختر، از داداشررم یه عمر بی خبر بودم که مادرش 
راضی به دیدن و هم سفرگی ما نبود ولی بعید می دونستم کم و کسر بذاره واسه 

 ادب بچه هاش.
ند ندان و ب نه ای برای فرار از این ز ها که ب یاز داشرررت، بر حرفش  دالرای  ن

 سماجت کرد:
 _حرف اگه از دهن دون پایه تر از ایشون در اومد اما بازم حرمت و احترام داره.

 بابام اینو خوب یادم داده!
 آرش خونسردانه از ملوک  پرسید:

 _اسمش چیه؟
 _امین.

 _بگو فردا که مراسم تموم می شه، بیاد پیشم.
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ضور آرش در خانه دالرای دوخت و دوز را به کناری  شت و بی توجه به ح گذا

ی کوچک و به نسرربت محقر ملوک، در را با شررتاب باز کرد و دمی گرفت از 
 هوای بهاری که به شامه اش می خورد.

در را روی هم زد و با پوشرریدن گاِلش های سرریاهش، ترجیح داد با قدم زدن در 
 باغ و کنار درختان توت و انار خود را مشغول سازد.

سایه ی محوی همچنان روی سرش نه ما دری روی سر داشت که بعد از پدر، 
بماند؛ نه کس و کاری برایش مانده بود تا محتاج حضررور کنار عمه ی ناتنی 

 اش نباشد با وجودی که هیچ بدی از این عمه ی مورد توجه خان ندیده بود.
 ا اینبرای نجات جان و حفظ آبرو، به جایی دورتر از روسررتایشرران آمده بود ام

جا هم زیر بلیط خان دیگری بود که بی نهایت اعصررابش را به بازی می گرفت 
 که او هم برخالف ذات آرامی که داشت، زبانش تند و تیز می شد.

زیباترین باغ روسررتا در انحصرررار دیوارهای گل و خشررتی این خانه و تحت 
 مالکیت خان بود.

 نسیم طنازی می کردند. شکوفه های نشسته روی شاخه ی درختان، در باد و با
 همچنان مسحور این همه زیبایی بود که صدایی بلند به گوشش رسید:

 _اونی که باید اجازه بده این جا بمونی، منم نه خانم این خونه.
 حواسش به آنی سر جایش برگشت و صورتش را به سمت آرش برگرداند:
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ست، همین که ز سمون خدا مال همه  شمام که اجازه ندین باز آ سقفش _ یر 
شیون  ست؛ یعنی بی آ سهمت با خان جماعت یکی ه شید و  شه ک نفس می 

 نمی مونم.
 آرش بی توجه به نگاه بهاری و روشن دختر، سؤالی دیگر پرسید:

 _معنی اسمت چیه؟
 دالرای با متانت م ال زدنی، دستش را روی چین دامنش نشاند.

سته از بچگی نه خان  شدم اومدم، در ستا پا  سته از رو زاده بودم و نه پدرم _در
 مال و منالی داشته؛ ولی...

سرررش را باال گرفت و طره ای از موهای جلوی پیشررانی اش روی چشررمش 
 نشست و درخشش رنگش، نگاه هر بیننده ای را به سمت خود می کشید.

سمم رو  سم، هم بتونم بخونم؛ هم معنی ا سواد دارم که هم بتونم بنوی _اونقد 
 بدونم...

ه سرروفتفاهم دخترک زد و همان طور که روو وار به آن طرف آرش پوزخندی ب
 باغ رفته بود، مسیر آمده را هم با همان سکون و آرامشش طی کرد.

شدن  سته بود و دالرای از این خورد  ش شلوار تنش زیادی به قواره اش ن کت و 
 ها زیاد دیده بود.

ا ه زن تنه_زیاد تو باغ نچرخ، همه نمی تونن چشررم ببندن که نگاه شررون به ی
 نیفته و هوا بِرشون نداره.

 می رفت ولی باز هم صدایش رسا می آمد.
دالرای نگاهی به لباسررش زد، هیچ لباس دیگری نداشررت که مناسررب فرهنگ 

 این روستا و حوالی باشد.
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 دستی روی شاخه ی درخت کشید و شکوفه ی بهاری اش را نوازش داد.
 نمی دانست چه به انتظارش نشسته است.

روز بیشررتر از آمدنش نگذشررته بود، این ملک آن قدر بزرگ و بی در و پیکر دو 
 بود که می توانستی هر گوشه اش تنهایی خود را سپری کنی.

باز هم به کنج همان خانه ی ملوک پناه برد تا از زبان خان تقریبًا جوان در امان 
 باشد.

سد  سم زودتر بر سی بود تا برای مرا شیدن لبا سرگرم پو سملوک  اس اما با اح
 حضور دالرای، نیازی برای تذکر دید:

شم  شدی، گفتم این جا به دختر به چ _دالرای روز اولی که اومدی و موندنی 
 دیگه ای نگاه می کنن اگه زبون به جواب باز کنه.

آرش بعد هدایت خان خدابیامرز، خان این خونه ست و آقای کل این همه ریز 
 ر به اون ور می رن.و درشتی که صبح تا شب از این و

 دالرای کمی سر پنجه ی پاهایش را فشرد و حواسش را به عمه داد.
شه ی چارَقدش در  ست و قفلش را با کلیدی که از گو ش ملوک کنار جعبه ای ن

 آورده بود، باز کرد.
 _امروز چهلم خان و مراسمش شلوغه.

 چون خانم می خواد کم و کسر نباشه گوشت تلخی نمی کنه.
اس دیگه بدم تنت کن که سنگین تر باشه، اون قسمت خونه که زن همه بیا یه لب

 بزرگون جمع می شن؛ باهام بیا که بریم درباره ت حرف بزنم.
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باس طالیی  گاه دالرای روی ل باز شررردنش، ن با  مه ای در آورد و  چه ی تر بق
 ابریشمی و زیبایی خیره ماند.

شت و لباس ق سرت کناری گذا ساده ملوک لباس زربفت را با ح هوه ای رنگ 
 ای برداشت.

 به سوی دالرای گرفت و گفت:
 _این رنگش سنگینه، سیاه خوش یمن نیست.

کمتر پیش چشم مردای این جا برو، که جای خلوت کسی پی تو نیاد و دردسر 
 شه.

 بر و رو داری دختر جان، حواست به خودت باشه.
 گیرم بعد که بشررناسررناین جا دخترا رو می گیرن از مرد غریبه، بذار اجازه تو ب

 کس و کار منی؛ از ترس آرشم که شده نگاه شون رو به زمین می گیرن.
ستت  ست کن تا کم کم د ست و برخا ش االنم برو با همون دخترای تو مطبخ ن

 بیاد و بهشون کمک بدی.
 خانم خوشش نمیاد کسی عاطل و باطل بگرده.

 دالرای سری تکان داد و با سکوت رضایتش را نشان داد.
**** 

 _قنبر برو اون آتیش رو روشن کن، گوشت کبابی هنوز مونده.
 قنبر غرولندی کرد ولی گفت:

 _باشه می رم.
شته بود اما همچنان فعال و قبراق  سالی از او گذ سن و  سی با این که  مش مو

 بود.
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 از جوانی خدمتکار هدایت خان و خانزادشان بود.
بود چون قسم راستش به روو آرش به تنها مردی که اعتماد داشت، مش موسی 

فرزندانی بود که هر کدام با مَرضی می مردند و زنش با افسردگی دست و پنجه 
 نرم می کرد.

 _مش موسی دبه ی دوغ از کجا بیارم؟
 _همین یه ساعت قبل، معصومه اومد برد.

 ماه منیر غمزه ای آمد:
  

 _با دبه خورد زمین و حروم شون کرد.
سرزنش و تأسف به او انداخت و لنگ کنان به سمت مش موسی نگاهی پر از 

 زیرزمین رفت.
سال ها قبل زمانی که همپای هدایت خان اسب می دواند، بی حواس به شاخه 
ی بزرگ درختی اصررابت کرد و از روی اسررب افتاد و پایش برای همیشرره لنگ 

 ماند.
فت و در جواب  بالش ر به دن هایش،  کاوی  ماه منیر هم برای رفع کنج

اضررش؛ لبخندی روی لب نشرراند و راضرری اش کرد. اما نمی دانسررت دو اعتر
 چشم تیزبین او را از پشت پنجره های رنگی تماشا می کند!

به نظرش آمد کمی سر و گوش این دختر می جنبد و احتمااًل بعدها مشکالتی 
 پیش می آورد.
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ه از نباید جلویش گرفته می شررد قبل از این که آبروی او به عنوان بزرگ این خا
 بین برود یا به خطر بیفتد.

 کت و شلوار مشکی رنگش را برداشت و به آرامی لباسش را تعویض کرد.
 این روستا تمام آرزوهای پرورانده در سرش را گرفته بود.

 روی صندلی پدرش نشست و کتاب غزلیات حافظ را به دست گرفت.
 کرد. گفتن بیا بسندههنوز دو بیت شعر نخوانده بود که تقه ای به در خورد و به 

_خان اگه جسارت نباشه می خواستم بگم خانم گفتن تک و توک مهمونا دارن 
 میان.

 شمام تشریف بیارین که مهمونخونه خالی نمونه.
 آرش سر از کتاب برداشت و باشه ای خشک و رسمی گفت:

 _بگین قهوه واسه مهمونا بیارن.
 محمود با تته پته پرسید:

 _قهوه آقا؟
 روی صندلی بلند شد و کتاب را سر جایش برگرداند.آرش از 

 برگشت و دست در جیب شلوار مشکی اش فرو برد و صاف ایستاد:
 _فهمش سخته؟

 _نه آقا، ولی این جا  مرجان فقط همون چایی رو بلده دم کنه.
یعنی قهوه رو بلد نیسررتش، سررواد درسررت درمون نداره بفهمه چه جوری باید 

 درستش کنه آقا.
 مگین شد و صدایش باال رفت:آرش خش
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_یعنی تو این خراب شررده هیچ کس پیدا نمی شرره یه فنجون قهوه بده دسررت 
 مهمونا؟

 هنوزم عقب موندگی مشکل الینحل تون مونده؟
 هشت سال قبل که از این گورستون رفتم، همین بود؛ االنم همونه؟!

 محمد دست روی هم گذاشته بود و سرش پایین تر از آن حد نمی رفت.
نه  یاری اش می داد که جلوی هیبت خوف انگیز آرش حرفی بزند و  بان  نه ز

 اجازه ی حرف روی حرف بزرگان داشت که بیاورد.
 _م ل مور و ملخ َخَدم و َحَشم این جا ریختن و یکی بلد نیست قهوه بده؟

برو آشررپزخونه و بسررپر اگه تا رسرریدن باقی مهمونا قهوه روی میزا نبینم، سررهم 
 می ره با بار تهران!گندم شون 

 محمود چشمی گفت و با سرعت از اتاق بیرون دوید.
تمام امیدشرران به همان سررهم ناچیز گندمی بود که از زمین های کشرراورزی 

 دریافت می کردند!
 قهوه به عمرش ندیده بود و نمی دانست چه طعم و شکلی دارد.

اتون کرد ولی خود را به آشررپزخانه رسررراند، با ناله و زاری التماس حکیمه خ
 جوابی جز نگاه مبهوت او نگرفت.

همهمه میان تمام زنان و دختران پیچید و در کمال تعجب، کسرری پیدا شررد تا 
 این مسئولیت را به عهده بگیرد.

**** 
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با، امروز صرربحی اکبر بهم خبر داد  با ید برم دیدن  با _امیربهرام من امشرررب 
 حالش خوش نیست.

و الیار را که در حال خزیدن بود، از روی زمین  امیربهرام به مخده ای تکیه داد
 برداشت.

 وارث آورده بود و می دانست آرش به وصل و ازدواج نمی اندیشد.
 _نمی شه امروز بری، مراسم تموم شد فردا خودمم باهات عیادت دایی میام.

ندی وقتی  چه جوری می خوای بب خانی، فردا در دهن مردم رو  تک عروِس 
سرت برنامه ر شت  سه رفتن و پ سیاه کرده وا شم  سش چ دیف کنن و بگن عرو

 مردن خان؟
نسترن کنارش نشست، الیار را از آغوش شوهرش گرفت و دستی روی موهای 

 پسرک هشت ماهه اش کشید.
از بچگی دلش گروی امیربهرام بود و قسررمت شرران هم با هم، که خان پا پیش 

 گذاشت و آن ها عروسی کردند.
 که زودتر برسیم._پس شبونه راه بیفتیم 

 _خروس خون صبح بری بگی چی؟
صرربح زود بعد نماز راه میفتیم که سررورچی سرررحال باشرره، االن تو هوای بهار 

 بارونش وقت و بی وقت میاد.
موهای الیار را به هم ریخت و با دیدن لبخندش، پدرسرروخته ای ن ار چهره ی 

 کپی برابر با اصل مادرش کرد.
 ست و دست تنها با این بچه سخته، اذیت می شی._بعدشم به راه اطمینانی نی



wWw.Roman4u.iR  26 

 

نسترن به اخالق امیربهرام که همیشه در تصمیم گیری هایش عجول بود عادت 
 کرده بود اما گاهی در برابر جنگ و جدل بیهوده اش با زمین و زمان نگران بود.

 با احتیاد حرف دلش را روی زبان آورد:
آرش خودش به این خونه سررر و سررامون _امیربهرام انقد دعوا به پا نکن، بذار 

 بده.
 مته به خشخاش نذار و شر نشو.

 اخمی به پیشانی اش نشست، الیار را که باز به راه افتاده بود؛ بغل گرفت:
به چه درد این همه کارگر و رعیت  تا کام حرف نمی زنه، بزرگیش  _وقتی الم 

 مفت خور می خوره؟
 ن خیالشم نیست.کم مونده آتیش بریزه رو سرمون و اون عی

شه کرده، وگرنه زورش به دو تا  سکوت پی صلحت همینه که  صالو و م شاید  _
 رعیت می رسه.

شم دارن به زمینای  ست همه چ تو خودت رو بد نکن، االن که هدایت خان نی
 باالدست ده که می دونی قیمت شون با طال برابری می کنه.

 چنگ و دندون که نشون بدی، پای دلسوزیت نمی ذارن.
امیربهرام غرق فکر بود، نگاهی به سرراعت سرروییسرری دسررتش انداخت که 

 سوغات آرش برای او بود.
صطبل می زد و حال  سری به ا ضور میهمانان زمان بود، باید  ساعت تا ح یک 

 اسب بیمارش را از میرآخور می پرسید.
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سردار ملک  سبم بزنم که  سر به ا سل باباش رو، می رم یه  سر قند ع _بگیر پ
 گه امشب موندنی باشه شاید فردا آرش شکار ببرتش و بی اسب نمی شه.خان ا

شم دوخت  شوهرش چ شیده ی  شیرینش را گرفت و به قامت ک سترن کودک  ن
 که از در خارج شد.

از همان سررن کم، ه*و*س نزدیک شرردن به آرش به سرررش نمی زد، چون او با 
 هیچ دختری به حرف نمی نشست.
دیانی که هدایت خان به او هدیه داده بود را تمام وقت اصررطبل بود و اسررب ما

 خودش شخصًا ِقشو می کرد.
اسرربی که با مرگش، آرش به مدت یک هفته لب به غذا نزد و فقط به امید کره 

 اسب قهوه ای رنگی که داشت، دوباره شور زندگی به او برگشت.
 اما به اقتدار و توانش برای مدیریت این ثروت به جا مانده، واقف بود.

بوسره ای روی گونه ی سررخ و سرفید پسررکش زد و به فکر لباس عوض کردن 
 افتاد.
**** 

 سردار تابی به سبیلش داد:
 _آرش خان طعم قهوه ی این جا خیلی زیر زبونم موند.

تهران و فرنگ، خیلی خوردم ولی این یکی کم از اونا نداشررت که هیچ؛ خوش 
 طعم ترم بود.

 وچیکی، هنر دم کردن قهوه اومده باشه.فکر نمی کردم تو یه ده به این ک
آرش که از رضررایت سررردار خیالش راحت شررده بود، با کمی نرمش به خرج 

 دادن؛ لبخندی بی نهایت کم رنگ زد:
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یه نفر از قلم افتاده و از چشررم من دور  _زیاد امیدی بهشررون نبود اما انگار 
 مونده.

ده، این رعیتت رو _پس تو که چند سررالی ذائقه ت به قهوه ی فرنگ عادت کر
 نگهش دار.

 _همین کار رو می کنم.
 سردار نگاهی به میهمانان انداخت و نگاه براق امیربهرام را شکار کرد.

 برخالف آرش، او همیشه همراه هدایت خان بود.
 رویش را به سمت آرش چرخاند:

 _ما که این راه رو تا این جا اومدیم، بدم نمیاد یه دست به شکارم بزنیم.
 ت رقیب سرسختی بود ولی پسر بزرگش تا حاال هم پیاله ی ما نشده.هدای

 آرش کمی خود را کج کرد:
شأت می گیره رو می کنه اما  _امیربهرام جبران این کوتاهی که از بی عالقگیم ن

 حضور داشتن در جوار شما باعث افتخاِر.
 _پس کم بنوشیم تا حواس مون سر جاش باشه، امیربهرام م ل یه اسب چموش

 می مونه و ازش نباید غافل موند.
 آرش دیگر ادامه نداد، وقت استراحتش رسیده بود.

تعدادی از میهمانان باقی مانده و بقیه بعد از به نیش کشرریدن گوشررت بره های 
 پروار رفته بودند.

 _سردار من فعاًل از حضورتون مرخص می شم تا به امور برسم.
 انه ی آرش زد:سردار شاتش را باال گرفت و دستی روی ش
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 _برو پسر که فردا بتونی پا به پای ما تا سر کوه واسه شکار بز و آهو بیای.
 آرش از جای بلند شد و برای همه سری تکان داد و رفت.

 فکرش درگیر قهوه ای بود که خورده بود و به مزاقش خوش آمده بود.
 به طرف اندرونی رفت تا بتواند با پرس و جو پیدایش کند.

شد، موجی از گرمای حاصل از تهیه ی غذا و چای و قهوه به صورتش  وارد که
 خورد.

 _خان قدم گذاشتین تو مطبخ، چیزی کم و کسر بوده آقا؟
 آرش نگاهش را روی چهره ی خسته ی حکیمه خاتون ثابت کرد:

خان  یت  هدا نه ی  تابخو به ک که قهوه درسرررت کرده بود رو  نه، فقط اونی  _
 بفرست.

 دیگه هم با خودش بیاره.بهش بگو یه فنجون 
 _چشم آقا، می گم زود درست کنه و بیاره.

قدمی عقب نهاد و مردمک های سردش روی چشم های روشنی افتاد که امروز 
 او را در باغ به تماشا نشسته بود.

 چشم گرفت و برگشت.
 سرسرای اندرونی را رد کرد اما صدای پچ پچی مانع رفتنش شد.

سر و اهل کنجکاوی نبود اما  شناخت خدمتکاران کمی  برای حفظ موقعیت و 
 گوش آب دادن نیاز بود.

 به سمت چپ پیچید تا رد صدا را بگیرد.
صدای ظریف و طناز دختری با لحن تند و تیز مرد جوانی، حدسش را چه زود 

 به یقین بدل کرد.
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 پشت دیوار پله های ِگلی پشت بام خانه، پنهان شد و گوش به نجواها داد.
 نیای بابام منو می ده به پسر رمضونعلی._اگه 

 _دستم تنِگ ماه منیر، می ترسم بیام و سنگ رو یخ شم.
شون کردنت چیزی  شیربها و ن سه  ستم رو نمی گیره که وا از این کار چیزی د

 بیارم.
 _دست دست کن تا روز عروسیم بیای با ساز و دهل وسط جمع برقصی!

 _تو بگو چه کنم؟
 نه خودم، از دیوار کی باال برم؟نه بابا ننه م دارن 

سهم این همه  ستی یه چیزی چنگ بزن و  _از دیوار نرو باال، از همین جا که ه
 زحمتت رو ببر.

 این همه مال و دارایی دارن، یه ناخونک بهش بزنی آب از آب تکون نمی خوره.
 _ماه منیر یاوه نگو، نمک این خونه رو خوردم. دست کج کنم و برم دزدی؟

 ا می ده با لباس سفید بیای لقمه حروم بخوری؟دلت رض
 _کی گفته حروِم؟

شون، پول که نمی دن حداقل رو دو  شب جون می َکنی تو باغ و زمینا صبح تا 
 تا کیسه کم و زیاد شدن؛ باید چشم بپوشونن.

 _شیطون رفته تو جلدت، من با حروم خوری زندگی نکردم و نمی کنم.
 رو که مادرت نشونت کرده بگیر و خالآ. _پس برو اون دختر خاله ت سکینه

 منم پِی بختم یه جا و با یکی که قدرم رو بدونه، می گردم.
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شمم فقط دنبال توئه و خاطر  _ماه منیر غیرتم رو زیر پات نذار، می دونی که چ
 تو رو  می خوام ولی با مال حروم نمی شه.

 .همون امام زاده که بابام متولی اون جاست، به کمرم می زنه
 صدای پایی آمد و اسم خود را شنید:

 _خان این جا پشت دیوار چی کار می کنید؟
 با صدای دالرای، رنگ رخ ماه منیر و جالل از حضور آرش؛ پرید.

 زبان شان هم با دیدن چهره برزخی اش بند آمد! 
شنیده هایش را  شمان ماه منیر نمی گرفت، کر نبود که  آرش نگاه تیزش را از چ

 د.نادیده بگیر
 اگر دو رعیت دیگر هم اینگونه فکر می کردند، که نور علٰی نور بود!

جالل هم با چشررمانی ترسرریده از لو رفتن روابط پنهانی شرران که بی شررک بی 
جواب نمی ماند، چشررم از نگاه پر خشررم آرش نمی گرفت و این بین؛ فقط 

 یدالرای با سررینی قهوه پشررت سرررش ایسررتاده بود و از جریان پیش آمده چیز
 دستش را نگرفته بود.

 _دختر کی هستی؟
 ماه منیر دست هایش را به شلیته اش گره زده و لرز به پاهایش نشسته بود.

اگر خبر این خیره سری اش به گوش پدرش و حکیمه می رسید، آرزوی جالل 
را باید به گور می ُبرد و به طرفة الِعینی به عقد ابوالفضررلی در می آمد که زور 

 را باال بکشد! نداشت تمبانش
 _کری؟

 صدای رگه دار آرش، بیش از پیش دلش را لرزاند.



wWw.Roman4u.iR  32 

 

 بدون هیچ فکری، خودش را روی پاهای آرش انداخت و به التماس افتاد:
 _آقا تو رو خدا، شما رو به روو خان؛ بگذرین.
 غلط کردم، شکر خوردم؛ دیگه تکرار نمی شه.

شم های از حدقه بیرون زد ه ی دالرای روی ماه منیر نگاه ترسیده ی جالل و چ
 و آرش می چرخید.

 آرش با انزجار از ترس و به پا افتادن این دختر بچه، غرید:
 _چی رو تکرار نمی کنی؟

 تشویق مزدور این خونه به حروم خوری؟
 بی حیایی و دل و قلوه دادنت رو؟

 تو این خونه، پشت سر صاحبش حرف مفت زدن رو؟
 اشک هایش شدت گرفت:ماه منیر دماغش را باال کشید و 

 _آقا تو رو قرآن، آبروم گروی دست شما و بزرگی تون.
 بابام اگه بفهمه منو می ده به یه پیزوری تو ده پایین، کنیزی تو می کنم آقا.

 اصاًل می رم و پام رو قلم می کنم دیگه تو ِملک تون نمیام.
لوار ی ش صدایش به حد پچ پچ هایش پایین آمده بود اما هنوز دستش به پاچه

 آرش بند بود.
آرش از این ضجه ها زیاد دیده بود وقتی زیر دستان به پای پدرش هدایت خان 

 می افتادند و طلب بخشش می کردند.
شد و پایش را از این ده به  شدن بیزار  ست  ضعف و خم و را از همان زمان، از 

 کل بیرون کشید و به فرنگ رفت.
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ست، ش شرم جالل ن شم های پر  سرش به کار  نگاهش روی چ ست  می دان
 خودش بوده و در مدت حضورش چیزی از او ندیده بود.

 _تو نمی دونی نباید چشمت به ناموس خان باشه؟
نمی دونی هر کی تو این خونه و باغ و ده نفس می کشه، ناموس خان محسوب 

 می شه؟!
 جالل که اشک در چشمان میشی اش حلقه زده بود، سرش را به سینه چسباند:

 ده تم آقا، به همون امام زاده که من واسه زندگیم قدم پیش گذاشتم._شرمن
 قصد بی حرمتی به شما و خونه تون رو نداشتم.

 _با دست و بال خالی؟
ِلت کنم  چا جا زنده زنده  طایی کردی، همین  چه خبط و خ بدونن  یه  گه بق ا

 صدای هیچ کدوم شون در نمیاد که تازه حمایتم می کنن.
 ی که افتادی دنبال دل یه بچه و هواییش کردی؟فکر کردی خوش غیرت

 بی غیرتی پسر، بی غیرت.
 _خان؟

 پایش را از زیر دست ماه منیر کشید و تنه اش را چرخاند.
نگاه کوتاهش روی چهره ی پر از سررؤال دالرای چرخی زد و روی دسررتان باال 

 مانده اش ثابت ماند.
 ا باال آورد.فنجان کوچک قهوه روی سینی کوچکی، نگاه معتجبش ر

 با آرامشی که با تسلط پیدا کردن به خشمش، در چشمانش موج می زد پرسید:
 _قهوه ی امشب کار تو بود؟

 دالرای پلک هایش را پایین ُسراند، قهوه اش دیگر از دهان افتاده بود.
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 _بله.
یک تای ابرویش باال رفت اما محال بود چیزی روی خونسررردی اش خدشرره 

 بیندازد.
 کن و دوباره بیار، تو کتابخونه منتظرم بمون بیام. _برو عوضش

 دالرای بی حرف برگشت و پا به اندرونی گذاشت.
آرش فکش را قفل کرد و با برگشتنش، به نگاه های زیر زیرکی ماه منیر به جالل 

 و آب دهان قورت دادن های جالل چشم دوخت.
 _فقط یه شرد داره که چشم رو این اشتباه تون ببندم.

 هر دو هراسان به لب های چفت شده ی آرش نشست. نگاه
_از فردا کارای شررخصرری مو انجام می دی، از شررسررتن لباس گرفته تا هر کار 

 دیگه ای که ازت خواستم.
 ماه منیر با شوق و ناباوری سرش را چندین بار تکان داد و لب بازد کرد:

 _چشم آقا، رو چشمام.
 شد.که دست آرش باال آمد و حرف زدنش متوقف 

_اما اگر فقط یک خطا ازت ببینم یا خرابکاری، حسرررت عروس شرردن رو به 
که حتی نشررره جمع و  دلت می ذارم و اسررتخونات رو خودم خورد می کنم 

 جورت کرد و تو قبرستون زیر خاک فرستادت!
 چشمات هر چی که ببینن، کور می شی.
 گوشات هر چی که بشنون، کر می شی.

 من می گم به کار می افتن. پاها و دستاتم اون جایی که
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 ماه منیر نفسش را در سینه حبس کرده بود.
شد  شماتت بار به جالل خیره  سرش تکان خفیفی خورد. آرش با نگاهی  فقط 

 و گفت:
صدات  سی، هر کاری بهت داد انجام می دی و  ست مش مو _تو می ری ور د

 در نمیاد.
 _چشم آقا.

 م.نوم؛ این بار حرفم همونه که گفت_دیگه سراغ این دختر نمی ری، ببینم یا بش
 داغ می ذارم رو دل تون و این خواستن!

حواسم بهتون هست، به حرف بودین خودم برای جفت و جور کردنش؛ قدم بر 
 می دارم.

 نگاه قدرشناسانه ی هر دو به آرش ثابت ماند که راهش را گرفت و رفت.
 باورشان نمی شد خان از خطایشان بگذرد.

 نرمش های پشت سخت گرفتن هایش، نیاز داشت.آرش به این 
 می دانست رعیت جماعت، اگر حمایت ببیند ُمریدت می شود.

برای اداره ی این ده و ده پایین، دسررت تنها راه به جایی نمی ُبرد حتی اگر تمام 
 عمر خان می ماند.

 گام هایش او را به ساختمان اصلی باغ و کتابخانه ی پدرش رساند.
اش باید خاک می خورد تا هر صبح پس از خواب، صدایش به مدارک پزشکی 

 امر و نهی بلند شود و هر روز نگران نبود تقسیم آب زمین ها باشد.
ستگیره ی در ماند، نیمه باز بودن در به یادش آورد که دالرای را  ستش روی د د

 فرا خوانده است.
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 تقریبًا با تلنگر انگشتانش، در کامل باز شد.
 اه وارد شد و در را پشت سرش بست.با دو گام کوت

 چشم های دالرای از میز و وسایل موجود روی آن گرفته شد.

 با دیدن آرش، از روی صندلی فلزی بلند شد و صاف ایستاد.
لباس تیره رنگش، روشررنی پوسررتش را بیشررتر به معرض نمایش و توجه می 

 گذاشت اما این توجه را از آرش نداشت.
 کی یاد گرفتی؟ _قهوه درست کردن رو از

دالرای لبخند تلخی روی لب نشرراند، نیازی نمی دید تمام زندگی اش را برای 
 غریبه ای توضیح دهد.

 _آموزش دیدم.
 _کجا؟

 _ما ایلیاتی بودیم، من به دلیلی از خانواده جدا شدم و تعلیم دیدم.
 آرش پشت میز نشست و تکیه اش را به صندلی داد.

دسررتش پیش رفت و فنجان میان دسررت بزرگ و نگاهش روی فنجان قهوه بود، 
 مردانه اش گم شد.

 کمی مزمزه کرد و طعم خوشایندش زیر زبانش رفت:
 _معلم خوبی داشتی.

 دالرای حرفی نزد و به گالش هایش چشم دوخت.
 _زبونت فقط توی باغ و خونه ی عمه ت کار می کنه؟

 م._فقط وقتی حرفی کنایه وار به گوشم بشینه، جوابش رو می د
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 آرش قهوه اش را سر کشید و فنجان را به سینی برگرداند:
 _شبا ساعت ده یه فنجون قهوه می خورم.

 _درستش می کنم.
 _موندگار شدی؟

 دالرای چشم از فرش پر نقش و نگار کف اتاق گرفت:
_مادرتون اجازه دادن تو آشپزخونه کمک دست حکیمه خاتون باشم، اما گفتین 

 بدین. شمام باید این اجازه رو
ستند و حائل بدنش  ش ست هایش روی میز ن شید و د آرش بدنش را به جلو ک

 شدند:
 _و اگه ندم؟

 _مسافر بلده راه خودش رو پیدا کنه.
 _این موقع شب؟

 _زن ایلیاتی نه از شب ترسی به دل داره، نه از تنهاییش گله می کنه.
 آرش کمی افکارش را زیر و رو کرد:

 داره؟_زن ایل دیگه چه هنرایی 
 _پا به پای مردش زندگی رو می چرخونه.

 _می تونی بری.
 دالرای خم شد و سینی را برداشت که دست آرش روی دستش نشست.

 سعی کرد دست خود را پس بکشد اما موفق نشد.
 آرش خود را به او نزدیک کرد، نفس هایش به صورت او می خورد:



wWw.Roman4u.iR  38 

 

شه  شه، تا وقتی یه مرد کنارش نبا شکننده_زن هر چی که با  که حمایتش کنه؛ 
 ست...

دسرتش را پس کشرید و تکیه اش به صرندلی با برداشرتن پیپ محبوبش همراه 
 شد.

لب های دالرای روی هم فشرده شدند اما نمی توانست نفرت و بیزاری اش را 
 زیر الیه های به زخم نشسته ی روحش پنهان کند:

 _دیگه به من نزدیک نشین خان!
 هیچ وقت نشین.

پوزخند روی لب های آرش، به قدر ضرب همان سیلی بود که روزی  درد دیدن
 برای حرف شنوی داشتن از یدالله خان خورده بود!
 _تو که آزاد بزرگ شدی رو چه به زیر دست شدن؟

 _اجبار بی پرس و پاسخ، دست و پای دل آدم رو چهار قفله می کنه.
شینید  سواد دارین و باید این جا ب شما که یه دنیا  صد تای دیم ل  گه و با من یا 

 دهن به دهن بذارین!
 پس ماندن این دختر در اتاق چندان بی فایده هم نبوده است.

 دالرای به سمت در رفت اما لحظه ی آخر گفت:
 _رونوشت مدرک تون روی میز بود، اون رو دیدم.

 شب بخیر.
 رفت و آرش چشم از در برنداشته بود.
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حضررورش در مطبخ کنار حکیمه حرف می باید با مادرش در باب این دختر و 
 زد.

 ضربه ای به در اتاق خورد و دستگیره ی در به پایین کشیده شد.
 نگاهش به قامت امیرحسین افتاد.

 _سالم.
 _سالم، این وقت شب روو سرگردان شدی؟

_نه اومدم بگم فردا اول صبح امیربهرام و زنش می رن دیدن دایی، حالش زیاد 
 خوش نیست.

 خوام همراشون برم، اگه اجازه می دی.منم می 
امیرحسررین محال بود کاری را بدون هم صررحبتی و مشررورت آرش به انجام 

 برساند.
_فردا سردار می خواد شکار بره، امیربهرام چطور می خواد بره وقتی قول شکار 

 داده به سردار؟
_سررر شرررب باهاش حرف زده، اونم برنامه ش رو برای دفعه ی بعد که بیاد؛ 

 داخت.ان
 دروغ نبود اگر می گفت نفس آسوده ای کشید.

شاید  سیل قبلی،  شه که از بارون و  _می تونی بری ولی حواس تون به جاده با
 وسطای راه بسته باشه.

_امیربهرام با سورچی برای فردا صحبت کرد، م ل این که مردم خودشون با هم 
 راه رو باز کردن.

 _باشه، برین.
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 _شب بخیر.
پنجره های مشرربک رنگی، به سررتاره هایی افتاد که چشررمک  نگاهش از پشررت

 زنان سو سو می زدند و او هیچ ستاره ای نداشت.
 باید برای فردا سرحال می بود اما میل به گذران این روزگار بیهوده نداشت.

**** 
تازه از خواب بیدار شده بود، نگاهش به نور خورشید بود که از هر شیار پنجره؛ 

 ه و روی فرش اتاق در حال تابیدن بود.به رنگی در آمد
 صدای در زدن، حواسش را معطوف به خود کرد:

 _بیا تو.
 در با مک ی باز شد اما کسی وارد نشد.

 با تعجب و لحنی سرد گفت:
 _باید بیام پیشواز؟

 سر ماه منیر و بعد تمام هیکلش از پشت در پیدا شد.
 _سالم آقا، صبح تون بخیر.

 ن واستون آفتابه و لگن بیارم دست و صورت بشورین.اومدم اگه بیدار شدی
 _خودت دست و صورتت رو شستی که اومدی؟!

 سر ماه منیر باال آمد و چشم های متعجبش روی صورت جدی او ماند:
 _بله؟

 _می دونی ساعت چنِد، که اومدی بیدارم کنی؟
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ماه منیر چارقدش را با دسررت کمی صرراف کرد و پایینش را میان انگشررتانش 
 الند:چ

 _نه آقا.
 _حاال که اومدی و بیدارم کردی، برو بیار دیگه.

 _روم سیاه، می خواین بخوابین. من باز طرفای ظهر میام سر می زنم.
 _الزم نیست، برو بیار.

 _چشم.
 _با مادرت حرف زدی واسه موندنت؟

 _بله.
 _خب؟

 _بابام که وقتی شنید، انگار عروسی ننه ش بود!
گاهش کرد با اخم ن ند  آرش  لب تهی کرد و پشرررت هم، چ قا که او از ترس 

 ببخشید سر هم کرد.
 _درس خوندی؟

 _نه آقا، دو تا ده دورتر یه مدرسه بود ولی بابامون نذاشت برم.
می گه دختر نباید درس بخونه، فقط باید شرروهرداری یاد بگیره و بچه بزرگ 

 کنه.
ه رای فرزندانی که باز این تحجر و عقب ماندگی باید راه نجاتی پیدا می کرد ب

پای تعصبات کورکورانه ی پدران و مادران شان، زندگی شان در حال تباه شدن 
 بود.

 _می خوای سواد یاد بگیری؟
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 چشم هایش می درخشید:
سم مدرسه و درس  شه اگه ا ست دارم ولی بابام من رو می ک _بله آقا، خیلی دو

 بیارم.
 یه بار گفتم، سیاه و کبودم کرد.

ون آفتابه لگن رو بیار اگه نمی خوای تا ظهر همین جا وایسررتی به _فعاًل برو ا
 تماشا!

 ماه منیر ذوق زده در را به هم کوباند و رفت!
 آرش سری تکان داد، در حال در آوردن لباسش بود که در با شتاب باز شد.

ماه منیر با چشررم به دنبال آرش گشررت و با دیدنش در آن وضررعیت، با دسررت 
 صورتش نشاند و رو گرداند: ضربه ی محکمی روی

 _خاک تو سر من، خدا مرگم بده.
آقا حواسم نبود، اومدم بگم سردار ملک خان برای صبحانه رفته تو مهمونخونه 

 و منتظر شماست.
 آرش دکمه های سر آتینش را بست:

 _باشه، حاال برو بیرون.
شسته ن_آقا جسارت نباشه، یه غول بیابونی هم از صبح کله سحر در اصلی باغ 

 و منتظر مونده با شما حرف بزنه.
 _اونم اومد به تو گفت؟

 _نه آقا، وقتی از خونه راه افتادم دیدمش. دیدم غریبه ست، پرس و جو کردم.
 پشت چشمی نازک کرد:
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 _با یه من عسلم نمی شد خوردش.
 منم گفتم پشت در اصلی بمونه تا هر وقت شما اجازه دادین بیاد.

 بده، یادم نمیاد بین اونا دستور دادنم نام برده باشم. _گفتم کارام رو انجام
 سر ماه منیر که پایین آمد، حوصله اش سر رفت.

 با بی حوصلگی گفت:
 _دو ساعت قبل دست و صورتم رو شستم، نیازی به لگن نیست.

 برو بیرون، به اون پسرم بگو یه مرد بره صداش بزنه و بگه بیاد.
 _باشه چشم.

 تن کرد و با بستن ساعت مچی اش از اتاق خارج شد.کت راه راهی را به 
 امروز سرش بسیار شلوغ بود و باید به همه ی امور می رسید.

تا پیگیری  که معرفش ملوک بود،  با امین  قه ی سررردار و حرف زدن  بدر از 
سیده  شان ر ضرری که به خرمن های گندم  ضعیت کانال های آب و تخمین  و

 بود.
**** 

شررده بود، خوش نداشررت کسرری در جمعی در مورد از بحث مادرش کالفه 
 ازدواج نکردنش سخن به زبان بیاورد.

 _آرش تا کی می خوای این جوری بمونی؟
 _تا هر وقت صالو بدونم.

ایراندخت که از یکدندگی پسرررش به سررتوه آمده بود، عصررا زنان به او نزدیک 
 شد:

 _دختر ته تغاری داییت چه ایرادی داره که تو نه میاری؟
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 آرش اختیار از کف داد و صدایش باال رفت:
ست دوز  سک پارچه ای د سالمه، اون دختربچه هنوز با عرو سی و پنج  _من 

 مادرش بازی می کنه!
 این تفاوت سنی رو نمی بینید؟

بدی و همون جور که می خوای  به خودت عادتش  _چه عیبی داره، می تونی 
 بزرگش کنی تا به فرمانت باشه.

 مان بابا بودی؟!_تو همیشه به فر
 ایراندخت لبه ی تخت چوبی پسرش نشست و نفسی تازه کرد.

 دلیل این سرسختی آرش از زیر بار ازدواج نرفتن را نمی دانست.
 _تو االن خان همه این مردمی، باید وارث داشته باشی یا نه؟

شه، امیربهرام قبل از من زحمتش رو  شکل همه حل می  _اگه با وارث آوردن م
 کشیده!

سی  شه که ک سر تو باید با سن. پس پ شنا سم برادر خان می  _اون رو همه به ا
 نتونه چشم طمع بدوزه به مال و منالی که از هدایت خدا بیامرز رو زمین مونده.

سته کننده را فقط  شید، این بحث خ ست و نفس عمیقی ک ش شت میز ن آرش پ
 یک قهوه می توانست پایان بخشد.

ین جا موندنی هسررتم، فقط یه مدت می مونم تا _من نه وارث می خوام و نه ا
 همه چی روبراه بشه.

_آرش تو چطور از رفتن حرف می زنی وقتی می دونی پسررر ارشررردی و باید 
 جای بابات رو پر کنی؟
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 _جای اون رو اگه قراره پر کنم، همین مدلی من رو بخواین.
سررر هر  من خودم رو سررند زنگوله دار نمی کنم که دسررت یه زن بسررپرم و اونم

 سال نشده، یه توله واسم پس بندازه!
 این حرف اول و آخر منه، دیگه نمی خوام حرفی بشنوم.

 _آرش؟
 _خسته م، می خوام بخوابم.

 امروز به حد کافی با همه سر و کله زدم.

 این هم نوعی بیرون کردن محترمانه بود.
ه قرار ایراندخت دسررت از تالش بر نمی داشررت، باید او را در عمل انجام شررد

 می داد تا نتواند به مخالفت برخیزد.
 نگاه دیگری به آرش انداخت و بلند شد.

صدای مجدد  شنیدن  صله گرفت اما با  ست و پلک های آرش از هم فا در را ب
 در، عصبی تر از قبل حرف زد:

 _حرفم عوض نمی شه، بهونه واسه رفتن دستم نده!
شب در به آرامی روی پاشرنه چرخید و دالرای با سرین ی قهوه رأس سراعت ده 

 وارد اتاق شد.
 چهره اش متعجب بود اما فقط سالم کوتاه و مختصری داد.

 _سالم.
 _قهوه تون رو آوردم.

 _بذارش.
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ست آرش روی میز قرار داد و در حال  صله از د سینی را با فا دالرای بی حرف 
 برگشتن بود که سؤال آرش او را در جایش میخکوب کرد:

 ن سردار خشکت زد؟_امروز چرا با دید
ترس به دل نازک دالرای نشست، از همان صبح تب کرده بود و اگر این دستور 

 قهوه ی شبانه نمی بود، حتی از در خانه ی عمه اش هم بیرون نمی آمد.
 _دلیل خاصی نداشت.

 _رنگت شده بود رنگ میت، اون رو از کجا می شناختیش؟
ه با خان اون جا حشررر و نشررر _تو خونه ای که بودم، چند باری دیدم شررون ک

 داشتن.
 _واسه همین ترسیدی؟

 نمی توانست لب از لب باز کند، هنوز هم جانش ایمن نبود.
با همه رفت و آمد  _همین جوری تعجب کردم از این که همه جا هسررتن و 

 دارن.
 آرش سری تکان داد اما مشهود بود که قانع نشده است.

روستای پایین، تو و اون دختره ی خنگ _فردا می خوام برای اسب سواری برم 
 و صادق همراهم میاین.

 _من چرا؟
 _قهوه تمرکز من رو باال می بره، اون جا می شه واسم آماده کنی.

دالرای که با شررنیدن اسررب سررواری، دلش برای ایل و تاخت و تازهای اسررب 
 سواران تنگ شد؛ به ناچار پذیرفت.
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ارین هوا معلوم نمی کنه شرراید بد _فردا لباس مناسررب بپوش، لباس گرمم برد
 شد.

 _بر می داریم.
 _می تونی بری.

 _برای بردن فنجون کی بیام؟
 _اگه عجله داری بمون.

باره بیاید و نه این که  دالرای در برزخ گیر افتاده بود. نه عالقه ای داشرررت دو
 روبروی این مرد خشک و خشن بنشیند اما چاره ای نداشت.

 اگه اشکال نداشته باشه. _همین جا منتظر می مونم
 آرش لم داد:

 _نداره.
 دالرای روی زمین نشست و دامن کوتاه لباسش را پایین تر کشید.

 _تو ایل اسب سواری یاد نگرفتی؟
 سرش را باال آورد و با افتخار گفت:

 _بلدم.
 _در چه حد؟

 _در حد و اندازه ای که خان این ده رو پشت سرم جا بذارم!
 ا تحقیر به او نگریست:آرش پوزخندی زد و ب

_واسرره شررکسررت دادن من، باید عمری سررواری بگیری که بتونی پا به پای من 
 اسب ِبَدونی.

 _اگه این کارو کردم و پیش افتادم، چی؟
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 آرش چهره ای متفکر به خود گرفت:
_اگه بردی، می تونی کار تو آشررپزخونه رو کنار بذاری و به هر کاری دوسررت 

 ل باشی.داری برسی و باهاش مشغو
 مک ی کرد تا از تأثیر کالمش اطمینان یابد:

ستی می تونی برای خودت برداریش و  سبی هم که خوا سب من، هر ا _به جز ا
 سواری کردنت هم آزاد می شه.

دالرای جمله ی اول آرش را نادیده گرفت و اما دومی را نمی توانسررت نشررنیده 
 بگذارد.

 زبانزد ایل و مردانش بود. اسب سواری از تفریحات همیشگی اش و مهارتش
 لبخندی به غایت شیرین زد:

 _قبوله.
_فردا لباس مناسب بپوش که وقتی باختی، باید کاری رو که من ازت می خوام 

 انجام بدی.
لحظه ای مردد شد اما با یادآوری آن حصار شکستن، سری به معنای موافقت 

 تکان داد.
 _پس شب زود بخواب که فردا بهونه دستم ندی.

شعله ور کرده بود، را د شوق اتفاق فردا در تنش آتشی  الرای نگاه گرمش که از 
 به آرش دوخت:

 _من زن باختن نیستم.
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آرش نیمچه لبخندی زد و خود را برنده ی از پیش مشخص شده ی مسابقه می 
 دانست.

 قهوه اش را با سرخوشی نوشید و دالرای برای بردن سینی جلو رفت.
 مخصوآ خان این جا می شی...!_وقتی باختی، ندیمه ی 

شمار  سب از  شدن یه ا _من نمی بازم پس دنبال یه ندیمه ی دیگه و به فکر کم 
 اسب های اصطبل تون باشین.

 شب بخیر.
آرش بی هیچ سررخنی، مسرریر خروج دالرای از اتاق را زیر نظر گرفت و برای 

 اولین بار از این جا بودنش کمی خوشحال شد.
 اسب زیبایش، انرژی زیادی به وجودش بخشید. هیجان مسابقه دادن با

 باید روی این دختر را کم می کرد و سر جایش می نشاند.
گوشرره ی لبش باال رفت و با خیالی آسرروده از برد فردا، بعد از تعویض لباس 

 هایش؛ به خواب فرو رفت.
**** 

سب، روی تنش می  سوار بر ا شه  سی بود که همی شیدن لبا دالرای در حال پو
ید و خورشید نشانه دار زمین می شد و به خورشید میان آسمان فخر می درخش

 فروخت.
سری بلندی روی آن را  شت و رو سرش گذا جومه را به تن کرد، َلَچک را روی 

 پوشاند.
 موهای جلوی سرش را فرق باز کرد که کمی بیرون از روسری افتاد.

 د.رنگ های شاد هر تکه از لباسش، لبخندی روی لبش نشانده بو
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 در حال برداشتن گیوه هایش بود که در باز و ملوک وارد شد.
 با دیدن دالرای در آن لباس، کمی با شیفتگی نگاهش کرد.

دختر برادرش زیبا و در چشررم بود، با این که به عمرش فقط دو الی سررره بار 
 برادرش را دیده بود اما حس تنفری نسبت به او نداشت.

 پر نشاطی زد:دالرای با دیدن عمه اش، لبخند 
 _سالم عمه.

 ملوک دست روی زانویش گذاشت و روی کناره نشست.
 _سالم، لباس شهر خودت رو پوشیدی.

 _آره با این لباس همیشه پشت اسب نشستم.
 _مگه باید االنم پشت اسب بشینی که پوشیدیش؟

 _بله.
 با تعجب به چهره ی گلگون دالرای زل زد:

 _با اجازه ی کی؟
را به دسررت گرفت و بقچه ی لباس هایش را سررر جایش  دالرای گیوه هایش

 برگرداند.
 _خان.

 _آرش اجازه داد؟
 _بله.

صیغه ی  سواری  سب  _تو که فقط با نیش و کنایه باهاش حرف می زدی، این ا
 جدیِد؟
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_خان گفتن باید باهاشررون مسررابقه بدم و هر کدوم مون که بردیم، به شرررطش 
 برسه.

 س هایش را کمی زیر و رو کرد.ملوک صندوقش را باز کرد و لبا
 جعبه ی کوچک نقره ای رنگی بیرون کشید و قفل آن را باز کرد.

 دالرای قصد رفتن کرد که ملوک گفت بماند.
 منتظر به عمه اش زل زده بود و با گوشه ی آویزان روسری اش ور می رفت.

 ملوک اشرفی طالیی برداشت و جعبه را کنار پایش گذاشت:
 _بیا این جا.

 رای گیوه هایش را روی زمین قرار داد و به طرف عمه اش رفت.دال
روبرویش نشررسررت و ملوک اشرررفی را که به شررکل پالکی در آمده بود، با 

 سنجاقی به روسری اش وصل کرد.
 _چیز زیادی برام نمونده ولی این یکی رو از من یادگار داشته باش.

 بود، بوسه ای روی دست دالرای که دیگر همه جوره تبدیل به زنی ایلیاتی شده
 ملوک نشاند:

 _ممنونم عمه.
 ملوک رویش را بوسید:

_خیلی به آرش نزدیک نشو که از جنس سوزوندنه، من بزرگش کردم ولی وقتی 
 حرفی رو بزنه دیگه ازش بر نمی گرده.

اگه شرررطی گذاشررته پس مواظب باش چون اون پسررر بی فکر کاری رو انجام 
 نمی ده.
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باش. شرراید آرش بداخالق باشرره اما منصررفه ولی بقیه  امانتی، مواظب خودت
 شون پدر صاحب بچه رو در میارن.

 نمی خوام مشکلی برات پیش بیاد که نتونم کاری انجام بدم.
ستم داره ولی اون االن  شتر دو حرفم برای آرش خریدار داره چون از مادرشم بی

 خان و بزرگ این جاست.
 نداشته باشه.کاری نکنی که حرفم پیش اونم خریدار 

 _چشم حواسم هست که از حدم بیشتر نرم.
 ملوک دستی روی گونه ی دالرای کشید و بدرقه اش کرد:

 _برو که آرش از بدقولی بدش میاد.
دالرای سررری تکان داد و بلند شررد. گیوه ها را پوشررید و کمر راسررت کرد برای 

 شکست دادن کسی که با ادعاهایش خود را از پیش برنده می دانست.
ست  ساختمان بود، با دیدن ظاهر دالرای؛ د هر کس که در محوطه ی بیرونی 

 از کار می کشید و او را برانداز می کرد.
 الوان بودن لباسش، چشم را به دنبال خود می کشاند.

 _اون دختِر کیه ماه منیر؟
 ماه منیر که دهانش باز مانده بود، به زحمت به حرف در آمد:

 لی ببین چه به خودش رسیده._همون دالرای خودمونه و
رقیه نان های پخته شده را روی َمْجَمع گذاشت و رویشان را با سفره ای پشمی 

 پوشاند:
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شمی  شه چ شاید از خان گو سمون توفیر داره،  _این که ظاهرش با ما زمین تا آ
 می خواد که خودش رو نو نوار کرده.

 دختر آرومیه._اون خان که من می شناسم، محل سگم بهش نمی ده ولی 
 تو مطبخ کمک دست مادرمه، برادرزاده ی ملوکه.

رقیه که صورتش از شعله ی آتش درون تنور سرخ شده بود، چانه ی نان دیگری 
 برداشت و آن را با فرزی پهن کرد و سیخ به آن زد.

از ظرف کنار دستش هم کمی آب روی سطح نان پاشید تا بعد از پخت کاماًل 
 براق شود.

ملوک رو دوسررت داره، شررایدم این دختِر فکر کرده می تونه توجه  _خان خیلی
 جلب کنه.

 ماه منیر از کناره ی تنور فاصله گرفت و پایین پرید:
 _منم قراره باهاشون ده پایین برم.

 رقیه نان را به دیواره ی تنور چسباند:
_خوش به حالت که می ری بیرون این خونه و عمارت، من به دلم مونده یه بار 

 پام رو از این جا بیرون بذارم.
 ماه منیر پشت لباسش را تکاند و به راه افتاد:

شبم  ست، حداقل این جا خورد وخوراکت فراهِم؛  _اون بیرونم م ل همین جا
 جا واسه خوابیدن داری.

 من رفتم تا خان نیومده و سرم داد نزده.
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ت بعد از فو رقیه به سررالمتی گفت و به پخت نان ادامه داد، سرره سررالی بود که
شوهرش میان یک دعوا؛ با اجازه ی هدایت خان در این خانه به کار پخت نان 

 می رسید.
نان هایش با روغن محلی، بو و طعمی داشررت که حتی ایراندخت ایراد گیر و 

 آرش عنق هم با لذت می خوردند.
**** 

 آرش لباس سوارکاری اش که از همان سفرش همراه آورده بود، پوشیده بود.
جلوی آیینه ی اتاقش در حال شررانه زدن به موهایش بود که تقه ای به در اتاق 

 خورد.
می دانست ماه منیر نیست چون او انگار همیشه با مشت و لگد به جان در می 

 نشیند!
 _بیا تو.

 دالرای دستگیره را پایین کشید و در را باز کرد.
 _سالم.

 الرای ثابت ماند.چشم های براق و مشکی آرش از درون آیینه روی د
 لباسش بیشتر مناسب میهمانی ها بود تا این که به درد سواری بخورد:

 _از مسابقه دادن پشیمون شدی؟
 _نه.

 _پس باید بگم االن راه میفتیم و وقتی واسه مهمونی رفتنت نیست.
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شما زودتر حرکت  ست دادن  شک شدم که برای  _من مهمونی نمی رم، آماده 
 کنیم.

 نشست: اخمی به چهره اش
 _این لباس مال مهمونیای زنونه ست نه سوارکاری!

 عوضش کن و زود بیا که داره دیر می شه و از اون ور به شب می خوریم.
دالرای نگاهی گذرا به لباس خود انداخت و نگاهی به چشررمان منتظر آرش 

 کرد.
 قصد نداشت لباسش را عوض کند:

 می بینید، سوار اسب شدم و _لباسم مناسبه و من همیشه با این چیزی که تنم
 تو کوه و صحرا تاختم.

 اخم نگاه آرش کم نشد اما دیگر حرفی نزد.
برس موهایش را روی طاقچه ی اتاقش گذاشررت و بی حرف و توجه، از کنار 

 دالرای رد شد.
دالرای که همچنان دستش روی در مانده بود، تکانی به خود داد و با فاصله ای 

 د.پشت سر آرش به راه افتا
ماه منیر که با داد زدن هایش، حواس همه را پرت کرده بود؛ همه جا به دنبال 

 صادق و سورچی سرک کشید.
 _چه خبره؟

 ماه منیر با ترس از صدای بلند آرش، به عقب برگشت:
 _سالم آقا، ببخشید دارم دنبال اون پسره ی بیکار می گردم.

 نه از درشکه خبریه، نه از صادق پسر ممدلی.
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در تصمیمش تجدید نظر می کرد، شیطنت این دختربچه خارج از فضای باید 
 تحمل او بود.

 _اونا بیرون منتظرن، این وسط تو فقط گوش همه رو کر کردی.
که از برخورد  بدی  با حس  به چهره ی آرام دالرای کرد و  ماه منیر نیم نگاهی 

 آرش به او دست داده بود، بی صدا ماند.
 _بریم؟

نگاه های زیردستان و کارگران عمارت به خودش و لباس های آرش بی توجه به 
 تنش، راه افتاد.

ست و  ش شانه اش ن ست دالرای روی  شده بود اما د شیمان  ماه منیر از رفتن پ
 کنار گوشش گفت:

جه نکن، بریم دو نفری امروز رو بیرون از این قفس  تار تلخ شررون تو به رف _
 خوش بگذرونیم.

 اش به لباس های دالرای نگاه کرد:ماه منیر با کنجکاوی ذاتی 
 _لباسات خیلی قشنگن.

 _دوست داری؟
بار، از نظر  ندمین  پای دالرای را برای چ نه ای سرررتا با ذوق کودکا ماه منیر 

 گذراند:
 _خیلی.

 _وقتی برگردیم، یه دونه عین همین برات می دوزم.
 _راست می گی؟
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 _آره، حاال بیا بریم تا دوباره صداشون باال نرفته.
ماه منیر راضرری از این دوسررتی شررکل گرفته، قضرراوتش در مورد دالرای را به 

 فراموشی سپرد.
 آرش با در دست گرفتن افسار اسب، به درشکه نزدیک شد.

صادق با دیدنش، دست از جابجا کردن وسایل ضروری همراه شان برداشت و 
 جلوی روی او ایستاد:

 سر می زنید؟ _آقا فقط تا ده پایین می رین یا اطراف جنگلم
ناهار می  به می مونیم و  پایین دسرررت می ریم، ظهر تو همون کل تا ده  _فقط 

 خوریم.
 _چشم آقا.

 _با اسب میام، شما دخترا رو با همین درشکه ببرین.
 فقط بمونید تا یه اسب دیگه هم از میرآخور بگیرن.

 _اسب برای کی؟
 نداشت: اسم خاآ آن دختر روی زبانش نچرخید، عالقه ای به بیانش

 _برای برادرزاده ی ملوک.
صررادق به آن طرف چشررم دوخت، لباس کاماًل متفاوت دالرای؛ او را از تمام 

 دخترهای آن نواحی متمایز می کرد.
 سرش را پایین انداخت و نگاه گرفت.

 _آقا با اجازه تون من برم به اسماعیل بگم اسب رو بهش بده.
 برای رفتن دیر نشه._برو ولی معطل نکنید، زودتر بیاین که 

 _چشم.
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دالرای با چرخیدن درون اصطبل و چشم دوختن به اسب ها، دلش برای اسبی 
 که داشت تنگ شد.

 برای حفظ آبرویش، از آن اسب هم گذشت تا با فرار؛ شرافتش لکه دار نشود.
 اسب سیاه رنگی توجهش را جلب کرد که کمی بی قرار بود و شیهه می کشید.

ست روی ه صادق را دالرای د سماعیل و  شت و نگاه متعجب ا سب گذا مان ا
 به روی خود نیاورد.

 با اسب ناآرام و آماده به َیراقش بیرون آمد.
ماه منیر بی توجه به حضور مردان، به سمت دالرای و اسب دوید که باعث بی 

 قراری بیشتر اسب شد و دست دالرای برای متوقف شدنش باال آمد.
 بد قلِق. _ماه منیر سریع نیا، یکم

 _خاک تو سرم، پس چرا انتخابش کردی؟
 اسب آقا بهترین اسب این جاست، می بازی.

دالرای به پشت سر ماه منیر نگاه خونسردی انداخت و چشم هایش در چشم 
 های یخ آرش قفل شد.

 لب هایش تکان خفیفی خورد:
 _اسب وحشی راه اسب رام رو می بنده.

 را روی هم به معنای تفکر فشرد: ماه منیر با رعایت فاصله، لب هایش
 _چه می دونم، من که تا حاال سوار نشدم.

 _بریم.
 کنار هم به راه افتادند و آرش قسمت باال آمده ی زین را گرفت.
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ستاده  سبش مطیعانه ای ست، ا ش شت و روی زین ن با چابکی پا روی رکاب گذا
 بود و سرش را تکان مختصری به طرفین داد.

 درشکه راه اومدن کنار نمیاد، چطور می بندیش؟_اون اسب با پشت 
پایش روی رکاب  یک  فت و  باالتر گر باسررش را  کث، دامن ل دالرای بی م

 نشست.
 _اسب به هوای راِکِبش، آروم و قرار می گیره.

با گرفتن لگام اسرررب و زین کوهه، خود را باال کشررید و بی کمک روی زین 
 نشست.

رقیبی توانا، گذراندن روز خوبی را به چشررمان آرش برق گرفت و با پیدا کردن 
 خود نوید داد.

 _راه بیفتین.
 ماه منیر هم سریع پشت درشکه نشست.

صدای آرش  شد که  شکه آویزان با شت پاهایش از در از همان کودکی عالقه دا
 وادارش کرد خود را جمع و جور کند.

 _مطمئنی تو وقت شوهر کردنت شده؟!
 یکی باید بزرگت کنه!

سن و _این که  ست داری زندگی کنی،  شی و اون جوری که دو شاد با بخوای 
 سال کم و زیاد نمی طلبه.

 آرش نیمرخ دالرای را از نظر گذراند و با پا به پهلوی اسب ضربه ی آرامی زد.
 _دید و اعتقادت به یه زن ُامی و بی سواد نمی خوره!
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ی  با پنجه با حرکت درشکه، دالرای افسار اسب را میان مشتش نگاه داشت و
 پا به اسب ضربه ای زد و در کنار آرش به حرکت آمد.

شغول کار زراعت و یا چیدن یونجه های تازه بودند؛ با  شاورزانی که م در راه، ک
 دیدن خان و زنی با لباس های رنگارنگ، با شگفتی دست از کار می شستند.

 می نمودند.با چشم مسیر آن ها را تا جایی که از نگاه محو می شدند؛ دنبال 
یقینًا فردا پچ پچ هایشرران به گوش عمارت نشررینان می رسررید و واکنش نشرران 

 دادن ایراندخت غیر قابل انکار بود.
 آرش به جلو نگاه می کرد و جواب سالم کشاورزان را با تکان سر می داد.

 دالرای نیز با سری برافراشته، کشیدگی قامتش را به رخ می کشید.
 و ول کردی و این جا اومدی؟_چرا طبیعت و صحرا ر

 مرگ پدرت، فکر نمی کنم دلیل اصلی یا حداقل تنها علتش باشه.
باهوش بودن آرش را نمی شد دست کم گرفت اما دالرای نمی توانست اعتماد 

 کند.
_شرراید این وسررط اجباری بوده اما گفتنش زیاد به من و شرررایط امروزم کمک 

 نمی کنه.
شیه ی جاده نگاه  آرش همچنان با حفظ آرامش، به سبز و زیبای حا سر سیر  م

 می کرد.
 پاکی هوا، به ریه هایش جانی دوباره می بخشید.

کمی اطالعات گرفتن شرراید سررؤال هایش پیرامون حضررور این دختر جوان را 
 جواب می داد:
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 _گفتی سواد داری، برای اونم معلم داشتی؟
 ه._پدرم خوندن و نوشتن یادم داد، می گفت به دردت می خور

 اما چون ییالق و قشالق می رفتیم، خبری از مدرسه رفتن نبود.
 فقط چند تا کتاب قدیمی داشتم که از بین وسایل مادربزرگم برداشته بودم.

 شاهنامه و کلیله و دمنه از کتاب های مورد عالقه ی منه.
 اما دو سالی که از ایل جدا شدم، تونستم چند کتاب درسی هم بخونم.

 _چرا جدا شدی؟
 _مجبور شدم خان.

سریع تر حرکت کنند و خودش  شاره کرد  صادق ا آرش به بحث ادامه نداد و به 
 هم به دالرای گفت:

_تا روسررتا با اسررب یک سرراعت راه داریم، توانت برای اسررب َدووندن چقدر 
 هست؟

 _از االن می تونیم شروعش کنیم.
 پوزخندش جان دار و در چشم بود:

 _زیادی به خودت مطمئنی!
 دالرای لبخندی متین زد:

 _و شمام زیادی به خودتون مغرور!
 _صادق؟
 _بله آقا؟

 _ما االن به تاخت می ریم، حواست به اون دختر باشه.
 _چشم، تا کنار همون کلبه ی قبل جنگل می رسونمش.
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 ماه منیر غر زنان گفت:
 _آقا، اگه تند برین من چطوری مسابقه تون رو ببینم و قضاوت کنم؟

 درشت کرد: آرش چشم
 _داور شدی؟

 _پس واسه چی من رو آوردین؟
 _واسه شکستن سکوت با جنبوندن فکت!

 آرش نفس عمیقی کشید و ضربان قلبش برای اسب تاختن باال رفت.
 دستش جایی را نشان داد:

 _از اون درخت َگز که سمت چپ جاده ست، حرکت شروع می شه.
 ه بود، زل زد.دالرای به درخت سه متری گزی که آرش نشان کرد

پایش نمی  به گرد  تا او  تاخت  باد می  پاهایش قدرت می داد و چون  به  ید  با
 رسید.

 _قبول.
آرش سررری تکان داد و با نزدیک شررردن به درخت، هر دو کمی به جلو خیز 

 گرفتند و افسار اسب را با تمرکز در دست گرفتند.
 _شروع.

شدت گرفت و  سب ها  شان به پهلوی ا هر دو با ِهی گفتن ضربه های متوالی 
 حرکت شان را آغاز کردند.

شاورزی و  سیمی از کنار تمامی زمین های ک سرعت هر دو باال بود و چونان ن
 مزرعه داران می گذشتند.
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سر او در حرکت  شت  صله ای نه چندان زیاد پ شتاز بود و دالرای با فا آرش پی
 بود.

 د.به مسیری رسیدند که کمی جاده از یکدست بودن خارج می ش
 جمله ی بلند آرش میان صدای باد در گوش دالرای، نشست:

 _مواظب باش، جاده کم عرض می شه.
 دالرای کنترل اسب را به عهده گرفت و همچنان به تاخت و تاز ادامه داد.
 ضربان قلبش در حال باال رفتن بود و میان سینه اش با شدت می کوبید.

 روی صورتش ریخته بود.روسری اش به عقب رفته و موهای جلوی سر، 
شان از جلوی دیدش به  سر، موهای پری ست تا با تکان دادن  شم ب لحظه ای چ
کناری رود اما با گشودن پلک هایش و دیدن صحنه ی روبرو؛ تنها کاری که از 
دست او بر می آمد، کشیدن ِلگام اسب و چرخاندن سر اسب به سمت راست 

 بود تا با هیچ گوسفندی برخورد نکند.
ست اقد سرش را چرخاند تا واکنش او را از د شتاز،  سریع بود و آرِش پی امش 

 ندهد.
 این دختر واقعًا ادعایش در رابطه با سوارکاری اش را به اثبات رساند.

هنوز مسرریر کوتاه و پیچ پایانی مانده بود که صررردای جید کشرریدن دالرای، 
 نگاهش را به عقب کشید.

 تر جلو رفتن، از حرکت ایستاد.دهنه ی اسب را کشید و اسب با چند م
 آرش سر اسب را برگرداند و به سمت او حرکت کرد.

دالرای با چهره ای درهم، با گرفتن مچ پایش و لمس محل درد؛ دندان هایش 
 را برای باال نرفتن صدایش روی هم سایید.
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 آرش از اسب پایین پرید و به سمت او رفت.
 _ِچت شد؟

 خت و با چشم به دنبال اسب وحشی اش بود.دالرای با درد، سری باال اندا
 آرش روی یک زانو کنارش نشست:

 _کجای پات درد می کنه؟
سب رو  ستی ا شدی و تو جاده ی خالی نتون از کنار اون گِله گوسفند راحت رد 

 مهار کنی؟
 دالرای با چشم های به باران نشسته، سرش را باال گرفت.

 را پوشانده بود.موهای ریخته روی صورتش، نیمی از چشمانش 
 _اسب رم کرد، روبروش توی جاده مار دید.

 آرش نگاهش را از چشمان ابری او گرفت و گوشه ی دامن دالرای را باال برد.
شلوار پر چینش را کمی باالتر کشید و دست دالرای روی انگشتان مردانه اش 

 نشست.
 و بیرونمتوجه ُمَعذب بودنش شررد اما دسررتش را با حرکتی از زیر انگشررتان ا

 کشید و یک وجب دیگر شلوار را باالتر برد:
به  یدی، پس می تونی بفهمی دکترم و می تونم  مدرک من رو د گه رو میزم  _ا

 پات یه نگاه بندازم.
دامن دالرای با نشستن دست آرش روی قسمت ضرب دیده، میان انگشتانش 

ست دیگرش را زیر دندان ها شتی د سمت گو  یشبا تمام قدرت چین خورد و ق
 گرفت.
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 از ضعیف بودن و ابرازش بیزار بود.
 _پیچ خورده، باید جا بندازمش.

 _این جا؟
 _اگه با جا هم مشکل داری، پاشو تا یه جای مطمئن برسیم!

 _منظورم اینه که وسط جاده ایم، شاید کسی پیداش شه.
 _با گاو و گوسفند زیرمون می گیره یا خِر بارِکش؟!

 نگاهی به پشت سرشان انداخت.دالرای حرفی نزد و آرش 
برخالف میلش دسررتش را جلو برد تا دالرای با کمک او از جا بلند شررود اما با 

 عقب رفتن او، دستش بین راه متوقف شد.
 _خودم رو با دستام می ِکشم این کنار.

 دو دستش را حائل بدنش کرد و خود را به سختی به عقب کشید.
 هم از تک و تا نیفتاد. نفسش به شماره افتاده بود اما باز

آرش کت سرروار کاری اش را از تن در آورد، چاِک پشررت آن را گرفت و به دو 
 طرف کشید تا پاره شود.

نگاهی به دور و اطراف انداخت تا دو تکه چوب هم بتواند پیدا کند که دالرای 
 او را مخاطب قرار داد:

 ه._چوب نازکم باشه خوبه، اون درختای جلو شاخه هاشون نازک
 _باید یه کم برم جلوتر، شاید بشه تیکه چوب بهتر گیر آورد.

 می تونی تحمل کنی؟
 _می تونم.

 اسب آرش از جایش تکان نخورده بود اما از اسب دالرای خبری نبود.
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چند متری رفت و با چشررم چرخاندن، توانسررت چند تکه چوب مرطوب پیدا 
 کند.

 کارشان فعاًل با همان ها راه می افتاد.
 َتم زیاده؟_صبرِ 

 دالرای با چیزی که در ذهنش نقش تاریکی و سیاهی زد، گفت:
 _هست.

آرش کنارش نشررسررت، چوب ها را با کت دو نیم شررده اش نزدیک دسررتش 
 گذاشت.

پای دالرای را در دسررت گرفت، اما می دانسررت پایی که جا انداخته می شررود 
 دردش به قدری هست که این دختر نتواند تحمل کند.

وشرره ی لباسررت رو بین دندونات بگیری وگرنه ممکنه زبونت رو گاز _بهتره گ
 بگیری.

 دالرای پایین پیراهن بلندش را باال کشید و در دهانش گلوله کرد.
 _حاضری؟

 دالرای سر تکان داد و آرش گفت:
 _نشد که ندیمه ی خان بشی!

همزمان با گفتن جمله اش و پرت شرردن حواس دخترک، پایش را با قدرت هر 
 دست پیچاند تا سر جایش برگردد.دو 

صدای فریاد دالرای پشت آن تکه از پیراهنش خفه شد اما اشک هایش باریدن 
 گرفت.
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 _تموم شد، زود خوب می شه.
چوب ها نازک بودند، برای هر طرف دو چوب برداشرررت و با کمک پارچه ی 

 کتش دور ساق پای دالرای بست.
 بشونم روی اون و ده پایین برسونمت._حاال ما موندیم و یه اسب، باید تو رو 

 دالرای به سختی پرسید:
 _راه زیادی مونده؟

 _اون اندازه ای هست که با پای پیاده هیچ جا نمی تونم ببرمت.
 دالرای نم اشک روی گونه هایش را گرفت:

 _ندیمه تون شدم، نبردم.
 _ولی نباختی که ندیمه ی من بشی.

 ه کرد:دالرای با تعجب به چشم های آرش نگا
 _اگه من از اسب نیفتاده بودم، شما برده بودین. به خاطر من برگشتین.

 آرش بی تفاوت بلند شد و دهنه ی اسب را گرفت:
 _معلوم نبود تا رسیدن به ده، من بازم جلو می موندم.

صررردای ملوک در ذهنش زنگ می زد، که گفت آرش بداخالقی می کند اما 
 منصف است.

 ایین کشید تا روی پایش را بپوشاند.حرفی نزد و دامنش را پ
 آرش این بار دست دراز کرد و او به ناچار دستش را گرفت.

 با کمک بلند شد و تمام وزنش روی پای چپش افتاد.
 _وزنت رو بنداز روی شونه ی من.

 _خوبه.
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 آرش با اخم و تشر حرفش را زد:
 _منم نمی خوام بهم بچسبی که غرایزم برطرف شه!

 تونم روی اسب سوارت کنم.اون جوری نمی 
دالرای دسررت چپش را روی شررانه ی پهن آرش گذاشررت و با دسررت راسررت، 

 برآمدگی جلوی زین را گرفت.
 با کمک او پای چپ را باال آورد و روی رکاب قرار داد.

 _یه لحظه این حالت بمون تا اون یکی پات رو از روی زین رد کنم.
 سوار شد. باألخره او را نشاند و خودش هم پشت سرش

سب به او نزدیک تر  سار ا شید، اما آرش با گرفتن اف دالرای خودش را جلوتر ک
 شد و کنار گوشش زمزمه کرد:

_هشت سال فرنگ بودم و همه مدل زن دیدم، ولی حسی واسه تحریک شدن 
 ندارم.

 پس درست بشین تا از رو همین اسبم با هم پایین نیفتادیم!
 _دستوِر؟

 ترسویی م ل تو، آره دستوِر!_واسه کله شق و 
 دستانش دور بازوهای دالرای پیچید و اسب با ضربه ی پایش به حرکت افتاد.

**** 
 در حال خوردن ناهاری بودند که حکیمه خاتون برایشان درست کرده بود.

بماند که ماه منیر با دیدن پای دالرای چه داد و بیدادی راه انداخته بود و باز هم 
 ، ساکتش کرده بود.صدای فریاد آرش
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 صادق گوشه ای جداگانه کنار سورچی نشسته و در حال لقمه گرفتن بودند.
آرش که تنها چیزی از گلویش پایین نمی رفت، کنار دالرای نشست و ماه منیر 

 هم خود را دعوت کرد.
 _میگم حاال چطور باید برگردیم؟

 یعنی میای پشت درشکه پیش من بشینی؟
 ستش را پایین گرفت و با چهره ای ناراحت گفت:دالرای لقمه ی کوچک د

 _آره ولی کاش می تونستم اسب رو پیدا کنم.
 _پیدا می شه، چون اسب عمارت رو هیچکس نمی تونه واسه خودش برداره.

 مگه نه آقا؟
 آرش گاز دیگری به لقمه ی پر و پیمان دستش زد:

 _اون االن تو اصطبل بسته ست.
 _واقعًا؟

 الرای میان موج شادی اش، نشست.نگاهش روی چشمان د
این دختر برایش پر از راز بود و میل به کشف شدنش را داشت اما این برخالف 

 خواسته ی همیشگی قلبش بود.
نتوانست خوشحالی نشسته در مردمک چشم هایش را که کندوی عسل دورش 

 را گرفته بود، زائل کند:
 _واقعًا.

 شتیاق می خورد.لقمه ی دوم دالرای بزرگ تر بود و با ا
 ماه منیر هم از سرحالی تنها دختر همراه شان شادتر شد.

 _نمی شه یه سر جنگلم بریم آقا؟
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 _نه.
 _آخه...

 _نه دو حرفه، ولی تو مغز تو فرو کردنش؛ کلی حرف!
شان گره زد و تا پایان  سبز کنار سر شده اش را به علف های  ماه منیر ذوق کور 

 خوردن شان صدایش در نیامد.
به مرز سررکوت  که نکن گفتن آرش، او را هم  پایش ور رفت  با  دالرای کمی 

 رساند.
هیچ کس حرف نمی زد و آرش فقط به چشررمه ی آبی نگاه می کرد که بچگی 

 هایش را با اسبش آن جا گذرانده بود.
 همیشه توجه هدایت خان را داشت و روی پای خودش بزرگ شده بود.

 _خان کی بر می گردیم؟
 این که نگاهش را از منظره ی روبرویش بگیرد، گفت:آرش بی 

 _خسته شدی؟
 _نه ولی شما شاید کار داشته باشین.

 _ندارم، اگرم داشته باشم می مونن واسه فردا.
 ماه منیر سقلمه ای به دالرای زد و کنار گوشش پچ پچ کرد:

 _هدایت خان دو کلمه حرف می زد، این یکی آقا به زور یک کلمه!
 جریمه ش می کنه! شاید دولت

 دالرای لبخندی زد و ماه منیر که اعتراضی ندید به حرف زدنش ادامه داد:
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_اگه بدونی یه بار چی شررد، رفتم تو اتاق آقا که یه حرفی رو بزنم؛ لباسررش رو 
 در آورده بود و منم عین این چشم سفیدای خاک به سر شده نگاش می کردم!

ولی آقا عین خیالشررم نبود که من اون  باز من یه ذره حیا کردم و خجالتم شررد،
 جا وایستادم!

 چهره ی دالرای گلگون شده بود و به لحن بانمک ماه منیر آرام می خندید.
 _چی داری می گی که این یکی سرخ شده؟

 با این که نگفته معلومه غیبت یه بدبخت رو می کنی!
 ماه منیر نگاهی به چهره ی خونسرد آرش انداخت:

 به اون نمی گن که خودش نباشه تو جمع؟_آقا مگه غیبت 
 آرش نیم نگاهی انداخت و مختصر تکانی به سرش داد.

 _پس من غیبت نکردم.
 _چرا؟

ساب  ست، پس غیبت ح سر حرف زدن نی شت  ستم و پ ش چون من این جا ن
 نکردیش؟!

 ماه منیر به صورتش سیلی آرامی زد و دالرای بلند خندید.
با یک حرکت از روی زیلوی زیر کمی گوشررره ی لب آرش هم باال رفت  اما 

 پایشان بلند شد.
 _بریم که شب نمی شه این جا موند.
 صادق جمع و جور کن بر می گردیم.

صالبت آرش؛ از  صدای پر  شیده بود، با  صادق که روی علف های تازه دراز ک
 جا پرید و علف های مانده روی موهایش، لب های ماه منیر را کش آورد.
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 چرا به همه چی می خندی؟_ماه منیر تو 
به پیراهنش  به دالرای نزدیک شرررد و  به خود گرفته بود،  یافه ی خنده داری  ق

 چنگ زد:
 _خیلی موهاش کم از جنگل داره، که جو و یونجه رو آویزون شون کرده؟!

 _بس که حرف می زنی، شب باید واسه درمون درد فکت؛ ضماد درست کنن!
 پاشو کمکش کن تا لب جاده ببرش.

 چشم آقا._
ماه منیر دسررتش را زیر بازوی دالرای انداخت و بلندش کرد اما سررکندری 
ستاد و با هر دو  شت دالرای ای سریع پ سش به آن دو بود؛  خورد، آرش که حوا

 دست بازوهایش را گرفت.
 _از پِس یه کار بر نمیای، فقط زبونت جور کل هیکلت رو می کشه!

 عی کرد تعادلش را حفظ کند:دالرای از حصار دستان آرش جدا شد و س
_تقصرریر ماه منیر نبود، من وزنم رو روی اون انداختم. طفلی نتونسررت تحمل 

 کنه.
 ماه منیر با بغض به آرش و دالرای نگاه می کرد.

 _خودم میارمش، برو یه چیزی پیدا کن که روی شونه هاش بندازی.
 _چشم آقا.

 هی شاکی گفت:ماه منیر که فاصله گرفت، دالرای برگشت و با نگا
 _چرا مرتب جلوی یکی اونم همجنسش خوردش می کنید؟

 چون رعیت و زیر دسِت، آدم نیست؟
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 آرش بی خیال نگاهش را به درشکه و جاده دوخت:
_راه بیفت، از کسرری که ضررعیفه دفاع نکن عادت می کنه و از پِس خودش 

 برنمیاد.
ضعیف و زو سی خودش عقب میفته، وقتی اینقدر  شهاین جوری عرو ؛ درنج با

 پس هنوز بچه ست.
 _یه جور دیگه بهش بزرگ شدن رو یاد بدین.

 آرش دست راستش را در جیب و دست چپش را بند بازوی دالرای کرد.
_درس اخالق رو بذار واسرره وقتی خونه نشررین شرردی و از بیکاری شررروع به 

 شمردن چین دامنت کردی!
 رسید.دالرای زیر لب چیزی گفت و لنگ لنگان به درشکه 

 _صادق دهنه اسب رو نگه دار که حرکت نکنه.
 _رو چشمم آقا.

شد اما  سعی کرد خود را باال بک شت و  شکه گذا ستانش را روی در دالرای د
 نمی توانست.

سر  ماه منیر پیش آمد تا یکی از دسرتانش را بگیرد که با اشراره ی دسرت آرش 
 جایش ماند.

پهلوی او نشررسررت و آرش پشررت سرررش ایسررتاد، یکی از دسررتانش روی 
 چرخاندش.

 تک تک سلول های بدن دالرای منقبض شدند.
 دست چپش را هم زیر زانوان او فرستاد و دالرای را تا روی سینه اش باال کشید.
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سر در گریبان  سورچی که از خجالت  صادق و  شم  دالرای معذب جلوی چ
 فرو برده بودند، آرام صدایش زد:

 _خان...
 وندیم بری باال، این جوری زحمتت کم شد._تا شب باید منتظر می م

ماه منیر با شرریطنت به دالرای زل زده بود، گونه های دالرای؛ رنگ شررکوفه ی 
 گل انار به خود گرفته بود.
 _تو چرا نیشت باز شده؟

 ماه منیر دست روی لب هایش گذاشت تا لبخندش پنهان بماند.
 _هیچی آقا.

ماه منیر ند و  ند و  دالرای را روی درشررکه نشرررا نازکی دور او پیچا هم پتوی 
 خودش هم کنارش نشست.

 _راه بیفتین، فقط آروم حرکت کن که پاش خیلی تکون نخوره.
 منم با اسب کنارتون حرکت می کنم، تا شب طول می کشه ولی اشکال نداره.

 با رسیدن شان، آرش او را تا در خانه ی ملوک رساند.
 از کرد.ملوک سر شب می خوابید، بی صدا در را ب

 _اتاق تاریِک خان، من رو زمین بذارین.
 _ذهنی نمی تونی جای خوابت رو بگی؟

 _چپ، دو قدم دیگه برین می رسین.
 آرش او را روی زمین گذاشت:

 _فعاًل بخواب، فردا میام پات رو معاینه می کنم.
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 دالرای دستش را به دیوار تکیه داد و سرش را پایین انداخت:
 _زحمت شدم.

 سواری خوبی بود. _شدی ولی
 رک بودن آرش، لبخندی روی لبانش نشاند.

 _بخواب، تا فردا.
 آرش بیرون زد و هوا را به ریه هایش دعوت کرد.

شب ها  شم چند نفر که  ست در جیب فرو برد و از پیش چ شده بود، د سته  خ
مراقب عمارت بودند و تا صبح کشیک می دادند؛ عبور کرد و خود را به اتاقش 

 رساند.
از به گرمابه و دوش گرفتن داشت اما این وقت شب نمی توانست منتظر گرم نی

 کردن آب شود.
 لباسش را عوض کرد و با فکر به کارهای فردایش، پلک روی هم گذاشت.

**** 
روزی یک بار به دالرای سررر می زد، وضررعیتش خوب بود اما نگاه های زیر 

که دالرای تا جای زیرکی و حرف های در گوشررِی کارگران؛ باعث می شرررد 
 ممکن از آرش دور بماند.

 آرش اما بی تفاوت به نظر و حرف دیگران، به امور عادی اش می پرداخت.
ساب کردن بار میوه های بهارانه ای بود که از باغات جمع  در اتاقش مشغول ح

 آوری شده بود که چند ضربه ی متوالی و بلند به در خورد.
 بیایی گفت و به کارش رسید.با تصور این که ماه منیر است، 

 ایراندخت با خشم و غضب وارد شد و در را پر صدا بست:
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 _آرش با یه دختر غربتی رفتی تو روستا تاخت و تاز؟
سؤال رفتن آبروی خودت و  فکر آبروی هدایت خدابیامرز رو نکردی، فکر زیر 

 ما رو چی؟
به لحظه آرش از  این تندی صررردای ایراندخت در اتاقش می پیچید و لحظه 

 مادرش، خشمگین تر می شد.
 می توانست همه شان را بگذارد و برود.
 ایراندخت عصا زنان به میز نزدیک شد:

 _چرا ساکتی؟
شکلی داره،  سل مونده و حتمی م من می گم برو ازدواج کن که نگن خان بی ن

 تو می ری اسب سواری اونم با یه دختر ایلیاتی؟
 داد: بس بود حرف شنیدن، باید جواب می

 _مگه خان نیستم؟
 مگه من نباید بگم کی راست بره و کی چپ؟

 _ولی خودت داری غلط می ری!
پس فردا همه جا می پیچه خان ُبوالهوسرره و با دخترای رنگ و وارنگ تو دهات 

 اطراف می ره که مردم تماشاش کنن!
با دو کلمه خام  بات نفرسررتت ولی اونم  با یا، گفتم که  وقتی رفتی ِینگه ی دن
شینم و حرف خاله خانباجی و وراج رو گوش بدم که  کردی و رفتی؛ که امروز ب

 پسر بزرگم با رعیت می گرده و کیف دنیا رو می کنه!
 _بسه.
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چنان صرردای پسرررش بلند بود که مردمک های لغزانش روی چهره ی او ثابت 
 ماند.

ن وراج _تو جاده و مزرعه خبری نبود که کسی بخواد واسه خان ُلُغز بخونه، اگه
 پس حرف شون گوش دادن نداره!

_آرش خودت بهتر از من می دونی با همین یک حرف و دو حرِف که دودمان 
 بزرگ ده به باد می ره، آبرومون به مویی بنده.
 آرش ازدواج کن و زبون رعیت رو کوتاه کن.

 _من به رعیت که نه، به شمام جواب پس نمی دم!
 رین گزینه ست.گفتم من همینم، ازدواج تو مغزم آخ

تا  نه  یاد حرف بز بازم بخوام می رم و مرد می خوام ب با اون بیرون رفتم،  گه  ا
 همون نفسش بشه آخرین هوایی که تو سینه ش می شینه و باال و پایین می شه!

 _آرش؟
 صدای اعتراض ایراندخت با باز شدن یک ضرب در، یکی شد.

 امیربهرام وارد شد:
 _چه خبره این جا؟

 رسیدیم. اومدم تو، صداتون کل عمارت رو برداشته!تازه 
 اتفاقی افتاده؟

_نه اتفاقی نیفتاده، توأم یاد بگیر در هر اتاقی رو که باز می کنی قبلش یه بار در 
 بزنی!

سوم نبود و جزو  سر مر اوقات تلخی آرش، چیز تازه ای نبود اما بحث مادر و پ
 اتفاقات نادر در عمارت بود.
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 چی شده؟ _نمی خواین بگین
 ایراندخت عصایش را روی زمین چند بار آهسته کوبید:

_آرش وادارم نکن تو عمل انجام شده قرارت بدم، خودت درستش کن قبل این 
 که خبرش از حد این دو تا روستا رد شه و به گوش بقیه برسه!

 _دیگه حرفی نیست، باید برم سر زمینا.
 مده بود.ایراندخت از این خودرأی بودن آرش به ستوه آ

 امیربهرام هم پشت سر مادرش خارج شد و در را بست.
از رقابت و مسرابقه اش به هیچ وجه پشریمان نبود، با این که آسریب دیدن پای 
شبانه ی  ست دادن قهوه های  شدنش و بالطبع از د شین  سبب خانه ن دالرای 

 آرش شده بود.
شای محوطه ی عم شت پنجره به تما شید و پ ستی میان موهایش ک ارت و از د

 این طرف به آن طرف رفتن رعیت نشست.
شتند اما ترجیح می داد با برنامه  دالرای و هیچ دختر دیگری برایش اهمیت ندا

 ی خودش زندگی کند تا این که روال خسته کننده ی پدرش را دنبال نماید.
 باید سراغ کارگری می رفت که احتمااًل از این آتش سوزی ها باخبر بود.

 نیر را از پشت در شنید:صدای ماه م
 _خان هستین؟

 _بیا تو.
 ماه منیر وارد شد:

 _آقا اون پسِر با شما کار داره.
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 از پشت پنجره دیده بود که امین وارد عمارت شد.
 _بفرستش بیاد.

 _چشم، آقا می شه امروز دالرای رو با خودم تو باغ ببرم؟
 _چرا؟ خودش خواسته؟

 پریشونه._نه آقا، نمی دونم چرا ناراحت و 
 گفتم کمکش بدم ببرم تو باغ یه هوا به اون سرش بخوره، شاید بهتر شد.

شده بود و چند دقیقه ی قبل علت آن  آرش هم متوجه کناره گیری های دالرای 
 فرار کردن ها را متوجه شد.

 _ببرش ولی تِه باغ نرین، زیاد نباید راه بره.
 دونم چرا نشون نمی دین._رو چشمام آقا، چقدر شما مهربونید ولی نمی 

 _برو دیگه.
 ماه منیر با تشر آرش سریع از اتاق خارج شد.

**** 
 _آقا بیدار شین، آقا تو رو خدا پاشین باغ آتیش گرفته.

 آرش از خواب پرید و مک ی کرد تا چشمانش به تاریکی اتاق عادت کند.
 ید.ی پوشهمچنان چند نفر به در می کوبیدند، از روی تخت پایین آمد و لباس

 در که باز شد، چهره ی وحشت زده ی جالل و صادق و ماه منیر را دید.
 _چه خبره در اتاق رو از جا کندین؟!

 _آقا درختای توت آتیش گرفتن، کل باغ پر از دود و آتیش شده.
 اخمی کرد و در را بست، شلوارش را هم عوض کرد و بیرون زد.



wWw.Roman4u.iR  80 

 

ید که امیربهرام و امیرحسررین را دید که به کارگران دسررتور می دادند و  می دو
 فریاد می زدند.

فاصررله ی چاِه میان محوطه تا باغ زیاد بود ولی می توانسررتند از سررهم آب باغ 
 برای خاموش کردن آتش استفاده کنند.

 _هر چی وسیله دارین که بشه باهاش آب تا پای درختا رسوند، بیارین.
 ش برسه.جالل برو با بیل راه آب رو باز کن که به آتی

 مش موسی هم همپای جوانان مشغول خاموش کردن آتش بود.
 _آرش خان ببین کوتاه اومدنات چه به روز ما داره میاره!

یت  نه ی خودمون امن که تو خو ید بترسرریم  با چه مونم  گه از جون زن و ب دی
 نداریم.

 فقط امیربهرام را کم داشت!
 مک برساند.بی توجه به او، به سمت بقیه رفت تا در مهار آتش ک

 بعد از دو ساعت، با سوختن بیشتر درختان توت؛ آتش خاموش شد.
هر کس گوشه ای نشسته بود و در آن تاریکی، فقط چند ِگردسوز و چراغ دستی 

 فضا را روشن تر می کرد.
صبی تر می  شان او را ع زنان عمارت هم بیرون ریخته بودند و با حرف زدن های

 کردند که گفت:
 ن بیرون؟_شما چرا اومدی

 برگردین اتاقاتون، وسط این همه مرد موندین که چی؟!
 امیربهرام اونا رو ببر تو عمارت.
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 همه ی خدمتکاران با ترس و الل مانی گرفتن به طرف پشت عمارت رفتند.
 مادرش و نسترن هم به همراه برادرانش به خانه برگشتند.
ست  شاره ی د شان فقط ملوک و ماه منیر مانده بودند که با ا آرش، به ناچار راه 

 را گرفتند و به طرف خانه و اتاق شان حرکت کردند.
 به درختی تکیه داد و روی خاک نشست.

دشمنی تا این حد که به مال شان ضرر برسد، نمی دانست از طرف چه کسی 
 می تواند باشد.

 _آقا می خواستم یه حرفی رو باهاتون در میون بذارم.
 سوخته گرفت.چشمانش را از درختان نیمه 

 _چی می خوای؟
 جالل من و منی کرد:

 _من نصفه شبی بی خوابی به سرم زده بود، از اتاق بیرون زدم.
 نفهمیدم ِکی بود ولی یه صدایی به گوشم خورد.

به خیال این که یکی دو تا از نگهبانا دارن با هم حرف می زنن، جلو نرفتم ولی 
ر ولی فکر می کنم انگار دو نفموقع برگشتن؛ صدایی اومد که جدی نگرفتمش 

 با هم دعوا می کردن.
 آرش بلند شد و دستی به لباسش کشید.

 _برو نگهبانا رو بیار این جا، باید ببینم این جا چه خبره.
 جالل به سمت دیگری رفت.

 بعد از گذشت زمان کوتاهی، قدم هایی تند به طرفش آمدند.
 گره ابروانش عمیق تر شد:
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 نگهبان عمارت نیستین؟_شما چند نفر مگه 
 کدوم گورستونی بودین وقتی یکی انقدر راحت می تونه بیاد تو باغ؟

 پول یامفت می گیرین؟
 خوشی زده زیر دل تون؟

صرردا از هیچ کس در نمی آمد، چیزی تا در آمدن صرردای خروس ها و اذان 
 نمانده بود.

 هوا گرگ و میش بود، با خشم به تک تک نگهبانان زل زد.
ر شدن مال بقیه ست، شما باید یه جفت چشم و گوش دیگه م واسه _کر و کو

 مبادا داشته باشین.
 یکی که عقب تر ایستاده بود، قدمی به جلو برداشت:

 _خان، بهادر نیست.
 حرف در دهان آرش ماند، گفت:

 _یعنی چی نیست؟
 _از وقتی داریم آتیش خاموش می کنیم، پیداش نیست.

 خود صبح الل مونی می گرفتین؟_اگه صداتون نمی زدن، تا 
 چند تا چراغ بردارین و کل عمارت و باغ و محوطه جلو رو بگردین.

صرردای دادش، همه را از جا پراند و برای پیدا کردن بهادر مشررغول گشررتن در 
 تمام خانه و باغ شدند.

شاید کار  صور می کردند  شده بود اما هنوز خبری از او نبود، همه ت شن  هوا رو
 که االن پیدایش نیست. خودش بوده
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 صدا زدن ها و دویدن های پی در پی، سکوت باغ را می شکست.
 _آقا...

 نفس نفس زدن هایش اجازه نمی داد حرفش را برساند.
 _نفس عمیق بکش، بعد حرف بزن.

 حالش که روبراه شد، با دست به عقب اشاره زد:
 _بهادر پیدا شد، پشت خونه ی ملوک بود.

 رده، االن الم تا کام حرف نمی زنه.اون دختِر پیداش ک
 آن دختر همان دالرای بود دیگر، نه؟

 از مدل خان بودنش در آمد و به سمت خانه ی ملوک دویدند.
 چشمش که به او افتاد، قدم هایش هم از حرکت ایستاد.

 چهره ی مبهوت و بی روو دالرای، وادارش کرد به سمت او برود.
 یره مانده بود.روی زمین نشسته و به نقطه ای خ

رد نگاهش را گرفت و چشم روی هم فشرد تا حالش بد نشود، وضعیت جنازه 
 مشمئز کننده بود.

 _آرش مادر، کی داره بال سرمون میاره؟
این دختر تکون نمی خوره، منم که با این زانو درد؛ نمی تونم دسررتش رو بگیرم 

 که نگاه نندازه.
 تر شد.چشمان گریان ملوک را دید و فکرش مشغول 

 _من میارمش، تو برو یه رختخوابی چیزی واسش بنداز.
 _باشه مادر، فدای قد و باالت شم.

 خدا شر این مصیبت رو از سرمون کم کنه.



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 _برین دو تا اسب تندرو بردارین و خودتون رو به ژاندارمری برسونید.
 نمی شه بهش دست زد، زن و بچه داره؟

 _بله آقا، دو تا اوالد پسر داره.
 _فعاًل نمی شه با این وضعیت نشونش داد، برین دنبال ژاندارم.

 _چشم آقا.
 رفتند و خودش ماند و دختری که حتی پلک هم نمی زد.

 و جنازه ای که ِمْ له شده بود...!
 _دختر به من نگاه کن.

 نگاهش تغییر نکرد، مردمک های گشاد شده ی چشمانش از ترسیدن بود.
 سرش را به سمت خود چرخاند. دستش را زیر چانه اش برد و

 حرکت مردمک های چشمان دالرای به سمت جنازه را دید.
چانه اش را بیشتر فشرد تا شاید نگاهش از درد به سمت او بچرخد، اما اتفاقی 

 نیفتاد.
 مجبور شد خیلی ناگهانی سیلی ای به صورتش بزند.

صررورت دالرای سرروزش عجیبی گرفت و دو قطره ی درشررت از چشررمانش 
 کید.چ

 _پاشو از این جا، برو یه کم بخواب بهتر می شی.
 دالرای با نگاهی عسلی که حال شیشه ای شده بود، به آرش نگاه کرد.

صدای  ست  شت اما این بار می خوا حرف زدن یا نزدنش به حال او توفیری ندا
 او را بشنود.
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 _حالت خوب می شه، فقط از این جا پاشو.
ا سستی بلند شد اما لرزش بدنش از دید آرش دالرای دست به دیوار گرفت و ب

 پنهان نماند.
 دستانش را روی پاهایش قرار داد و به آرامی بلند شد.

 فشار مسئولیت اجباری اش روز به روز بیشتر می شد.
 دستش را پشت کتف دالرای گذاشت:

 _خودم حلش می کنم، سعی کن بخوابی.
 اد:رویش را برگرداند، با ضعف به لب هایش تکانی د

 _می شه خوابید؟
 آرش تعللی کرد، قدمی پیش گذاشت.

شم دوخت به نگاه خاموش دالرای، باید به او کمک می کرد؛ در خانه ی او  چ
 این اتفاق افتاده بود.

نه اخمش باز شرردنی بود و نه سررخت گیری اش را کم می کرد اما فقط با یک 
 قدم و حرکت، می توانست حال کسی را بهتر کند.

 أخیر باال آمد، روی گونه ی دالرای نشست.دستش با ت
 نه حسی منتقل کرد و نه حسی پیدا کرد.

 فقط لمسی کوتاه و بی حرف بود که شاید دلی را آرام می کرد.
 دستش را پایین کشید و راه را برگشت.

**** 
 _آرش پای ژاندارمری باز شد و هر روز حرفه که پشت سرمون زده می شه.
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ترسیدن و اگه بذاری، نصف خدمتکارا به خاطر ترس شون یه کاری بکن، همه 
 از این جا می رن.

شتر از کم کاریش می لرزونتش، جایی تو این عمارت و  سش بی سی که تر _ک
 خونه نداره.

 _مگه می شه بدون رعیت؟
 خودنویس نوک طالیی اش را روی برگی پرت کرد:

 _اگه مجبور شم، اونا رو هم مرخص می کنم.
 گه می شه؟_برادر من، م

 _داداش پس کی مواظب این جا باشه؟
 به هر دو برادرش با تأسف نگاه کرد:

 _قراره بقیه مواظب ما باشن؟
 از کی تا حاال رعیت هوای خان رو داشته؟!
 گفتم خودم تْه توی این ماجرا رو در میارم.

چند نفر رو فرستادم دنبال چیزی که اگه ثابت بشه، می تونم اونی که پشت این 
 جراهاست رو پیدا کنم.ما

 رو کرد به برادرش:
 _امیربهرام قراره جیپ برسه، تو به جای من برو شهر و تحویلش بگیر.

امیرحسین عصری با مش موسی برو باالسر کشاورزا و ببین مشکل مرز آبی که 
 بین دو تاشون بود و ازش شکایت داشتن سر چی بود.
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مشغول کارن، حرف با اونا راحت  مادر شما برو سراغ زنا و دخترایی که این جا
شته، همین  شه؛ بگو اونی که تو باغ خرابکاری کرده و بهادر رو ک تر پخش می 

 روزا تحویل داده می شه.
 ایراندخت سری تکان داد:

_جهانشرریر و خاله ت امروز قراره این جا بیان، به نظرم بیشررتر برای دونسررتن 
 بگیرن. اوضاع میان تا این که سراغی از خواهر و خاله
 طوری وانمود می کنم که مشکل بزرگ نباشه.

 _خوبه.
 _تو چی کار می خوای بکنی آرش؟

 چشم در چشم امیربهرام لب زد:
 _کار اصلی پای خودِم، اون رو انجام می دم.

 ماه منیر رو صدا بزنین و برین دنبال کاری که بهتون گفتم.
 میزش ایستاد:همه رفتند و ماه منیر وارد شد، در را بست و روبروی 

 _آقا کاری داشتین؟
 _وضعیت اون دختر چطوره؟

 _نه حرف می زنه و نه چیزی از گلوش پایین می فرسته.
 ملوکم حریفش نمی شه، لج نمی کنه ولی گوش به حرفم نمی ده.

 آرش گفت:
 _بگو بیاد این جا، قهوه م یادش نره.

 بی حرف و حدیث میاریش.
 _حتمًا آقا جان.



wWw.Roman4u.iR  88 

 

**** 
 واقعًا هیچ کس نمی دونه نگهبان باغ رو کی کشته؟_ایران، 

ایراندخت استکان کمر باریک چای را به دست گرفت و با پنهان کردن ناراحتی 
 اش از این که باید جواب سؤال همه را بدهد، گفت:

_آرش دنبالش هسررت، همین روزا اونی که زده نگهبان رو کشررته؛ پیداش می 
 کنه و تحویل ژاندارمری می ده.

 گار با هم دشمنی داشتن وگرنه تا حاال از این اتفاقا تو این خونه نداشتیم.ان
 توراندخت سری تکان داد و به جهانشیر چشم دوخت.

 نگاهی که میان شان رد و بدل شد، از دید ایراندخت پنهان نماند.
شمم آب نمی خوره بتونید زود پیداش کنید، اونی که بین  _خاله جان من که چ

 کارشو پیش برده بازم موقعیتش پیش بیاد تکرارش می کنه. این همه آدم؛
ایراندخت به چهره ی ترسرران معصررومه نگاهی انداخت، اثر حرف جهانشرریر 
روی او را باید از بین می برد وگرنه از دسررت شررایعات خدا باید به دادش می 

 رسید.
 _چرا اون جا وایستادی؟
 نمی بینی استکان خالیه؟

 د تا لحنش حالت غر زدن به خود بگیرد:صدایش را پایین تر آور
 _حکیمه حواسش نیست چه کاری رو دست کی بسپره؟!

سر پایین  معصومه شرم زده حواسش را از جمالت جهانشیر گرفت و با همان 
 افتاده و سینی در دست، استکان های چای را برداشت.
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 _دیگه نریزی دختر، باید بریم.
 _کجا برین؟

 ه، از خونه هدایت خدا بیامرز برین؟مگه می ذارم ناهار نخورد
 جهانشیر تکیه اش را از مخده گرفت و پیش آمد.

 لبخندی یک وری روی لب داشت:
_خاله جان یه ده دسررت منه، دایی که مریض شررده همه کاراش رو من گردن 

 گرفتم.
 پسر که نداره، دامادشونم که امیربهرام هست.

کاری که نداره و همه چی روی دوش امیربهرام که سرش با زن و بچه ش گرمه، 
 آرش افتاده.

ست رعیت که بکارن، گفتم  سپردم د ستم نبود و زمینا رو  منم که فعاًل کاری د
 یه ثوابی ببرم و هوای دایی رو هم داشته باشم.

شان  شد، خود را بی خیال ن شیر  شه و کنایه های جهان ایراندخت که متوجه گو
بودن تنها خواهرزاده اش خبر داشررت، داد چون از بی عرضررگی و دائم الخمر 

 پوزخندش را پشت سیاست وجودی اش پنهان کرد:
 _خوبه خاله جان، خدا خیرت بده.

 امیربهرام باید کنار و پشت آرش بمونه.
یه تنه تموم کارا روی دوشررش افتاده، اما جایی که الزمه دو برادرش هواش رو 

 دارن که دلش به اونا گرم باشه.
که سررر و همسررر نداره. وقتش اگه صرررف رسرریدگی به امور _خاله جان، آرش 

 عمارت و باغ و زمینا نشه، پس می خواد کل روز چی کار کنه؟!
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سر یکدندگی آرش  شد و ایراندخت از  شتر و تیزتر می  شیر بی طعنه های جهان
 باید سرش را به طاق آسمان می کوبید!

 نمی زنی؟ _جهانشیر راست می گه ایران، چرا واسه پسرت آستین باال
 صدایش را پایین تر آورد و کنار گوش خواهرش نجوا کرد:

شریک خواب و  صد تا ناز و ادا هم نمی تونه  سنی بگذره، دیگه با  _دیگه از یه 
 تخت یه دختر بشه!

مردا تا یه سررنی دل شررون زن می خواد، از اون بگذره همه حس مردونه ش می 
 خوابه.

عصایش را در دست فشرد تا صدایش  ایراندخت اخمی میان ابروانش نشاند و
 به بی احترامی بلند نشود.

بارش کنم  جا رو نمی خواد، منم نمی خوام اج _آرش خودش دخترای این 
 دخترای بی سواد َخوانین این اطراف رو بگیره.

سب  سه آرش که مدرک دکتری داره منا شون وا خودت که می دونی هیچ کدوم 
 و در شأنش نیست.

شمش رو اینا باز  سرت چ سه پ شینه. تو خودت چرا وا شه، باید به دلش ب نمی 
 دست نمی جنبونی؟

 اونم کمتر از آرش سن و سال نداره، یه ساله بود که بچه ت دنیا اومد.
 توراندخت با نازی به سمت پسرش برگشت و لبخندی روی لب نشاند:

ست مون  ست پیش ببریم تا عروس از د سندیده، باید د سش رو پ سرم عرو _پ
 نرفته.
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 _به مبارکی باشه، کی هست این عروس؟
سم دختر مردم رو زبونا  سکوت نگهش دارم. بهتره ا شه، بذار م _فعاًل تا علنی ن

 و خودش سر چشم نیفته.
 _ان شافالله مبارکش باشه، به خوشی بره پِی بختش. اقبالش بلند باشه.

سر شاره ی  سمان گرفت و با ا شانه ی الهی آمین به آ ستی به ن ز ا توراندخت د
 جایشان بلند شدند.

 اصرار ایراندخت جواب نداد و عمارت را ترک کردند.
ماه منیر که یک ساعت از دِر پشتی فالگوش ایستاده بود، ادایی در آورد و از آن 

 جا رفت.
 ماندگار شدنش در این ملک باعث شده بود از دست پدرش نجات پیدا کند.

بود که نیم سرراعتی از رفتنش به  نزدیک به در اتاق آرش و منتظر دالرای مانده
اتاق می گذشت و حوصله اش سر رفته بود برای این که بداند خان چه کاری با 

 دالرای داشت که او را خواست.
**** 

 _بهتری؟
 دالرای فقط یک کلمه از رمان ورودش به اتاق زده بود:

 _بله.
سه  شد وا شینی، دیدن یه مرده بهونه  سه خونه ن شد وا ؛ عزا گرفتن_پات بهونه 

 برای در رفتن از زیر قهوه درست کردن که دنبال بهونه نیستی؟
 _برای انجام دادن کاری دنبال بهونه نمی گردم.

 کار انجام دادن ننگ نیست.
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 _پس چته که همه دور و بریات رو عاصی کردی؟
دالرای این روزها دلش گیر تنهایی اش بود و روزهای تلخی که پشرررت سررر 

 گذاشته بود.
تاریکی پیش رویش به دنبال نزدیکی کسرری بود که دلش زیر چتر حمایتش در 

گرم شود و عطری شامه اش را نوازش دهد که پشتش غیرت و مردانگی باشد، 
 نه آبرو ریختن و گرفتن خانواده اش!

 _عاصی نکردم، فقط اونی که خواستن نشدم.
 اون مرد رو خدا رحمتش کنه ولی واسه اون عزاداری نمی کنم.

شده آر سوده تر  صدای دالرای بعد از دو روز کمی خیالش آ شنیدن  ش که با 
 بود، پرسید:

 _مشکلت چیه که ُنطقت کور شده و خودت رو زندونی کردی؟
 دالرای به آرامی گفت:

 _بابام رو کشتن ولی به عمه حرفی نزدم.
 چون فقط یه بار دیده بودمش و نمی دونستن چه جوریه.

 _چرا کشتن؟
 ه، من و برادرام رو اون بزرگ کرده.ملوک زن خوبی

_اختالف دو طایفه کار دستش داد، پشت کسی در اومد که همه به چشم قاتل 
 بهش نگاه می کردن.

شت تا خورده  صد ک شب ریخته بودن تو خونه و بابا رو به ق تیر و طایفه ش یه 
 بود، زده بودنش.
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ه همسرررایه مون من اون موقع تو خونه خان بودم و خبرش رو یکی از دخترا ک
 بود، بهم داد.

 _مادرت کجاست؟
 _وقتی بچه بودم گذاشت و رفت، عمرش به دنیا نبود.

 _خواهر یا برادری نداری؟
 بغض پشت بغض گلویش را می آزرد اما آب از سر او گذشته بود:

 _نه، یکه زا بود.
 یعنی چندتایی رو انداخت.

 نداد. یکی شونم که تا روز زایمانش موند، بند ناف َامونش
آرش از پشررت میز بلند شررد و با قدم هایی کوتاه خود را به کتابخانه ی پدری 

 رساند.
سیده  شت و به همراه دیگر متعلقات به او ر چیزی که برای آرش کم از گنج ندا

 بود.
 دستی روی حاشیه ی شاهنامه ی قدیمی کشید و ناگهانی برگشت:

 _می خوای خانم معلم شی؟
 ه با ذوق بلند شد و با فاصله روبرویش ایستاد:دالرای با تعجبی آمیخت

 _من؟
 آرش نگاهی اجمالی به اطراف اتاق انداخت:

 _کس دیگه ای غیر خودت، می بینی تو این اتاق؟
 سریع رو پات بلند نشو، بذار خوب شه.

 دالرای با ذهن مشغولش گفت:
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 _من که مدرک ندارم.
 اال فرستاد:آرش جفت دست هایش را در جیب فرستاد و شانه ای ب

 _سواد که داری، همون کافیه.
 مدرک اگه الزم شد، درستش می کنم.

 می تونی به اسم مدرسه ی شبانه درس بدی.
 دو تا ده باالتر مدرسه هست، ولی به خاطر دوریش بچه هارو نمی فرستن.

ساعت طول می  سه چهار  شون  شت  سر می رن که رفت و برگ فقط چند تا پ
 کشه.

ن عمارت چیزی که زیاد هسرررت زمین بیخود و َلم َیْزرع مسرریر دوره، تو همی
 هست.

 دو تا اتاق می گم بسازن، کوچیکا رو از بزرگترا باید جدا کرد.
کتاباشررونم خودم با لوازم تحریر می گیرم که بهونه نیارن واسرره این که ُوسررِع 

 خرید ندارن و بچه هاشون رو مدرسه نفرستن.
 دالرای لبخندی روی لب نشاند:

 ی خوبه به فکر مردم روستا هستین._خیل
 آرش از کتابخانه فاصله گرفت و خود را به پنجره ی اتاقش رساند.

 دستانش را از جیب در آورد و پشت کمرش قرار داد.
 _به خاطر عقب موندگی پدر و مادراشون، اون بچه ها نباید بسوزن.

ن علف درس که بخونن می فهمن غیر کشرراورزی و جمع کردن ِپهن گاو و داد
 به گوسفند، کارای دیگه ای هست که دنبالش برن.
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 فردا که سری تو سرا در بیارن، واسه همین روستا آبرو و عزت میارن.
 برای گرفتن قلم و دفتر، با خودم شهر میبرمت.

 دالرای با ابروهای باال پریده گفت:
 _من چرا؟

 _حوصله گشتن و خرید دفتر و مداد ندارم، خودت بگیر.
 واسه حساب و کتاب شون میام.من فقط 

با همون راه می افتیم و می ریم  یل بگیره، فردا  امیربهرام رفته ماشررین رو تحو
 شهر.

دالرای که یاد نگاه های تیز و خشررک ایراندخت روی دلش سررنگینی می کرد، 
 روی همان صندلی نشست:

 _راستش مادرتون خیلی از من خوش شون نمیاد، دلیلش رو نمی دونم.
 به جای من ماه منیر رو ببرین؟می شه 

 آرش پرده ی مخملی اتاق را انداخت و نور فضای اتاق یکدست شد.
 به همان نرمی خود را به دالرای رساند:

 _سرت رو وقتی با من حرف می زنی باال بگیر.
شت نگهش  شت و میان م ستش بردا ستمال میان د ست از کنکاش د دالرای د

 داشت.
 آرش هیچ حسی را به دلش منتقل نمی کرد.نگاهش باال آمد و خیرگی 

 _قراره کاری رو به حرف من، واسه بچه های این ده انجام بدی.
به این که یکی ازت خوشررش بیاد و دو تا خوشررشررون نیاد، نمی خواد اهمیت 

 بدی.
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 در ضمن من با اون دختره ی پر حرف تا جهنمم نمی رم!
ر آینده ی عوض شون کنی، به فکبهتره به جای فکر کردن به اتفاقاتی که نمی تون

 ی این بچه ها باشی.
صری با همه حرف می زنم  شو برو به کارت برس تا به وقتش خبرت کنم، ع پا

 که در جریان تصمیمم باشن و دبه در نیارن یا بقیه رو اذیت نکنن.
 دالرای این بار دستش را روی صندلی قرار داد و با کمک آن بلند شد.

 یام._امیدوارم از پسش برب
 آرش عمیق به او نگاه کرد، لب هایش تکان خفیفی خورد:

 _اعتمادم بشکنه، هیچ بهونه و دلیلی اون شکستن رو درست نمی کنه...
 مواظب باش نشکنیش، که خودت تو آتیشش می سوزی!

 دالرای مصمم بود اما با دلهره ای ناشناخته دست و پنجه نرم می کرد.
 .سری تکان داد و از اتاق خارج شد

**** 
آرش به تمام خدمتکاران و کارگران تک به تک چشم دوخت، صدایش را با تک 
سرفه ی کوتاهی صاف کرد و نگاه آخرش روی گوی های عسلی دالرای ثابت 

 ماند و تصمیمش را رسا گفت:
 _همه تون این جا جمع شدین که دو جمله حرف حساب بشنوین.

مدرسرره، تِه همین باغ؛ همه تون به هم از فردا واسرره َعَلم کردن دو تا اتاق برای 
 کمک می دین.
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شتر و  سید، انتظار عکس العمل های بی شش ر صدای همهمه ی آرامی به گو
 تندتری را هم داشت.

سواد داره و به  شناختین، این دختر  _برادرزاده ی ملوک رو همه تون این مدت 
 خواسته ی من؛ معلم بچه هاتون می شه.

رن، همه شررون باید سررواد خوندن و نوشررتن داشررته دختر و پسررر هیچ فرقی ندا
 باشن.

 اولین صدای اعتراض آمیز با کمی لرز به گوشش رسید:
_آقا نمی شرره بچه هام بیان مدرسرره، اگه برن پس رو زمین کی کمک دسررتم 

 باشه؟
 صدای اعتراض دوم و سوم هم گوش هایش را تیز تر کرد:

ه مطبخ و وظیفه ش _خان من دختر مدرسرره نمی فرسررتم، دختر جاش گوشرر
 شوهرداری و بچه بزرگ کردنه.

 مادرش یا من که درس نخوندیم، مگه نتونستیم زندگی کنیم؟
_ارباب نمی شه، پس فردا چشم و گوش دختر و پسر باز شه؛ کی می تونه بی 

 آبرویی و ننگش رو تحمل کنه؟
 _سواد دار شدن باعث می شه بچه هاتون بفهمن فقط دنبال کاشت و درو گندم

 و جو نباشن.
 مگه همه دکتر و مهندسای کشور از تو شهر سر باال آوردن؟

 هر کی تو ده بزرگ شد، باید عمرش به کشاورزی و دامداری بگذره؟
بچه هاتون اجباری باید شرررکت کنن تو کالس، سرراعتایی که مدرسرره تعطیله 

 میان به شما کمک می کنن.
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شین  شه، جریمه ش خونه ن شته با شدن و زمین ازش گرفته هر کی اعتراض دا
 می شه.

شتند اما  شکل دا شان با این قانون جدید خان م شده بود، اک ر صداها بلندتر 
 نمی توانستند قید شکم زن و بچه شان را هم بزنند.

 کار دیگری جز دامداری و کشاورزی بلد نبودند.
به یکدیگر نگاه می انداختند و اعتراض خاموش شان را با چشم هایشان به هم 

 شان می دادند.ن
شمش به دهان آرش مانده  سه برود، چ دل در دل ماه منیر نبود که بتواند به مدر

 بود تا این صداها را در نطفه خاموش کند.
 صدای مادرش هم به گوشش رسید:

 _سواد چه به کار دختر میاد؟
من تو آشپزخونه نه درسای مکتب خونه به دردم می خوره و نه حساب درختای 

 برای شکم خالی شام می شه که واسش سفره بندازم. کاشته شده،
 _ولی من می خوام درس بخونم که پس فردا بچه م نگه مادرش یه بی سواِد.

صدای او عادت  صدایش را در آورد و آرش که زیاد به  شگون حکیمه خاتون  نی
 کرده بود، با شنیدن آخی که گفت؛ نگاهش را به آن طرف چرخاند.

ی مدرسه ساخته شه، مبصر هر دو کالس می شه و به _حکیمه، دخترت از وقت
 دالرای کمک می کنه.

 _آخه باباش...
 _باباش رو حرف من حرفی داشت، بگو بیاد.
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 صدا از کسی در نمی آمد اما آرش مطمئن بود این سکوت ماجراها دارد.
 چرخید و به سمت در ورودی عمارت رفت.

پروانه ها درون دلش به این دالرای از این اجبار شرریرین غرق خوشرری شررد و 
 طرف و آن طرف به پرواز در آمدند.

های پر از هوا و  بار مام اج جای ت تاده،  یه ی این ده دور اف های پر آت بار اج
 ه*و*سپسر یدالله خان به دلش می نشست.

 بی توجه به چشم دوختن بقیه، به طرف خانه ی کوچک ملوک رفت.
**** 

رسررید، چادری رنگی از عمه اش گرفت تا پیغام آرش که توسررط ماه منیر به او 
 روی لباسش بپوشد.

همه ی سرراکنین با دیدن جیپ نارنجی رنگی که توسررط راننده و امیربهرام به 
 روستا رسید، دست از کار شستند.

بعضرری ها که تا به حال رنگ شررهر و ماشررین ها را به چشررم ندیده بودند، با 
 افسوس و عده ای با ذوق چشم نمی گرفتند.

 مه خاتون به دستور ایراندخت تخم مرغ شکاند و گوسفندی قربانی شد.حکی
ست و منتظر دالرای بود، نگاه ایراندخت و برادرانش به  ش شت فرمان ن آرش پ

 دالرای افتاد که در حال سوار شدن است.
قطعًا نمی توانسررت پشررت جیپ بشرریند، کنار آرش جای گرفت و چادرش را 

 جمع کرد.
اخم گره خورد و از امیربهرام و امیرحسین به تعجب باال ابروهای ایراندخت به 

 رفت.
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 _این دختره تازگیا خیلی با آرش می پره، خبریه مامان؟
_می گه کاری بهش نداره ولی توجهش مدام به این دختر بیشررتر و بیشررتر می 

 شه.
 عمری عروس نگرفتم که حاال این پاپتی بیاد زن خان این جا شه؟!

 بره!آرزوش رو به گور می 
امیرحسررین که دلش می خواسررت جا پا جای آرش بگذارد و برای تحصرریل به 

 فرنگ برود، آمرانه گفت:
_دختر بدی نیسررت، تو این مدت ندیدم حرکتی نشررون بده که قصرردش جلب 

 توجه آرش یا بقیه مردا باشه.
تا من زنده م؛ نمی  لدن، ولی  کار خوب راه دل بردن رو ب _دخترای بی کس و 

 قدم به پسرم نزدیک شه. ذارم حتی یک
 امیربهرام از آن ها فاصله گرفت و حرفش را زد:

_پس واسررش یه عروس پیدا کن، قبل این که بخواد خودش دسررت رو کسرری 
 بذاره که شایسته ی خان این ملک و روستا نباشه!

 ایراندخت فکری در سر داشت و قصد داشت به زودی عملی اش کند.
می کرد و راه روبروی هر کدام به دره هایی  با یک تصررمیم دنیای همه را عوض

منتهی می شد که نجات شان از آن سقود، فقط به بند اعتمادی گره خورده بود 
 که چشم هایشان به هم پیوند زده بودند.

 این بین بی گناه ترین شان هم به پای خودخواهی او، تاوان داد...
**** 
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ود و فکر دالرای به نگاه در سررکوت پیش آمده، تمامی حواس آرش به روبرو ب
های خصررمانه ی ایراندخت که به یکباره سرررد شرردنش او را به انجماد می 

 رساند.
او که کاری به کسرری نداشررت، پس چرا هر قدمش برای خودش و اطرافیانش 

 نحسی می آورد؟!
پایشان که به شهر رسید، تفاوت لباس محلی و چادر گل گلی دالرای و کت و 

 چشم می آمد. شلوار آرش بیشتر به
شد، توجه دالرای را به خودش جلب  سخاوت خرج آرش می  نگاه هایی که با 

 کرده بود.
با خرید کتاب و دفتر به تعدادی، به دعوت آرش به رسررتوران کوچکی رفتند که 

 تازه باز شده بود.
آرش بی توجه به محیط اطراف، مشررغول خوردن غذایش بود و دالرای با این 

 شتهای بیشتری غذایش را خورد.بی خیالی او؛ با ا
زمانی که به دعوت عمه اش به این روسررتا آمده بود، با اتوبوس قدیمی که تمام 
مسرریر را طی کرده بود؛ به ورودی شررهر رسرریده و توسررط سررورچی که ملوک 

 فرستاده بود، به این روستا پا گذاشته بود.
تمان شررب به عمارت رسرریدند و از فردای آن روز سرراخت کالس ها و سرراخ

 کوچک و نقلی مدرسه شروع شد.
 آرش مرتب سر می زد و حواسش به کار بود.
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هر شب قهوه هایش به راه بود و دالرای با متانت پس از بردن سینی، به خانه ی 
ملوک می رفت و با نور کم چراغ گردسرروز؛ کتاب های درسرری بچه ها را مرور 

 می کرد.
 مد.این رفت و آمدها به مزاق دیگران خوش نمی آ

برخی خدمتکاران پشت سر دالرای از الابالی بودنش سخن بر زبان می راندند 
 و ایراندخت با رسیدن این اخبار، نفرتش را شعله ور تر می ساخت.

 باید به زودی کاری می کرد تا پای این دختر از عمارت و روستا بریده شود.
سو سه و توجهش به دالرای،  ساخت مدر زن می حمایت هر روزه ی آرش از 

 شد و به تنش فرو می رفت.
سیاهی هایش را  سند  سید و  شید، از راه ر شبی که انتظارش را می ک باألخره 

 امضاف زد.
**** 

 دالرای با ترس به اتاق های مدرسه نزدیک و حجم دلهره اش بیشتر می شد.
آن دو نگهبان همچنان پیش می رفتند، سکوت فضای باغ فقط به صدای شب 

 ی که در ده می چرخیدند؛ می شکست.پره ها و سگ های
صرردا یا اثری از آرش نبود و قدم به قدم به سرراختمان نیمه سرراخته ی مدرسرره 

 نزدیک می شدند.
 لرزش صدایش را پشت گلویش پنهان کرد:

 _من رو چرا آوردین این جا؟
 صدای زمخت و سنگین یکی از مردان در گوشش زنگ خورد:
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 _گفتم که خان کارت داره.
 شب چه کاری با من دارن؟ _این وقت

 اصاًل چرا پیداشون نیست؟
 _تو ساختمون منتظرتن.

 یکی ایستاد و دیگری به راهش ادامه داد.
دالرای با تردید گام هایش را می شمرد و از حصار ساخته شده میان آن دو مرد 

 هیچ خوشش نمی آمد.
 دلش راه نمی آمد و گالش پایش به سختی روی زمین کشیده می شد.

 حرکت ایستاد، نفس هایش تند و پر صدا بود. از
 _اگه این جا هستن، بگین خودشون بیرون بیان.

 مردی که عقب تر از آن ها گام بر می داشت، هلی به تنش داد:
 _برو جلو.

شت؛ چگونه  سباند، در آن تاریکی پر از وح شت پای به زمین چ دالرای با وح
 فرار می کرد؟ به کجا؟

 پیچید و او را کشاند.دست مرد دور بازویش 
ست و با هم  ش ست مرد دوم روی دهانش ن دالرای با تمام وجود فریادی زد و د

 او را ِکشان ِکشان بردند.
 زور دخترانه اش به دو مرد قوی هیکل نمی رسید.
 ناله هایش زیر دست درشت مرد، خفه شده بود.

 ز داشرربوردآرش که بی خوابی به سرررش زده بود، یاد مدارک ماشررین افتاد که ا
 جیپ برنداشته است.
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 به آرامی از پشت میز بلند شد و کتی روی شانه هایش انداخت.
 با در دست گرفتن چراغ گردسوزی از عمارت بیرون رفت.

 باید به امین یادآوری می کرد زودتر تصدیقش را بگیرد.
به نظر مرد قابل اعتمادی می آمد و می توانسرت او را راننده ی شرخصری خود 

 کند.
 هر چند که معتقد بود سکوت انسان ها را دو دسته می کند.

 یا زیادی مرموزند و یا زیادی خوب و آرام!
شاخه های  سه تن از مردان خانه از  سایبانی پارک کرده بود که دو  جیپ را زیر 

 بلند نخل و پایه هایی از چوب مهیا کرده بودند.
شب شد، دا شین باز  ورد را زیر و رو کرد تا سوییچ را در قفل چرخاند و درب ما

 بتواند سند ماشین را پیدا کند.
کمی که چراغ را جلوتر برد، بین چندین کاغذ سررفید دسررتش به پاکت خورد و 

 برداشت.
دو مرد به او شرربیخون زده بودند و او فقط ضررجه می زد و صرردایش به بیرون 

 ساختمان نیمه کاره نمی رسید.
درازی نکند اما توانش چقدر و تا  به خود می پیچید تا دسررتی به عفتش دسررت

 کجا بود؟
 آرش در ماشین را بست و به سمت خانه رفت.

قدمی  این روزها سرررحال تر بود، همین که برای آینده ی بچه های روسررتا 
 برداشته بود؛ کمی از خود راضی تر شده بود.
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 باید فردا سری به مدرسه می زد، اما قدم هایش پیش تر نرفت.
 د، راه به سوی مدرسه کج کرد.خوابش که نمی آم

دالرای جانی به تن نداشررت، لباسررش که دریده شررد؛ به حال مرگ افتاد و روز 
شد و نفس  سرش تکرار  سر گذرانده بود، در  سر یدالله خان از  سیاهی که با پ

 هایش را بیشتر به شماره انداخت.
نور چراغ دسررت آرش که به مدرسرره نزدیک تر می شررد، حواس یکی را جمع 

 رد.ک
 _یکی داره میاد این طرف.

دسرتش از روی دهان دالرای سرر خورد و گریه ی ُپر صردایش با هوای بلعیده 
سی  سش در نمی آمد. هر کجا که بود، ک شد. جان از تنش رفته و نف شده بلند 

 پا پیش می گذاشت تا او را از زنده بودنش سیر کند و عفتش را لکه دار کند.
ستش را مجدد روی دهان شت که به دلیل تاریکی هوا، کمی  مرد د دالرای گذا

 فضا ماند تا دالرای بتواند دستش را گاز بگیرد.
 سیلی به صورتش زد و دستش را محکم روی لب های او فشرد.

 _پاشو بریم اگه گیر بیفتیم حساب مون با خان و بقیه ست.
سر و گوشی آب بده، اگه کسی این طرف نیاد کار رو تموم کنیم وگرنه ردا ف _یه 

 باید جواب پس بدیم.
 یکی از آن دو بلند شد و بدون چراغ، به صداها گوش سپرد.

 واقعًا صدای پا می آمد، به طرف آن ها برگشت:
 _صدای پا این طرف میاد.

 پاشو اگه گیر بیفتیم، زنده نمی مونیم.
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 مرد دیگر هم مردد شد و با گوشه ی دامن لباس دالرای ور رفت.
 با آن دهانش را بست:تکه ای جدا کرد و 

تا دور  که  ند  هاش رو  بب پا تا و  یار و دسرر چه در ب پار که  یه تی باش  _زود 
 نشدیم،صداش در نیاد.

 هر دو با سرعت دست و پایش را به همراه دهانش بستند.
از پشررت سرراختمان دویدند تا به دیوارهای پشررتی باغ برسررند و خود را نجات 

 دهند.
 با کنجکاوی به آن سمت رفت.آرش که صدای ضعیفی شنیده بود، 

شت  سگ هایی که پ صدای پارس  چراغ را باالتر گرفت اما خبری نبود، حتی 
 باغ بسته بودند هم نمی آمد.

 به قسمت ورودی ساختمان مدرسه رسید که هنوز دری نداشت.
کالس سررمت چپی را نگاهی کرد و لبخند کمرنگی در این تاریکی روی لب 

 هایش جا خوش کرد.
 ور را که دید ترسید.دالرای ن

 اما کسی به سراغش نیامد، شاید کسی راه نجاتش شود.
 هر چقدر تقال کرد، نتوانست دستانش را آزاد کند.

 با پاهایش روی زمین می کشید تا شاید صدایی هر چند ضعیف ایجاد شود.
آرش پا عقب کشررید که خارج شررود، چراغ را پایین گرفت اما در حین خروج؛ 

 خورد. صدایی به گوشش
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شدنش را  ساس  شت اما به دودلی اش فائق آمد و ح شک دا صدا  شنیدن  به 
 جدی گرفت.

 برای رعایت جانب احتیاد هم که شده؛ سر زدنش ایرادی نداشت.
 سمت کالس کناری رفت، خبری نبود.

 چراغ را باال برد و دیدن پارچه ای صورتی رنگ توجهش را جلب کرد.
 به دو چشم عسلی خیس رسید.با گره ابرو، جلوتر رفت و چشمش 

 با چرخاندن چراغ و دیدن وضعیت دالرای، سینه اش سنگین باال آمد.
 به سمتش رفت و چراغ را کنار پایش گذاشت.

 دست برد و پارچه ی روی دهانش را پایین کشید.
 صدای گریه های بلند دالرای، هوش از سرش پراند.

 _این جا با این وضع؟
ست حتی جمله اش  شده به تنش؛ خون نمی توان را کامل کند، لباس های پاره 
 هر مردی را به جوش می آورد.

شمش را از لباس نیمه پاره ی تن  ضجه های این دختر نگاه پر خ شوکه بود اما 
او گرفت. دالرای خود را با همان وضررعیت در آغوش کشررید تا تمام حیا و 

شم این خان نبازد و چوب حراج به آبرویش نخ ورد.آرش به شرمش را پیش چ
 آرامی دست و پاهایش را باز کرد اما صدای دالرای پایین نمی آمد.

 مجبور بود دست روی دهانش بگذارد اما آرامش نمی شد.
 _دالرای آروم باش، هیچی نیست.

 هر چی بود تموم شد.
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و می دانست که هیچ چیز تمام نشده و دردسر تازه ای پیش آمده است که نمی 
 ز آن بگذرد.توانست به هیچ وجه ا

 دالرای جان َکند تا حرفی بزند.
 _گفتن... گفتن شما...

وسررط هق هق خفه ی گلویش، تارهای صرروتی اش می لرزید و کلمات تبدیل 
 به جمله نمی شدند.

 _آروم باش، بعد حرف می زنیم.
 می دانست آرش از هیچ خطایی نمی گذرد.

شود. صورش به هم بریزد و نگاهش به او عوض  ست ت ستش  نمی خوا با لرز د
تاریکی روی خود دید،  که در آن  گاه خیره ی او را  ید. ن ما ترسرر را جلو برد ا

 دستش روی دست های آرش نشست:
 _به خدا گفتن... شما من رو کار...

 چانه ی لرزانش را گرفت و شمرده تر اما عصبی تر حرف هایش را زد:
 _خوب شو بعد حرف بزن.

 .اول نفس عمیق بکش، بعد بگو چی شده
 _گفتن با من کار دارین، این جا...

 اخم گره شد به چهره اش، او دالرای را نخواسته بود.
 _من کاری نداشتمت، اگه کار داشتم که ماه منیر رو می فرستادم.

 کی اومد دنبالت؟
 به سکسکه افتاده بود، لب زد:
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 _دو تا مرد...
 _یه لحظه بمون االن بر می گردم.

 نمی کرد.ولی دالرای دستش را رها 
ناچار او را بلند کرد، کت را از روی شررانه هایش برداشررت و تن بی لباسررش را 

 پوشاند.
 او را در آ*غ*و*ش گرفت، می دید که  پاهایش توان راه رفتن ندارند.

 به خانه ی ملوک رسید و با شدت به در کوبید.

 چراغ میان دو انگشت دستش، تاب می خورد.
 اش را پوشید.ملوک از خواب پرید و روسری 

 _اومدم، سر آوردی مگه؟
 _ملوک زودتر بیا.

 با شنیدن صدای آرش، دلش ریخت.
 با ناتوانی به سمت در رفت.

سخت  سوی او  شمان کم  باز کرد و دیدن چهره ی آرش میان تاریکی برای چ
 بود.

 با دیدن دالرای و وضعی که داشت، به صورتش سیلی زد:
 _خدا مرگم بده، این دختر چی شده؟

 _بذار بیارمش تو خونه، بعد سؤال پیچ کن.
ملوک کنار رفت و آرش با در آوردن کفش هایش، دالرای را به اتاق برد و زیر 

 نور چراغ، روی رختخواب ملوک خواباند.
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_حواسررت بهش باشرره تا من برگردم، برم سررراغ نگهبانا که امشررب این طرف 
 نبودن.

سری ست  ملوک با بیچارگی به دالرای زل زده بود،  تکان داد و آرش چراغ به د
 رفت.

کمتر از پنج دقیقه تمامی نگهبانان جمع شرردند و آرش با صرردایش میخکوب 
 شان کرد:

 _کدوم گوری بودین؟
 _خان شما گفتین نگهبانی نمی خواد، ما اومدیم بخوابیم.

تا صرربح  ندین و  بانی  که گفتم نگه ندیدم  َجَدم خ پدر  به گور خودم و  _من 
 باشه.خرناسه تون هوا 

 همه با تعجب به هم نگاه می کردند تا این که رحیم به حرف آمد:
 _از طرف خانم پیغوم دادن که شما گفتین.

 خانم؟
 مادرش؟

**** 
آرش با خشم در اتاق مادرش را گشود، صدای گامهای بلندش چنان طنینی در 

 اتاق داشت که ایراندخت ناغافل از خواب پرید و روی تخت نشست.
 _آرش؟

سررؤالی و پر از حرف ایراندخت هم تأثیری روی کم شرردن شررعله ی صرردای 
 خشم او نداشت.
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 _چی شده نصفه شبی؟ نمی گی قلبم از کار می افته با این مدل اومدنت؟
پشت چهره ی شکسته ی مادرش، چه بود که او نمی توانست صدایش را کنترل 

 کند:
الناسرری پیش نمی _گفتم وقتی بخوام کاری رو انجام بدم، به حرف هیچ احد 

 رم حتی شما.
 گفتم یا نگفتم؟

ایراندخت با دهانی نیمه باز به صررورت بی حس و پر خشررم پسرررش چشررم 
 دوخته بود که او سخن از سر گرفت:

جدی  یا حرفم رو  یا خودم  _گفتم چیزی بین من و اون دختر نیسرررت ولی 
 نگرفتی.

 صدایش بی نهایت بلند شد:
 _گفتم یا نگفتم؟

ل مانده بود به پسرررش بابت داد زدنش، بتوپد یا برای آرام ایراندخت مسررتأصرر
 شدنش؛ مدارا کند؟!

سرت که خان  شب خرج پ سه این که تو اوهاِمت اون دختر خودش رو یه  _وا
 این در و دشت شده، نکنه؛ سپردی آبرو و حی یتش رو ببرن؟

 اگه اون بی آبرو می شد، آبروی من نمی رفت؟
 شرف من نمی رفت؟

 فریادش، خارج از توان ایراندخت بود.کنترل صدای 
امیرحسررین که اتاقش در مجاورت اتاق مادرش بود، با شررنیدن صرردای داد و 

 بیداد؛ از جا پرید و با همان وضعیت آشفته از اتاقش خارج شد.
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میانه ی راه صدای پایی را شنید. برگشت و امیربهرام را دید که چراغی در دست 
 کرد.داشت و او را به اسم صدا 

 نسترن هم با در آغوش داشتن الیار، پشت سر شوهرش قدم بر می داشت.
 _چه خبره نصفه شبی؟

 _نمی دونم، منم تازه بیدار شدم.
 فکر کنم مامان و آرش دارن بحث می کنن.

 هر دو شتابان به سمت در اتاق نیمه باز و فضای نیمه روشنش پیش رفتند.
 دن آرش روی مادرش را دید.امیرحسین در را کامل باز کرد و خیمه ز

 _آرش؟
 فکش منقبض شده و شقیقه هایش نبض گرفته بود.

حتی در دورترین سررلول ها و یاخته های مغزش هم نمی توانسررت تصررور کند 
 مادرش تا به این حد می تواند خطرناک باشد!

 _آرش چی شده نصفه شبی اومدی سر وقت مامان؟
 در جواب امیربهرام گفت:

ه من رو بی غیرت و بی رگ فرض کرده و شده قاضی واسه _از خودش بپرس ک
 حکم دادن و آبروی بی گناه رو بردن!

امیربهرام متوجه نشررد، با سررردرگمی به چهره ی مادرش که در روشررنایی نور 
 چراغ؛ بی رنگ جلوه می کرد زل زد:

 _مامان چی می گه؟
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مه رو ه تو چی کار کردی که شازده ت نتونسته تا صبح صبر کنه و نصفه شب
 زابراه کرده؟

 ایراندخت آب دهانش را بلعید!
که روی بردن آبرو و  ندازه ای فکر نکرده بود  مان ا به ه به رگ غیرت پسرررش 

 حی یت دالرای تمرکز کرده بود.
 نسترن بازوی امیربهرام را گرفت و نگاهش را متوجه خود کرد.

مت ان آبی به سپسرک غرق در خوابش را به آغوش او سپرد و برای برداشتن لیو
 تخت رفت.

 لیوان را پر از آب کرد و کنار ایراندخت نشست.
 لیوان را باال گرفت و وادارش کرد دو جرعه بنوشد.

 _بخور عمه، راه نفست باز می شه.
آرش کل اتاق را از این سررر تا آن سررر می پیمود و صرردای نفس های بلندش، 

 نشان از ناآرامی اش می داد.
 ک شد و دست روی شانه اش گزارد.امیرحسین به او نزدی

 _آروم باش، قلبت می گیره با این همه غضب و عصبانیت.
به دو شررراهی  ید واسررش مهم می بود، همه آبروی پسرررش رو  با که  _اونی 

 فروخت!
 _آرش بس کن.

صرردای لرزان و ناراحت ایراندخت خط می انداخت روی غیرتش م ل آب، به 
 جوی رفته اش!

 شروع کردی، من شروع کنم؟ _چیزی که تو با َتَوهم
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 قدم اول رو خودت برداشتی، ولی من تمومش می کنم.
 _می خوای چی کار کنی آرش؟

شت رعیت،  شق یه م ستم اون دختر هر روز به بهانه ی درس و م من نمی خوا
 خودش رو تو بغل تو بندازه!

 فقط خواستم....
 آورد:آرش َجری تر شد و دست باال آمده به معنای سکوتش را پایین 

 _به چه قیمتی؟
 ایراندخت دندان هایش را روی هم چفت کرد:

 _به قیمت این میراث، کمه؟
 آرش جلو آمد:

_خودم با همین دسررتا کل این بنا و باغ رو آتیش می زنم که دیگه حرصرررت 
 بخوابه و چوب حراج به آبروی مردم نزنی!

ستاد، حتی امیربهرام هم مانده بود در ای ست ای سی گرفت و را سانف چه  ن وانف
 کاری باید پیش ببرد تا مادر و برادرش آرام شوند.

 رویش را به طرف امیرحسین گرداند:
 _با نسترن برین و دالرای رو این جا بیارین.

 زیاد حالش روبراه نیست، ولی هر جور شده با ملوک بیارینش.
 امیرحسین نگاه پر سؤالی به او انداخت که صدایش را باال برد:

 امیرحسین؟_کر شدی 
 گفتم برین بیارینش، نسترن برو کمکش کن.
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نسترن با چشم هایی نگران به امیربهرام زل زد، پلک روی هم گذاشتن او را که 
 دید؛ همراه با امیرحسین از اتاق خارج شد.

 امیربهرام که جو متشنج را از نظر گذراند، به مادرش چشم دوخت.
ت از پسرش، به بی سیرت کردنش باور نمی کرد برای جدا کردن دختر یک رعی

 راضی شود.
 _چطور تونستی؟

شه اش برعلیه خودش به جواب رسیده بود، نای توضیح دادن  ایراندخت که نق
 نداشت.

روسررری اش را روی موهای گیس شررده اش انداخت و دسررت روی سرررش 
 گذاشت.

یان  پا به نفع آن دختر  بازی او را  که پسرررش بخواهد  ید  باورش نمی گنج در 
 .بخشد

 شاید انتظار داشت که از او عذرخواهی کند، کاری که محال بود انجام دهد.
 او ایراندخت بود.

محال بود به رعیت و زیر دسررتش باج بدهد، باز هم باید روبروی پسرررش می 
 ایستاد.

 آرش گوشه ای به دیوار تکیه اش را داده بود.
 رد؟مغزش در حال انفجار بود، ازدواج کردنش را چگونه هضم می ک

ولی می دانسررت آن دختر گناهی نداشررت که با آمدنش به این سرررا و خانه، 
 جانش به خطر بیفتد و آبرویش لگدمال شود...

 باید جلوی او هم سفت می بود تا نتواند حرف روی حرف بیاورد.
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سین با  شد و امیرح ستوه آورده بود، در باز  شان را به  شت زمانی که همه  با گذ
 ف و سخن وارد شد.چهره ای گرفته بی حر

 نیم نگاهش هم به مادرش نیفتاد، شرمنده بود.
 با صدای پا، آرش تکیه از دیوار گرفت و منتظر به در چشم دوخت.

 دالرای با کمک نسترن و ملوک وارد شد، بی حالی اش مشهود بود.
صدای نفس  سرش حتی برای لحظه ای باال نیامد، به دامنش چنگ زده بود و 

 نمی رسید.هایش هم به گوش 
 لباس صورتی رنگ پاره اش عوض شده بود.

دو خدمتکار که شرربانه به ایراندخت سررر می زدند تا حالش را بپرسررند هم، به 
 همراه ماه منیر پشت در ایستاده بودند.

 اخم میان ابروان ملوک لحظه ای از صورتش جدا نمی شد.
 رفت.اگر آرش به داد نرسیده بود، هستی امانت برادرش بر باد می 

نگاهش به چشمان پر از غضب ایراندخت نشست، این زن برای حفظ غرور و 
 مکنت و دارایی اش نزدیک بود دالرای را قربانی کند.

 _آرش چرا اینارو این جا جمع کردی؟
 آرش چشم از دالرای گرفت و به مادرش نگاه کرد:

 _اگه خیلی خوشحال می شی، همین جا جلوی همه بهت می گم.
حاکم شد و او بی توجه به عواقب تصمیمش، دستش را سمت سکوت محض 

 دالرای نشانه رفت:
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با این دختر ازدواج می کنم؛ می خوام ببینم کی می خواد من رو از این  _من 
 کار نهی کنه؟!

شمام بوده ولی با این کارت؛ خودت و  سر چ ستی، احترامتم  مادرم بودی و ه
 جایگاهت رو با هم پایین کشیدی.

 ره اش را روی شقیقه اش فشرد:انگشت اشا
 _تو مغزم...

 و باز هم اشاره اش روی سینه اش نشست:
 _تو قلبم...

 چشم دوخت به نگاه ناباور و شوک زده ی دالرای:
 _ملوک، مقدمات عروسی رو زودتر فراهم کنید.

 به همین زودی تو این خونه عروسی رو راه می ندازم.
 ی پسرانش را شکست:صدای فریاد ایراندخت، دیوار ُبهت زدگ

_آرش من نمی ذارم یه بی سر و پا، یه بی اصل و نسب و بی خانواده واسه خان 
 این ملک وارث بیاره.

 آرش به دالرای نزدیک شد و بازویش را گرفت.
 تن دخترک زیر دستش لرزید:

ستون  شک نکن که از همین دختر وا شم،  شته با سلی دا شه من ن _اگه قرار با
 ...!نسل و پشت می سازم

 ایراندخت با توان مانده اش فریاد زد:
 _تموم عقایدت رو به خاطر لجبازی با من زیر پا می ذاری؟

 این ارزشش رو داره؟
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لب تر کنی،  که منتظرن  که گفتی دلت زن نمی خواد وگرنه این همه دختر  تو 
 پدراشون دو دستی تو َطَبق می ذارن و واست با افتخار می فرستن شون.

 این که ازش حمایت کنی، می خوای عروست شه؟ اون وقت واسه
 می خوای واست توله پس بندازه؟

 فکر کردی من می ذارم بچه ی یه رعیت، خان این ده و آبادی بشه؟
شد، نفس به نفس با او لب  آرش بازوی دالرای را رها کرد و به مادرش نزدیک 

 زد:
که ب به این  خوام یکی از _من جنس ارزون و ُبنجل تنم نمی کنم، چه برسررره 

 همون جنس رو همخوابم کنم!
 مگه آرزوی ازدواج من تو دلت نمونده بود؟

 مگه هر روز روی مغزم نبودی که یکی رو پسند کنم؟
حاال پسررند کردم، خواسررتگاری نمی خواد چون مال همین خونه سررت ولی 
شت باألخره زن  سبه آر شن می گیرم که به دلت بچ شبانه روز ج سش هفت  وا

 می گیره...!
 که باورت شه من کاری رو می کنم که با عقلم جور در بیاد نه با دل تو و بقیه.

 ایراندخت حتی قادر به فرو بردن آب دهانش هم نبود.
مردمک های فراخش روی چهره ی سرررخ آرش مانده بود و حرف در دهانش 

 نمی چرخید.
 گهآرش با همان ناراحتی به سررمت ملوک برگشررت، دالرای را به زور سررر پا ن

 داشته بودند.
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 _ماه منیر بیا توأم کمک شون بده، ببرینش تو اتاق من؛ اون جا بمونه تا بیام.
 شوکه شده، معاینه ش می کنم.

 این را گفت و بی هیچ حرف اضافه ی دیگری، از اتاق خارج شد.
 هوای آزاد می خواست، روی دلش سنگین بود.

 ا دلش از مادرش پر بود.با این اوضاع، باید سختگیرانه تر عمل می کرد ام
از این که دسررت روی غیرتش گذاشررته و او را به هیچ شررمرده بود، عذاب می 

 کشید.
فکرش را هم نمی کرد پای حرفی بخواهد ِبایسررتد که هیچ گاه به آن فکر هم 

 نکرده بود.
باید به وضعیت دالرای می رسید، چند نفس عمیق و بلند کشید و به سراغش 

 رفت.
**** 

میدش را از چهره ی رنگ پریده ی دالرای گرفت و توجهش را به آرشی نگاه ناا
 داد که گوشه ای نشسته و حرف از دهانش خارج نمی شد.

یا این که  نمی دانسرررت اصرررار آرش برای این ازدواج فقط برای لجبازی بود 
 امیدی به تقالی دل پسری داشت که عمری خود زحمتش را کشیده بود...

، جوانی اش را در این خانه پای نهال وجودش به پیری آرش جان و عمرش بود
 رساند.

شب درد می کرد و چهره اش  سر  شد، زانویش از  از کنار تخت و دالرای بلند 
 را در هم می کشید.

 به آرش رسید و بی حرف دستش میان موهای موج دارش نشست.



wWw.Roman4u.iR  120 

 

سمت او نیامد که دل ملوک را  شیدن هم از  صدای نفس ک صدایی حتی  هیچ 
 رم کند.گ

 _پسرم تو خودت نریز این غصه هارو، می فرستمش بره.
 تو خیالت نباشه، با مادرت مدارا کن که ناحق نمی گه.

کی راضرری می شرره دختر زیردسررت، هم رتبه ش بشرره که مادرتم بخواد کوتاه 
 بیاد؟

ضی  سه این دختر؛ ولی را شته وا کارش مِن پیرزن رو حیرون کرد، ترس ورم دا
 وز توأم نیستم.به این حال و ر

 یه جایی واسش پیدا می کنم، راهی ش می کنم و گاهی بهش سر می زنم.
 _پات چرا می لنگید؟

 صدای خش دار و گرفته ی این پسر، به دلش خنجر می کشید.
 پلک هایش پایین افتاد و به زانویش رساند:

 _خوبه مادر، دیگه پیر و فرتوت شدیم؛ اینم سست شده و لق می زنه.
برمت شهر، خودم فقط می تونم دارو مسکن بهت بدم ولی دوستم  _صبح می

 می تونه دردت رو تشخیص بده؛ برو بخواب.
 نگاهش که روی دالرای چرخید، باز هم آرش به حرف آمد:

_حواسم بهش هست، تا وقتی من سر پام؛ نمی ذارم واسه برادرزاده ت اتفاقی 
 بیفته.

 _آرش جان؟
 _خسته م...
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شاند که ملوک آه پر  سرش ن سه ای مادرانه روی موهای پ شید و بو سی ک سو اف
 کنار شقیقه هایش رنگی دیگر گرفته بود.

آرش از خلسه بیرون آمد، نگاهش رنگی آشنا گرفت و به چشم های ملوک کم 
 از مادر نبوده، زل زد:

 _تو واسم بمون...
 ملوک اشک خانه کرده گوشه ی چشمش را با چارقدش پاک کرد:

 رده ملوک، نبینم پریشونی تو مادر._دورت بگ
 آرش چشم بست و سرش را به صندلی راک پدرش چسباند:

 _صبح خواب نمونی.
 ملوک باز هم سری به دالرای زد و دست روی پیشانی اش نهاد.

 تب نداشت و به آرامی به خواب رفته بود.
 یک ساعت تمام، لرزیده بود و ماه منیر پاشویه اش کرده بود.

شان  سخن های بی دلیلی رفاقت  رنگ و بویی گرفته بود، بی توجه به حرف و 
که حتی جمله ای هم باورش نمی شررد؛ هوای دالرای را داشررت، حتی اگر زن 

 خان می شد و دوستی تازه پا گرفته شان از بین می رفت.
 ملوک رفت و آن ها را تنها گذاشت.

 خت بود.ماه منیر پایین تخت اتاق آرش خوابش برده و دالرای روی ت
 آرش از روی صندلی بلند شد، نیم نگاهی به آن دو دختر انداخت.

 صدای ناله های ضعیفی، نگاهش را از پنجره گرفت.
 نم َنَمک خورشید در حال بیرون آمدن بود.

 نمازش را خواند و دو ساعت خواب برایش ضروری بود، اگر خوابش می برد.
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 رای نشاند.کنار تخت ایستاد و دستش را روی نبض دست دال
 انگشتانش راه کشیدند و روی گونه اش نشستند.

با این دختر چه می کرد که حقش را بیشتر از کسی که به او می خواست َتَعدی 
 کند، زیر پا نگذارد؟

 _آقا؟
دستش را کشید و به ماه منیری چشم دوخت که این روزها از آن دخترک سر به 

 هوا به دختری آرام تر بدل شده بود.
 برم اتاق پشتی بخوابم؟_من 

شمانش، از کنار تخت بلند  سر اکتفا کرد و ماه منیر با مالیدن چ آرش به تکان 
 شد.

 به طرف در رفت اما حرفی که سر دلش مانده بود را باید می زد:
سیم؛ ولی  شت خانم نمی ر سِر هم بذارن، پای یه انگ _آقا ما همه مون رو که 

 ک یف که نیستیم.
ن آدمیم، اگه دالرای طفلی طوریش می شرررد؛ هیچ کس رعیتیم ولی همه مو

دلش نمی سرروخت اما اگه جای ُتنبون یه خان و خان زاده عوض شرره، باید به 
 خاطر تنبیه شدن؛ از گشنگی گوشه ی آلونک مون بمیریم.

 چه دلش پر بود این دخترک بی خیال که امروز کلی خیال در سرش داشت...
 دالرای می دی، تنهاش نمی ذاری. _از امروز چهارچشمی حواست رو به

 هر حرفی شنیدی و هر چی دیدی، بی فوِت وقت میای به خودم می گی.
 _چشم آقا.
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_در ضررمن، به جالل بگو بیاد واسررش یه کاری جور کنم که بتونه از پس تو و 
 زبونت بربیاد.

 _واقعًا آقا؟
 ماه منیر آن چنان بشرراش شررد که بی هوا برگشررتنش، باعث شررد سرررش به در

 اصابت کند و آخ بلندی بگوید.
شد اما زبانش از  شت و چهره اش از درد مچاله  شانی نگه دا ستش را روی پی د

 کار نیفتاد:
 _خدا تو رو پیش مرگم کنه جالل، که از ذوق تو؛ من نفله شدم.

لبخندی گوشه ی لب آرش را باال برد و حضور این دختر، آبی روی آتش شعله 
 دار دلش بود.
 ود او، از دالرای راحت تر می شد.خیالش با وج

 هنوز هم در فکر نگاه به عسل نشسته و گنگ دالرای بود.
شاید زیاده روی کرده بود وقتی دلش گروی  شی جز ُبهت از او ندید،  هیچ واکن
ندن بیشررتر دل  ید برای سرروزا با دل او و هیچ همجنس دیگری از او نبود؛ ن

 مادرش، پای او را وسط می کشید.
 میز را پیش کشید و به تخت چسباند.صندلی پشت 

 نشست، سرش را تکیه داد و پلک هایش روی هم افتادند.
ست م ل  شم هایش فراری بود، در شت و خواب از چ شی ندا شب ها آرام این 
خودش که از این جهنمی که به اسررم خان بودن به نامش خورده بود؛ فراری 

 بود.
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صدا اما تابان خو شرق خیال آدمیان بیرون خورشید راه گرفته بود و بی  د را از م
 کشیده بود و رخ نشان می داد.

 صدای نفس های عمیقی که آرش می کشید، نگاه دالرای را باال آورد.
 سینه اش باال و پایین می شد، قلبش بی مکث می زد.

 خود را باال کشید و به تاج تخت تکیه داد.
 با دارویی که آرش به خوردش داد، خوابش برده بود.

 پنجره ی اتاق نیم باز بود و نسیمی می وزید.
 چتری های بلند شده اش را کنار زد و روسری را روی سرش جلوتر کشید.

بی صدا از وسط تخت خود را به لبه ی آن رساند و پتوی مچاله شده را از روی 
 پایش کنار زد.

 _چرا بیدار شدی؟
 این مرد عادت داشت همیشه او را بترساند؟

 نمی یاد._دیگه خوابم 
 _ماه منیر رو پیدا کن و با اون خونه ملوک برگرد.

 ملوک رو می برم دکتر، تنها نمونی تا برگردم. هیچ جا هم نمی ری.
همیشه جایی پیدا می شد که او اسیرش شود، رهایی اش را روزی به باد داد که 
 با زل زدن به چشررمانش در آیینه؛ فهمید گاهی اگر میان تعریف خوب و بد دنیا

مانده باشرری، بهتر اسررت اسرریر و درگیر زشررتی ها بمانی تا اجبار سرربب نشررود 
شان هوایی می  سانی کنی که َحوایت نمی دانند و برای شکش ک زیبایی ات را پی

 مانی برای یک دم نفس کشیدن...
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 _نشسته خوابت برده؟
 چشم های رگه دار سرخ آرش خبر از بی خوابی اش می داد.

 به اعتماد، پای از خانه بیرون گذارده بود.اشتباه از خودش بود که 
باز هم ِدین روی گردنش ماند از این مرد و تندخویی اش، به عمل که امکانش 

 را نداشت اما باید به لفظ ادا می کرد:
 _ممنون که کمکم کردین.

 _وقتی برگشتم، سرش که کی بودن مفصل حرف می زنیم.
 _نمی شناختم.

 ماد می کنی و پشت سرشون راه میفتی؟_بی ُبر و برگرد، به همه اعت
 حرف حق که جوابی نداشت، داشت؟

 اشتباهش داشت او را به مرز نیستی می رساند.
 بیرون از این اتاق َوْهم بَرش می داشت و ترس به جانش خیمه می زد.

 اما باید می رفت تا سوفتفاهمات را نه بی رنگ، که کمرنگ کند.
 _نمی خواد جایی بری.

 کنم؟ _پس چی کار
 _همین جا بمون، کلید می ندازم و در رو از بیرون می ببندم.

 _چرا؟
 _که اگه خواستی باز دنباِل سِر کسی بری، در نذاره!

 دستی میان موهایش کشید و ماه منیر را صدا زد.
 می دانست آن ِور وره جادو بیدار است و پیدایش می شود.
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پشت در برای حمله و شلیک آماده آن چنان تقه ای به در خورد که انگار تانکی 
 شده است!
 _بیا زلزله.

 ماه منیر سرش را با هراس از الی در نیم باز وارد کرد:
 _آقا زلزله می خواد بیاد؟

 آرش چشم هایش را در کاسه چرخاند:
 _اومده.

لب های دالرای به لبخندی از هم فاصررله گرفتند و ماه منیر متوجه کنایه های 
 آرش شد.

 ه صدامم در نمیاد آقا._من که دیگ
شم، بعدش بیاین تو  صبحونه بده بهش، تا من لباس بپو شپزخونه یه  _برین تو آ

 همین اتاق بمونید تا برگردم.
 حرفای دیشبم یادت نره.

 ماه منیر چشمکی به دالرای زد و لبخندش را پنهان کرد:
 _حواسم بهش هست، خیال تون راحت باشه آقا.

 نگاه شان کرد اما هیچ کدام تکان نخوردند. آرش سری تکان داد و منتظر
 _منتظرین عملی بیرون تون کنم؟!

شد و با گام های کوتاه  سته بود، به اجبار بلند  ش سترس به جانش ن دالرای که ا
 به در اتاق نزدیک شد و به ماه منیر چسبید.

 _چیزی که یه بار اتفاق افتاده، برای بار دوم پیش نمیاد.
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می ترسد که در انتظار اجابت دعاهایش برای سومین  کاش می توانست بگوید
 بار هم بماند!

کاش می شررد از این بگوید که اتفاق دیشررب، تکراری بود که خط زخم مانده 
 روی احساسات لطیف دخترانه اش را بعد از گذر چندین ماه نمایان کرد.

 ماه منیر دست زیر بازوی دالرای انداخت و با شادی گفت:
 یمرو بدم که تا حاال تو عمرت نخوردی._بریم بهت یه ن

 روی گرداند و از آرش پرسید:
 آقا براتون این جا صبحانه بیارم؟

 _نمی خواد، میل ندارم.
 بعد از صبحانه تون برین ملوک رو صدا بزنین که بیاد.

 _باشه چشم آقا جان.
 در اتاق که بسته شد، آرش به آرامی لباس پوشید.

 اتاقش خواند و در را بست. ملوک که آمد، دخترها را به
 با خیالی راحت تر پشت فرمان نشست و به سمت شهر راه افتاد.
 هنوز قاتل را پیدا نکرده بود و ژاندارمری هم به جایی نرسیده بود.

 تهدیدش جواب داد و نگهبانان حواس خود را جمع تر کردند.
 باختن نیستباید مفصل با دالرای حرف می زد و روشنش می کرد که مرد دل 
 اما همه جوره او را حمایت خواهد کرد تا خطری تهدیدش نکند.

 حرف های زیادی داشت که باید به او می گفت.
ست به اقدام  سش به مادرش بود که د شان نمی داد اما حوا در ظاهر توجهی ن

 دیگری نزند.
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 با امین هم صحبت کرد و او راننده ی مخصوصش شد.
 می داد و نمی توانست به کسی اعتماد کند. دست تنها بودن بیشتر آزارش

 حتی امیربهرام هم در جایگاهی نبود که بتواند برادرش را درک و حمایت کند.
 کاش آمدنش برای وقتی بود که سال های عمرش رو به پایان بود.

یال آرش درگیر این  یا می بود و خ به این دن خان هنوز عمرش  یت  هدا کاش 
 نمی شد.میزان اتفاقات ریز و درشت 

 باید امیرحسین را از این مهلکه دور می کرد.
نمی توانسررت ریسررک کند و آرزوهای آن پسررر را از او به قیمت ماندن کنار 

 خودش، بگیرد.
**** 

_مامان می شناسیش که حرفش دو تا نمی شه، وقتی می گه دختِر رو می خوام 
 یعنی واقعًا می خوادش.

 از یه خانواده اصیل زن بگیره. _محاله بذارم این اتفاق بیفته، باید
 امیربهرام پوفی کشید و نیم نگاهی حواله ی نسترن کرد.

 نسترن سرفه ی کوتاهی کرد و به آرامی حرف را پیش کشید:
 _عمه االن همه دارن به رابطه ی بین شما و آرش خان نگاه می کنن.

دیر یا اگه حرفی از دهن یه زیردسرررت در بیاد و دهن به دهن بچرخه، باألخره 
 زود به گوش بقیه می رسه.

نباید َگَزک دسررت شررون داد، باید سررعی کنیم روابط خانوادگی مون رو تقویت 
 کنیم.
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 _روابط بین خانواده مون، با عروسیش با اون دختر بهتر نمی شه.
 _مامان با این سر لج افتادن، هیچی درست نمی شه.

 اونم پسر باباست و می دونی که خیلی شبیه اونه.
 ی ذاره حرفت رو با زور تو سرش فرو کنی.نم

ایراندخت بعد از آن شررب، حتی یک کلمه هم از زبان آرش نشررنیده بود و این 
 موضوع با توجه به نگاه های ریز و درشت آن خانه؛ برایش سنگین بود.

فکر این که دالرای عروسررش شررود و مقامش از او باالتر، حالش را بد و بدتر 
 می کرد.

 را می گرفت، حتی اگر آرش از او تا پایان عمر متنفر می شد. باید جلوی او
**** 

 تازه نشسته بود که در باز شد و ماه منیر با اضطراب وارد شد.
 هیچ گاه بی اجازه نمی آمد و این حضور، دل او را هم به آشوب می انداخت.

 _چی شده که بی ِاذن و اجازه اومدی تو اتاق؟
درست است یا در حق دالرای نامردی می کند اما ماه منیر نمی دانست کارش 

 نمی توانست با پنهان کردن، برای او مشکل دیگری پیش بیاید.
 _آقا راستش...

 چه جوری بگم؟
ست هایش را در هم گره زد و آمرانه اما پر  شت و د شتن بردا ست از نو آرش د

 صالبت نگاهش کرد و گفت:
 _عین بچه آدم!
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شد که  شتن  شغول نو سی گرفت و جمله اش را تند بر زبان دوباره م ماه منیر نف
 راند:

 _راستش دالرای داره می ره.
شت می کرد،  سی اوراقی بود و چکیده ای از آن ها را یاددا سرگرم برر آرش که 

 با شنیدن این جمله از زبان ماه منیر؛ با شدت از پشت میز بلند شد:
 _چی گفتی؟

بی تابی و ترسررش را کم رنگ نشرران ماه منیر دسررتانش را به لباسررش گره زد تا 
 دهد:

 _گفت می ره شهر، خونه ی یکی از فامیالی دور ملوک که اون جاست؛ بمونه.
 گفت به هیچ کس چیزی نگم ولی نشد از شما پنهان کنم.

 واسش می ترسیدم که طوریش بشه، اومدم تا دیر نشده شما خبردار شین.
 ر رفت:آرش با خشم کت آویزانش را برداشت و به سمت د

 _االن کجاست؟
 _داره بقچه لباساش رو جمع می کنه که با سورچی راه بیفته.

 آرش با حفظ همان عصبانیت از اتاق خارج شد.
سیرش به آن ها برخورد  سالم دادن کارگران و خدمتکارانی که در م بی توجه به 

 می کرد، به سمت خانه ی ملوک رفت.
 خورد و صدای بدی به وجود آمد. در را با شدت باز کرد، در چوبی به دیوار

 ملوک دست روی سینه اش نهاد:
 _وای قلبم، زْهَرم ترکید مادر.
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 _دالرای کجاست؟
 ملوک سرش را پایین انداخت، ناراحتی چهره اش به وضوو قابل مشاهده بود:

 _هر چقدر باهاش حرف زدم، سر لج افتاده بود و گوش به حرف نمی داد.
 قراره به اجبار و برای آبروی اون باشه.گفت ازدواج نمی کنم وقتی 

منم که راضی به اذیت تو نبودم، به سورچی سپردم اون رو برسونه خونه یکی از 
 فامیالی دورم.

 دست به کمر زد:
 _ملوک تو دیگه چرا؟

به  باید آخرین نفر باشررم که همه چی  چرا همه تون یه سررراز می زنید و من 
 گوشش می رسه؟!

 دره؟چه خبره تو این جهنم 
سد و هر روز  شت که به آرامش بر سر می گذا شت  دیگر باید چه اتفاقاتی را پ

 گرفتار بدی های عزیزانش نشود؟
 _به سِرت قسم که من باهاش حرف زدم و گفتم بمون.

سه ساعت گفتم و گفتم ولی گفت راضی به این عروسی نیست و واسه این که 
 حرفت رو بی ارزش نکنه، خواست بی صدا بره.

 رفتنش بی ارزش ترم می کنه!_با 
 اصاًل کجا بره؟

 یه دختر جوون می فرستی تو شهر که معلوم نیست چه بالیی سرش بیاد؟
 _تازه راه افتاده، همین پیش پای تو رفت.
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آرش برگشررت و خود را به جیپ رسرراند، یادش آمد که سرروییچ را به امین داده 
 بود.

 ت.موهایش را میان پنجه فشرد و به طرف اصطبل رف
صدای آرش از جا پرید و خمار  شنیدن  میرآخور در حال چرت زدن بود که با 

 نگاهش کرد.
 _اسب منو بیار.

 _چشم خان.
 چند دقیقه ای زمان برد تا اسب آماده ی حرکت شود.

 در این فاصله به اتاقش بازگشت و شلوارش را عوض کرد. 
 ند.خالی ک فقط راه می رفت و دلش می خواست سر کسی تمام عصبانیتش را

 افسار اسب را گرفت و با پرشی سریع، روی زین نشست و به راه افتاد.
شم می دوختند  سکوت به آن ها چ آن قدر رفتارشان تغییر کرده بود که همه در 

 و حرفی نمی زدند.
 از عمارت با تاخت خارج شد، می توانست به ُدرشکه برسد.

 چشم کسی به او نیفتد.دالرای خود را با چادر کاماًل پوشانده بود تا 
بقچه ی لباس هایش را در دسررت می فشرررد و دعا می کرد تصررمیمش باعث 

 نشود قدم هایش به جای آبادانی، به چاه ختم شود.
 _وایستا.

 صدایی که به گوشش خورد، تنش را لرزاند که نکند گیر کسی بیفتد.
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یک تر از زیر چادر، چشررم چرخاند و آرش را دید که هر لحظه به درشررکه نزد
 می شد.

سرعت حرکتش کم کرد تا آرش  شتن و دیدن آرش، از  سورچی با به عقب برگ
 به آن ها برسد.

 کنار درشکه رسید و نگاه تیزی به دالرای انداخت.
 _سریع برگرد عمارت، پشت سر من بیاین.

کسرری جرأت مخالفت نداشررت حتی دالرای که از نگاه او ترسررید، اما نمی 
همان جایی که بود. سررورچی با نگرانی بابت کار توانسررت بی حرف برگردد 

 نکرده، گفت:
 _همین االن برمی گردم خان.

 _ولی خان...
 _صدات رو نشنوم.

 سر اسب چرخید و پیشاپیش مسیر درشکه به راه افتاد.
**** 

_خانم به خدا رفت، خودم با چشررای خودم دیدم که سرروار درشررکه شررد و با 
 شوهرم رفت.

 _نگفت کجا می برتش؟
 نه واال خانم، حرفی نزد._

 ایراندخت لبخندی از سر آسودگی زد.
 شاید آن دختر عاقل تر از این حرف ها بود که با او در بیفتد.

 _با اجازه تون من برم که االن وقت شوم شده و حکیمه دست تنهاست.
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 _برو، خبری شد بیا بهم بگو.
ستم دنبال طبیب ده، ضی دخترتم نگران نباش، می فر سه مری ار؛ تا کاک جب وا

 حاال کسی از زیر دستش مریض بیرون نیومده.
 _خدا خیرتون بده خانم، دست به خاک بزنید گنج بشه به خونه و زندگی تون.

 خیر از بچه هاتون ببینید.
 نقطه ضعف گرفتن از این افراد، به درد این روزهایش می خورد.

**** 
 برد. سورچی که رفت، آرش دستش را گرفت و او را به اتاقش

دستش را رها کرد و ضرب سیلی اش چنان شدید بود که تعادلش به هم خورد 
 و روی زمین افتاد.

 _تو خیلی بیجا کردی که سر خود تصمیم گرفتی.
 می خواستی کدوم جهنم دره بری؟

 فکر کردی می شه بیرون از خودمون، یه آدم مطمئن پیدا کنی؟
 یه کم از عقلت استفاده کردی؟

 نم عقلی در کار باشه!که بعید می دو
 دالرای بغضش را فرو خورد و دستش را از روی رد سیلی آرش برداشت.

_وقتی می تونی این جا خانم خونه ت باشرری و راحت زندگی کنی، کجا می 
 ری سربار شی؟

 کجا که چشم نااهل بهت نیفته؟
 ملوک تا کی می تونه ازت حمایت کنه؟
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که تا مرگ تو، حواسش بهت باشه که  مگه عمر نوو داره یا شده فرشته ی الهی
 دیگه کسی بهت دست درازی نکنه؟

صرردای باز شرردن در آمد اما بی این که پشررت سرررش را نگاه کند، همان طور 
 فریاد کشید:

 _هیچ کس این جا پیداش نشه.
 دستش را روی میز قرار داد و کمی خم شد.

 د شد.دستش روی رعیت هم بلند نشده بود که امروز روی دالرای بلن
 _اگه کسی هست که ازش خوشت میاد، بگو تا بساد عروسی تو برپا کنم.

 وگرنه حرفم سر جاشه و عروس خودم می شی.
همه ی این سررخنان در سرررش رژه می رفتند اما به بهای نجات جانش، نباید 
روی زندگی آرشی سایه می انداخت که هیچ میلی به تشکیل زندگی نداشت و 

 به دوش می کشید.به اجبار این بار را 
 _شما خان چند تا روستایین، بزرگ شون حساب می شین.

 برای لج کردن و حرف تون رو به اثبات رسوندن، زندگی تون رو خراب نکنید.
 من نه دختر فالن الدوله م، نه کس و کاری دارم که بخوام عروسم کنه.

 از کجا معلوم که دو صبای دیگه، از دختری خوش تون نیومد.
 چرا پاسوز من باشین؟اصاًل 

 چون برادرزاده ی ملوکم؟
 به کی و چی ِدین دارین که می خواین با من جبرانش کنید؟

 آرش کنارش روی دو پا نشست:
 _به هیچ احدی ِدین ندارم که به جای اونا، با تو جبرانش کنم.
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 اگرم حرفی زدم، دلیلی داره که واسه قانع کردن خودم کافیه.
 ، سور و ساد عروسی تو همین هفته راه می افته.اگه دلت پیش کسی نیست

کس و کاِرت همون ملوک باشرره برای من یکی کفایت می کنه و حرف بقیه باد 
 هواست.

 دالرای با چشم های خیس به او زل زد:
 _خان دشمنی می افته بین خانواده تون، قیمتش سنگینه.

سنگ خودش نمی  ست، عروس تون من رو هْم  ضا نی دونه که مادرتون دلش ر
 حقم داره.

برادراتون من رو عروس خان این آبادی قبول نمی کنن، خودتون شرررمنده می 
 شین جلوی خان دهات اطراف که زن از اونا نگرفتین.

 جدی بود، حرفش را زد:
 _افتخار و ارزش اگه به لباس باشه که موندگار نیست و به تن نمی مونه.

 از پسش برمیاد.اگه زن گرفتن من قیمتی داشته باشه، آرش 
ستم ولی می دونم زن گرفتن  شدن نی ستی بمون، مرد خاطرخواه  همینی که ه

 بار و مسئولیت داره.
عاشق چشم و ابروی کسی نشدم و نمی شم، بهت دروغ نمی گم که دل ببندی 

 به عالقه ای که نیست.
تا وقتی که ازش  ما  پاش می مونم ا یاد تو زندگیم، می مونه و  ولی وقتی یکی ب

 َکب نخورم...َر 
 فقط دروغ نشنوم و پنهان کاری نکنی، برام کافیه.
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 نگاهش را به چشمان دالرای دوخت:
 _کسی هست که بخوایش؟

شم  صورتش چ سرخ  سری باال انداخت و آرش به نیمه ی  شم نگرفت اما  چ
 دوخت:

 _هفته ی بعد عروس من می شی.
 دالرای همچنان زل زده بود، حرفی نداشت.

 ه اش گذارد:آرش دست روی گون
شتباه نکن  ست، فقط ا ش صورتت ن ستم رو  _این اولین و آخرین باری بود که د

 که من اگه دل و چشمم از کسی برگرده؛ محاله م ل روز اول شه...
**** 

 دالرای گوشه ی اتاق چمباتمه زده بود.
هیچ کس او را نمی خواست و دلش گیر این نخواستن های همیشگی و پر درد 

آدمی به آدمی دیگر می رسررید اما سرروزش همانی بود که روی  بود که فقط از
 دلش رد انداخته بود.

 آرزوی شانه ای امن را باید با خود به گور می برد.
بی چون و چرا عروس یک خاندان می شرررد اما ته دلش حتی پروانه ای برای 

 پرواز بالی تکان نداد.
 ود.اشک ریختن های مداومش دور از چشم ملوک و ماه منیر ب

 ملوک این روزها برای دالرای و آرش خوشحال بود.
می دانسررت آرش حق کسرری را زیر پا نمی گذارد و با این ازدواج، خیالش از 

 تنهایی دالرای هم راحت می شد.
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باید برای دوختن بقچه های ترمه و چند دسررت لباس برای دالرای، پارچه می 
 گرفت.

 ل ها او را می شناخت.بهترین پارچه ها را نعمت در شهر داشت، سا
 دستش پر نبود اما به اندازه ی این ها می توانست خرج دخترک کند.

 سعی می کرد رفتار خصمانه ی ایراندخت را کمتر به روی خودش بیاورد.
سازی  شایعه  شنید، با  هر کس خبر ازدواج خان را با رعیت زاده ای غریب می 

 زبان مردم می انداخت.از روابط پنهانی خان و آن دختر غریبه حرف سر 
ست  شان می ترسیدند که زیر د شدن دالرای، همه از عاقبت فرزندان  با معلم 

 او؛ رفتارهای زشت یاد بگیرند.
این وسررط فقط امیرحسررین بود که موضررع خاصرری نمی گرفت و در سررکوت 

 تصمیمات آرش را نظاره می کرد.
صیب اما امیربهرام هم از طعنه های اطرافیان به خاطر عروس  شان بی ن رعیت 

 نمی ماند و حرصش را شب ها در گوش نسترن خالی می کرد.
نمی خواسررت کسرری که نقش پر رنگ عمارت می شررود، دختری بی اصررل و 

 نسب باشد.
اما هیچ کس حال ایراندخت را نمی فهمید. وقت ناهار و شررام در اتاقش می 

 هم نمی خورد.ماند و اگر اصرار حکیمه و معصومه نبود، همان چند لقمه را 
 این اعتصاب فکر آرش را به هم می ریخت اما از حرفش بر نمی گشت.

ست نظر او را  سی نبود و هیچ کس نمی توان ست ک آبروی یک دختر َمْلعبه ی د
 برگرداند.
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 _خان می تونم بیام تو؟
 آرش دست از روی شقیقه اش برداشت، سردرد عجیبی گرفته بود.

 _بیا تو.
 شد، سرش را حتی برای لحظه ای باال نگرفت. دالرای به آرامی وارد

 _سالم.
آرش بی حرف در حال او دقیق شده بود، سکوتش سد شده بود و علتش را می 

 خواست بداند.
دالرای که جوابی نشررنید، پای بی حوصررلگی آرش گذاشررت و غمگین به نوار 

 حاشیه ی دامنش چشم دوخت.
 _اومدی من براندازت کنم و پی به مریضیت ببرم؟

 _مریض نیستم.
ستانش را روی میز قرار داد و چانه اش را  شید و آرنج د آرش بدنش را به جلو ک

 تکیه داد.
 _پس حرف زدنت از نقد به نسیه رسیده که باید به اجبار ازت حرف کشید.

دالرای دلگیر بود و هر لحظه با شنیدن کنایه ها، بیشتر از این تصمیم و خواسته 
 ی آرش می سوخت.

 درد باید به خودش پناه ببری تا درمان شوی. گاهی از
 _اگه حرفی نمی زنم به خاطر اینه که نون و نمک تون رو خوردم.

بی احترامی یادم ندادن، ولی نمی تونم گوش بگیرم از حرفایی که دسررت و پام 
 رو می لرزونن.

 من خطا نکردم که همه به چشم یه بدکاره نگام می کنن.
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 ت:آرش چشمانش را به او دوخ
 _شنیدن این حرفا سخت تِر یا عروس این خانواده شدن؟

دالرای دلش هیچ کدام را نمی خواسررت اما منکر هم نمی شررد از این که در 
صندوق خانه ی دلش، از این آدم عُنق بدش نمی آید ولی کاش خان نبود و می 

 شد بی دردسر زندگی عادی م ل بقیه داشته باشد:
ی، دردش از هزار تا مرض که تو جونت _حرف شررنیدن وقتی پا کج نذاشررت

 بشینن؛ بیشتره.
 _پس با این حساب من باید تا حاال نفس کشیدنم یادم می رفت.

هر کسی جنبه ی خوبی کردن نداره ولی نمی شه ذات خوب خودت رو عوض 
 کنی، درسته؟

حرفا رو بشنو ولی عکسش رو ثابت کن، خودت باش و وسیله ی طعنه هاشون 
 نشو.

شت  شگی، در جیبش از پ ست هایش را به ژست همی شد و یکی از د میز بلند 
 فرو برد.

 جایی نزدیک به او و با یک قدم فاصله، ایستاد:
 _پشت سر خان حرف نمی زنن؟

 تا حاال نشنیدی از یه جا رد شم و یکی چیزی نگه؟
یاد بگیر که حرف بقیه فقط به خاطر حال بد خودشررونه، که اون چیزی شرردی 

 شه تو آرزوهای گم و گورشون می خواستن باشن.که اونا همی

http://www.roman4u.ir/


 141 یغمای بهار

شیر از رو  شم شتم، همین آدما که  ست روی دختر یه رعیت دیگه می ذا اگه د
بستن و زبون شون به تلخی باهات وا می شه؛ زمین تا آسمون رنگ و روی باز 

 شده شون تو چشم میومد و کوِرت می کرد.
 که حرفی زدن. ضرب الم ل که می سازن، از رو تفریح نیست؛ دیدن

 تو خوِب خدا باشی، بازم آدم ناراضی پیدا می شه که واست بد بخواد.
شمات رو  وقتی از بی مباالتی دو تا دوْن پایه و بی مغز دلت به درد میاد، پدر چ

 در نیار؛ پدر اونا رو با شخصیت قوی و بی م الت در بیار.
ر پایینش را دالرای هم به بغض نشررسررت که آرش ندیده و زل نزده، علت سرر

 فهمیده بود و هم لبخندی روی لبش شکوفه زد.
 _تا وقتی می تونی بخندی، دو تا دلیل موجه برای اون اشکات بیار.

 من از یه مدل زن خیلی بدم میاد.
 دالرای منتظر گوش سپرد اما ادامه ای نشنید.

سرخی آن ها  شمش و  سرش را باال گرفت و نگاه آرش بین دو چ با کنجکاوی 
 دش بود.در گر

 _از زن ترسو و نادون بدم میاد، از زن تو سری خور و ضعیف بدم میاد.
 از زن تو هفت سوراخ موش قایم شده بدم میاد...

آرش دانه به دانه نام می برد و دالرای دانه به دانه به نخ می کشید تا گلوبندی از 
 آن ها در آورد و به گردن بیاویزد...

هنوز بچه ای پشت سرم، راه نمی ره که وارث این _اگه عمری از سرم گذشته و 
 ملک و امالک بشه و پشت من؛ برای این نیست که میل و حالی ندارم.
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سته  ش سه ی ن دالرای نگاهش را به زیر انداخت و چتری هایش راه ورود به خل
 میان چشمانش را بست.

ه طلب _به خاطر اینه که چون دور و بر خودم، زنی رو ندیدم قوی باشه ولی جا
 نباشه.

 زنی رو ندیدم که نترس باشه ولی بی حیا نباشه.
 زنی رو ندیدم که زیبا باشه ولی زشت سیرت نباشه.

فقط زن امیربهرام که دختردایی ماست، به حق دختر پاک و مهربونیه که داشتن 
 اونم هیچوقت تو فکر من نیومده.

به خ کاوی  ند. کمی کنج گذرا های آرش را از نظر  رج دادن و دالرای چشررم 
 بیشتر دانستن از این مرد که به کسی و جایی بر نمی خورد:

 _چرا؟
 دست از جیبش در آورد و همان یک قدم را هم پر کرد.

یا کسرری رو  بالش برم، وگرنه چیزی  که دن نداد  مان منو تکون  _چون دل و ای
 بخوام طلب کنم؛ به نفس آخرم که برسم ازش دست نمی کشم.

 داشت که منتظر تپیدنش باشد. پس او هم دلی در سینه
 ترس بود یا غم، اما چیزی دلش را تکان داد.

اگر با هم می بودند و او دلش برای کسرری با همان خصرروصرریات می تپید، می 
شیند و برای  شم ببندد و رقیب را به نظاره بن ست روی تمایالت زنانه اش چ توان

 خودش دل نسوزاند؟
 _از زن حسود اما خوشم میاد.
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بود یا نه، را نمی دانسررت اما حرف آرش را کنایه ی مسررتقیمی به حال  ته خنده
 خودش تعبیر کرد.

0 
_ملوک گفت چند دست لباس برات می خواد بدوزه و واسه خریدن پارچه باید 

 شهر بره.
 نمی تونم تنها بفرستم تون ولی چند تا زن باشین بهتره.

 ماه منیر و مادرشم با شما راهی می کنم.
لباس دوختن بلدی، پارچه هایی بگیر که رنگش به دلت می  شررنیدم خودت

 شینه.
 قرار نیست خونه ی شوهر که بری رخت و لباس تیره تنت کنی.

 دالرای این سخاوت و توجه را نمی خواست.
 می دانست بابت آن هم قرار است زخم زبان بشنود.

به  ت راهر چقدر هم قوی باشد اما باز هر سخن، تید تیز گلی می شود که دست
 زخم می کشاند.

 _من چیزی الزم ندارم.
_سررردرد امون من رو بریده، ولی سرره سرراعت حرف زدم و نظر خودم رو بهت 

 گفتم.
به امورات  حت تر  بده و را نه، می خوای گوش  یاد و چی  بدم م که چی  این 
زندگیت برس یا همین دلشرروره و نگرانیا رو قاب کن و به سررینه ت بزن تا همه 

می شه تو رو با یه حرف، از خود آسمون به زیر بکشن و زیر پا له بدونن چطور 
 کنن.
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 _چرا سردرد شدین؟
 _به خاطر طعنه ی یه مشت عقب مونده نیست.

خوابم کم شده و گرفتاریا زیاد، که اونم باید کارا رو به سرانجام برسونم تا بهتر 
 شه.

 _می تونم یه چیزی بخوام؟
 _بگو.

 بردارد: دالرای هم می توانست قدمی
 _اجازه می دین من با ماه منیر برم اون دشت گلی که پشت ده یه بار دیدم؟

 _چرا اون جا؟
 _چند تا گیاه دارویی واسه جوشوندنی می خوام.

به چشررمم اومد ولی چون دیگه از این خونه بیرون نرفتم، نتونسررتم  اون جا 
 ازشون جمع کنم.

ار پیدا نکردم، نمی شرره دو تاتون _با این شرررایط که هنوز ردی از اون دو تا کفت
 تنها پاشین برین اون جا.

بذار خاک چند تا زمین که قراره توش درخت میوه بکاریم رو برم ببینم، بعدش 
سب و  ست گیاه جمع کنی و تو خورجین ا باهاتون میام که هر چقدر دلت خوا

 قاطر بریزی و بیاری.
سته ی معقول و نامعقول  ست و پا گیر تر می_البالی گرفتاریاتون، خوا  منم؛ د

 کنه.
 _زن رودروایسی دار و خجالتی هم خیلی چنگی به دلم نمی زنه.
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 دالرای نمی دانست زبان این مرد به شوخی هم باز می شود.
سل هایش، به جان  شیرین ع شهد  شمانش ریخت و  شکرش را در چ تمامی ت

 آرش آرامش بخشید.
داشررت می جوشررونم و براتون _می رم آشررپزخونه، اگه حکیمه داروی گیاهی 

 میارم که سردردتون خوب شه.
 آرش عقب گرد کرد و به سمت کتابخانه اش رفت:

 _خودش خوب می شه.
 _مرد یکدنده و لجباز جز خودش، زنش رو هم اذیت می کنه!

 مقابله به م ل که نبود، بود؟!
شه ی لب آرش باال رفت اما به  ضعیف دالرای، گو صدای به غایت  شنیدن  با 

صندلی ر وی خودش نیاورد و کتابی از میان انبوه کتاب ها انتخاب کرد و روی 
 راک پدرش نشست.

 _بیارم؟
اصرررار کردن هم بلد بود و باید آرش هم می دانسررت او چه خصرریصرره های 

 دیگری هم دارد.
 _اگه آروم تر نشد، شب به جای قهوه؛ می گم از اون جوشونده ها برام بیاری.

 _چشم.
و بذار واسرره وقتی که خانم این خونه شرردی و چموش می _چشررم گفتنات ر

 شی.
 دالرای با خیالی و دلی آسوده تر، با اجازه ای گفت و از اتاق خارج شد.

 به آن تکیه داد و چشمانش را بست.
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_منم بودم، خنده از لبم نمی رفت که کلفتی و کنیزی رو با عروس خان شرردن 
 عوض کنم!

شید، پ لک هایش راه باز کردند برای دیدن چهره ی چه زود راحتی خیالش پر ک
 زنی که انگار عشیره شان؛ سال ها دشمن خونی هم بوده اند.

 _سالم خانم.
 ایراندخت عصایش را باال گرفت و قفسه ی سینه ی دختر جوان را نشانه رفت:

ستی؛ یاد امروز و  ش سیاه ن شده، روزی که به خاک  _هنوز کارم باهات تموم ن
و خودت رو لعنت می کنی که چرا روزی پا گذاشررتی تو  حرفای من می افتی

 خونه ای که جایی واست نداشت.
 دالرای مسکوت بود.

 مجادله و کشمکش چیزی بود که آرش او را بین سخنانش نهی کرده بود.
با متانت لب فرو بسررت و مقاوم و صرربور ماند تا بتواند از کنار شررنیده های 

 ر کند.نادرست و پر حب و بغض راحت تر عبو
ایراندخت که سکوت دالرای به او برخورده بود، حس تنفرش را بیشتر به رخ او 

 کشید:
_خوب گوش کن چی می گم، تا وقتی من خانم این عمارتم؛ تا وقتی من این 
جا دستور می دم و بقیه خم و راست می شن، تو اندازه ی اونام برای من ارزش 

 نداری.
یاره، ولی هیچ کس جای مادرش رو نمی آرش هر چقدر که زن تو زندگیش  ب

 گیره.
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 روزی که بتونی جای من رو برای اون پر کنی، حتی توی خیالتم نمی بینیش.
 _من جای کسی رو نه پر می کنم و نه جای کسی رو تنگ.

اگه پا بذارم تو زندگی خان، همون اندازه ای هسررتم  و می مونم که ایشررون بها 
 بدن.

 ندازم و نه پا از گلیمم درازتر می کنم.نه سنگ جلوی پای کسی می 
سرش را باال گرفت و مستقیم به چشمان مادری زل زد که پسرش را با او حاضر 

 نبود تقسیم کند:
 _حق مادری چیزی نیست که من بخوام اونو نادیده بگیرم.

 منم کنیزی کردن برای مادر خان رو افتخار می دونم.
 وبه هایش را به جوالن وا می داشت.پوزخند لب های ایراندخت، تمام دل آش

 _با این حرفا، هیچ وقت تو دل این خانواده جا باز نمی کنی.
 رعیت تا جون داره و زنده ست، همون می مونه.

 وقتی بخواد یک شبه راه خودش رو باز کنه، به دیوار می خوره.
 _من همینی که هستم، می مونم. 

 شأن من رو نشون می ده.زن خان بودن من رو باال نمی بره، رفتارم 
 نگاه گرفت و احترامی گذاشت. پشت به او کرد و از سرسرا عبور کرد.

آرش که با شرنیدن صردای مادرش، پشرت در ایسرتاده بود؛ با شرنیدن صردا و 
جواب دالرای، به خودش اطمینان داد که از انتخاب این دختر پشرریمان نمی 

 شود اما تهدید عیان مادرش؛ سوهان روحش بود.
**** 

 _چی شده که اومدی این جا، مشکلی پیش اومده؟
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 امین گفت:
 _خان خودتون گفتین برای گرفتن تصدیق برم سراغ دوست تون ولی نبود.

 وقتی پرس و جو کردم، گفتن یه شهر دیگه منتقل شده.
آرش کمی به فکر رفت، با این ترتیب باید سراغ دوست دوران اجباری اش می 

 رفت.
 گذرانده بودند ولی راه شان عوض شد.سربازی را با هم 

 یکی سراغ تحصیل رفت و دیگری، در نظام حکومتی ماند.
 _یه آشنای دیگه دارم، فردا صبح اول وقت بیا بریم.

 _چشم خان.
شهر بریم؛ منو ببر خونه تون که  ضه، قبل از این که  ستی گفتی مادرت مری _را

 معاینه ش کنم.
 و بهش بدی. اگه دوایی الزم بود از شهر بگیریم

 _زحمت می شه خان.
 _نمی شه.

 _هر کاری ازم بخواین براتون انجام می دم.
 _عوضش چیزی ازت نمی خوام اما می شی امینم، حواست به همه چی باشه.

 اتفاقایی که افتاده، دیگه نمی خوام تکرار شه.
 هر شب قبل رفتنت نگهبانا رو چک کن که سر مسئولیت شون باشن.

مادم اگه کم بودن،  بل اعت قا که  یدا کنم  کل پ تازه نفس و قوی هی تا  ند  بگو چ
 باشن.
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 نباید اونایی که به خودشون اجازه دادن پا توی ملک من بذارن، قسر در برن.
شید، برای  سوده ای ک سخنان خان نفس آ امین که نگران حال مادرش بود و با 

خ تا برای حفظ حریم این  بت؛ عزم خود را جزم کرد  انواده و جبران این مح
 مرد، تمامی توانش را وسط بگذارد:

 _بله آقا، کوتاهی نمی کنم.
 حجب و حیای این پسر در کنار جدیت اش، به مذاق او بیشتر خوش می آمد.

 _می تونی بری.
 امین بلند شد و با اجازه ای گفت.

**** 
 _ماه منیر اذیت نکن.

شاهکار کرده صبح با حرف های ماه منیر فقط  سرش را  دالرای از اول  بود که 
 به دیوار خانه نکوبد.

 ماه منیر چسبیده به او، روی زمین نشست و دست هایش را در هوا تکان داد:
 _خاک به سر من بیاد، خب چند روز دیگه زن خان می شی.

 اون وقت من بازم اسم کوچیکت رو صدا بزنم؟
 _ایرادش کجاست؟

 باید کنیزی تو بکنم._تو اینه که چند روز دیگه می شی خانم خونه و منم 
 دالرای چهره در هم کشید:

 _ماه منیر این حرفات من رو می رنجونه.
 منم تغییری نمی کنم که تو بخوای یه جوره دیگه باهام رفتار کنی.

 همیشه دوست هم می مونیم، تو دیگه ته دل منو خالی نکن که بیشتر تنها شم.
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 ِم._اگه خان سر تا پای تو رو از طال بگیره، بازم ک
 _بزرگش نکن، خان به عالم و آدم نگاه چپ نمی ندازه.

 _اگه با توأم م ل بقیه رفتار کنه، منم حرف بقیه رو باور می کنم.
 _کدوم حرف؟

 ماه منیر آهسته تر لب زد:
 _همین که می گن به زن جماعت، میلی نداره.

 می گن حتمی مشکلی یا مرضی داره که تا این سن زن نگرفته.
 چشمان از حدقه در آمده، نگاهش را به نگاه ماه منیر دوخت:دالرای با 

 _این چه حرفیه؟
 ماه منیر شانه ای باال انداخت:

 _به مرگ جالل اگه دروغ بگم، همه همین رو پشت سرش می گن.
 دالرای سکوت کرد و ماه منیر با دست روی شانه اش ضربه ای زد:

 _کجایی؟
 اما باز هم صدایی از او در نیامد.

 منیر بوسه ی صدا داری روی گونه اش کاشت و او را در آغوش گرفت: ماه
 _اگه بخوای همیشه دوستت می مونم، هیچ وقتم تنهات نمی ذارم.
 فقط مادرم گفته نباید زیاد بهت نزدیک بمونم که خان ناراحت بشه.

 دالرای نوازش گونه دستی روی کمرش کشید:
 ه._خان از این که کنارم باشی، ناراحت نمی ش

 ماه منیر به بینی اش چینی داد:
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 _آره فقط بلده من رو سنگ رو یخ کنه.
دسررت روی دهانش گذارد و از البالی انگشررتانش، حرفش به گوش دالرای 

 رسید:
 _وقتی شوهرت بشه دیگه غیبتشم نمی تونم بکنم؟

 این جوری که حرفام سر دلم می مونه!
 شه و کنار خانه چشم دوخت.پوفی کشید و از دالرای جدا شد، ماتم زده به گو
 _هر چی دلت خواست بازم می تونی بهم بگی.

 حتی اگه غیبت خودمم بخوای بکنی، من حرفی نمی زنم.
 ماه منیر ذوق کرد و نگاهش به لباسش افتاد:

 _من با این لباس باید تو عروسیت بیام.
 دالرای چلیته ی رنگ و رو رفته ی او را دید و دستش را فشرد:

یم خرید، برای توأم پارچه می گیرم و عین همون لباسم که دوست _شهر می ر
 داشتی؛ می دوزم.

سر از تنم جدا  شی، اون وقت می خوای لباس بدوزی که آقا  _تو قراره عروس 
 کنه؟

 _به گوش خان نمی رسونم که واسه دوستم می خوام لباس بدوزم.
 رفت:ماه منیر م ال فشنگ از کنار دالرای پرید و به سمت در 

 _االِن که خان من رو از سر در عمارت آویزون کنه!
 دالرای با ابروهای باال پریده نگاهش کرد:

 _چرا؟
 _بهم خیلی وقته گفته بگم لباس بپوشی واسه مسابقه.
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 _مسابقه؟
_آره خودش گفت قراره اون دشررت نزدیک ده برین. می خواد با اسررب هاتون 

 .برین و منم با اون گاری پشت سرتون بیام
 حتمًا باز دلش ه*و*س مسابقه کرده که گفته با اسب برین دیگه.

 زود باش لباس بپوش که من رو می کشه!
 _نگران نباش، می گم دست من بند بود.

 برو منم زود آماده می شم و میام.
ماه منیر با سرررعت دوید و دالرای با حفظ همان لبخندی که با شررنیدن اسررب 

 د، سمت لباس محلی اش رفت.سواری روی لبش جا خوش کرده بو
 باید سربند می بست که موهایش روی چشم هایش را نپوشاند.

این بار دیگر کوتاه نمی آمد، باید برنده ای از بین شان فاتح شرطی که بین شان 
 بود؛ می شد.

آرش که همچنان با سررردردش درگیر بود، ناهارش را مختصررر خورد و با یک 
 اهی با دالرای مهیا کرد.ساعت استراحت خود را برای همر

خسررتگی اش غیرقابل انکار بود اما شرراید با عوض شرردن فکرش، این سررردرد 
 مزمن هم دست از سرش بردارد.

کت سرروارکاری اش که از بین رفت، به همان پیراهن سررفیدش قناعت کرد و با 
 عوض کردن شلوارش رفت.

دو  هنوز خبری از آنیک ساعت قبل به ماه منیر گفته بود دالرای را خبر کند اما 
 نبود.
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از در اصلی خارج نشده بود که کسی با شدت با او برخورد کرد و پخش زمین 
 شد.

 گامی به عقب رفت و تعادل خود را حفظ کرد.
 _چشمات باهات نبودن؟

صابت کرده بود و  سنگ آرش ا سینه ی  سرش را بگیرد که به  ماه منیر مانده بود 
 رده و دردش اشک به چشمانش نشانده بود.یا پشتش را بمالد که به زمین خو

 _ببخشید آقا.
 صدای بغض دارش، حرآ آرش را خواباند:

 _طوریت نشد؟
 _اگه از این زمین خوردن و دردش بگذریم، نه آقا طوریم نشد.

 _خوبه ولی اگه جاییت درد گرفته، بگو شب برات ضماد بذارن.
بدبخت شردی در دلش ماه منیر که از لحن خونسررد آرش لجش در آمده بود، 

 ن ار دالرای کرد و به سختی بلند شد.
 _هر جا می ری، می خوابی؟

 _دالرای آماده ست، هر وقت بخواین می ریم.
 _نمی خواد بیای، برو استراحت کن.

 _دالرای تنها می مونه، بهش گفتم میام.
_منم می گم نمیای، برو به وضعت برس که فردا عذر و بهونه واسه شهر نرفتن 

 دا نکنی.پی
شت را از دهنش  ست خودش، رفتن به د غرولندی زیر لب کرد و از این که با د

 زد؛ دو فحش آبدار هم ن ار خودش و هفت جد و آبادش کرد.
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 _چشم آقا.
 راه آمده را با گرفتن کمرش و لنگان رفت.

 آرش سری برای این سر به هوایی اش تکان داد، از عاقبت این دختر می ترسید.
 میربهرام متوقف شد.با دیدن ا

 _سالم، جایی می ری؟
 _سالم، آره.

و این مدل کوتاه سررخن گفتنش دیگر ادامه ای نداشررت و راه را برای چرخاندن 
 زبان طرف مقابلش سد می کرد.

 _باشه، به سالمت.
 از کنارش عبور کرد و به سراغ اصطبل و اسب محبوبش رفت.

 از داخل می آمد. کنار در چوبی و بزرگ اصطبل رسید، صدای آرامی
 _امروز با هم می بریم، از هیچی و هیچ کس نمی ترسیم.

 قول می دم هر جور شده تو رو مال خودم کنم.
زمزمه های دالرای لبخندی روی لبش نشرراند. رقیب َقَدری داشررت و باید با 

 تمام قوا روبرویش می ایستاد.
بود آن را با تنها چیزی که حالش را عوض می کرد، حس قدرت بود که مایل ن

 کسی تقسیم کند.
ستاده بود و یال  سرکش ای سیاه و  سب  شد، دالرای کنار همان ا صدا وارد  بی 

 بلندش را نوازش می کرد.
 _اگه امروز باختی، شرد مون سر جاش هست و اجرا می شه.
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 دالرای به تندی سر چرخاند و دستش از روی یال اسب پایین افتاد.
باردار برخورد کند، بچه در این فکر بود که اگر آرش ی با زنی  بار این گونه  ک 

 اش را بی تردید از او می گیرد.
نفسی گرفت تا ضربان و تپش بی وقفه ی قلبش زیر نگاه آرش، مشخص نباشد 

 و به چشم نیاید.
 _شرد سرجاش هست خان.

آرش خود زین اسب را بغل زد و به سمت گوشه ای ترین قسمت اصطبل بزرگ 
 عمارت رفت.

شانس تمام زندگی اش بود، هنوز از او کره ای نگرفته بود که شباهتی به  یاقوت
 خودش داشته باشد.

 _اسب تون رو خیلی دوست دارین؟
شقانه  سب عا شید و زمزمه اش زیادی برای یک ا ست ک آرش یال یاقوت را د

 بود:
ست  ست که اتفاقی براش بیفته، حس می کنم عزیزم رو از د _تنها موجودی ه

 دادم.
 خوش به حالش که مواظبش هستین._پس 

 آرش رو گرداند اما نگاهش کاه و یونجه ها را هدف گرفت:
 _تو چرا دنبال اسب سرکشی؟

 دالرای لبخندی زد و با افتخار سر بلند کرد:
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_اسب صحرا و دشت خاصیتش همینه، شمام اگه همه زندگی تون روی اسب 
ن بیشتر چشم تو به سردسیر و گرمسیر می گذشت؛ اسب وحشی و رام نشده

 رو می گرفت.
 آرش دهنه ی اسب را به دست گرفت و پشت سرش او را همراه خود کرد:

 _بریم.
سودای بردن، لبخندش را  شید و  سر خود ک شت  سیاه را پ سب  دالرای هم ا

 عمیق تر کرده بود.
_مسیرش کوتاه تر از مسابقه ی قبلی هست، وقتی به اولین پیچ جاده رسیدی؛ 

 ی.سمت راست می ر
سابقه تموم می  شده، م کنار کانالی که تأمین آب زمین های اطراف اون جا زده 

 شه.
 _متوجه شدم، باشه.

 قبل از این که آرش حرکت کند، دالرای با اسب به سمتش رفت.
 _خان؟

 آرش چشم چرخاند و واکنشی نشان نداد.
 نبارد.آسمان کمی ابری و هوا خنک بود اما احتمال می داد بارانی روی سرشان 

دالرای پارچه ای را که همراه خود آورده بود و چیزی شرربیه به روسررری رنگی 
خودش بود، جلوی چشررم آرش باال گرفت و با کمترین تماس دسررتانش به 

 بازوی او بست.

http://www.roman4u.ir/


 157 یغمای بهار

آرش در انتظار توضیحی پلک هایش را باال کشید و عسلی های دالرای را زیر 
 و رو کرد.

ست  سابقه به د شما بردین؛ قول _این تا بعد از م تون بمونه، اگه خدای نکرده 
 من همونیه که بهتون دادم و ازم گرفتین.

 کنیزی تون رو می کنم با هر عنوان و شرایطی که شما بگین.
 اما اگه من بردم...

 از ادامه ی حرف باز ماند و آرش را به سخن وا داشت:
 ه خود با عروس_من سر حرفم هستم. واسه برد تو دو شرد بود، اولی که خود ب

 شدنت منتفی می شه ولی هر اسبی که بخوای؛ می تونی برداری.
 دالرای صورتش را به نیمرخ اسب کشید:

 _من اگه قرار به انتخاب اسب باشه، همین رو می خوام خان.
 ولی می شه یه چیز دیگه م ازتون بخوام؟

 _چی می خوای؟
تا مام فکر و ذکرش روی همین موضرروع از دیشرررب  ظه،  دالرای ت همین لح

 گذشته بود.
 _اگه من بردم، با دختری غیر من و هم رتبه ی خودتون ازدواج کنید...

سرش را باال  شد  سکوت آرش هم باعث ن زبانش به جمله ای دیگر نچرخید و 
 بگیرد و با چشم دوختن به او، جواب خود را بگیرد.

 آرش از این خواسته ی دالرای زبان به کام گرفت.
 ی توانست قبول نکند، هنوز به سر باال نیامده ی او زل زده بود.شرطی بود که م
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برای او ازدواج پله ای رو به خوشبختی نبود اما بودن در این مکان، قطعًا دروازه 
 ای رو به جهنم بود.

سرش را به سمت اسب چرخاند، نگاهی به اشکال ابرها انداخت و یک کلمه 
 میهمان لبانش شد:

 _قبوِل.
 بس شده در ریه هایش را پنهانی و بی صدا رها کرد.دالرای نفس ح

 _می خوای با چشمات زمین شخم بزنی که ازش دل نمی کنی؟
 یا دنبال بهونه ای واسه این که مسیر رو نری؟

 هر دو با چابکی و هم زمان روی اسب نشستند.
شت؛ راحت  شرطی که دا شانه ی آرش بود، خیالش از  سب تا  دالرای روی ا

 شد.
 کدوم مسیر باید شروع کنیم؟_خان از 

 آرش اسب را به راه انداخت و به سمت ورودی عمارت رفت.
 _از این جا که بیرون بریم، سمت چپ جاده رو باید رفت.

 _ماه منیر کجاست؟
 قرار بود با درشکه بیاد.

 _اون دیگه نمیاد.
شاید ساس کرد  شان، و نیامدن ناگهانی ماه منیر اح صور تنها رفتن   دالرای از ت

 آمدن او بهانه ای بیش نبوده است:
 _چرا؟
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 _چون خودش رو نفله کرد و احتمااًل االن جیغش هواست.
 دالرای با نگرانی به پهلوی اسب ضربه ی مالیمی زد تا با آرش پیش رود.

نگاهی به چهره ی خونسرررد او انداخت، انگار هیچ چیز نمی توانسرررت این 
 میمیک چهره اش را خط خطی کند:

 _چرا؟
 چیزی شده؟

 _به زمین و اصابت کردن بهش خیلی ارادت داره.
 _واقعًا طوریش نشد؟

 _محمود در رو باز کن.
 صدایش را پایین تر آورد:

 _نه، نشد.
 _خدا رو شکر.

 محمود هر دو لنگه ی بزرگ در را به ترتیب باز کرد و کناری ایستاد.
 ها را ببینند.اصطبل در حیاد جلویی بود و اهالی خانه نمی توانستند آن 

 _بدو دختر، فقط این بار جلوی پای اسب رو هم ببین.
حال حرکت رو می  نه ولی حیوون در  نه، نیش نمی ز تا وقتی چنبره نز مار 

 ترسونه.
 دهنه رو سمت مخالف بگیر که عصیان نکنه.

 دالرای به لحن کالمش نرمشی داد:
 گین؟_نمی ترسین از باختن که دارین رموز جنگی رو به رقیب می 

 آرش با پا ضربه ای زد و از دروازه خارج شد.
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 _باختن تنها چیزیه که تو زندگیم بهش بها ندادم، وقتی می دونم که برنده م.
 شما دو تا یه لشگرین، مقابل تموم آدمای این جا.

 _چطور؟
 _زیادی من رو به حرف می کشین.

شررود و با  دالرای سررربندش را با هر دو دسررت و از طرفین کشررید تا محکم تر
 تسلط پیش روی کند.

 دستی به مینای روی سرش کشید و سر را باال گرفت.
 قد بلندش میراث پدرش، اما چهره اش نقش و نگاری یادگار از مادرش بود...

شه  شه، همون بهتر که زده ن _حرف زدن اگه برای گفتن حرف مفت و بیخود با
 ...اما کسی که حرف بیخود نمی زنه رو باید به حرف آورد

 نگاه آرش ماند و بدرقه کرد مسیر کوتاهی را که دالرای از او پیش افتاد.
 زبان این دختر به یاوه باز نمی شد، تدبیر میان کالمش را دوست داشت.

 _پنج متر جلوتر شروع می شه.
سمان  شه های طالیی گندم که نگاه ابری آ هر دو از کنار زمین زراعی پر از خو

 به آن ها بود، رد شدند.
 با ضرب تازیانه، هر دو اسب حرکت کردند.

 حرکت هر دو به موازات و سرعتی یکسان بود.
 باد میان موهای آرش می پیچید و موج روی موج می نشست.

دالرای با جدیت می تاخت و روزهای اوج سررواری اش در ایل را با پیشررروی 
 بیشتر در سرش زنده می کرد.
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 هر کدام حواس شان به اسب و مسیر بود.
آرش با یک متر جلو بودن، باعث شررد دالرای ضررربه ای با شرردت بیشررتر به 
شان را بتواند پر نماید، اما  صله ی کوتاه میان  سب وارد کند تا همان فا پهلوی ا

 آرش فضایی برای جلو افتادن به او نمی داد.
 هر حرکت اسب ها، آن دو را برای رسیدن حریص تر می کرد.

س زدن های مداوم، در سررینه ی هر دویشرران زمان زود می گذشررت و نفس نف
 غوغا به پا کرده بود.

شان به بیرون راه پیدا کرده بود، کم  سب ها که از بینی  صدای نفس های بلند ا
 از سوار کاران نداشت.

 مسیر پیش رویشان به حق زیبا و چشم نواز بود.
رش اسب آبرای زودتر رسیدن، دالرای تمامی قدرت و توانش را به کار برد و به 

 نزدیک تر شد.
تنه ی اسب ها و پاهای روی رکاب شان به علت باریک بودن جاده، اصابتی به 

 هم کرد و دالرای به اندازه ی سر و گردن اسب؛ پیش رفت.
متراژ کوتاهی مانده بود تا یکی برنده شررود، هر دو مشررتاق و پیگیرتر از دیگری 

 می تاخت.
و آرش با همان رمز مشررترک میان خود و راهی تا رسرریدن به کانال نمانده بود 

اسبش، ضربه ای با کف دست روی گردن اسب زد و یاقوت به پاهایش سرعت 
 بخشید.

لحظه ی رسرریدن شرران، قلب هر دو با تمام قوا به جداره ی سررینه می کوبید و 
 تازیانه ی آخر روی بدن اسب نشست.
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 ان نفس گیر شد.رسیدند و آرش به قدر قدمی پیش افتاد و برنده ی این مید
رسیدند و دالرای حرکت یاقوت را دید که سرش همراه با سر آرش، باال کشیده 

 شد.
 رسیدند و اسب ها قدرت به رخ هم کشیدند.

کمی جلوتر، آرش اسررب را کنار کانال متوقف کرد و دسررت نوازش به گردنش 
 کشید.

صمیم بگی سیاه، ت سرکش  سب  شید تا ا سب را ک د ردالرای هم کمی دهنه ی ا
 بایستد.

 آرش پای راستش را از رکاب خارج کرد و از اسب پایین پرید.
 رهایش کرد چون می دانست هیچ کجا راه نمی گیرد.

 برگشت و به دالرای چشم دوخت که پایین دامنش به رکاب گیر کرده بود.
به سررمت او رفت و نخ های اطلس دامن را در آورد و دالرای با کمک دسررتش 

 پایین کشیده شد.
 هر دو چندین نفس عمیق کشیدند تا دم و بازدم شان تنظیم شود.

 روبروی هم ایستاده و دست دالرای روی قفسه ی سینه اش نشسته بود.
شان، به او  سیم رهگذر میان  شت و نزدیک تر از ن آرش نیم قدم آخر را هم بردا

 ایستاد و راه را بر هر چیزی که فاصله ی شان را پر رنگ کند؛ بست.
ر چشررمانش بیداد می کرد و این وییگی تبار مردهایی بود که در زندگی غرور د

 باختن را نیازموده بودند...
 _عالی بود.
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 دالرای دست از روی سینه اش برداشت و دندان هایش را به تماشا گذاشت:
 _عالی تر از عالی.

 آرش دست به کمربندش گرفت:
 _باختی دختر.

 سر خم کرد و لطیف گفت:دالرای با گرفتن دو بر دامنش، کمی 
 _اسب سواری تون واقعًا جایی برای زیاده گویی نذاشت.

 روی حرفم هستم، ندیمه تون می شم.
 و نگاهش را به زمین پر از زیبایی و سبزی سپرد.

 آرش لبخند چشمانش را پشت نگاهی مخمور پنهان کرد.
 دستش زیر چانه ی دالرای نشست و سر او را باالتر آورد.

 ش همان سیب سرخ و نقطه ی جاذبه ی زمین شده بودند.عسلی های
آرش با تمام خود دار بودنش، نمی توانسررت حواس چشررمانش را پرت چیزی 

 غیر او کند.
 _زن من می شی، شرد و پیش شرد دیگه ای هم نداریم.

دالرای از حس گرمای دویده زیر پوسررتش، آب دهانش را قورت داد و سرریب 
 سرش؛ باال و پایین شد. گلویش زیر پوشش مینای روی

 _خان؟
 گوشه ی لب آرش از خواندن ترس میان چشمان او، باال پرید:

 _من روی خیلی چیزا تعصب دارم اما روی اسم و لقب حساس نیستم.
 نیاز نیست مرتب من رو خان صدا بزنی.
 صدایش جوانه ای در دل دالرای نشاند:



wWw.Roman4u.iR  164 

 

 _البته بعد از ازدواج...
 د و منتظر واکنش دالرای ماند.و ابروهایش را باال بر

دالرای خجول و شرم زده با تسمه ی دهنه ی اسب ور می رفت که دست آرش 
 از چانه اش جدا شد.

 _برو داروهایی که گفتی رو جمع کن که یکی دو ساعت بیشتر وقت نداری.
 دالرای چشمی گفت و میان علفزار با شوق می گشت.

 ارویی بود که جمع آوری کند.بین علف های خودرو به دنبال گیاهان د
 دشتی بی نهایت که انتهایش را نمی توانست به چشم ببیند.

هر لحظه خم می شد و گیاهان مختلف را بو می کشید و عطرشان را به ریه می 
 کشاند.

ستش برای چیدن برگ هایی  شاند و د شبدر نگاه او را به دنبال خود می ک برگ 
 یده بود.پیش می رفت که عمری در دشت و دمن د

بی توجه به حضررور آرش، سرررش به چیدن گرم بود و خورجینی که همراهش 
 آورده بود را پر می کرد.

 _اینا رو کی بهت یاد داده؟
 _چی رو خان؟

 _این که کدوم گیاه خوبه و کدوم مضر واسه سالمتی.
شی، تنها  سط َبِر بیابون مریض  شی و و شته با ستا ندا شهر و رو _وقتی راه به 

 داری همین گیاه دارویی هست که همه جا می شه پیداش کرد.راهی که 
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ما اون جا همیشه همراه خومون برای هر دردی، دارویی همرامون بود که کسی 
 تلف نشه.

 _طرز استفاده شون رو به حکیمه و بقیه هم یاد بده.
تا وقتی این جا هستم، مشکلی پیش بیاد؛ می شه با ماشین کمک کرد ولی بازم 

 شهر کم نیست.فاصله تا 
سه نجات جون یکی به درد  شم، حداقل اینا بتونه وا شته با اگه منم دارویی ندا

 بخوره و ِافاقه کنه.
 دالرای پذیرفت و بعد از یک ساعت دست از چیدن کشید و کمر صاف کرد.

 آنقدر خم و راست شده بود که کمرش گرفته بود.
و زمین کشرراورزی آرش تمام مدت روی تله ای از خاک که مرز میان دشررت 

 مجاورش بود، نشسته و حرکات او را زیر نظر گرفته بود.
 صدایش را باال برد:
 _کمرت درد گرفته؟

 دالرای رو به سمت او گرداند و سری باال انداخت:
 _چیزی نیست، با یه ساعت نشستن درست می شه.

 _اگه کارت تمومه، بیا بشین.
 یه کم استراحت کن که راه بیفتیم.

 مشکلی ندارم، می تونیم بریم._من 
 _رو حرف من حرف نزن.

دالرای خورجین را روی شانه اش انداخت و با آن لباس محلی، چهره اش باید 
 نصیب دست نقاشی چیره دست می شد.



wWw.Roman4u.iR  166 

 

 خود را رها کرد و روی خاک نشست.
نفسررش را فوت کرد و دسررتانش را تکاند. با پایین لباسررش تمیز کرد تا کمی از 

 ی گیاهان از دستانش پاک شود.خاک ریشه 
 _ابرا تیره تر شدن، تو مسیر بارون میاد.

 آرش سرش را باال گرفت و همان دم، قطره ای روی پیشانی اش چکید.
 _پیشگو شدی یا بودی؟

 دالرای لبخندی زد و دستمال سرش را باز کرد.
 _اینا همه مال نوع زندگی مونه.

شه بی سرکشی که همی سب  شم چرخاند، ا صدا  آرش چ طاقت بود؛ آرام و بی 
 کنار یاقوت ایستاده بود و گوش تیز کرده بود تا صداهای اطراف را بشنود.

 _می تونی اون اسب رو واسه خودت برداری.
 دالرای حیرت زده سرش را چرخاند و نفس هایش روی صورت آرش نشست.

_نه خان، هر چقدر که دلم خیلی می خوادش ولی شرررد سررر بردنم بود که 
 تم.باخ

 پس این اسبم مال من نمی شه.
سی روی حرفش،  صر بود و اجازه نمی داد ک صمیمش م آرش همچنان روی ت

 حرفی بزند:
_می شررره چون من می خوام اون اسرررب رو هدیه بدم به دختری که قراره زنم 

 باشه.
 و البته رقیب سرسختی بود که فقط با یه قدم، اسبش عقب افتاد.
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ست نمی توا شمانش دالرای که می دان ند تغییری در نظر آرش ایجاد کند، با چ
 به دنبال اسب بود و انگار فقط منتظر بود تا او را درسته بخورد:

 _می تونم اسم بذارم روی اسب؟
 آرش شاخه ی خشکیده و شکننده ای برداشت و با آن مشغول شد:

 _مختاری.
 _اسمش رو می ذارم زمرد.

 کرد:نیمرخش چرخید و نیم نگاهی سمت او پرتاب 
 _چرا زمرد؟ این سیاه و سنگ زمرد سبِز.

 دالرای نگاه مشتاقش را از اسب گرفت و با شیطنت گفت:
 _اسب شما قهوه ای و یاقوت معمواًل سرِخ.

 زمرد می ذارم، چون من رو رسوند به این دشت پر از قشنگی و نعمت.
من رو یاد زندگی خودم انداخت، وقتی تموم دغدغه و مشررکلم؛ تلف نشرردن 

 حشام بود...ا
چهره اش سخت شد و نگاهش غمگین، اما امروز حال خوبی داشت که هیچ 

 چیز نمی توانست غنج زدن دلش را از او بگیرد و لبخندش را به تاراج برد.
سب  شد، هر دو ا شتی بدل  شدت گرفت و از نم نم به دانه های در باران کمی 

 مشغول چریدن بودند.
 ت:آرش نگاهی به لباس دالرای انداخ

 _خیس می شی با این لباس.
 یه کم جلوتر، یه خونه خشتی هست.
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صرراحبش یه کشرراورز پیر و مریض هسررت که عمرش برای عمارت و زمینای 
 پدرم گذشت.

 می شه چند ساعت بهش پناه برد.
 دالرای دستی روی بازوهایش کشید و میلی به این ادامه دادن و تنهایی نداشت.

 او را برحذر کرده بود: می ترسید به چیزی برسد که آرش
 _ولی...

به  تا رسرریدن  بارون  _می تونیم برگردیم اگه اون جا راحت تری ولی زیر این 
 عمارت، خیس می شی و احتمااًل مریض.

 نمی خوام عروسی عقب بیفته.
 در این شرایط هم به عروسی شان فکر می کرد.

 دالرای از جا بلند شد و به سمت اسب ها رفت.
 را نوازشی کرد و کنار گوشش چیزی گفت.با ناچاری اسب 

 صدای پایی حس کرد و نفس های گرم آرش به گوشش خورد:
 _داری از اون کسب تکلیف می کنی؟

 شک نکن اونم راضی تره!
دالرای پا زمین کوبید و برگشررت جوابی تند بدهد که لب های از هم باز مانده 

 ی آرش، دهانش را بست.
 ولی از اطرافیانش درید می کرد.لبخند هم به این مرد می آمد 

لحن و جمله اش را تغییر داد و با دست هایی به کمر زده، حرآ خود را نشان 
 داد:
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_بریم تا همین جا زیر بارون شررما مریض نشرردین و من تا صرربح تیمارتون 
 نکردم!

کنایه را با کنایه پاسررخ می داد تا حالش عوض نشررود و همانی باشررد که آرش 
 خواست.

یان می خرج احسرررا به طغ ید منتظر جوابی می بود، او را  با س آن هم وقتی ن
 کشاند و از عهده و توان دلش به دور بود.

 آرش کنار در کوچک و قدیمی کلبه ایستاد.
 کوبه ی آن را زد و منتظر ماند.

 باران تقریبًا هر دو را خیس کرده بود.
ه و چشم هایش را دالرای دهانه ی هر دو اسب را گرفته بود و میان شان ایستاد

 رو به زمین زیر پایش گرفته بود.
 _کیه تو این هوا؟

 _منم مشتی، آرش.
 در با هولی باز شد و پیرمردی فرتوت به چهره هایشان نگاه دوخت.

 _سالم.
 _سالم خان باال، شما کجا و این خونه فقیرونه ی ما کجا پسر؟
 د:آرش پیش رفت و سر خم کرد، روی شانه ی پیرمرد بوسه ای ز

 _تو دیگه نشو هم پیاله ی اونایی که َتَوهم خان شدن من رو دارن.
 دست پیرمرد باالتر آمد و پهنای شانه های او را در بر گرفت:

 _زنده باشی پسر، خوش اومدی.
 _خوش باشی مشتی.
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 _با خودت زن نمی آوردی این جا.
شتن برگآرش خود را از آغوش مردانه ی مش حسین بیرون کشید و غفلتش را با 

 و گرفتن لگام هر دو اسب، جبران کرد.
 _مشتی مهمون من رو ببر تو، تا من اینا رو بیرون یه جایی ببندم.

 _برو پسر، مهمون نوازی رو بلدم.
 چهره و دست های زمختی داشت اما سنگینی صدایش خالی از خشونت بود:

 _بیا دختر تا خیس تر نشدی.
 دیم._سالم پدر جان، ببخشید اسباب زحمت ش

 _آرش پسرمه و مهمونش، مهمون من.
_زن آینده م تعارفش زیاده مشررتی، دو بار باهات باید بشررینه تا رسررم تعارف از 

 سرش بیفته.
 صدای آرش مدام جایی نزدیک گوشش زنگ می زد و کالفه ترش می کرد.

 پیرمرد نگاهی سرشار از لبخند به دالرای کرد:
سر، فکرش رو می کردم که شه پ ست  _مبارک با شدن؛ مادرت وا سم خان  به ا

 لقمه بگیره.
 آرش دست پشت کمر دالرای گذاشت و به داخل خانه هدایتش کرد:

سی به حرف و نظرم نمی  شتی، می دونی که زور ک _این یکی لقمه ی خودِم م
 چربه حتی اگه مادرم باشه.

شان  صورت  ست و حرارتی به  سین عقب رفت و در باز مانده را آرش ب مش ح
 خورد.
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الرای به دنبال وسیله ای که گرما داشت، به چهار سمت اتاق نگاه انداخت و د
چندین چوب روی هم افتاده را که گوشه ای که زیلویی نداشت و کمی زمین را 

 حفر کرده بودند، در حال سوختن دید.
 _برو کنار آتیش بشین دختر، لرزت که بگیره مریضی تو جونت می شینه.

 ش او را هلی داد:دالرای تکان نخورد و آر
 _برو دیگه.

 _شما چی؟
_نترس گرماش به منم می رسرره، اونقدر پیل تن نیسررتی که دور آتیش با تنت 

 گرفته بشه.
دالرای با همان لباس خیس، خورجین را گوشرره ای نزدیک به خود روی زمین 

 قرار داد و نشست.
 دستانش را به آتش نزدیک کرد و رخوتی به جانش آمد.

ستانش را دور پاهای جمع آرش هم به  ست و د ش سین کنار او ن صرار مش ح ا
 شده اش پیچاند.

 _گرم شدی؟
 هوم گفتن آرام دالرای به گوشش رسید.

 دست پیش برد و دستان او را به دست گرفت.
لرزش او را نادیده انگاشرت و کمی انگشرتانش را میان دسرت های بزرگ خود 

 نگه داشت.
 مشت یک دستش بپوشاند.هر دو دستش را می توانست میان 
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سری اش  شانی اش را زیر رو سبیده به پی ست دیگرش را باال برد و موهای چ د
 راند.

شاند و به  شانه های او ن ست هایش را روی دامنش رها کرد و بازویش را دور  د
 خودش نزدیک تر کرد:

 _این جوری زودتر گرمت می شه.
شده بود و از آرش دلخور، که او را منع می کرد و خودش بی توجه  دالرای الل 

 به حال او؛ قدم به قدم به حریم بکر دل او نزدیک تر می شد...
 سرش را به سینه چسباند و اخم هایش در هم رفت.

_االن براتون چایی رو آتیش درسرررت میکنم و میدم که دیگه تو دل تون کوره 
 آجر پزی راه بیفته.

 _دستت درد نکنه مشتی، چایی دستت خوردن داره.
 ش را پایین آورد:سر

 _چته دالرای؟
صرردایش سررنگین و محجوب بود یا اسررمش زیبا بود که این گونه به گوشررش 

 دلنشین آمد؟
 _هیچی خان.

 _تو این خونه تنها چیزی که نیستم و از قل و زنجیر راحتم، همون خان بودِن.
 نمی خوام مریض بشی، عروسی باید سر تاریخی که گفتم راه بیفته.

 ایش را باال کشید و زل زد به سیاهی نهفته در چشم های او.دالرای چشم ه
 لرزان لب زد:
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 _خان دارین راهی رو می رین که من رو ازش منع کردین...
 آرش او را بیشتر به خود فشرد و نگاه از عسلی های او نگرفت:

 _گفتم مرد عالقه پیدا کردن نیستم ولی نگفتم که اصاًل مرد نیستم...!
رم به خودم عادتت می دم که چند روز دیگه بتونی من رو وقتی نگران نباش، دا

 شب باید کنارم بخوابی رو؛ راحت تر قبول کنی.
این ازدواج شرراید برای مصررلحت باشرره ولی واسرره یه عمر زندگی کردن، اگه 

 عالقه ای در کار نباشه ولی عادت کردن رو می خواد.
 یش جایی نداره...!عادت کن ولی دل نبند به کسی که دل بستن تو زندگ

 گفت و سرش را چرخاند تا بغض بیدار شده ی چشمان او را نبیند.
نبود، مرد دل بستن نبود و دالرای غمگین تر به شعله ی رقصان و کوچک آتش 

 زل زد...
مش حسین کتری سیاه رنگش را روی تکه های در حال سوختن چوب گذاشت 

 و استکان های کنار سنگ آسیاب را برداشت.
 نگفتی چی شد این طرفا پیدات شد خان؟ _خب

شته  شانه ی دالرای بردا ستش را از دور  شتی کنارش، د ستن م ش آرش که با ن
 بود؛ چشم غره ای پسرانه خرج نگاه شوخ و چروک پای چشمان او کرد.

شدی پس خم ننداز به ابروت که می دونی حرفم حِق  ست و بالم بزرگ  _تو د
 و خان این مردم شدی.

دوخت به کتری سوخته ای که سال ها پا به پای مش حسین و پدرش آرش نگاه 
 در آن چای خورده بود، وقتی که به زمین ها سرکشی می کردند.
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سرش از این لقب پر طمطراق کمتر می  سفند جمع کردن، درد _ِپِهن گاو و گو
 شه مشتی!

مش حسین دستی به چانه ی مخفی شده زیر ریش بلندش کشید، چهره ی این 
 سته بود:پسر خ

 _تو دیگه چرا پسر؟
قدر اون امیربهرام پِی عالفی بود؛ تو  بات بودی، هر چ با از بچگی وردسرررت 

 پشت هدایت خان بودی و دلش قرآ تو بود.
درایتش هست و لیاقتش، پس حرف حسابت چیه که هنوز عرق اومدن به تنت 

 خشک نشده؛ تو فکر رفتنی؟
لک می ز به آتش خیره می شرررد و پ تا دالرای فقط  ید  با ند ن باور ک تا دلش  د 
 نفسش در هوا چرخ می خورد، دل به مردی ببندد.

ست تا با میه های ردیف  شد، پلک می ب شه ای نگاهش پر آب که می  شی بلور 
 شده اش؛ مقابل ریزش سیل، سد شود.

 _بابا می دونست من اهلی این جا نیستم ولی همه چی رو دوش من افتاد.
سرررکش، خان تو رو سرروای اون دو تا تو دلش _اهل که هسررتی ولی چموش و 

 داشت.
 می دونست از پس حفظ و حراست از این امالک برمیای.

 _من می خواستم امریکا موندگار شم و تا زنده م، پام این جا نرسه.
 مدرکم مونده تو کشوی میز و اون همه سگ دو زدن شد هیچ و پوچ.
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ی خبر تو یه گوشه از زمینای هر روز باید گوش به زنگ باشم که کدوم از خدا ب
 این باغات آتیش به پا می کنه و جون یه بی گناه رو می گیره.

 مش حسین چای دم شده را در استکان ها ریخت و پیش پای هر دو گذاشت.
قندان اسررتیل در داری هم از طاقچه ی کوچک اتاقش برداشرررت و همان جا 

 نزدیک به دو میهمانش قرار داد.
یتت استفاده کن، یا برو شهر و یه مطب راه بنداز و نصف _از مدرکت واسه رع

 روز مشغول باش که تالش و جوونیت نسوزه.
 _حتی یه ساعتش مال خودم نیست که بخوام روش برنامه بچینم.

 _اگه نیست پس چرا اینجایی؟
آرش نگاهش را به دالرای داد که صرردای نفس هایش هم در فضررای کوچک 

 کلبه پراکنده نمی شد.
 ه یه شرد بود و حرفی که باید به کرسی می نشست._واس

 _حاال به کرسی نشست؟
دالرای که پاهایش را جمع کرده و سررر رویشرران گذاشررته بود، تکانی به سررر 

 سنگین شده اش داد و نیمرخش را به دست نگاه آرش سپرد.
 آرش که توجه او را دید، لب زد:

 _نشست.
 که اصاًل از این دیار نیست._خانم عروِس غیر نمی گرفت، این دخترمون 

 اهل کجایی دخترم؟
 دالرای چشم از آرش گرفت و سرش را از روی کاسه ی زانوهایش برداشت.

 پیرمرد قابل احترامی بود:
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 _مادرم اهل ایل بختیار بود، همه عمر دهدشت یاسوج زندگی می کردم.
 آرش اشاره ای زد:

 _برادرزاده ی ملوِک.
نشست و چای سرد شده را از نعلبکی به استکان اخمی به چهره ی مش حسین 

 ریخت و بی محابا هورتی کشید.
شنیده بود که مش  سال های قبل  آرش که از درد او باخبر بود و از زبان پدرش 

 حسین تمام عمر به دنبال گوشه چشمی از ملوک بود اما جوابی نگرفت.
قایش بخشررید و دلش به دختر دیگری نبود و در نهایت، عطای دامادی را به ل

 همه ی عمر را به تنهایی گذراند.
_پس یکی از اون رگ و ریشرره پیدا شررد که دسررت رد به سررینه ی مرد جماعت 

 نزنه.
دالرای با صورتی پر از سؤال به مش حسین و آرش به صورت تناوبی نگاه کرد 

 و کسی که از جای بلند شد، مش حسین بود.
تا چوب دیگه پیدا کنم که تا صرربح  _بخورین تا از دهن نیفتاده، من برم چند

 این جا واستون گرم بمونه.
 _مشتی شب نمی مونیم، بارون از این شدت؛ بشه نرم نرمک، راه میفتیم.

 _پسر این بارون به این زودی بند نمیاد، دل آسمون سیاه و کبود شده.
 یه شب تخم مرغ محلی بخورین و عوضش با معده ی سبک تر بخوابین.

ن، معده رو سررنگین می کنه و خواب به چشررم تون حروم می غذای خونه خا
 شه.
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 آرش لبخندی زد و سکوت اختیار کرد.
 _مش حسین چرا اسم عمه اومد، بل گرفتن؟

 آرش نگاه عمیقی به او انداخت.
 شرر داشت اما از چشمانش سرما متصاعد می شد:

ی ل_سر همون قصه ای که من دنبالش نیستم، مش حسین با جون و دل رفت و
 عمرش تو تنهایی و این بیغوله ی دو متری گذشت.

 دالرای سرش را کمی روی شانه کج کرد:
 _یعنی هر کی دل ببنده، عاقبتش این می شه؟

 _این و از این بدتر...
 _حتی اگه هر دو نفر پای هم بمونن؟

 آرش شراره های آتش نگاهش را به لب های دالرای افکند:
 خدا جلوشون وایسته..._حتی وقتی هر دو تا دل بدن و 

 _اگه پشت شون باشه و نه جلوشون، چی؟
تاریکی  به  به بود و هوا رو  ها منبع نور کل با چوبی آتش را زیر و رویی کرد، تن

 می رفت.
 _نمی ارزه جون کندن واسه فهمیدنش.

 سؤال های دالرای تمامی نداشت:
 _چرا؟

 _سر هر چی ریسک کنم، سر این سرم رو نمی دم.
 ترسین؟_می 

 آرش از کنار او بلند شد و به لباسش دستی کشید:
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 _می رم به مشتی کمک کنم.
 _باشه.

 آرش کلبه را ترک کرد و دالرای ماند.
 کوهی حرف نگفته و سؤال بی جواب، مغزش را به تب و تاب انداخته بود.

 مگر می شد عمری پایبند مردی شوی اما دل به او نبندی؟
شق می تپد که  شود؛ زندگی را نفس دل زن به ع شد، که اگر از او درید  اگر نبا

 نمی کشد...
_دخترم وسایل این خونه قدیمیه ولی تمیز، پاشو برو از اون گوشه زیر مالفه یه 

 پتو بردار رو شونه ات بنداز.
 دالرای لبخند خجول و ظریفی روی لب نشاند:

 _خوبه، ممنونم.
ارد و مالمت آمیز مش حسررین اسررتکان های چای را در سررینی کوچکی گز

 نگاهش را به او دوخت:
 _پاشو تعارف نکن، من موندم تو انتخاب آرش!

 خودش یه زبون تیز داره ولی تو نصف اونم نداری.
شده و حق انتخابش محدود  شید که او فقط انتخاب  دالرای در دل به این اندی

می  شبه خان و یک هیچکسی بوده است که اگر به او دل سپرده بود، به او پاَس 
 دادند تا ازدواج کند.
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نای  با کوه یخی ازدواج کردن بر مب ید  مهم ازدواجش بود و کسرری نپرسرر
مصلحت، رسیدن به انتهای آرزوهای توست یا ابتدای مشقت و مرگ خواسته 

 هایت؟!
 مش حسین رفت و آرش در چهارچوب در حاضر شد:

تا صررب یار که نفت بریزم توش، که  به ی ح تو کل_دالرای اون چراغ نفتی رو ب
 تاریک نمونیم.

صرردا زدنش خاآ نبود اما صرردایش خاصرریتی داشررت که با هر تکرار نام او، 
 دلش را به تپش بیشتر وا می داشت.

 لباس از خیسی کامل به نم رسیده اما هنوز به تنش چسبیده بود.
 یا خدایی گفت و دست روی زانویش قرار داد.

شده بود به نمناکی لب ضافه  ضعیت در بدن درد هم ا سش و قیافه اش از این و ا
 هم رفت.

هر چقدر چشررم چرخاند نتوانسررت چراغ دسررتی را پیدا کند و به سررمت آرش 
 منتظر برگشت:
 _نمی بینمش.

آرش که با همان نور آتش رو به افول، چهره ی او را می دید؛ بدون هیچ حرفی 
 نگاهش را به تاب موی افتاده روی پیشانی اش داد.

صدا سش را با  شمان منتظر او، کفش از پا در  نف ستاد و بی توجه به چ بیرون فر
 آورد و به سمت همان طاقچه ی گوشه ی دیوار رفت.

 دالرای چشم ریز کرد تا بفهمد سؤالش چرا بی جواب مانده است.
 _حواسم نبود که از این خونه هیچی نمی دونی.



wWw.Roman4u.iR  180 

 

 _چیزی شده؟
ی اش برگشررته بود، آرش چراغ را برداشررت و با چهره ای که جدیت همیشررگ

 گفت:
 _باید چیزی شده باشه؟

 دالرای سری تکان داد و به سمت در رفت.
 _کجا می ری؟

 دالرای از این تغییر رفتار آرش جا خورد.
 نمی توانست اتفاق نیفتاده را هضم و درک کند.

 _باید حتمًا بگم؟
 ._این جا که بیرون از اون خونه ی دَرندشت هستیم، باید حواسم بهت باشه

 درکش سخته؟
 دالرای سرش را پایین گرفت:

 _درک حرف تون سخت نیست، درک خودتون سخت شده!
 آرش چراغ به دست، ایستاد و کمی حال زیر و رو شده ی او را رصد کرد.

 دالرای نمی دانست چگونه مشکلش را عنوان کند.
 اما تنها راه حل این ابهام و انتظار، گفتنش بود:

 برم._می خوام دستشویی 
 _این جا باید از فضای آزاد استفاده کنی!

صرردای خنده ی مخفی شررده ی آرش، چشررمانش را تا انتهایی ترین درجه ی 
 ممکن باز کرد.
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 سرش را با تأخیر باال گرفت و با چهره ای درمانده گفت:
 _واقعًا؟

 آرش به سمت در رفت تا تکان خوردن شانه هایش از دید دالرای پنهان بماند.
ر با تمام هوش و تیزبینی اش، گاهی اندازه ی کودکی شرریرین می شررد این دخت

 که باید او را میان بازوانش بفشارد...
 _یه پتوی نازک بردار روی دوشت بنداز که ببرمت.

 _خان؟
 _بله؟

 _خب همین جوری خوبه.
 _بپوش، بعد بیا.

 دستور دادنش هم مختص خودش بود.
 پلنگی قهوه ای رنگی را برداشت.مالفه را کنار زد و پتوی یک نفره ی 

بوی خاک به مشامش خورد، به راحتی می شد فهمید که مدت هاست این مرد 
 میهمانی نداشته است.

 پتو را دو سه باری تکاند تا خاک نشسته رویش، از آن گرفته شود.
 روی شانه هایش را پوشاند و از کلبه خارج شد.

 زد.دمی از این هوای تمیز گرفت و آرش را صدا 
 آرش با چراغ در دستش که با کبریت روشن شده بود، به طرفش رفت.

 دستش را گرفت و به سمت اتاقک کوچکی که پشت کلبه بود، برد:
_این جاسررت ولی چون کوچیِک، باید سرررت رو پایین بگیری که به قاب در 

 نخوره.
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 فقط قبلش مطمئن شو که آفتابه آب داشته باشه.
 رو رفتن به زمین زیر پایش بود.دالرای از خجالت در حال ف

_این مورد طبیعیه، دسرتشرویی رفتن که دیگه زنونه نیسرت که با دونسرتن من؛ 
 خجالت بکشی.

 _شما چند جفت چشم دارین که همه چی رو می بینید؟
 _هر چند تا که حواسم ازت پرت نشه.

 بیا این چراغ رو هم بگیر که اون تو نترسی.
 کمر زد:دالرای شاکی برگشت و دست به 

 _خان من یه عمر تو صحرا زندگی کردم، سقف رو سرمون یه چادر بوده.
 من از چیزی نمی ترسم.

 _حتی از من؟
_شررما ترسررناک نیسررتین، فقط حرف تون دو تا نباید بشرره وگرنه پا رو ُدم شررما 

 گذاشتیم.
 _ُدم دارم؟

دالرای لبخندی زد و وارد دسررتشررویی شررد و آرش چراغ را کنار در به میخی 
 آویزان کرد و کمی دورتر ایستاد.

باران دیگر قطع شررده بود و مش حسررین در کلبه مشررغول پختن چند تخم مرغ 
 بود.

 دالرای سرش را خم کرد و بیرون آمد.
 آبی روی دستش ریخت و چراغ را برداشت تا جلوی پایش را ببیند.
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 _بیا این طرف.
 ببیند.چراغ را باال برد تا بتواند آرش را در آن تاریکی 

 چند متری کلبه، چشمش به چند گوسفند افتاد که در حصاری کوچک بودند.
 سایبانی از شاخ و برگ درخت خرما، برایشان درست شده بود.

 لبخندی زد و به آرش نزدیک شد.
 _می شه رفت سراغ اونا؟

 _می شه.
آرش قفل در کوچک ساخته شده ی حصار را باز کرد و منتظر ماند دالرای وارد 

 شود.
 چراغ را از دستش گرفت و باال برد تا به فضا احاطه پیدا کنند.

شق و لبخند به  ست و او را با ع ش سراغ بره ی کوچکی رفت. کنارش ن دالرای 
 آغوش گرفت.

 _خیلی نازه.
تا از حضررورش در آن محیط،  به حرکاتش زل زده بود و حرفی نمی زد  آرش 

رای او چندان موافقتی در پی لذت ببرد و تلخی ازدواجی را که می دانسرررت ب
 ندارد؛ کم رنگ شود.

 کمی که گذشت، مش حسین صدایشان زد تا نیمرو سرد نشده؛ به کلبه بروند.
 دالرای بره را کنار مادرش گذاشت و به همراه آرش رفت.

شی و  شته با سم خودت چند تایی دا _اگه به حیوونا عالقه داری، می تونی به ا
 ن.دست چوپون عمارت بسپری شو

 دالرای لبخندی پر شوق زد و فاصله اش را با او کمتر کرد.
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 به در کلبه رسیدند و آرش کوبه را فشاری داد تا در باز شود.
گرمای ساطع شده از تار و پود لباس پوشیده بر تنش، روی پوست دالرای می 

 نشست و گاهی چه سخت است آغوشی را که طلب می کنی؛ نداشته باشی.
 _برو تو.

 وارد شد و پتو را کناری گذارد. دالرای
سررفره ی کوچکی که روی آن تابه ای بود با نیمرو و روغن محلی، روو از تنش 

 خارج شد.
 بوی روغن در مشام هر دو پیچید و کنار هم نشستند.

 _ساده ست ولی غذامون نمک نداره که نمک گیر کنه.
 _دستت درد نکنه مشتی، خیلی وقته نیمروی روی آتیش نخوردم.

 _قَوت بازوت بشه پسر جان.
 قرآ نان محلی را آرش برداشت و لقمه ی اولش را به دست دالرای داد.

بی حرف و حدیث، شام سبک را خوردند و کمی شب نشینی شان با حرف از 
 زمین ها و مزارع گذشت.

گاه خمیازه ای کشید و توجه آن دو را به خود جلب کرد.  دالرای ناخودآ
 و لب گزید:سرش را پایین انداخت 

 _ببخشید.
صله  ستیم و فکر تو رو نکردیم که زنی و حو ش شه دخترم، به حرف ن _خدا ببخ

 ی بحث مردونه نداری.
 االن براتون رختخواب میارم که بخوابین.
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 _خودت کجا می خوابی مشتی؟
 مش حسین پتوی دیگری به همراه دو بالش کوچک برداشت.

 بخوابم. _من می رم زیر همون سایبون کنار گوسفندا
 تو که پسر خانی، اگه تعارفت بزنم صبح با بوی پشکل باید کنار بیای.

 وگرنه بگو تا یه کاری کنم که خطا نرین و شب راحت کنار زنت بمونی.
شان می  شمانش رخ ن سه ی چ منتظر به آرش نگاه کرد و تردید را دید که در کا

 دهد.
گیری که رعیت  _این جوری هم دل اون محکم می شرره و هم خودت بو نمی

 نیشش رو وا کنه پشت سرت.
 دیگه صالو با خودته، من می رم واسه خودم جا بندازم.

آرش نگاه مسالمت آمیزی به دالرای انداخت و نگرانی را از دست های سفت 
 شده به پیراهن لباسش خواند.

 _من می رم بیرون بخوابم، تو این جا بمون.
همیده بود، نتوانسرررت نگرانی بیرون دالرای با این که منظور مش حسررین را ف

 خوابیدن او را نادیده بگیرد:
 _بیرون هوا نصف شب سرد می شه.

 آرش پتو و بالشی را برداشت:
 _مهم نیست.

 دالرای با چشمانی اشکی نالید:
 _طوری تون بشه، همه از چشم من می بینن.
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 آرش با شررنیدن صرردای پر بغضررش کنار در از حرکت باز ماند، برگشررت و با
 اخمی در هم؛ گفت:

 _چی رو قراره از چشم تو ببینن و کی منظورِت؟
 _خانواده تون...

 _من قرار نیست مرض بگیرم که کسی بخواد اون رو پای تو بنویسه.
 اگرم بگیرم بازم به تو مربود نیست.
 تو چرا از خانواده ی من می ترسی؟

 ه.تون اختالف بیفت_نمی ترسم، فقط نمی خوام به اسم من بین شما و خانواده 
 آرش پتو را روی زمین افکند و دست به کمر ایستاد:

_ببین دختر، اگه اختالفی هسرررت به خاطر طرز فکر متفاوت من با خانواده م 
 هست.

سیده که تو رو بخوام  شرفی من هنوز به اون اندازه نر ستی و بی  مطمئن باش پ
 این وسط بسوزونم.

 _منظورم این نیست.
 چیه، من پشت حق وایستادم._فهمیدم چی به 

 هر کی حق بگه، حمایت من رو داره.
 اگه روزی پات به ناحق وا شه، شک نکن که جلوی تو هم در میام.

 _ولی بیرون نخوابین.
 _راضی هستی به اون چیزی که مشتی گفت؟

 نمی خوام وادارت کنم به چیزی که االن نمی خوایش.
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 شرده اش در آمد:صدایش به زور و از میان لب های روی هم ف
 _اشکال نداره.

 آرش بالش را هم رها کرد و مش حسین را فرا خواند.
شرراید این محرمیت چند سرراعته، می توانسررت ترس و دلهره ی دالرای را کم 

 کند.
 مش حسین صیغه ی محرمیتی یک روزه بین شان خواند و تنهایشان گذاشت.

 نشسته بود و نمیدالرای روی تشک پشمی که مش حسین برایشان انداخت، 
 دانست چگونه باید کنار او بخوابد.

آرش خونسردانه روی تشک دراز کشید و پتویش را روی تنش باال آورد و چشم 
 بست، اما حواسش بود که دالرای همچنان نشسته است:

 _تو که خوابت می اومد، بگیر بخواب.
 رفت.دالرای بالش خود را کمی به سمت خودش کشید و به آرامی زیر پتو 

 صدای نفس های عمیق آرش، نشان از خوابیدنش داشت.
 او هم با خیالی آسوده به خواب رفت.

دالرای غلتی زد و خودش را چرخاند، کنارش گرمای حضور کسی را احساس 
 کرد.

شبش،  شم های نیمه بازش به چهره ی آرش افتاد که با همان مدل خوابیدن  چ
 بدون هیچ تکان خوردنی در خواب بود.

 ابت پخته شد؟_خو
 دالرای دستش را روی دهان فشرد.

 آخر از دست او می مرد.
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 _اگه زن زائو کنارتون باشه، بی برو برگرد بچه ش تلف می شه خان.
 آرش چشم های خمار از خواب راحت شبانه اش را باز کرد.

 اولین ها را با او در حال تجربه کردن بود.
 کرد به پهلو دراز بکشد.چشم های پف کرده ی دالرای او را وادار 

 _یعنی وقتی بچه دار شدیم، می خوای اتاقت از من جدا باشه که نترسی؟
 دالرای متحیر و مات به چشم های آرش نگاه می کرد.

 او چه گفت؟
 مگر به بچه هم فکر کرده بود؟

 آب دهانش را به زور پایین فرستاد.
 آرش نزدیک تر شد و دستش را زیر سرش قرار داد:

 کر نکرده بودی؟_بهش ف
 فقط توانست تکان مختصر و مفیدی به سرش دهد.

 آرش نشست و گفت:
 _ولی من بهش فکر کردم.

 می رم پیش مشتی، توأم زحمت این رختخواب رو بکش.
 باز هم صدایی نشنید و لبش باال پرید.

 این دختر پس به چه فکر کرده بود؟!
**** 

 برد.آرش لگام هر دو اسب را گرفت و به اصطبل 
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تازگی ها بحث های او و مادرش به پیش چشم خدمتکاران کشیده شده بود اما 
 این بار باید مدیریتش می کرد.

شم  ستاده و به چهره ی رنگ پریده ی دالرای چ سر مادرش ای شت  ماه منیر پ
 دوخته بود.

 همین یک روز هم برایش سنگین آمده و دلتنگ او شده بود.
ی شد و ایراندخت پس از اطمینان از سالمتی آرش پیشاپیش همه، وارد سرسرا

 پسرش، دست روی سینه نشاند و نفس مانده در پستوی سینه اش را رها کرد.
_نیومده آرش رو خوب تو چنگ گرفته، راه و رسررم مردا انگار دسررتشرره، حتی 

 پسرتم که تا دو روز قبل میلی نداشت؛ حاال انگار مردونگیش شعله کشیده!
 گره ابروها و چفت شدن لب هایش را به همراه داشت.کنایه ی توراندخت، 

_پسرررم مشررکلی نداشررته که با یه عشرروه و غمزه، از کار و زندگیش واسرره نیاز 
 مردونه ش بزنه.

توراندخت از خواهرش فاصررله گرفت و نیم نگاهی به جهانشرریر و نگاهش 
 انداخت که چشم از دالرای بر نمی داشت.

سرش  صاف کرد تا حواس پ را پرت کند و جوابی هم به خواهر بزرگ سینه ای 
 ترش داد:

_ما که رو شنیده هامون حرف می زنیم خواهر، وگرنه کی بد خان این جا و این 
 زر و زندگی رو می خواد؟

شتی اما زبان به  شم دیدن ندا ست بگوید تو، که هیچ گاه چ ایراندخت می خوا
 فت.دهان گرفت و به کمک حکیمه خاتون به سمت میهمان خانه ر
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همه جمع شررده بودند و آرش خدمتکاران را مرخص کرده بود تا اگر حرفی به 
میان می آید، فقط در جمع خانوادگی شان زده شود اما حضور خاله و پسرخاله 

 ی الابالی اش اوقاتش را تلخ می کرد.
 دالرای بدون هیچ فاصله ای کنار آرش ایستاد.

با چشررمان خارج از اختیار  نگاه خصررمانه ی ایراندخت و پوزخند توراندخت
جهانشرریر، تن او را سررانت می زدند و هوا در سررینه برای دم و بازدمش کم می 

 آمد.
صابت  سینه ی آرش ا ستش به  شانه ی را شینی کرد و  بی اختیار کمی عقب ن

 کرد.
دسرررت چپ آرش کمرش را در برگرفت و او هنوز محرمش بود و دیگرانی از 

 دند.جنس خودش، نامحرم ترین شده بو
سرزنش آلود  شب آماج حرف و طعنه ی ایراندخت و نگاه های  ملوک که از دی

 رعیت شده بود، تشری به او زد:
 _دختر مگه نمی فهمی خان عمارت، جونش بی بال و نصیب نیست؟

 نمی فهمی واسه چندرغاز خیلیا زن و بچه شونم می فروشن؟
ش ستت رو بگیره و  سب د ی ب بیرون بگذروناون وقت تو خان رو بردی که یه ا

 بی محرمیت و کلی حرف پشت سر؟
که  ید من رو می کردی  تو فکر آبروی خودت نبودی، فکر آبرو و گیس سررف

 شرمنده ی کوتاهی و بی حواسیم پیش خانم شدم.
 چطور می خوای عروس خان بشی وقتی رسم و رسوم بلد نیستی؟
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 _ملوک بس کن.
 طنین صدایش جان از هر جنبنده ای می گرفت.

 می برداشت و دست دالرای را هم در دست فشرد:قد
_یک بار همین جا واسرره همیشرره تمومش می کنم، حرف مفت و صررد من یه 
غاز از زبون کسرری بشررنوم کارش فقط به فلک کردن ختم نمی شرره و می دم 

 پدرش رو در بیارن.
ضبش را به مادری دوخت که آبروی او را به  شم و غ سی گرفت و نگاه پر خ نف

 شته بود.حراج گذا
_در مورد این که من کجا بودم و چرا یه شب بیرون این عمارت سر کردم، هیچ 

 توضیحی از من نمی شنوین که به کسی مربود نیست.
شمانش،  ست و ایراندخت با خیرگی چ ش سینه ی مادرش ن خنجر نگاهش به 

 دالرای را به عقوبتی تلخ و به مسلخ می کشاند.
 ه همه ببینند:آرش طوری دست دالرای را گرفت ک

سه خودم خریدم  شب با من گذرونده، نه من گناه خدا رو وا _اگه این دختر یه 
و نه اون حیا و شرررم خودش رو پشررت اون مزخرفاتی که بعضرریا نشررخوار می 

 کنن، فروخته.
صیغه ی محرمیت خوند که  سین  شدیم، مش ح شب که به اجبار موندگار  دی

سی؛ با زنم ر سه دو کالم این چند روز مونده تا عرو شم و هیچ کدوم وا احت با
 حرف پشت پرده نشینیم.

ملوک وا رفت، دستش را به دسته ی صندلی گرفت و نگاهش به گلیمی بود که 
 زیر پایش پهن بود.
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شد از یاد ببرد وقتی دل در گروی محبت نجیبانه ی او  سین را مگر می  مش ح
که بتواند در عمارت داشرررت اما عمری او را از خود و خود را از او درید کرد 

 بماند...
ایراندخت که از ابتدا به دلیل حضور خواهرش الم تا کام سخنی به میان نیاورده 

 بود.
درونش کوره ای گداخته بود که شررعله اش به هر کس که نزدیکش می ماند، 

 ضرر می رساند.
دالرای کلمه ای به زبان نیاورده بود و یاد نصرریحت مش حسررین در گوشررش 

آمد اما ماند: " دختر جان سیاست زن به صدا بلند کردن و رقیب رو چون نسیم 
با بی آبرویی از میدون به در کردن نیست، تو دل شوهرت رو واسه خودت نگه 

 دار؛ عالم و آدم مجبور به سکوت می شن".
دستش در دست گرم آرش، از اضطراب عرق کرده بود اما لحظه ای رهایی بین 

 شان رخ نداد.
جه نگاه های پرده در جهانشیر شده بود که حتی مراعات حضور او آرش که متو

و غیرتش را نمی کرد، با بیشررتر شرردن حجم ناراحتی هایش از آن جمع خارج 
 شد.

 دالرای همان جا از رفتن آرش و رها شدن دستش، تمام تنش یخ زد.
 بهار بود و زمستان شانه هایش را به آغوش کشید...

دلش، ماند و آرش همراهش نکرد تا جان از او بگیرد و تنها میان غریبانه های 
 هوا هم از او...
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سقف میهمان  سر به  سلی هایش را با پلک زدن مداوم و  شک پل زده میان ع ا
 خانه ساییدن، زدود.

 به سمت ملوکی رفت که هنوز گره نگاهش از رج های گلیم باز نشده بود.
صدای در ست اما  ش سی نن شم ک شم هایش در چ آمد و اجازه ی  رفت و چ

ست؛  ایراندخت با صردایی گرفته، برای دانسرتن این که چه کسری پشرت در ا
 کنجکاوش کرد.

ایستاد و ماه منیر با همان عادت ثابت، ابتدا سرش را از میان دو لنگه ی در وارد 
کرد و با چشم به دنبال شخصی بود که با دیدن دالرای؛ نیشش باز شد اما تشر 

 در نطفه خفه کرد. ایراندخت خنده اش را
 _اومدی رنگ به رنگ آدم ببینی و بخندی که چی؟

 ماه منیر قیافه ی ترسانی به خود گرفت و با تته پته گفت:
 _خانم ببخشید اومدم دنبال خانم.

 صدای خنده ی همه به این مدل سخن گفتن او بلند شد.
 _اومدی دنبال من که چی بشه؟

 ؟حرف من و توی پاپتی چیه که باید بیام
 ماه منیر در دل لیچاری بارش کرد و گفت:

شدم، گفتن  ستور خان از امروز ندیمه ی دالرای  شید خانم ولی من به د _ببخ
 بیام ببرم شون خونه ی ملوک که واسه شهر رفتن لباس عوض کنه.

 خنده ها شد زهرخند و شکوفه ی گیالسی روی لب های دالرای نشست.
می دانست در این جمع بی او چه غریب پس حواسش با رفتن هم به او بود که 

 است.
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 _برو چرا وایستادی دختر؟
دالرای از چشررم های پر حرف و رخ بی رنگ ملوک گذشررت و به سررمت در 

 پرواز کرد.
 کنار در ایستاد و با اجازه ای روی لب هایش آمد و رفت.

_باید این جوری میخ خودت رو بکوبی که با هیچی نشرره از تو در و دیوار در 
 دش!آور

 ایراندخت که دیگر تا خرخره پر بود از خانم شدن دختری رعیت، خروشید:
 _بس کن توران.

 توراندخت پاچینش را روی پا مرتب کرد و با چهره ای عبوس گفت:
به از جایی اومده که معلوم نمی کنه چه جور  _دروغ که نمی گم خواهر، خو

 دختری بوده؛ پاشو بریم جهانشیر.
 س معلوم الحال این خونه، ممکنه به تو هم زن ندن.پس فردا به اسم عرو

شت، بیخیال  شیر که به طوفان و گرد و خاک میان این دو خواهر عادت دا جهان
از روی صررندلی بلند شررد و دسررت در جیب شررلوار پاچه گشررادش کرد که به 

 تازگی در تهران مد شده بود و در سفر اخیری که داشت، خریده بود.
 _بمونین.

 اش را برداشت و دور خود پیچاند.چادر رنگی 
فایده که این  تا حرف حق می گم رو ترش می کنی ایران، موندنم چه  _تا دو 

 دختره داره پرده احترام میون همه خونواده رو از هم می َدره.
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ستاد اما از  سر پا ای شی  شت و با یاالله گفتن خامو ست بر زانو گذا ملوک هم د
 کنایه ی توراندخت نگذشت.

تیزی نداره که میون شما رو به هم بزنه خانم جان، اونی که با زبونش دو _زبون 
 تا مار ُمرده رو به جنگ هم می ندازه؛ اون دختر نیست!

 گفت و با همان دست بر زانو نشسته از کنارشان عبور کرد.
 جهانشیر از فراست او و طعنه ای که به مادرش زد، بی قیدانه خندید.

 و مدام می خندی؟ _تو چته امروز سرت گرِم 
 جهانشیر دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال گرفت:

 _منو وارد جنگ زنونه نکنید که نه توان مقابله دارم و نه زبونش رو.
من می رم گاریچی رو بیابم، تو اگه حرفی تو دلت سررر از تخم در نیاورده؛ بزن 

 و بیا.
 با چشم و ابرو به او فهماند دهانش را ببندد.

 خواهر، باز بگو توران بِد تو و بچه ت رو می خواد!_دیدی 
ستین  شه همون مار تو آ وقتی لله ی بچه رو تو خونه و زندگیت نگه داری، می 

 پروروندن که امروز اونم رو مهمونت زبون می کشه.
 _ملوک بچه ها رو بزرگ کرده، آرش بیشتر از من؛ اون رو دوست داره.

 روی سر همه خراب می کنه.خال روش بیفته کل این عمارت رو، 
 توراندخت رفت و کنار خواهرش نشست، دستش را روی دست او نشاند:

ناحق، هوای خودت رو  به  _بزرگتری ولی دارن بزرگی رو ازت می گیرن اونم 
 داشته باش که بعد هدایت خدابیامرز؛ این گشنه گداها به زندگیت نتازن.
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سر سه تا پ شماها رو نمی خوام، هر  شیرم به دل منن ولی من که بِد  ت قد جهان
 تو بفهمون که بزرگ خونه بعد اون خدابیامرز تویی.

ست  شکر د خودخوری کردنت دردی درمون نمی کنه، امیربهرامت که خدارو
رو خوب دختری گذاشررت؛ ولی اگه اینا به عروسرری رسرریدن، از دختر بودنش 

 مطمئن شو.
 ایراندخت با تعجب و حیرت به خواهرش نگاه کرد.

 از کجا می دونی این دختِر نانجیب نبوده تو شهر و دیار خودش؟ _تو
ست  شه این همه راه بکوبه بیاد این جا، پس بدون خبرایی ه وقتی از اون جا پا

 که به ده و خان این جا پناه آورده.
 بعد شب حجله، ازش مدرک بخواه.

ه؛ ولی زپسرت غرور داره و اگه چیزی باشه به دل می ِکشه تا کسی به غیرتش نتا
 تو که مادری باید حواست جمع اون دختر باشه.

به آبروی  که  باش  یت خودت و این خونه  به فکر حی  مادر نوه ت می شررره، 
 هدایت و بزرگاش به امروز رسیده و دست پسرت افتاده.

 ایراندخت برآشفت، چون پسرش را می شناخت:
صل ست، یعنی هدایت از ا سم نی شه کن  _می دونی که این تو این خونه ر ری

 کرد.
 اگه آرش بفهمه من از زنش چی می خوام؛ دیگه من رو مادر خودش نمی دونه.

 توراندخت پوفی کشید و گفت:
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شبیه اون پدرشه که از حرفش کوتاه نمی  سرت  شه مادر آدم، پ _هیچ زنی نمی 
 اومد ولی دلش با مادرشه.
 مگه دل هدایت با تو نبود؟

 نمی ترسیدن؟مگه َخدم و َحَشم م ل سگ تازی ازش 
 با تو مگه اون جوری بود تو خلوت؟

 ایراندخت کالفه عصایش را به پشتی صندلی تکیه داد:
 _اون شوهرم بود توران، دل زن و مرد برای هم نباشه پس برای کی باشه؟

یت رو هم  هاش بود ولی هوای رع چه  به فکر من و ب مه عمرش  یت ه هدا
 داشت.

 ت:توراندخت دستش را فشرد و آرام تر گف
ست به گوش  ست و قرار نی سرتم با توئه، تازه اینا بحث زنونه  شک نکن دل پ _

 پسرت برسه.
 پنهونی ازش بخواه و بگو رسمه، بترسونش که شوهرش چیزی نفهمه.

 ایراندخت دست حسرت گزید و آه پر ُفسوسی کشید:
_داغ دلم از اینه که آرش از اون دو تای دیگه همیشرره عاقل تر و باهوش تر بود 

 ولی نمی دونم این چه نونی بود که تو دامن ما گذاشت!
شب کابوس می  شاری می کنه، هر  شش نمیاد ولی رو حرفش پاف از دختره خو

 بینم که دختره همه خونه زندگی مون رو صاحب شده.
نگ  که ی ن که ل قل از دختر بودنش مطمئن شررو  حدا که گفتم بکن،  کاری  _

 خاندان مون نشه خواهر.
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خوبیه و برادرمون اون رو خواسررت ولی همه م ل اون نمی  درسررته سررلیمه زن
 شن که بی آبرویی رو جار نزنن.

شم بندازن  سر و چ سرات پا جای خطا بذارن که از  شم دوختن یه جا پ همه چ
 شون.

از چشررم زخم بترس ایران که زندگی من سررر همین چشررم بد از هم پاشررید و 
 بابای جهانشیر دنبال الواتی و زن بارگی رفت.

 توراندخت اشک چشمش را با گوشه ی چارقدش پاک کرد:
_تو که دیدی واسرره گرفتنم از آقا خان چه کارا کرد، زندگی مون به راه بود ولی 

 امان از بخیل و تنگ نظر که نذاشتن دو سال دلم خوش زندگی و شوهر باشه.
 ایراندخت، دست روی پای خواهرش نشاند:

 ه هم پیچید._حق داری، زندگی تون به یه طوفان ب
 خدا بیامرز دل تو رو خون می کرد و من نمی تونستم کاری بکنم.

هدایت همه جا چهارچشررمی مواظبش بود ولی اونم فهمید که هدایت کسرری 
 رو گماشته بود همه جا دنبالش باشه و بدتر عصیان کرد.

 توراندخت ای وایی به یاد آن روزهای بی نهایت تلخ گفت و سکوت پیشه کرد.
شاکی به دو خواهر نگاه کرد که کنار هم  در باز شم های  شیر با چ شد و جهان

 نشسته بودند.
 دوستی و دشمنی شان هیچ وقت معلوم نبود.

_مامان گفتم یه حرف اگه مونده بزن و بیا، من رفتم کی اومد واسررتون روضرره 
 خونی کرد؟
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 _هیچی مادر، دل ما با اسم بابات همیشه خون می شه.
 ابرو نشاند:جهانشیر اخمی به 

ستش از دنیا  شید به اون بابای ما که د سب مادیون آرش خان ک _بحث تون از ا
 کوتاه و بیرون از قبر مونده؟

شه؛ تو راه  شو بریم وگرنه هر چی به ظهر نزدیک تر  شده، پا هوا امروز بد گرم 
 گرما زده می شی.

 ایراندخت عصا را برداشت و گفت:
 ان جان، ماشین هست._برو اون گاریچی رو بفرست بره جه

 بگو راننده رو پیداش کنن که شما رو برسونه.
 جهانشیر ابرویی باال پراند و گفت:

 _امر شما ُمطاع خاله جان، پس من برم راهیش کنم و راننده رو پیدا کنم.
 _برو مادر، منم دیگه میام.

 _نمونی به حرف، دیر می شه.
روی سرررش درسررت کرد و جهانشرریر در را بسررت و توراندخت هم چارقد را 

 موهای حنا خورده اش را جمع کرد.
 کمی حرف هم سبکش کرد و هم دلش سنگین شد...

 با خواهرش دیده بوسی کرد و رفت.
شید و با اجازه گرفتن از آرش؛  ست از کارش ک شدن، د امین که با فرا خوانده 

 رفت تا میهمانان را برساند.
انه ای به تعویق می افتاد اما می خریدشرران انگار طلسررم شررده بود که به هر به

 توانست با او  و ماه منیر به شهر بروند.
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 بعد از خرید هم شب را در خانه ی خان که در شهر بود، بگذرانند.
کمی سررر آب ده پایین که کم شرررده بود و مزارع بی آب مانده بودند، با مش 

 موسی مشورت کرد.
به د تاقش خورد و  به تنهایی در ا الرای اطالع داد عصررر برای ناهارش را هم 

 خرید می روند.
ماه منیر از ذوق دیدن شررهر و چراغ های الوانی که جالل برایش تعریف کرده 
 بود، خواب قیلوله اش را هم فراموش کرد و بقچه ی کوچکی برای خود بست.

پدرش رضایتی از شهر رفتن او نداشت اما می ترسید حرفی بزند که حکیمه را 
 ون کنند و خرج شان لنگ بماند.هم از عمارت بیر

خودش که چند سررالی می شررد بسرراد تریاک کشرریدنش به راه بود و چهره ی 
 تکیده اش، پنهان کاری و راز حکیمه از این مصیبت را برمال کرد.

 حکیمه که از نوجوانی آشپز این خانواده بود، مسئولیتش سنگین بود.
 کرد. خرابکاری تمامی زیردستان را باید جمع و جور می

آرش را به دل دوست داشت اما از فرمان ایراندخت هم هیچ گاه سرپیچی نمی 
 کرد.

 گره محکم تری به بقچه ی دخترش زد:
_بیا برو ذلیل مرده ولی حواسررت باشرره اگه به گوشررم بخوره سرربک سررری در 
شدن موهات؛ کنج  سفید  شکنم که دیگه تا  آوردی تو بازار، قلم پاهات رو می 

 خونه بپوسی.
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روی خان، آبروی همه مونه. نری اون جا با دو تا پارچه و لباس، آب دهنت آب
 راه بیفته.

ماه منیر روی دبه ی آب شیرینی که گوشه ی مطبخ بود، نشست و چشم غره ی 
 مادرش را ندید گرفت:

 _دالرای گفت خودش برام عین همون لباس محلی که پوشید، می دوزه.
 این دختر خیره سر نگاه کرد: حکیمه رو ترش کرد و با عصبانیت به

_تو غلط کردی که ازش قول لباس گرفتی، اون هر چی که از طبقه ی خودمون 
 باشه ولی عروس این خونه می شه.

 اون وقت بشینه واسه تو لباس کوک بزنه؟
سی ننه ت به راِه یا از اون بابات که بی عقلی کردی و ازش همچین چیزی  عرو

 خواستی؟
 پایین شلیته را نشان مادرش داد و شاکی افزود:ماه منیر وصله های 

 _خب لباسام کهنه ست، ندیمه ی عروس خان شدم.
 زشته با همین لباس پینه دوزی شده سر عقد و عروسیش برم.

حکیمه در حال پاک کردن شررنبلیله ها بود، عادت داشررت خودش با وسررواس 
 رد:سبزی تمیز شده را؛ دوباره پاک کند و ساقه های بلند را بگی

ست، از اونا هر کدوم رو  صندوقم ه شه ی  سای قدیمی خودم هنوز گو _از لبا
 خواستی بردار که واست اندازه کنم.

 ماه منیر از روی دبه به پا خواست و دست به کمر ایستاد:
 _اونا که واسه دوالی خودت خوبه، چند تا بچه زاییدی.
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و تو عمارت جولون  من که هنوز موعد بچه داریم نیومده که لباس گشاد بپوشم
 بدم واسه خودم!

حکیمه با چشررمانی از حدقه در آمده، از پای مجمعه بلند شررد و به سررمتش 
حمله کرد اما ماه منیر که تیز و فرز بود؛ جسررتی زد و از زیر دسررت مادرش و 

 کتک احتمالی، خودش را نجات داد.
 خودش را به خانه ی ملوک رساند.

شیده و چادری هم روی دستش انداخته بود که دالرای لباسی تیره اما مرتب پو
 برای رفتن بپوشد.

_تو گونی هم بپوشرری بازم اندازه ی قد و قواره ت در میاد ولی من نه، بس که 
 ترکه ای هستم.

شیده  شتش درز بگیری که قامتت ک _خیلی خوبی ولی باید برای لباس تنت، پ
 تر به نظر برسه.

 م به راه شان نماند.ملوک هر دو را روبراه کرد تا آرش چش
 ماه منیر گالش را به پا کرد و بقچه اش را زیر بغل زد.

 دالرای هم گیوه ای پوشید و به همراهش رفت.
**** 

با رسرریدن به شررهر، ماه منیر محو چراغ هایی با پایه های بلند بود که دو طرف 
 خیابان ها را آرایش داده بود.

 نعمتی ست.نه می دانست و نه دیده بود که برق چه 
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زن هایی با چادر سرریاه و پوشرریه می دید و کمی که خیابان ها را پیش رفتند، 
زنانی را می دید که پاهای بدون پوشررش شررران عرق خجالت به کمر او می 

 نشاند. چقدر با روستا تفاوت داشت.
آرش جیپ را گوشررره ی خیابان پارک کرد و اولین مغازه ای که دالرای را برای 

 ری بود.خرید برد، زرگ
 خریدشان با کم حرفی دالرای و پر حرفی ماه منیر گذشت.

 هر چه میزان خریدهایشان بیشتر، چهره ی دالرای گرفته تر می شد.
ضرررورتی برای پنج دسررت قواره ی چادری و پنج دسررت لباس و چند جفت 
شنیده بود،  سمی که دیده و  شان نمی دید اما آرش طبق ر کفش و مابقی خرید

 کرد.رفتار می 
اواسررط خرید، دالرای به گوش ماه منیر رسرراند که حرفش را او با بلبل زبانی 
ید  مه ی خر حت کرد و از ادا نارا ما همین امر، او را  ند ا به آرش برسرررا اش 

 منصرف شد.
 همه را پشت صندلی و کنار ماه منیر پرت کرد و پشت فرمان نشست.

 و آرش گاز داد.دالرای هم که اوضاع را خراب می دید، بی حرف نشست 
 آرش از جیپ پیاده شد و در ویالیی خانه را باز کرد.
 پشت فرمان برگشت و ماشین را به داخل حیاد برد.

هر سه پیاده شدند و قیافه ی در هم آرش باعث شد ماه منیر به اطرافش نگاهی 
 هم نیندازد.

 به قفل در ورودی کلید انداخت و بازش کرد.
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را روی مبل مخملی شکالتی رنگی پرت کرد و  هر سه وارد شدند و آرش کتش
 چشم بست تا کمی آرام شود، سپس به چهره ی دالرای چشم دوخت و گفت:

 _چرا قیافه ت این مدلی شده؟
تا این حد ناراضرری از این وصررلتی، پا رو حرفم می ذارم و فراموش می کنم 

 حرفی این وسط زدم.
 دالرای همراه با سر باال انداختنش لب زد:

 ..._نه
_نه و زهر هالهل، حرفت چیه که از همون وسررط بازار با اخم و َتخم؛ به زور 

 پارچه برداشتی و آبروم رو پیش آشنا و غریب بردی؟
 دالرای از این فریاد به خود لرزید و اشکش راه گرفت.

ماه منیر هم گوشرره ی در ِکز کرده بود و جرأت برداشررتن حتی یک قدم را هم 
 نداشت.

ستش را گرفت و به آرش با همان  شم باال و پایین می رفت، د سینه ای که از خ
اتاق خواب برد. رو به چشررم های نگران ماه منیر، در را بسررت و وسررط اتاق 

 رهایش کرد:
به خودت می پیچی و روزمون رو  مار  که م ل  چه دردی داری  تا نفهمم  _

 بهمون زهر کردی، پات از در این اتاق بیرون نمی ره.
م به خشررم بود، اما واقعیت داشررت دلش برای تمام قواره های حکم دادنش ه

 چادری و لباسی رفته بود؛ اما از فردا و حرف هایشان می ترسید.
 _می شنوم دالرای.
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 _می شه ببریم پِس شون بدیم؟
 _چرا پس بدی؟

 جنس شون مورد داره؟
 _نمی خوام، اینا رو نمی خوام خان.

 تی؟_اگه بِدت میومد، چرا همون موقع نگف
 اخم در هم کشید و با بدعنقی گفت:

 _بیشتر از هر کس، از زنی بدم میاد که تکلیف خودش رو نمی دونه.
 فردا خیلی کار دارم ولی یه ساعت دیرتر می رم که برین عوض شون کنین.

دالرای نمی توانسرررت زبان باز کند و از حس نفرت چشررمان مادرش حرف 
 بزند.

 که نمی خواست به زیر پای کسی بیفتد.نمی توانست از غرور خود بگوید 
 _قشنگن.

بدی می  یک زن بیزار نبود، آن را ابزار  یه ی  ندازه ی گر به ا آرش از هیچ چیز 
 دانست که روی روو و روان یک مرد خراش می انداخت:

 _پس مرض داری که بیخود گریه می کنی و اعصاب من رو به هم می ریزی؟
بازار چرخیدیم و _یکی از هر کدوم برام بس بود، همی ن که چند سررراعت تو 

 شب نمی شه عمارت بریم، فردا بازم دلخوری پیش میاد.
 محرمم نیستیم که بشه از این تنها بودن دفاع کنین.

 آرش با شوک به دالرای و چشم های بهاری اش نگاه میکرد.
شدن با او می  سخنان یامفت دیگران، از تنها  شنیدن  صور این که او به خاطر  ت

 ؛ برایش سخت بود.ترسد
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 _بیا این جا دختر.
دالرای با آستین لباس، خیسی گونه اش را گرفت و بیزار از این ضعف و ترس؛ 

 به سمت او رفت.
 _تو چرا امروز از این رو به اون رو شدی؟

سبت بودی، امروز چرا به  سوار ا سید وقتی  سی به گرد پات نمی ر دیروز که ک
 خالی می شن؟ جای زدن حرفت؛ کاسه ی چشمات پر و

 دالرای با سری پایین، مشغول در آوردن نخ کوچک آویزان به لباسش بود.
 _من چیزی نمی خوام و شما دست رو گرون ترین وسایل و لباسا می ذارین.

 _اینا واسه اونی که دستش تنگه، زیاد و گروِن.
 ولی من وقتی دارم، چرا باید ازت درید کنم؟

 خودم تو گور ببرم که از کم شدنش می ترسی؟مگه می خوام این مال رو با 
 دالرای به چشمانش نگاه کرد:

 _تن تون سالمت باشه خان، ولی می دونین که حرفم سر این چیزا نیست.
 کی بِدش میاد لباس زرُبفت بپوشه؟

 ولی این جوری بیشتر تو چشم میایم و بقیه اذیت می شن.
 باید را؛ او برداشت:آرش لبخند کم رنگی به لب داشت، تنها قدمی که 

 _از این که اونا تو رو از خودشون نمی دونن ناراحتی؟
ست  شن و بگن به عمرت ندیده بودی و د شمت بک یا این که خریدت رو به چ

 رو وسیله ی گرون گذاشتی تا همسطح شون به نظر بیای؟
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گفته بود که این مرد باهوش اسررت، دارت را درسررت وسررط سرریبل زده بود و 
 ی را از این بغض کردن فهمیده بود.منظور دالرا

 _دختر جان، حرف تلخ شنیدن اذیتی داره ولی بهتر از اینه که سکوت کنی.
اگه حرف تو دلت بمونه؛ بعدها گفتنش حتی اگه به حق باشرره، دیگه فایده ای 

 نداره.
 آب تو هاون کوبیدن می شه و هیچ کس حرفات رو باور نمی کنه.

 دلیل بیار و قانع کن ولی از حقت نگذر.پس حرفت رو همون اولش بزن، 
 _شما چرا به خانم گفتین تا روز عروسی به هم محرم شدیم؟

 آرش دست به کمر زد:
 _االن معضل ذهنت همین شده؟

 اونو گفتم واسه وقتی م ل االن که دیگه حرفی پشتت نباشه.
شه، نگران نباش من تو اتاق خودم  صیغه باطل می  شب محرمیت تمومه و  ام

 خوابم.می 
اون دختِر پشررت در اتاق منتظره با سررر بیاد این تو و بفهمه چه خبر شررد که 

 صدای خانمش به گریه بلند شده.
دالرای قیافه ای زار و نزار به خود گرفت و به چهره ی از هم باز شررده ی آرش 

 نگاه کرد.
 التماس نگاهش فقط یک جمله کم داشت:

 _من خانم هیچ کس نیستم.
 _چرا؟

 ری ندارم که باالتر باشم._چون بهت
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 آرش کمی خم شد تا روبروی او قرار بگیرد.
 نجواگونه حرف زد و گرمای نفسش، گونه ی او را نوازش کرد:

 _از من باالتر نیستی ولی خانم من که می شی، نکنه منکر اونم هستی؟
 دالرای گوشه ی لبش را به دندان گرفت و لبخندی نمکین زد.

 کنکاش دو گوی زرد رنگ نشست. سرش را باال گرفت و به
مالیمت بیشررتری امروز به خرج داده بود، دو سررراعت دیگر این محرمیت به 

 اتمام می رسید.
 دالرای ذوب می شد و سرخی شرم گونه هایش، دل آب می کرد.

 آرش در کش و قوس افکارش دست و پایی زد.
 د.چسبانقبل از پشیمانی، دست پشت کمرش قرار داد و دالرای را به سینه 

 سرش پایین آمد:
_بهم عادت کن، نمی خوام وقتی با اعصررراب خورد و فشرررار کار میام تو اون 

 خونه؛ به جای آرامش، ترس تو رو ببینم.
سر زنی؛ هر چقدر که  سایه بندازه رو  شش نمیاد با اون ترس،  هیچ مردی خو

 دل بهش نداده باشه.
 شید.چانه اش را روی سر دالرای گذاشت و نفس خسته ای ک

شش تکرار  سخنانش تلخی حقیقت را به نرمی به گو شهد بود و هم زهر،  هم 
 می کرد.

 دستش باال آمد و با دکمه ی پیراهن آرش بازی می کرد.
 اگر روزی دل آرش به او نزدیک نمی شد، باید فاتحه ی روزگارش را می خواند.
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آرش از نفس عمیقی کشررید و کمی هوا برای روز مبادایش ذخیره کرد و حال 
 گرمای نفسش عوض شد.

از خود جدایش کرد و زل زد به دو خمره ی عسررلی که تم یلی از پیدا شررردن 
 خورشید از پشت ابر و هوای مه گرفته بود...

 لبخند لب های دالرای، خیال آرش را از تأثیر کالمش؛ راحت کرد.
 حال آن مرد ؛خوش به

 که در زندگیش تو راه بروی
 زبانی کنی...برایش تو شیرین خوش به حال مردی که 

های پیراهنش را باز کند و های قشررنگ تو دکمهخوش به حال مردی که دسررت
 هایت بهببندد تا لب

 نجوایی بخندد...
 خوش به حال من...

**** 
شام سبک و سر دستی درست کردند و ماه منیر آن قدر چراغ هال را خاموش و 

 روشن کرد که نیم سوز شد!
سررفیه و دالرای با لبخند به این ذوق کودکانه ی او نگاه می  آرش عاقل اندر

شدن بچه های  شتن ها و بزرگ  کردند، اما پس نگاه هر دو دردی بود از این ندا
 روستا در کمترین امکانات و بیشترین زحمت.

 آرش اشاره ای به دالرای زد و او را به پیش خود خواند.
ر بِر خود داشت، با سری پایین افتاده دالرای که هنوز از گرمای تن او کمی را د

 نگاه مرموز و بدجنس ماه منیر را پشت سر گذاشت و بلند شد.
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 کنار پایه ی مبل ایستاد و آرش با دست اشاره ای به مبل کناری اش زد.
 _بشین.

 دالرای نشست و دست هایش را به هم گره زد.
صبح  شب زودتر بخوابین که  ست، ام ا یه رفیق زود ب_ببین اگه دیگه خریدی نی

 قرار دارم.
 باید اول شما رو راهی کنم، بعد برگردم و به کارم برسم.

 _چرا برین و برگردین؟
یا ما رو با یه ماشررین دیگه بفرسررتین یا این جا منتظرتون می مونیم تا کارتون 

 تموم بشه و با هم بریم.
 آرش اخمی به چهره نشاند:

دو تا زن جوون رو بذارم تو  _به ماشررین دیگه ای اعتباری نیسررت که دسررت
 دستش و خیالم راحت باشه.

 دالرای کمی جابجا شد در جایش، دستش رابند دسته ی مبل سلطنتی کرد:
 _پس ما همین جا منتظر می مونیم تا برگردین.

یه هفته ای سررراغ ده آبا و  _هفته ی قبل بهم پیغام دادن که قربونعلی و زنش 
 اجدادی شون می رن.

 تا االن اومده باشن ولی نیستن.فکر می کردم 
 اتاقک ته باغ چند ساله خونه شون شده، ولی تنها موندن تون به صالو نیست.
 این جام بزرگ و بی صاحاب مونده، نمی شه که دو سه ساعت تنها بذارم تون.

 دالرای قیافه ی دلخوری به خود گرفت و دمد شد.
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 جوابش سکوتی ممتد بود که قصد شکستنش را نداشت.
آرش که نظری نشررنید، نگاهی به او انداخت و با دقیق شررردن در چهره اش؛ 

 چشم ریز کرد:
 _چی شد؟

 دالرای دلخوری اش را پنهان کرد:
 _به ما اعتماد ندارین؟

 _ربطش؟
 _این جا که منطقه ی خوب شهر می شه، همیشه هم خالیه.

م که نداریاگه دو سه ساعت تنهامون بذارین و به کارتون برسین، ما که صدایی 
 بفهمن کسی تو این خونه ست.

 _تو همیشه سر هر موضوعی، اصرار می کنی؟
 _نه، فقط وقتی که بدونم حرفم خودم رو قانع می کنه.

شم  سری به معنای فهمیدن تکان داد و به چراغ دیوار کوب روبرویش چ آرش 
 دوخت.

ر دایر هقرارش برای زدن مطبی بود که بتواند شریکی با یکی از دوستانش در ش
 کند.

 قصد نداشت مدرک و آرزوهایش را زیر طوق خانی، بگذارد خاک بخورد.
 _نمی خواین برای استفاده از مدرک تون کاری بکنید؟

 _فکر آدما رو می خونی؟
 _داشتین به همین فکر می کردین؟

 _آره.
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ماه منیر که حوصررله اش از بی همصررحبتی سررر رفته بود، پاهایش را به آغوش 
 گرفت.

 بلند شد و به یکی از اتاق های در بسته ی راهروی سمت چپ رفت.آرش 
 کلید در قفل چرخاند و در اتاق باز شد.

 کمی که گذشت، با در دست داشتن تشک و پتویی به اتاق مجاور رفت.
 باز هم مسیر رفت و برگشت تکرار شد و این بار بالش و پتویی دیگر برد.

 _دالرای؟
آرش، پاره شررد و دسررتش از زیر سرررش لیز  چرت ماه منیر با شررنیدن صرردای

 خورد.
 با چشمانی خمار خواب به دالرای نگاه کرد:

 _چی شد؟ کی تو عمارت اومده؟
 دالرای با تعجب به او نگاه کرد و گفت:

 _عمارت؟
ماه منیر دماغش را مالید و سرررش را به معنی آره تکان داد و نق زدنش شررروع 

 شد:
 یعنی باز یکی یه غلطی کرده! _وقتی آقا داد و بیداد می کنه،

 دالرای خنده ای زد و گفت:
 _چیزی نیست.

 _پس بگو آقا داد نزنه خواب چشمم پرید.
 _امر دیگه ای نداری مادمازل؟!

http://www.roman4u.ir/


 213 یغمای بهار

شرد تا  شاکی آرش، خنده اش گرفت و لب هایش را روی هم ف دالرای به لحن 
 صدایش بلند نشود.

شم های درشتش را بازتر کرد، به اطر صفه و نیمه نگاه انداخت ماه منیر چ اف ن
 و انگار تازه مغزش موقعیت را به او یادآوری کرد که از جایش پرید!

آرش با چهره ای جدی به او به اندازه ی پلک زدن، نگاهی کرد و دوباره به اتاق 
 بازگشت.

 _دالرای بیا.
 _چشم.

 دالرای به آن سمت رفت که صدای ماه منیر میان راه متوقفش کرد:
 آبروم رفت، تو رو خدا یه کاری کن باهام دعوا نکنه. _دالرای

 _دعوا نمی کنن.
 در اتاق نیمه باز بود، تقه ای به در زد و وارد شد.

آرش روی صندلی چرمی مشکی نشسته بود و لبش پشت مشت دستش، پنهان 
 شده بود.

 با دیدن دالرای، دستش را پایین انداخت و روی ران پایش ضربه ای زد:
 پاشه بره تو اتاق بخوابه، بعدش بیا این جا یه کم حرف دارم._برو بگو 

 _االن می گم.
 دالرای راه رفته را برگشت و چهره ی خوابالود او را دید.

 جلوتر رفت و دست زیر بازوی ماه منیر انداخت:
 _پاشو بریم تو اتاق بخواب.
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اتاق  به ماه منیر اطاعت کرد و با بی حالی و گیجی، به کمک دالرای بلند شد و
 رفت.

 پتو را کناری زد و او را روی تشک نشاند.
 _بگیر بخواب، منم برم ببینم خان چی کارم داره؛ زود بر می گردم.

 ماه منیر بی صدا حرفی زد و زیر پتو رفت.
 دالرای پتو را کامل روی تنش کشید و از اتاق خارج شد.

 آرش وسط سالن ایستاده بود:
 _می تونی یه قهوه درست کنی؟

 _این جا دارین؟
 آرش به سمت آشپزخانه رفت، سر و صدایش نشان از گشتن می داد.

 با در دست داشتن ظرفی بیرون آمد.
 دالرای ظرف را گرفت، مارک قهوه نشان از گران بودنش داشت.

 _من برم براتون دم کنم، شما این جا می شینید؟
 واسه خودتم بریز._نه می رم تو آالچیق وسط حیاد، آماده شد بیار اون جا. 

 دالرای رفت و با کمی جست و جو، توانست ظرف قهوه جوش را پیدا کند.
 سینی جمع و جوری پیدا کرد، فنجان های قهوه خوری هم دم دست بود.

به خامه ی روی قهوه زل زده بود، همین کف و خامه ارزشررش را داشرررت که 
 روزی بیست بار درست کند و کسی دور بریزد؟

 برای همین نیم فنجان قهوه؛ تنش را لرزاند. کتک خوردن ها
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شان، حالش را  سیاهی درون  ست از او که فنجان های قهوه و  خان چه می دان
 مشوش می کند.

سرش آمده بود که امروز بتواند با مهارت فنجانی قهوه باب میل خانی  بالهایی 
 دیگر آماده کند.

ر چیزی برایش به تلخندی زد و چشررم بسررت. یاد آن روزها جز حقارت و آزا
 ارمغان نمی آورد.

 قهوه را در فنجان ریخت و به سمت در ورودی خانه رفت.
 گیوه را پا زد، لرز نیمه شب بهاری به تنش نشست.

 کاش شالی داشت که می توانست روی شانه هایش بیندازد.
 به آالچیق رسید و میزی که رنگ سفیدش به قهوه ای چوب آن جا می آمد.

 یز قرار داد و روی صندلی نشست.سینی را روی م
 _چرا فقط یه دونه؟

 _قهوه دوست ندارم.
 _اون وقت این همه تو درست کردنش تبحر داری!

 چرا واسه یادگیری چیزی وقت گذاشتی که باب میلت نبوده؟
 _بعضی یاد گرفتنا از سر اجبارن، اما یه جا به دردت می خورن.

 کنم.شاید یاد گرفتم که امروز برای شما درست 
 آرش یک ابرویش را باال فرستاد:

 _استدالل خوبی بود. ولی چرا اجبار؟
دالرای قصد نداشت قفل صندوقچه ی خاک خورده ی ته دلش را باز کند و از 

 چیزی و یا کسی بگوید که سیاهی را با دلش آشنا کرد.
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_اجبار از جبر میاد و جبر از آدمیزاد، چی فکرتون رو مشررغول کرده بود که بی 
 خواب شدین و قهوه خواستین؟

 تمایل به حرف نزدن از گذشته و برخی اتفاقاتش زیادی در نظر آرش عیان بود.
 فنجان را به میان دو انگشت شست و سبابه اش گرفت و جرعه ای نوشید.

 داغ بود اما او را هیچ چیز نمی سوزاند.
ی به جلو فنجان را به سررینی بازگرداند و دسررت هایش را در هم قالب کرد، کم

 متمایل شد:
_خودت می دونی رسم و رسوم هر گوشه ی این مملکت با هم هزار هزار فرق 

 داره.
 از پاپوش و لباسش بگیر تا غذایی که سر سفره شون می ذارن.

 تو هم با آدمای این جا فرق داری.
 دو روز دیگه یا یک ماه دیگه، با هم فرقی ندارن.

ه ی حرف را بداند، مطمئن بود آرش حرف دالرای سراپا گوش شده بود تا نتیج
 بی حساب را لقلقه ی زبانش نمی کند و خبری از اضطراب نبود.

_فکرات رو روی هم بریز، من هر چقدر که فرنگ رفته باشررم و متَجِددانه تر 
 برخورد کنم ولی تهش تو همین خاک رشد کردم.

 ره.فرهنگش چیزی نیست که هر کجای دنیا برم، از یاد و تربیتم ب
پس قوانین خودم رو دارم که رعایتش واسرره کسرری که قراره از هر نسرربتی بهم 

 نزدیک تر بشه، برای من حکم واجب داره.
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سه؛  سی و عقد بر شده، قبل این که به عرو سنگین تموم  ست  صمیمم وا اگه ت
 بگو که قال قضیه رو بَکنم.

 نتخابت.نمی خوام اگر عالقه ای این بین نیست، اجبار سایه بندازه رو ا
 دختری و مال هر قشری که باشی، رؤیا تو سرت داری.

 دالرای در دل به رؤیاهای در سرش، پوزخندی زد.
شدن به  سی در آمده بود که حق نزدیک  او به بهای امنیت، زیر چتر حمایت ک

 او را نداشت؛ حداقل آن طور که دلش می خواست نداشت.
 صندلی تکیه زد:آرش جرعه ی آخر قهوه را هم خورد و به پشتی 

سر دو وجب  شت کارگر و مزرعه دار  شب باید با یه م صبح تا  _می بینی که 
 خاک بحث داشته باشم.

 نه وقت یه زندگی معمولی رو دارم و نه می تونم خودم اون مدل زندگی کنم.
 می تونی کنار تموم قوانین من، با بدخلقی مادرم کنار بیای؟

 کنی؟ می تونی این فاصله رو با درایت پر
 می تونی قانون من رو، قانون خودت کنی؟

سی که در دل  ست چه بگوید از تر شید، نمی دان ستی به گونه اش ک دالرای د
 می پروراند.

 _اگه بگم همه ی مشکالت رو یه تنه می تونم حل کنم، دروغ گفتم.
 زمستان رفته بود و لرز در صدای او جا مانده بود:

نمی دونم بعد این عروسرری، قراِر چه رفتاری با _خانم اونقدر از من بیزارن که 
 من داشته باشن.
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مایتی  عادت کردن، ح عادت کنم ولی اگه توی این  ما  به شرر قرار شرررد فقط 
 هست؛ بگین که دلم قرآ شه.

قطره اشررکی چکید و با پلک پراندن، سررعی در مخفی نمودن حال دگرگونش 
 داشت:

هش شته باشه؛ هیچ مردی ب_زن ایلیاتی از پس زندگیش برمیاد، سرسختی ندا
 محل نمی ده.

با هر سررختی و دردی کنار میام ولی اعتماد مردت که نباشرره، به هر دری بزنم 
 جواب نمی گیرم.

آرش که عمیقًا به سررخنانش گوش می داد، چشررم از میز گرفت و حواسررش به 
 لرز تن او بود.

 خت.به صدایی که لرزش از سرما نبود و حجم ترس هایش را برمال می سا
_خدا و پیغمبر حالیم هسررت، با کسرری دمخور نمی شررم مگر این که به مرور 

 لیاقت خودش رو بهم نشون بده.
 حساب و کتاب زندگی از خرج و مزد دو تا کارگر جداست.

 بی حساب قدم پیش نذاشتم و حرف به میون نیاوردم.
 باال و پایین کردم، زیر و روی این رابطه رو کشیدم.

 م و تربیتت رو دیدم.رفتارت رو سنجید
 آرش زبانی روی گوشه ی لبش کشید و آمرانه ادامه داد:

سه انتخابت رو  سه زندگیم نبودم، معیار و مالکم وا _چون تو فکرم دنبال زن وا
 می تونی حجب و حیای ذاتت بدونی.
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شه اما  صل ن شی حا سرکشی. حرف به زبون نمیاری که رنج دریده نیستی، اما 
 حالت به هم می ریزه.خودت مدام نگرانی و 

نه این که خودت رو  تا زن رعیت می خوام،  نه ازت خانمی کردن سررر چند 
 پایین بکشونی.

شو  صمیمی ن شتِن، با هیچ کس اون اندازه  سفت نگه دا سط رو  تعادل تو حد و
 که فردا همون آدم دشمن روز و شبت می شه.

 دالرای دست دور بازوهاش گذاشت و خود را چالند.
خودت را بغل زده باشرری و مدام دلداری اش دهی که نگران نباش انگار که 

 خودم جان.
ست خودم  ست؛ حال دلت خوب ا تا این مرد محکم و حواس جمع کنارت ه

 جان...!
یا قبول  یه حرفی واسررره رد  ندازه ی تموم عمرم حرف زدم،  به ا _تو این مدت 

 ته.حرفام بزن که مطمئن شم سرما همه ی رمق و حواست رو ازت نگرف
ستانش را از دور تنش باز کرد و دامنش را روی پا مرتب  دالرای خجالت زده، د

 کرد.
سه  سکوتم که وا شم و  _حرفی خالف واقع و عجیب نمی زنید که مخالفش با

 همون رضایِت.
ولی اگه شررما می خواین کم حرفی تون رو ترک نکنین، من رو وادار به حرف 

 نیاره صدام در نمیاد.زدن نکنید چون تا چیزی حرآ من رو در 
آرش تک خنده ی کوتاهی زد و از جا بلند شد. فهمیده بود این دختر زمانی که 

 چموش می شود، دلپذیر تر به نظر می رسد.
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از کنار دو صررندلی که بین شرران فاصررله انداخته بود، گذشررت و خود را به او 
 رساند.

 دست روی شانه اش نهاد:
سم رو پرت می کنه،  شب و همراه یه _لرز تنت حوا سه یه  باقی حرفا بمونه وا

 قهوه ی دیگه که قبل عروسی بهم بدی.
 شانه ی دالرای گرم شد، خودش ذوب و دلش...

 امان از دل زن ها که بند توجهی مردانه است.
سته  ش شانه اش ن ستش بی غرض روی  ست د دیگر محرمیتی نبود اما می دان

 است.
صندلی بلند کرد، خود ست به جیب آرش او را از روی  شید و د ش را عقب ک

 پشت سرش ایستاد.
 _بهتره بریم تو، تا قندیل زمستون تو بهار خشکت نکرده.

دالرای روی برگرداند، دلش حرف و سخنی می خواست که تو در توی مغزش 
 را چون موش صحرایی می جوید.

 _سر پا کارت رو تموم کرد؟ انقد سرمایی هستی؟
 هم برقرار کرد، پلک نزد. دالرای اتصال چشمان شان را با
 _خان می خوام یه سؤال بپرسم.

 آرش نگاهش را بی پاسخ نگذاشت:
 _بپرس.

http://www.roman4u.ir/


 221 یغمای بهار

_جسارت نباشه، پای گستاخی و بی حیایی نذارین؛ ولی چرا هیچ وقت تن به 
 ازدواج ندادین؟

 نه از مال و مکنت، نه از ظاهر موجه و نسب خوب چیزی کم دارین.
 هیچ شد. آرش لبخند کم رنگی زد، فاصله

 دالرای را برگرداند و پشت سر او ایستاد.
 دست روی پهلوهایش گذارد و به تنش نزدیک تر کرد.

 روسری اش را کمی آزاد کرد و موهای روی پیشانی اش از اسارت رها شدند.
 سرش را کج کرد تا مماس با گوش او باشد:

 ه!باش _سعی کن نگرانیت بابت نریِنگی و نیازای مردونه م، آخِر لیستت
دالرای نفس نمی کشررید، لرز سرررما رفت و گرمایی به جانش نشررسررت که 

 طاقتش نمی آمد.
 با دست موهای ریخته روی صورتش را به زیر روسری هدایت کرد.

آرش نفس عمیقی کشررید و بازدم عمیق ترش از بینی، تار موهای مانده روی 
 صورت دالرای را به پرواز در آورد.

 ه و مردونگیم سرجاش هست._زن نخواستم، ولی غریز
دنبال دختر و زن نبودم، چون اونقدری خودخواه هسررتم که نخوام هر چی که 

 دارم باهاش نصف کنم.
 دالرای سرش را چرخاند، عسلی هایش میان خون نشسته بود:

 _چی رو قراره با یه زن نصف کنین و شریک شین که بهش راضی نیستین؟
 برداشت و به آرامی باال آورد. آرش دست راستش را از پهلوی دالرای

 روی ابروی دخترانه اش کشید و روی گونه اش گذارد.
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 پلک دالرای پرید و میه هایش خاکروبی کردند.
هر آن چه از خاک و خاشرراک که گوشرره ی چشررمانش روی هم تلی از غصرره 

 برایش ساخته بودند، درگیر گردباد شدند.
د و می داشررت اما برای نداشررتن این مرد را باید هر لحظه ی زندگی اش می دی

 سهمی از او، هنوز دلش در تالطم بود.
 سیل تردیدها می آمد و عمرش را می گرفت.

اگر اعتمادش را نداشررته باشررد، اگر دلش را نداشررته باشررد حتی به قدر سررر 
 سوزنی؛ پس چگونه تاب می آورد سخن نابه جای این و آن را؟

 وی گند فریبش به مشام کسی نرسد؟به چه تظاهر می کرد که دروغ نباشد و ب
سررهمش فقط رفع چیزی بود که آن هم قرار بود انتهای لیسررت خواسررته هایش 

 جا خوش کند؟!
 آرش ستاره های خاموش چشمان دالرای را دید و لب زد:

_زن که میاد باید قلبت، وقتت، زندگیت، هر چی که مال خودت هسرررت رو 
 باهاش شریک شی.

ستاره  شیدن دالرای به تک تک  شید و به درخ شمانش، نور بخ صان چ های رق
 دعوت داد:

 _خودخواهی تون خوبه؟
یعنی اگه هیچی از شما رو یه زن نداشته باشه، شمام راضی می شین که از اون 

 هیچی نداشته باشین؟
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آرش که سوسو زدن برق ستارگان را در چشمان او دید، برخالف میلش که یک 
 نه بزرگ بود؛ گفت:

 _نمی دونم...
پلک های دالرای روی هم افتادند و تقالی دکمه های دلش برای باز شرردن به 

 روی این مرد را، بی اهمیت شمرد.
سیم  ضی به تق صاحبش را ست دلی را به نام خود کند که  پس چگونه می توان

 کردنش هم نیست؟!
ست بیاورد که هیچ از او نمی خواهد و از  چگونه می تواند اعتماد مردی را به د

 هم به او نمی بخشد؟خودش 
 مش حسین چه گفت؟ اعتماد؟

بازی را از پیش صررفر ند، پس جلب -وقتی قرار بود  یان برسررران پا به  صررفر 
 اعتمادش به چه کار می آمد؟

 آرش رهایش کرد، فکش روی هم فشرده شد.
 حس تعلق گزینه ای نبود که خود را با آن سرگرم کند.

 گامی به عقب برداشت:
 یم که فردا خواب نمونیم._بریم تو، باید بخواب

بهانه ای برای فرار بود، شاید از چیزی که در سرش نسبت به آن احساس خطر 
 می کرد.

عقلش فرمان می داد از چیزی که برایش ناشررناخته مانده، برحذر باشرررد اما 
 همیشه خودخواهی های دنیا با ما جور در نمی آمد.
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ستون زندگی مان ضربه ها از جایی به چهار  شه  صورش،  همی می خورد که ت
 مرگ می طلبد...

 قدم دیگری برداشت و سرش به سمت خانه چرخید.
 قدم سوم تا نیمه طی شد که صدای رنجور و غمگین دالرای را شنید:

 _وقتی دلی وسط نباشه، بازم می شه زندگی کرد.
 وقتی ُالفتی بین زن و مرد زنجیر نشه، با عادت کردنم می شه زندگی کرد.

 رسومی باشه و انجامش الزم، بازم می شه باهاش کنار اومد. وقتی رسم و
 وقتی ازت نسل بخوان، اونم با حکم غریزه ساخته می شه.

 _به چی می خوای برسی؟
 دالرای بی توجه به لحن شاکی آرش، تصمیم گرفت باز هم بگوید.

 حال که تا نیمه ی راه رفته بود پس جمله ی آخرش را هم می گفت و تمام.
 یش نامتعادل بود اما به او نزدیک شد.گام ها

 روبرویش ایستاد، رو در رو گفتنش بهتر بود:
سمی که پیش بره و به هر  صورت بگیره، به هر ا سی به هر دلیلی که  _این عرو

 حسی که قراره باهاش دووم پیدا کنه؛ حرفی رو حرف خان نمیارم.
خورد و کسرری باران عسررلی ها که باریدن می گرفت، دل مردانه اش چنگ می 

 قلبش را در مشت می فشرد.
 سینه اش تنگ و هوا به سختی میان ریه هایش جابجا می شد.

یدا نکردین و  ماد پ تا وقتی بهم اعت نه، ولی  _کنیزی تون ازم چیزی کم نمی ک
 سهمی از زندگی شوهرم نمی تونم داشته باشم؛ ازم ُپشت نخواین...
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با هر کدوم مون از سررر عادت اومدیم تو این دن یا، ولی من نمی خوام بچه م 
 عادت و به اسم رفع نیاز پدرش پا تو این دنیا بذاره.

 دالرای روی زمین نشست:
_التماس تون می کنم نسررلی م ل من و ماه منیر نیارین که نفهمیم اومدن مون 

 دوای کدوم درد بی درموِن.
 آرش اخمی کرد از این تضرع، خشک و رسمی گفت:

 یچ وقت پای کسی نیفت حتی اگه اون کس؛ من باشم._پاشو از رو زمین، ه
دالرای دست روی زانوی لرزانش گذاشت، ماهیچه های پر کاری که بی حس 

 شده بودند؛ استخوان هایی که از درد قلبش به صدا در آمده بودند.
 قرار بود جایی، فقط نسلی از او باشد و طاقت نیاورد.

 ه سرش باشد...امروز زن کسی می شد که شاید همان هوا ب
 آرش خم شد و دستش را گیر بازوی او داد.

 با یک حرکت بلندش کرد و روبرویش نگهش داشت.
 عصبانی بود، خشم داشت اما نه به او؛ برای این که دلش نافرمان شده بود:

 _بهت اعتماد دارم ولی تا وقتی که خالفش بهم ثابت نشه.
شت و میراث خو سل و پ سه ن ر، ولی دنبال چیزی نباش ازت بچه نمی خوام وا

 که شاید هیچ وقت نتونم بهت بدم.
تا وقتی تو زندگیم کسرری نیسررت، با خودم و خلقیاتم کنار میام؛ اما بعد ازدواج 
 نیازم اگه با زنم برطرف نشه، باید دنبال این و اون باشم که حس و حالم بخوابه.

 دیگه م سر هر چیزی اشک نریز، اینم قانون منه.
 به هر نسیمی و بادی از هم نپاش و نریز.زن باش اما 
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 دالرای چشم می چرخاند تا حرف پشت این خشم و ناراحتی را بفهمد.
آرش صررورتش را به او نزدیک کرد و هرم نفس های تندش، راه نفس دالرای را 

 می بست:
که هسررتی؛  نت همینی  _من ازت هیچی نمی خوام جز دو مورد، یکی بود

 م پنهون نکنی که هیچ رقِمه باهاش کنار نمیام.دومیش اینه که چیزی رو از
که اگه روزی چیزی به گوشررم برسرره، اون وقِت که روی دیگه ی من می شرره 

 کابوس تموم زندگیت...!
دلش به تب و تاب افتاد، قلبش گنجشک اسیری بود میان سینه و راه به بیرون از 

 این قفس تن نداشت.
 ؟اگر از اسارتش نمی گفت؛ پنهان کاری بود

 اگر از قصد خان و پسرش حرفی نمی زد، آرش از او رد می شد؟
 اگر از فروخته شدنش به ارباب نمی گفت، آن روی آرش را می دید؟

دالرای سرررما را در نگاه آرش دید، اگر روزی بی تفاوتی این مرد به زندگی اش 
 رنگ می داد، قطعًا می مرد!

سطحی  تفاوتی بی ست، از بافت های  سرما شود و در شبیِه  ست آغاز می پو
سینه ات جای دنجی برای خودش پیدا می صت  اعماِق حفره ی  سِر فر کند تا 

 دور قلبت تار بزند؛
تا سر فرصت پیچک وار دوِر ساق های پا بپیچد و جوانه هایش را در پاشنه ها 
ستر ناخن ها  شه بدواند، در ب ستانت ری صت در رگ های د سر فر فرو کند، تا 
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نوازش را در انگشررتانت بخشررکاند، تا پلک ها را بر عشررق به دنیا  بتابد، تا میِل 
 ببندی، رویت را از آدم ها بگردانی نفِس عمیقی بکشی و برای همیشه بروی...

 تاخت، آمده بود تا هرگز نرود... و زمستانی که در وجوِد من چهار نعل می
 فت.آرش نگاه استخوان سوزش را از او گرفت، بازویش را رها کرد و ر

**** 
دالرای گرفته و مغموم سررر در الک خود فرو برده بود. حتی نیم نگاهی حواله 

 ی جاده نکرد.
چه رخ داده بود؛ در  که تغییری نکرده بود، آن  ها  جاده و راه  طول و عرض 
مساحت زیادی از دلش بود که نه قرار برایش می گذاشت و نه از فردا خبری به 

 گوشش می رساند.
ثانیه ای پلک روی هم نگذاشررته بود. حقیقت تلخی که در  از همان دیشررب،

 سرش تبدیل به آونگ شده بود، مهلت نفس کشیدن را هم به او نمی داد.
شمنی هاکان و یدالله خان چیزی  ست د ست از پا خطا نکرده بود اما می دان د

 نیست که برای تمام عمر پشت پرده ی آبروی او پنهان بماند.
 آرش و آبرویش بود که با حضور او بی اعتبار شود.بیشتر از خود، نگران 

همین که دلش طاقت آورده و از بی خبری عاقبت یوکابد، به تب و مرگ نرسیده 
 بود؛ خودش دنیایی بود.

 _قربون خدا برم با خلقتش، تو چرا حرف نمی زنی؟
ناسررالمتی دو روز دیگه شرروهردار می شرری، یه کلمه رو زبونت نمیاد واسرره به 

 تن؟دلش نشس
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سررخنان ماه منیر به گوشررش چیزی شرربیه وز وز بود که باز آرش به او نتوپد و 
 سنگ روی یخ نشود.

شه ی پنجره ی کنارش چرخاند تا بتواند نیمرخ  شی سمت  سرش را به  دالرای 
 ماه منیر را ببیند.

 سرش را عقب تر کشید و به صندلی چسباند.
 _تو حرف بزن، من خسته م.

 چشم های بیرون آمده خیره اش شد. ماه منیر وای گفت و با
باز سرش را به پشتی صندلی او رساند و زیر چشمی به آرش نگاه کرد که تمام 

 حواسش به رانندگی اش بود.
_مگه کوه جابجا کردی یا تا صبح تو تشت و لگن، لباس و کهنه ی بچه شستی 

 که خسته ای؟!
 دو کلوم حرف بزن، بلکه م گره ابروی آقا وا شه.

 ا با کج خلقی باال کشید:لبش ر
_دخالت تو خلقت خدا نمی کنم زبونم الل، ولی اگه ابروهاش پیوسته می بود 

 شاید دیگه اخم و تخم کردنش خیلی تو چشم نبود و زبون الل نمی کرد.
 دالرای تمام دلمشغولی هایش را به دست زمان و باد سپرد.

 نگرانی هایش می ماند؟با وجود شیرین زبانی های ماه منیر، مگر جایی برای 
 _تو یه جمله بگو، منم بی حرف نمی مونم.

 ماه منیر گفت:
 _خوبه واال! فحشش مال من، ناز و کرشمه مال تو!
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جالل یه ارزن محبت نمی کنه به من، همش از ترس آقا می خواد یه سرروراخی 
 چیزی گیر بیاره و اون تو ِبَچپه!

 حرآ، خروسکی شده بود.دالرای لبخندی زد به صدای ماه منیر که از 
ماه منیر که به حد کافی شاکی شده بود، اندر احواالت آرش جستجویی کرد و 

 باز دهانش را به چرم صندلی چسباند تا صحبتش آشکار نشود.
نه دیگه دختر، االن اگه جالل بود من م ل  قام ببی باز تو بچرخ که آ _اون نیش 

 تی؟!گنجشک نوک می زدم به مغزش؛ تو چرا انقِد ساک
 _خب از چی حرف بزنم؟

 _از من و کماالتم!
دالرای این بار دیگر طاقت سکوت و لبخندی بی رنگ و صدا را نداشت، بلند 
شدت خندیدنش جلوگیری  شت تا از  ستش را روی دهانش نگاه دا خندید و د

 کند.
ساس زیر باران مانده ی دالرای؛ از  شب با دیدن کودک اح آرش که از همان دی

فته بود تا زیر آواری نرود که دیگران رفته و جان سرررالم در نبرده او فاصررله گر
 بودند، امروز سخنی جز جواب سالم شان بر زبان نیاورده بود.

 کارش که به اتمام رسید، دنبال شان رفت و سوارشان کرد.
در طول مسیر اما تمام حواسش به نگاه پر غبار دالرای بود که از شیشه ی تمیز 

 شد. ماشین گرفته نمی
تردید م ل ماری روی سینه اش چنبره زده بود، دانستن اسرار او را می خواست 

 اما سر صحبت باز کردنش هم بی نتیجه مانده بود.
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شرراید اگر حرف ازدواج را مادرش پیش نمی کشررید و جنجال به پا نمی کرد، 
 اسمی از او یا هر دختر دیگری نمی آورد.

 ا کسی شریک شود.تنهایی اش را حاضر نبود به آسانی ب
صدای خنده ی او و لب گزیدن های ماه منیر، خیالش  شدن  حال با دیدن بلند 

 از حال او راحت شد اما باز هم خلوتش را با آن دو سهیم نشد.
_حتی گوشرره لب آقا واسرره مسررخره کردنم باال نرفت، هر کی فرنگ بره این 

 شکلی می شه؟
 دالرای نیم لبخندی زد:

 _چه جوری؟
 انگار با خودش در حال سخن گفتن بود: ماه منیر

_هر کی ببینه فکر می کنه هر روز خدا، یکی از کس و کار آقا زبونم هفت شب 
 جمعه الل؛ مرده که لبش از هم وا نمی شه.

 غذا که می خوره دیدیش؟
 _نه نگاه نکردم.

_قِد گندم دهنش باز می شرره، موندم کل قاشررق چه جورخالی بر می گرده تو 
 ظرفش!

رای ناگهانی و بدون هیچ پیش زمینه ای سررمت آرش برگشررت و به دهانش دال
 چشم دوخت.

شم می  شه ی چ سر آرش را کمی چرخاند؛ طوری که با گو سنگینی نگاهش، 
 توانست شاپرک نشسته روی گونه های برآمده از لبخندش را ببیند.
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 _چیزی شده؟
 دالرای نگاهش را به زیر انداخت:

 _نه خان.
 که شده ولی خانم جان روش نمی شه به زبون بیاره._آقا یه چیزی 

آرش از آینه ی جلو، تک نگاه کوتاهی به او کرد و سپس با سر گرداندن؛ چشم 
 های پر تعجب دالرای را از نظر گذراند.

 _چی رو نمی تونه بگه که تو زبونش شدی؟
دالرای به عقب چرخید و از میان دو صررندلی، چشررم درشررت کرد برای او اما 

 ان از جنس خراب ماه منیر که چشم روی او بست و دهانش را باز کرد:ام
_از دیشررب هی تو گوشررم می گه چقدر عطر خان خوشرربوئه، می دونه از اون 

 گروناست ولی اسمش رو بلد نبود.
 زبونشم که نداره ازتون بپرسه، من جسارت کردم سؤالش رو به زبون آوردم.

 رگ ماه منیر، شاخی روی سرش سبز شود.دالرای کم مانده بود از این دروغ بز
به  باری دعوت شرررده بود، حتی عطرش را  به آ*غ*و*ش آرش یکی دو  که  او 

 مشام نکشیده بود؛ آن وقت به دنبال اسمش می رفت که چه شود؟
 که برای چه کسی هدیه اش کند؟

 آرش با حفظ همان قیافه ی در هم و جدی، لبخندی محو زد و سری تکان داد.
سته  شم و ابرو آمدن های ماه منیر برای دالرای، از همان ندان هم می فهمید چ

 حرف های یواشکی شان نشأت گرفته است.
 _آقا اسمش رو نمی گین؟
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_واسه جالل بخوای بگیریش، دو سالی گشنه و تشنه بمونی و پس انداز کنی؛ 
 شاید یه پاف ازش بتونی رو لباسش بزنی!

 آرش، روی صورتش ضربه ای زد: ماه منیر که جا خورده بود از ذکاوت
 _خدا کفنم کنه آقا، اگه تو فکر جالل بوده باشم.

 ولی همین که از یه جا رد می شین، بوش تا دو ساعت می مونه.
 _ماه منیر جان؟

شوی خودمانی بود که روزی ده  سؤالی دالرای، همان الل  صدا زدن  این مدل 
 بار از زبان مادرش حکیمه می شنید.

سنگ خورده بود و نطق هیچ کدام  عقب رفت و به صندلی تکیه داد. تیرش به 
 شان باز نشد.

 می ترسید بچه شان هم الل به دنیا بیاید.
با این فکر، زبانش را گازی گرفت و گوشت میان انگشت شست و سبابه اش را 

 هم از جا کند.
آرش که این حرکتش را دید، به طرف پنجره ی چپ و سرمت خودش؛ چرخید 

 ش را خورد!و خنده ا
 یک تخته را اساسی این دختر کم داشت.

شت  شده و پ سابی خاک به پا  شت؛ ح سرعتی که آرش دا ستا، با  سیر رو در م
 سرشان جز غباری دیده نمی شد.

 خانه ها که به چشم آشنا آمدند، ماه منیر دستانش را به هم کوبید:
 بود. _وای که دلم تنگ این سبزی و همون پشکل گوسفند و پهن گاو شده
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 چیه اون شهر، چهار تا شوید جای این همه سبزی رو مگه می گیره؟
دالرای و آرش هم صدا خندیدند، ماه منیر نگاهی به لب های کش آمده از این 

 خنده ی آن ها کرد و گفت:
 _چشمم کف پاتون آقا، ولی ماشافالله خنده بهتون میاد.

 گلو حبس کرد. آرش لب هایش وا روی هم چسباند و سرفه اش را هم در
 اما ماه منیر کوتاه نیامد:

نده، روز عروسرری تون  گه جای تعریف نمی ذاره وقتی می خ که دی _دالرای 
چشررم همه دخترای ترشرریده ی هفت دهات پایین دسررت و هفت دهات باال 

 دست از حسرت روتون می چرخه.
 من اسپند رو آتیش می ریزم و دور سرتون می چرخونم که همه شون بترکن.

 رای با اسم عروسی، چهره اش مات شد و دستانش یخ.دال
 باید به او می گفت یا به زمان می سپرد که روزی بازی شان دهد.

با رسیدن شان به ورودی عمارت و تک بوقی که آرش زد، تصمیم به پیاده شدن 
 گرفت که صدای آرش او را به خود آورد:

 _در باز می شه، نیاز نیست پایین بری.
 ت چند ساعت، این یک جمله هم برایش بس بود.بعد از گذش

ماه منیر که تمام حواسررش به روبرو و جاللی بود که در را باز می کرد، دسررت 
زیر چانه اش قرار داد و محو عرق از دور نمایان جبین مردی بود که قول ازدواج 

 شان را آرش داده بود.
 برد.دلش ذوقی داشت که آرش خان است و پدرش کاری از پیش نمی 

 آرش پا روی پدال فشرد و به داخل محوطه ی رفت.



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 صدای پارس سگ نگهبان می آمد که دم تکان می داد.
مرغ و خروس ها گوشه ای دانه های گندم پاشیده روی زمین را نوک می زدند و 

 این ها معجزه های طبیعت بکر روستا بود.
 _برین پایین، ماشین رو زیر سایبون می برم.

 شد و صندلی اش را به جلو کشید تا ماه منیر هم بتواند رد شود.دالرای پیاده 
ماه منیر با شادی سرش را باال گرفت که صدای آخ گفتنش باعث شد جالل به 

 سمت ماشین بدود.
 _چی شد؟ طوریت شد؟

 ماه منیر که به ماشین با همان وضع آویزان مانده بود، َلَچک را جلوتر کشید.
قیافه ی درب و داغان باال انداخت تا جالل دسرررت از ابروهایش را با همان 

 پرس و جو بکشد و به چهره ی آرش نگاهی بیندازد!
سی کند،  شتر وار ست بی سر او مانده بود و دلش می خوا اما نگاه جالل روی 

 شاید بالیی سرش آمده باشد.
 دالرای سرش را به سینه چسباند تا خنده ی ریزش، به چشم دیگران نیاید.

 یر با کف دست روی شانه ی جالل ضربه ای زد:ماه من
 _روم سیاه جالل، کوری آقا به اون گنده ای رو نمی بینی که بهم چسبیدی؟

جالل دو متر به عقب پرید و دستپاچگی اش را با پایین انداختن سر و نگاهش 
 پنهان کرد.

 عرق را با دست کشیدن پشت لبش پاک کرد.
 _شرمنده م آقا.
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 به دستش سپرد و از کنارشان گذشت: آرش سوییچ جیپ را
 _وسایل تو ماشین رو ببرین خونه ی ملوک.

 جالل چشمی خجول گفت و دست به کار شد.
به  پایین گرفت و  ما دالرای هم سرررش را  ند ا ما به هوای کمک  ماه منیر هم 

 سمت خانه ی عمه اش رفت.
**** 

باال و  _چی می خوای بگی که دو سرراعته داری صررورت چروک مِن پیرزن رو
 پایین می کنی؟

 دالرای پاهایش را جمع کرد و موهای بازش را روی یک شانه رها کرد:
 _عمه موهام رو می بافی؟

 ملوک سوزن را روی پارچه زد و کنار گذاشت:
 _حرفت که این نبود ولی بیا جلوم بشین.

 دالرای نفسی کشید و با دو قدم بلند خود را به ملوک رساند.
 موهایش را پشت سرش ریخت. جلوی پایش نشست و

 _ماشافالله موهای خوشرنگی داری، حنا بهشون نزن.
 ولی روغن می دم که بهشون بزنی، براق تر بشه.

 _عمه؟
 _بگو تا غمباد نشده.

 دالرای می ترسید حرفش شر شود.
 _من از خونه ی خان فرار کردم.

 دست ملوک روی موهای نیمه گیس شده ماند.
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 _کدوم خان؟
 گزید، غم به دلش نشست اما چاره ای نداشت.لبش را 

 _قبل از این که بابا فوت شه، من رو به زور بردن خونه ی خان.
 پسرش زن داشت ولی چشمش دنبال من بود.

ست های در هوا مانده ی ملوک  شت و د دلهره باز به روو و روانش تاخت، برگ
 را در دست گرفت.

کتکم زدن؛ زنش از همون ده بود  _عمه من کاری نکردم ولی اونا اذیتم کردن،
 ولی با هم دوست بودیم.

دالرای بغض کرد و اشک روانه شد روی گونه هایش، ملوک دستش را آزاد کرد 
 و میان موهایش کشید.

 _اون می دونست شوهرش دنبال منه، ولی باهام بد شد.
 بهم تهمت زدن ولی نذاشتن بابام چیزی بدونه.

 به پسر خان، ولی من فرار کردم.می خواستن به زور من رو بدن 
 سرش را روی پاهای ملوک گذاشت و صدای گریه اش بلند شد.

 ملوک تا امروز او را این گونه بی قرار ندیده بود.
 _چرا تو رو از بابات گرفتن؟

ساب میومد، خان باهاش لج افتاد و  شمن اونا ح سی بود که د شت ک _بابام پ
 من رو ازش گرفت.

 نوازش می کرد و افسوس به دلش بود.ملوک موهایش را 
 هیچ کدام شان بخت و اقبال بلندی نداشتند.
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 _دل نگرونیت بابت چیه؟
 اونا اون سر کشور و تو دهات اون اطراف، تو این جا؛ پس از چی می ترسی؟

 _از خان.
 _از خانی می ترسی که عقلش َقد نمی ده تو کجایی؟

شک شت و ا سرش را از دامن ملوک بردا ست پاک  دالرای  شت د هایش را با پ
 کرد.

 _از خان این جا می ترسم.
 ملوک با اخم نگاهی کرد:

 _آرش یه کم بداخالقه و زبونش تند، ولی با کسی پدرکشتگی نداره.
_دیروز گفتن اگه یه وقت بفهمن چیزی ازشررون پنهون کردم، دیگه بهم اعتماد 

 نمی کنن.
 .ملوک کمی در فکر ماند و دست روی زانویش نشاند

 یا علی زمزمه کرد و بلند شد.
 چارقدی پوشید و به سمت در رفت.

 دالرای به دنبالش رفت و بازویش را اسیر کرد:
 _کجا می ری عمه؟

 _می رم با آرش حرف بزنم.
 دالرای چنگش را سفت تر کرد:

 _عمه نرو، می خوای چی بگی؟
 ملوک گالش هایش را پوشید و در را باز کرد.

 برادرزاده اش نشاند و با لحن مالیمی گفت:دست روی دست 
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_اون پسر هر چیزی رو با عقلش می سنجه، ولی اگه از کسی بدش بیاد؛ حتی 
 به عقلشم دیگه رجوع نمی کنه.

 عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد دختر جان.
 اگه قبل رسمی شدن رابطه ی شما، اون این چیزا رو بفهمه خیلی بهتره.

ی بازی روزگار مجال نمی ده، بعد همین ندونسررتن عمر دسررت خداسررت ول
گزک می ده دسررت اونایی که هنوز پا تو حجله ی خان نذاشررتی؛ باهات چپ 

 افتادن.
 دالرای کم طاقت تر لب زد:

 _عمه من به خدا کاری نکردم.
 _نگران نباش، می رم بی پرده همه رو باهاش در میون می ذارم.

 بزن تا برگردم. توأم بشین دو تا سوزن به اون لباس
 دالرای دستش را رها کرد و عقب رفت.

 قلبش به هول و وال افتاده بود، از عکس العمل آرش می ترسید.
از این که حرف هایش را دو سرره روز قبل از ازدواج به گوشررش برسرراند، حال 

 خودش هم بد می شد و دل آشوبه امانش را می برید.
 ت.موهایش را باز کرد و روی شانه هایش ریخ

برای کشررتن وقت و گذراندن زمان، به توصرریه ی ملوک عمل کرد و مشررغول 
 کارش شد.

سرررگرم شررد و زمان از دسررتش رفت تا این که در بی محابا باز شررد و به دیوار 
 پشت سر اصابت کرد.
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 چهره ی سرخ آرش تمام عروق تنش را منجمد کرد.
 اعضاف و جوارو بدنش به ولوله افتادند.

 تا جمله رو به زبون نیاورده بودم، قرار نبود دهن وا کنی؟ _اگه دیشب اون دو
دستش را روی پارچه فشرد و صدای آخ، نگاهش را به سوزن داد که در دستش 

 فرو رفته بود.
 درد قلبش بیشتر بود، تیر می کشید.

نم اشررک تا پشررت خانه ی چشررمانش آمد اما انگار با فرو بردن آب دهانش، 
 اشکش هم عقب نشینی کرد.

آرش که با شررنیدن سررخنان ملوک، برآشررفته بود و دیگ غیرتش به جوش آمده 
 بود؛ او را در اتاقش تنها گذارد و خودش به سرعت به این جا آمد.

 انتظار پنهان کاری نداشت، اگر هیچ گاه از این گذشته حرفی نمی زد؛ چه؟
ی ماگر اتفاقی می افتاد که او نمی توانست حامی همسرش باشد، آن وقت چه 

 کرد؟
 چشمانش روی موهای رهای دالرای ثابت ماند.

دخترک آن قدر ترسرریده بود که حتی حسررراب نامحرمیت او را هم نکرد و از 
 جایش تکان نخورد.

کفش از پا در آورد، پشررت سرررش صرردای نفس زدن هایی بود که بی شررک از 
 سینه ی خس دار ملوک برخواسته بود.

وضعیت به خانه می رساند، صدایش را باال  برگشت و او را دید که خود را با آن
 برد:

 _ملوک می خوام تنها باهاش حرف بزنم.
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ملوک که نفسررش به شررماره افتاده بود، دسررت روی سررینه اش نهاد و با نفس 
 کشیدن های پی در پی، هوا را به ریه هایش کشاند.

 .اشاره ای با چشم و ابرو به داخل خانه و دالرای کرد که مراعاتش را بکند
 آرش تکان مختصری به سر داد و در را بست.

 دالرای حتی سر بلند نکرده و به خون روی انگشت دستش زل زده بود.
 آرش جلو رفت، روی زانوهایش نشست و دالرای تکانی خورد.

 دستش جلو رفت و انگشت خونی دالرای را در دست گرفت.
 رفت.سرش پایین تر رفت و لب هایش مماس با محل خونریزی قرار گ

قلبش با نهایت سرررعت خون را به رگ هایش پمپاژ می کرد و او نایی نداشررت 
 برای دست به یقه ی لباس کشیدن و راه برای آرام نفس کشیدنش هموار!

شد که  شانی بدل  شف ست، دلش به آت ش لب های آرش که روی زخم کوچک ن
 هر چیزی را می سوزاند و از پیش راهش محو می کرد.

 را رها کرد.کمی مکید و دستش 
 خون بند آمده بود و دالرای به دستش نگاه انداخت.

 _دستت که خون میاد بگیرش رو به باال، خونش بند میاد.
 صدایش به حرف که نه، به ناله ای هم بلند نشد.

 _بهت آسیب زدن؟
 چشم از نوک انگشتش بر نمی داشت، پلک هم شاید به زور می زد.

 ف خانه چشم دوخت.آرش چشمانش را باال کشید، به سق
 عصبانیتش بی دلیل فروکش کرده بود.
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 اما تا جوابی قانع کننده نمی گرفت، پایش را از اتاق بیرون نمی گذاشت.
 _جریان چیه که بابتش ملوک اومد پادرمیونی؟

 قرار بود تا کی ازم پنهون بمونه؟
 _قصدم پنهون کاری نبود.

 تکیه زد.آرش همان جا کمی جلو رفت و به بالش بزرگی 
 پاهایش باال آمد و یک دست روی زانویش آویزان شد.

 سرش را عقب کشید و به دیوار خشت و گلی اتاق چسباند.
 کمی کج شد تا بتواند نیمرخ دالرای را هم ببیند.

 _پس ِکی قرار بود بگی که چشم کسی دنبالت بوده؟
 وقتی طرف روبروم وایستاد و دست گذاشت رو غیرتم؟

 ره ای که بی حساب ریخت، را از صورتش زدود.دالرای اثر قط
 _بدبختی که گفتن نداشت، وقتی حتی نذاشتن جنازه ی بابام رو ببینم.

خان فقط به خاطر پسررر لندهورش که چشررم و دلش از زن و دختر سرریر نمی 
 شد، دست رو هر دختری می ذاشت باید بهش می بخشیدن.

 از ازل 
 در بخت من 

 گل ها همیشه 
 وده اند...!حزن یوسف ب

 اشک ها بی تعارف راه همیشه آشنا را در پیش گرفته بودند.
ند از  خان بودن و دل ک ید از  پا کشرر که  ها بیزار بود  لت  ها آرش از همین ج
با داشررتن  ها  گا که  کاال بودن دختران نوجوانی  به  خانواده، چشررم دوختن 
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ستند و ن ش شاخ و دم می ن سفره ی عقد غولی بی  سکی به بغل؛ پای  ماه  هعرو
 بعد، عروسک شان دو تا می شد.

یکی فرزندی که به دنیا می آمد و دیگری همان عروسک پارچه ای که مادرشان 
 برایشان دوخته بود.

 تکیه اش از دیوار را برداشت، سرش را به سر دالرای نزدیک کرد.
 گرمای نفس هایش امان را از دل او به غارت می برد.

 _اذیتت کردن؟
شد و تا دالرای اگر از ر شی در اتاقی نمور زندانی می  سرک وزهایی که به علت 

دو روز آب و غذایی نداشرررت را حسررراب نمی کرد، اگر از کتک هایی که با 
تعلیمی می خورد و باز هم نم پس نمی داد؛ می گذشررت، از زخم زبان هایی 

 که می خورد نمی شد بگذرد.
 _خیلی...

 آرش مردد بود اما باید می دانست، لب زد:
 _دست درازی...

هنوز جمله اش کامل بیان نشررده بود که دسررت زخمی دالرای روی دهانش 
 نشست.

نگاهش بارانی و خیس بود، لب هایش هم بی نصرریب از آثار اشرررک هایش 
 نمانده بود.
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_اگه فرار کردم فقط واسرره نجابتم بود، اگه داغ رو دل شررون گذاشررتم و شرراید 
م ن؛ فقط به خاطر این بود که دستش بههنوزم تو هر کنج و پستویی دنبالم باش

 نخوره.
 مرد بود، این خیالش راحتی ها را اگر نمی داشت تا صبح دیوانه می شد.

 دست روی دست دالرای گذاشت و از روی دهان برداشت.
 دستش را روی پایش قرار داد و با انگشت شست نوازش کرد.

 _اسم و مشخصات اون خان رو بهم بده.
 کشید و باال تنه اش را به عقب کشید:دالرای دستش را 

 _خان باور نمی کنین حرفام رو؟
اون جا من پیش یه پیرزن بودم، به روو پدرم اسم و آدرسش رو می دم دنبالش 

 بفرستین.
 اون می دونه من فرار کردم و خودش برای عمه م پیغام فرستاد.

زی به او را آرش لبخند زد، باید ردی از مردی پیدا می کرد که قصررد دسررت درا
 داشته است.

شته ت اون اندازه که من می خوام بهم  شی، گذ _تو زندگیم نبودی ولی قراره با
 ربط پیدا می کنه.

سم و نشونی واسه  شه اگه ا دنبال اثبات حرفات نیستم اما خیالم راحت تر می 
 روز مبادا ازشون داشته باشم.

 دالرای سر به زیر انداخت:
 ..._یدالله خان و پسرش هاکان

 آرش از جای برخاست، به سمت در رفت.
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 باید این دل نگرانی از ناکجاآباد پیدا شده را از دلش می شست.
 _پس فردا عروسی رو می گیرم، بیشتر از این نمی خوام معطل شیم.

 دالرای صورتش را از پشت انبوه موهایش بیرون کشید و به قامتش زل زد.
 آرش نگاهی انداخت:

شم رو _بهتره وقتی من می شن چون دفعه ی بعد چ ام، موهات دورت ریخته نبا
 نامحرمیت می بندم...!

 دالرای شوکه به او نگاه کرد و دستش بی اختیار روی موهای بازش نشست.
 چشم هایش درشت تر شد و لبخند یک وری آرش عمیق تر...

سمت چپ  شاره ای به  سرش، که آرش ا شم چرخاند برای پیدا کردن مینای  چ
 انداخت:

 _االن که برم، ملوک میاد. دیگه نیازی بهش نداری، دنبالش نگرد.
گفت و دالرای لب گزید، غنچه ی دلش در حال گل دادن بود و دسررت های 

 آرش حافظش بود...
**** 

همه در تکاپوی مراسم ازدواج خان روستا بودند و تنها شخصی که هیچ حس 
 خاصی نداشت، آرش بود...
ی، مراسررم را چهار روز به تعویق انداخت تا همه آرش بنا به درخواسررت دالرا

 بتوانند لباس مناسب برای خود تهیه کنند.
سی بود که به ماه  شغول دوخت و دوز لبا خودش برخالف تمامی عروس ها، م

 منیر قولش را داده بود.
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ملوک هر آن چه رسم بود از خانه ی دختر به خانه ی پسر برود را روی مجمعه 
های مخملی رنگی و شرراد پوشررانده شررده، آماده می کرد و هایی که با پارچه 

شان را دور  شم بدخواهان  سپند روی آتش می ریخت تا چ ساعت؛ ا برای هر 
 کند.

نسررترن به همراه امیربهرام به شررهر رفته بود تا لباسرری مناسررب عروسرری آرش 
 خریداری نماید.

سین بود که با عالقه ی زیاد، دعوت نامه ها ه یی را که آرش باین بین تنها امیرح
سلیقه ی خود از چاپخانه ای در شهر سفارش داده بود؛ به روستاهای اطراف و 

 به دست َخوانین می رساند.
ایراندخت با جانی به آتش نشررسررته، به فعالیت خدمتکاران و رعیت زادگان 

 عمارت شان چشم می دوخت و نفرینی از ته دل؛ ن ار قدوم دالرای می کرد.
توسط جهانشیر از مراسم خبردار شده بود، خود را به آن جا توراندخت هم که 

 رساند و دیگ خشم ایراندخت را جوشان تر کرد.
دالرای و آرش بعد از صررحبت روز قبل، همدیگر را ندیده و آرش هم طلب 

 قهوه ی شبانه را نکرده بود.
انگار هر چقدر به شررروع مراسررم نزدیک تر می شرردند، به همان میزان که به 

س دالرای افزوده می شد؛ آرش بی تفاوت تر برخورد می کرد اما کوتاهی استر
 نداشت.

 بهترین را برای پذیرایی از میهمانان تدارک می دید.
ماه منیر به بهانه ی پرسرریدن حال دالرای، از زیر کار در رفت و خود را به خانه 

 ی ملوک رساند.
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اطفه ای روی گونه ی با دیدن لباس نیمه کاره، با شرروق بوسررره ی گرم و پر ع
 دالرای نشاند.

_الهی دور قد و باالت بگردم که به جا ذوق عروسیت، نشستی واسه من لباس 
 می دوزی.

 دالرای لبخند محجوبی زد:
 _خدا نکنه، این کار رو دوست دارم.

اگه دسررت من بود که واسرره خودمم از همین لباس می دوختم ولی باید تابع 
 رسم این جا باشم.

 دستی روی پارچه کشید و لبخندش پر رنگ تر شد. ماه منیر
 _وای اگه همچین لباسی می پوشیدی، با تموم عروسای این جا فرق داشتی.

 خود را به دالرای چسباند و با صدایی آهسته تر گفت:
 _نمی شه به خان بگی؟

 شاید مخالفت نکرد.
 خت:دالرای سوزن را برای دوختن یقه ی لباس فرو کرد و سری باال اندا

سش وقت زیادی می بره و بعید می دونم تاریخ  شه، لباس عرو _نه دیگه نمی 
 این سه روز که مونده؛ دوباره عوض بشه.

عَلی الخصوآ که شنیدم دعوت نامه ها رو از صبح دارن به دهات اطراف می 
 فرستن.

 سر یه شب و یه لباس، با آبروی خان که نمی شه بازی کرد.
 زم خان صداش می زنی؟_تو وقتی عروسشم بشی، با
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 دالرای دست از کار کشید، قطعًا به این مورد فکر نکرده بود.
ست  سخت نمی گرفت اما مگر می توان سم  یاد حرف آرش افتاد که در مورد ا

 اسم کوچکش را صدا بزند؟
آن هم جلوی چشم ایراندختی که او را به اندازه ی سگ خانه شان هم حسابش 

 روس قد و باالیش را سانت بزند!نمی کند، چه برسد به چشم ع
 _آره خان صداشون می زنم.

 ماه منیر با تعجب نگاهش کرد:
 _وا، خب حداقل آرش خان صداش بزن.

 خانم که همیشه به خان بزرگ، هدایت خان می گفت.
 حاال تو پستو چی به هم می گفتن، خدا عالمه.

 دستش در نرود: دالرای حواسش را یقه داده بود تا دوخت بخشی از آن، از زیر
 _اونا اگه به اون شکل صدا می زدن، به خاطر هم طبقه بودن شون بوده.

شون همون رعیت زاده ای  شم  سر تا پام رو طال بگیرن، تو چ من هر چقدر که 
 که بودم؛ باقی می مونم.

پس چرا خودم رو سرربک کنم وقتی می دونم همین لقب عروس این خانواده 
 ی شه که باید از پس وزنش بربیام.بودنم برام یه طوق سنگین م

_تو چقدر سررخت می گیری دختر، وقتی خود خان مشررکلی باهاش نداره؛ تو 
 چرا خودت رو پایین میاری؟

 دالرای حرفی نزد، چیزی نداشت که بگوید.
ماه منیر حتی اگر محرم ترین فرد به او می بود، باز هم نمی توانست از احساس 

 سرد آرش حرفی به زبان آورد.
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از وقتی بحث ازدواج شان سر زبان ها افتاده بود، سعی می کرد گزیده تر سخن 
 بگوید تا هر جمله اش دلیلی برای کدورت و مشکالت بیشتر نباشد.

 سرش را گرم لباس کرد تا ماه منیر کمتر بپرسد.
شده بود که بی خیال نمی  سابی گرم  سیدن این دختر هم ح سؤال پر اما موتور 

 شد:
دا که دیگه خانم خونه و عمارت می شرری، قراره تو اتاق خود آقا _می گم از فر
 زندگی کنید؟

 مسخره بود که حتی همین را هم نمی دانست. لب زد:
 _نمی دونم، هر جا که خودشون صالو بدونن.

 _دختر تو دیگه چه مدل عروسی هستی؟!
همه چی رو تو باید بهشررون دیکته کنی، نه این که اونا تو رو سررر انگشرررت 

 رخونن و جیک نزنی.بچ
سمش با خانم و خان  سِم؛ ا پس فردا بچه ت به دنیا بیاد، حتمًا می گی چون ر

 باشه.
 دالرای از حس این که روزی مادر شود، تمام تنش مورمور شد.

سته  ش شان ن ست چه چیزی به انتظار فکرش هم برایش نوبرانه بود اما نمی دان
 است.

دنیا اومده رو بزرگترش انتخاب می _این همه جا رسررِم، اسررم بچه ی تازه به 
 کنه.

 ماه منیر به بینی اش چینی داد و برای در و دیوار کرشمه ای آمد!
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 _من که نمی ذارم واسه بچه های من و جالل، کسی اسم بذاره.
 درسته سواد ندارم ولی اسم خوب بلدم.

 دستش را به زیر چانه برد و غرق در رویاهایش گفت:
 دارم، خیلی قشنگه._انقد اسم کیارش دوست 

اولین بار این رو از زبون خانم شنیدم که می خواستن واسه بچه ی آقا امیربهرام 
 بذارن ولی عوضش کردن.

دالرای لبخندی زد و با مهربانی همیشگی اش که شامل حال ماه منیر می شد، 
 گفت:

 _واقعًا به بچه هاتونم فکر می کنی؟
 میکنم._آره خیلی، هر شب کلی بهشون فکر 

 واسه دخترم لباس چین دار قرمز می دوزم و واسه پسرم جلیقه پشمی می خرم.
مدرسه می فرستم شون، هر کاری که برای خودم عقده شده رو واسشون انجام 

 می دم.
شیرین مانده در دل  شت. چه تلخ بود این رؤیای  ست از دوختن بردا دالرای د

 دخترک...
 دست پیش برد و روی زانویش گذارد:

سه رو تموم کنن  سر بگیره، اول از همه به خان می گم مدر سی  _بذار این عرو
 که بتونی سواددار بشی.

 بعدش ان شافالله عروسی تون سر می گیره و می رید سراغ بخت خودتون.
 ماه منیر رویش را برگرداند:

 _تو خیلی خوبی دالرای، هیچ کس م ل تو باهام رفتار نکرده.
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ه عروس خان می شرررد، حتمی از ده فرسررخی نمی اگه یکی از دخترای دیگ
 ذاشت رد شم و می گفت بو می دی.

ست؛  ش شکچه ای که ملوک روی آن می ن دالرای لباس را کنار پایش، روی ت
 گذاشت.

 آغوشش را به روی ماه منیر باز کرد و خواهرانه هایش را به پای دلش ریخت:
به، ولی اگه تو منو _من هیچ وقت خواهر نداشتم که بدونم چقدر داشتنش خو

 قابل خواهریت بدونی؛ سرم منت گذاشتی.
سرش را در  شده و قلبش در دهانش نبض گرفته بود،  ساتی  سا ماه منیر که اح

 آغوش دالرای پایین تر کشید و روی قلبش را بوسه باران کرد:
 _الهی سفیدی بختت بشینه به بدی رفتار خانم.

یده بود که جمالت آخر دالرای را شررن با پر ملوک  ، در دل افسرروس خورد و 
 چارقدش؛ نم نشسته پای پلک هایش را گرفت.

 از درد او چه کسی می دانست؟
 در را باز کرد و دو دختر از هم جدا شدند.

 ماه منیر از جا بلند شد و در حین پاک کردن خیسی گونه هایش سالمی داد.
 و رو می کشن._سالم دختر جان، خوب از زیر کار در رفتی و بقیه دارن جور ت

 ماه منیر چشمکی به دالرای زد و گفت:
صش  صو شه عروس عمارت و من ندیمه ی مخ صباو دیگه، دالرای می  _دو 

 می شم.
 گفتم از االن خودم رو به این کار جدید عادت بدم و مطبخ رو واسه بقیه بذارم.
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 دالرای خندید و ملوک چارقد را روی میخی پشت در آویزان کرد.
شافالله چ ست کوک _ما ستی که خود عروس وا ه ندیمه ی با فهم و کماالتی ه

 به لباس می زنه.
به جای پر چونگی بشین دوختن لباس رو یاد بگیر تا اون دختر شب عروسیش 

 از کمردرد دوال دوال راه نره و حرف پشتش نزنن.
 ماه منیر دو مرتبه کنار دالرای نشست:

ست می گه، اگه خان بفهمه به جای  ستی کار _ملوک را ش بزک دوزک کردن؛ ن
 من رو انجام می دی، هم تو رو می کشه هم من!

برام یه دور بگی زود یاد می گیرم به خدا. فقط یه بار دوختنت رو ببینم، دسررتم 
 راه میفته.

 _قولش رو خودم بهت دادم پس خودمم آماده ش می کنم.
شیفقط برای جلیقه ی روی لباس، اندازه می زنم روی پارچه؛ اونو  ن تو کنارم ب

 و بدوز.
شی هم آب  سر و گو شون بدم، یه  شه. پس من االن برم خودم رو به همه ن _با

 بدم ببینم چه خبره؛ زودی میام.
 دالرای سر تکان داد و ماه منیر با سرعت رفت.

ملوک چای کمرنگی در اسررتکان کمر باریک ریخت و یک پایش را جمع کرد. 
آرش کمتر شررده بود اما گاهی باز هم  زانو دردش با داروهای تجویزی دوسررت

 می گرفت.
_تو که همه کارت شده دوختن لباس واسه زیر دستت، پس کی می خوای فکر 

 لباس واسه عروسیت باشی؟
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 زن رعیت نمی شی که بگم یه بقچه هم تنت کنی، حرفی توش نیست.
 زن خان چند تا ده قراره باشی، به فکر خودت باش.

 ش داد و سوزن زدن به لباس را ادامه داد:دالرای کش و قوسی به بدن
 _کاری نداره عمه، اگه بکوب بدوزم؛ فردا شب تموم می شه.

 ولی واسه لباس عروس، نمی دونم چی بپوشم که کسی حرفی روش نیاره.
 ملوک چای را در نعلبکی ریخت و نصفش را هورت کشید.

 _یه لباس قدیمی دارم که به تن هیچ کس ننشسته.
 واسه یه عروس باشه که اونم قسمتش نشد.قرار بود 

 برو سر صندوقم، اون بقچه که ترمه دوزی شده ست رو واسم بیار.
 پاشو وقت تنگه، باید تن بزنی ببینم کم و زیادش چطور می شه.

 _باشه عمه.
 _بیا کلید رو بگیر.

 دالرای بلند شد، کلید را از ملوک گرفت و پای صندوق نشست.
پایش قرار داد، در صررندوق را به دیوار پشررتش تکیه داد و قفل باز شررده را روی 

 بین پارچه هتی مختلف؛ به دنبال بقچه ی ترمه بود.
 _رنگش آبیه.

دالرای سررر چرخاند و سررمت چپ صررندوق را هم گشررت که زیر پارچه ای 
 چادری، بقچه را دید.

 بیرون کشید و جلوی ملوک گذاشت.
 کوچکی را برداشت و به دالرای داد. ملوک گره بقچه را باز کرد، اول پارچه ی
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 دالرای با کنجکاوی به پارچه که شبیه کیسه ی کوچکی بود، دست زد.
 _سورمه دون باید داشته باشی، این سورمه رو خودم درست کردم.

 به چشمت بزنی، نور چشم زیاد می شه.
این جا رسم دارن زن همیشه سورمه می کشه، تو چشمات روشنه؛ بهت بیشتر 

 میاد.
 دالرای داخلش را نگاهی مختصر انداخت و با خوشحالی تشکر کرد.

 _ممنونم عمه.
 ملوک لباس را هم از الی پارچه ی گلدوزی شده ی دیگری در آورد.

 تای پیراهن را باز کرد و روبروی دالرای گرفت.
رنگ نباتی با طرو پولک و منجوق های دوخته شررده روی آن، چیزی نبود که 

 نکند. چشم را درگیر خود
 لباسی به زیبایی آن، حتی در شهر هم به چشمش نخورده بود.

 _عمه این خیلی قشنگه.
 _بلند شو بپوش، ببینم اندازه ت هست یا باید دور کمرش رو درز بگیرم.

دالرای با وسواسی خاآ لباس را م ل شی شکستنی در بر گرفت و پشت پرده 
یده شرررد های ملوک روی هم چ جا، رختخواب  که آن  به ای  ه بود؛ شررروع 

 تعویض لباس کرد.
 ملوک چشم از ترمه بر نمی داشت، خاطره ها با دلش بازی می کردند.

 یاد روزی افتاد که با دلی شاد این لباس را می دوخت.
 خیاطی را از مادرش یاد گرفته بود و می توانست بهترین لباس ها را بدوزد.
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کبری دختر همسررایه  از لباس های مجالتی که پنهان از چشررم پدرش، توسررط
 شان که با مردی شهری ازدواج کرده بود؛ به دستش می رسید، الگو می گرفت.

 _عمه؟
شده  صد چندان  ست و به دالرای دوخت که زیبایی اش  شته ب شم روی گذ چ

 بود.
 _یه چرخ بزن.

دالرای که روسررری اش را هم در آورده بود، موهایش را از روی کمرش جمع 
 کرد و روی شانه ریخت.

 چرخی زد و باز هم مشتاق شنیدن حرف و نظر ملوک ماند.
_مبارکت باشرره، فقط باید پشررت کمرت دو تا سرراسررون بخوره که بتونه گودی 

 کمرت رو بیشتر نشون بده.
دالرای روبروی ملوک ایستاد و با دست کشیدن روی آستین لباس که نیمی از 

 آن حریر بود، گفت:
نین، همون یه شب می پوشم و بر می _عمه حیف این لباِس که بهش دست بز

 گردونمش که بازم تمیز نگهش دارین.
 حتمًا یادگارِی که تا این موقع این جور مواظبش بودین.

 ملوک استکان چای را برداشت و برای شستن آن از جا بلند شد.
 _لباسی که تن عروس می شه، مال خودشم می مونه.

وقتی مردم و استخونام زیر خاک  بعد عروسیت، یادگاری از عمه ت نگه دار که
 پوسید؛ پیش بچه هات بشینی و یادی از من بکنی.
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شانه  سر بر  شت ملوک را در آغوش گرفت و  شت، از پ دالرای با گامی که بردا
 ی نحیفش گذاشت:

 _خدا نکنه عمه، بعد دویست سال بازم عمرتون به دنیا باشه.
ضربه ی آ ست دیگرش،  سینی را گرفت و با د ستی  ستانبا د  رامی روی گره د

 دالرای دور شانه هایش زد:
_باباُعمر که نیسررتیم، یه روزم ما این دنیا رو با همه جور و بالیی که کشرریدیم؛ 

 می بوسیم و رخت اون دنیا رو تن مون می کنن.
 راه پیش روت آسون نیست دختر، واسه تیکه پاره کردنت دندون تیز کردن.

مشکالت با فکر و عمل خوب؛ از سر خودت و فقط دل آرش رو نرم کن، بقیه 
 زندگیت رفع می شه.

اگه مطمئن بودم آرش ناالیقه، خودم از این دیار فراریت می دادم که سررایه تم 
 این ور نیفته.

ولی از پسررری که بزرگ کردم، خاطرم جمع و خیالم راحته که تو آتیشررم که 
 بیفتی؛ دست ازت نمی کشه.
 کرد و کنار گوش ملوک، غمگین گفت: دالرای گره دستانش را شل تر

 _عمه، خان فقط برای لجبازی با مادرش دست رو من گذاشته.
کرور کرور دختر که هم شررأن و مقام شررون باشرره، هسررت ولی من رو انتخاب 

 کردن که حرف خودشون رو حرف مادرشون بیاد.
ملوک خود را از قید و بند دست هایش خالآ کرد، چارقدش را برداشت و در 

 ا باز کرد.ر
 قبل رفتن، برگشت و دالرای را دقیق و موشکافانه برانداز کرد:
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 _آرش همون اندازه که تلخه، ولی دلش نرمه.
 رام کسی نمی شه اما هوای همه رو بی توجه به اصل و نسب شون داره.

 نمی گم عاشقت شده اما تنها سر لجبازی با مادرشم نبوده که تو رو خواسته.
یامرز، همیشررره با عقلش پیش می ره ولی تو با دلش پیش اون م ل خان خداب

 برو.
 زن بودن رو بلد باشی، مرد خوبی برات می شه.

گفت و رفت. پشت سرش در را هم بست و دالرای با تابیدن نوری از روزنه ای 
 کوچک و بی مقدار، دوباره دستی روی پیراهن عروسی اش کشید.

**** 
 _آقا با من کاری داشتین؟

 را از گوشه ی لبش برداشت:آرش پیپ 
 _اگه نداشتم، صدات نمی زدم.

 ماه منیر نیم نگاهی به جالل انداخت که کمی آن طرف تر ایستاده بود.
 _شما دو تا از امروز می شین امین من، گوش به زنگ هر حرکتی می مونین.

 از روی صندلی بلند شد و به سمت پنجره رفت.
 :به اطراف نگاهی انداخت و ادامه داد

 _می دونید که خیلیا با این وصلت مشکل دارن و ممکنه راه به خطا برن.
حواس تون به جمع دیگران باشررره، حرف و حدی ی شررنیدین؛ بی فوت وقت 

 میاین بهم می گین.
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به شب و نصف شبم کاری نداشته باشین، فقط هر چی که دیدین و شنیدین و 
 به من گفتین؛ همون جا خاک می شه.

 خودتونم بهش فکر نمی کنید.حتی تو خلوت 
ماه منیر که حاال کامل به سررمت جالل چرخیده بود، با نگرانی چشررم می 

 چرخاند.
ست می کرد و هر بار خرابکاری  سری بس عظیم در کنجکاو بود اما گاهی درد

 اش را مادرش جمع و جور می کرد.
 _آقا اگه بهمون شک کردن، چی؟

 مت شان برگشت:آرش دست در جیب شلوارش فرو برد و به س
 _کارتون همینه، که نذارین بهتون شک ببرن.

یاد می  نده ی منه، تو هم از فردا می شرری همراه اون و چم و خم رو  امین ران
 گیری.

این جوری اگه کاری پیش اومد و خواسررتی منو ببینی، دیگه کمتر بهت شررک 
 می کنن.

 شخص بود:نگاهش را به ماه منیر دوخت که اثرات دلواپسی در چهره اش م
 _ولی تو دختر جان...

حواست باید بیشتر جمع باشه چون هر جنگ و جدلی که پیش میاد، بساطش 
 مال جمع زنونه ست.

 ولی از این به بعد فضولیت رو کمتر نشون بده که کسی کاریت نداشته باشه.
 ماه منیر آب دهانش را قورت داد و چشم آرامی گفت.

 اد و دست هایش به میز تکیه داده شدند:آرش پیپ خاموش را روی میز قرار د
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سر دنیا هم  _اگه یه خط رو اعتمادم نسبت بهتون بیفته، زندگی رو واستون اون 
 که برین؛ تلخ و هالهل می کنم.

سر باال گرفت و  شده بود؛  شان، ممنون آرش  جالل که بعد از جریان حفظ راز
 چشم در چشم او گفت:

محبت و لطف تون شررامل حال  _ارباب حرف تون واسرره جفت مون حجته،
 مون شده؛ با نمک خوری و نمکدون شکستن شرمنده تون نمی شیم.

 آرش راست و استوار ایستاد، باید حواسش را جمع حفظ زندگی اش می کرد.
 _می تونین برین، فقط تو برو بگو خانم بیان این جا.

کوتاه و اشرراره ی چشررمش به ماه منیر بود و این یعنی دلش مالقاتی هر چند 
 مختصر با دالرای را می خواهد.

 _داشت لباس من رو می دوخت، چشم االن می رم دنبالش.
 چشم های آرش روی نگاه متعجب جالل و دهن لقی ماه منیر در تردد بود.

این دختر اگر جلوی دهانش را برای حرف های مهم تر می گرفت، شررراهکار 
 می کرد!

 _ببخشید آقا.
 اق فرار کرد.این را گفت و زود از ات

 _مطمئنی این دختر واقعًا واست زن زندگی می شه؟
 جالل که از جریان دوخت لباس بی خبر بود، لبخند کمرنگی روی لب نشاند:

 _راستش آقا همین زبون درازی و بچه بازیاش من رو دنبال خودش کشونده.
 دستی روی پیشانی عرق کرده اش کشید و سر به زیر انداخت.

http://www.roman4u.ir/


 259 یغمای بهار

کم زنونگی یاد بگیره وگرنه تو زندگیت با این سررربه هواییش، _فرصررت بده یه 
 روز خوش نمی بینی.

 جالل شرمنده تر شد و آرام لب زد:
 _هر موقع شما صالو دونستین، میرم از باباش خواستگاریش می کنم.

 _می تونی بری.
ضافه می دید؛ در  شدن در، کت را که با هوای گرم آن روز روی تنش ا سته  با ب

 روی پشتی صندلی قرار داد.آورد و 
شه ی  سی برای ندیمه اش می دوزد، گو ست و لبا فکر این که دالرای عروس ا

 لبش را باال برد.
 تصور موهای خرمایی رنگش با دو جام عسل، فکر دیشبش بود.

شمانش  ستگی در چ سرگرم کرد تا خ شد و خود را با خواندن کتابی  بی خواب 
 خانه کند.

 اکش کشید و از اتاق کارش خارج شد.دستی روی چشم های دردن
شت کتاب هایش  سیله ای را که در اتاق خواب و پ قبل از آمدن دالرای، باید و

 گذاشته بود؛ همراه خود بیاورد.
دالرای که از شررنیدن انتظار آرش برای دیدارش، متعجب شرررده بود؛ لباس 

 مناسبی پوشید و به طرف عمارت رفت.
 رش کرد قدم هایش را بلند تر بردارد.هوای گرم و آفتاب سوزان، وادا

سمت  سمت چپ می رفت یا  ست باید به  شد، نمی دان در را باز کرد و وارد 
 اتاق خواب.

 راه اتاق کارش را در پیش گرفت:
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 _کجا می ری؟
 دالرای با شنیدن صدا، پلک روی هم فشرد و دست روی گلویش گذاشت.

 این زن چرا او را نادیده نمی گرفت؟
شعله ور بود، پس چرا مدام با اگر نفرتش  شم هایش  شی بود که در چ همان آت

 اویی که کم از کلفتش نبود و نمی دید؛ همصحبت می شد؟!
 یک دور کامل چرخید، ایراندخت با همان اقتدار به عصا تکیه داده بود.

 _سالم خانم.
 جواب واجبش را هم نشنید، باز هم ادب رعایت کرد و منتظر ایستاد.

 ای نشدی که کل عمارت رو گز می کنی. _هنوز کاره
 پوزخندی زد و گفت:

 _عروس پسرمم بشی، بازم همونی که هستی می مونی.
 کالغ صد تا لباس رنگی هم که بپوشه،طاووس نمی شه...

همون اندازه نحس و شررومی که جغد سررر راه پیغمبر خدا بود و برادر، برادر رو 
 کشت.

سررالش بها می داد یا به غرور ایلیاتی طعنه هایش جگر سرروز بودند، به سررن و 
 اش؟

 مگر این زن از مادرش زاییده نشده بود؟
 مگر او هم از رحم مادرش نیامده بود؟

 فرق شان به لباس بود؟!
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کاش خدا فرق بنده هایش را در ظاهرشررران طوری نمود می داد که همه می 
 دانستند فاضل به فضلش و ادیب به آدابش آراسته است.

 زن در چه بود را تنها خدا می دانست! آراستگی این
_اللم که شررردی به لطف خدا، ادبت که این باشررره؛ پس فردا خبری از پس 

 انداخته ی با اصل و نسبم نیست.
ست  سر باال دادن به بزرگتر چیزی نی ستم خانم، اما جواب  _الل و بی زبون نی

 که یادم داده باشن.
 شن؟_اصاًل بهت چیزی یاد دادن که اونم گفته با

 دالرای سر پایین انداخت و ایراندخت عصایش را به زمین زیر پایش کوبید:
_فردا اول وقت میای اتاقم، باهات کار دارم ولی نه به گوش اون عمه ت برسرره 

 نه به گوش آرش.
قبل عروسی یه چیزایی رو باید بفهمی که نگن عروس شون اگه اصل نداره ولی 

 آداب دونم نیست.
 تحقیر او برای زنی که حداقل دو سه برابرش سن داشت...چه لذتی داشت 

 _چشم میام.
 _تکرار نمی کنم، با هیچ کس حرفی نمی زنی.

 پشت به دالرای کرد و به اتاقش بازگشت.

 باید از همان ابتدا میخ خود را می کوبید.
 دالرای به سمت اتاق کار آرش رفت و تقه ای به در زد.

 زد.جوابی نشنید و مجدد ضربه ای 
 سرش را به در چسباند اما هیچ صدایی نمی آمد.
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 _ماه منیر روی توأم تأثیر گذاشته که فالگوش وایستادی؟
سر باید روزش را خراب  سخرآمیز آرش را دید. مادر و پ عقب پرید و لبخند تم

 می کردند تا دل خودشان م ل آب درون کوزه، خنک بماند.
 _سالم خان.

 _علیک سالم.
 یستاد تا آرش وارد اتاق شود.دالرای عقب تر ا

صدای آرش، نگاهش را به او  شت که با  سرش رفت و دا را نیمه باز گذا شت  پ
 داد:

 _ببندش.
در را بسررت و با دیدن دسررت آرش، که او را دعوت به نشررسررتن می کرد؛ روی 

 صندلی چسبیده به میز نشست.
 _واسه لباس ماه منیر چیزی کم و کسر نیست؟

شررنید، از سررادگی ماه منیر در دلش آهی کشررید که نمی طعنه ی کالمش را که 
 تواند جلوی زبانش را بگیرد.

 _نه خداروشکر چیزی نمونده تموم شه.
 آرش دست زیر چانه ی محکمش زد و زوایای صورت دالرای را بررسی کرد.

 مظلومیتش به همان اندازه شیرین بود که زبان درازی و تقابلش...
شب دیگه، خودت سه  قراره چی تنت کنی؟ لباس ملوک یا از کت  _اون وقت 

 و شلوارای من؟
 _لباس دارم خان.

http://www.roman4u.ir/


 263 یغمای بهار

 آرش با ابروهای باال رفته گفت:
 _باید ببینمش.

 دالرای سرش را از سینه اش فاصله داد و نگاهش را به او داد:
 _نه.

 _چرا نه؟ باید بدونم لباسی که می خوای بپوشی مناسب و برازنده هست یا نه.
 زد و دم عمیقی گرفت:دالرای پلکی 

_نمی دونم چقدر راسته یا دروغ، چقدرش خرافاته و چقدرش درست؛ اما می 
 گن شگون نداره رخت عروس رو داماد قبل مراسم ببینه.

 آرش چانه اش را خاراند و سری تکان داد:
 _که اینطور.

 اما من اجازه نمی دم با هر لباسی تو مراسم باشی.
 ن به حجاب و پوشش اونه._لباسش مناسبه اگه منظورتو

 رنگشم همین طور، مدلشم فقط برای یه عروس دوخته شده.
 _این لباس از کجا اومده؟

 دالرای لبخندی زد:
 _عمه بهم داد، خیلی قشنگه و تا حاال تن کسی نرفته.

آرش دو دل بود که لباس طرحی قدیمی باشرررد و بهانه ی جدیدی به مادرش 
 بدهد.برای آزار رساندن به این دختر 

 _اگه یه خانم لباس رو ببینه که حرفی نیست؟
 _نه نیست.
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_نسررترن که از شررهر بیاد، میفرسررتمش که ببینه. اگه اون تأیید کرد، حرفی نمی 
 مونه.

 دالرای را قرار بود همه تأیید کنند إال خودش؟
 با انگشتان دو دستش بازی می کرد و حرفی نمی زد.

انجماد این کوه یخی را با گرمای دلش آب تحمل دلش باید چقدر می بود که 
 می کرد؟

 _می تونی بری.
دالرای باز هم سخنی بر زبان نیاورد. به طرف در رفت که آرش مجدد صدایش 

 زد:
 _یادم رفت اصاًل چرا صدات زدم، بیا بشین.

 دالرای برگشت و این بار ایستاد.
 آرش هم از پشت میز بلند شد و جعبه ای مخملی را پیش آورد.

 دالرای با تردید دستش را دراز کرد و جعبه را از کف دست آرش برداشت.
 _حلقه ی منه، بهتره پیش خودت باشه یا بسپریش به ملوک.

 این جا کسی درگیر این رسم نیست ولی من این رو دوست داشتم.
 تا شب عروسی و خوندن خطبه دستت بمونه.

پر رنگ شررده ی آرش را نمی دالرای کنجکاوانه به جعبه نگاه می کرد و لبخند 
 دید:

 _توش حلقه ست، روش که نیست؛ بازش کن و ببین.
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دالرای در جعبه را باز کرد و با دیدن انگشتری مردانه با نگینی زرد رنگ، چشم 
 از آن گرفت و به آرش خیره شد:

 _خیلی قشنگه.
 _می دونم.

 غرور و تکبرش هم لبخند را از لبش نگرفت.
 می تونم بپرسم چقدر بابتش پول دادین؟ _مبارک تون باشه، فقط

 آرش جدی شد و گفت:
 _چرا می پرسی؟

 دالرای لبخندش را از روی لب پاک کرد.
 _چون گفتین حلقه ی شماست پس هزینه ش رو من باید حساب کنم.

 آرش باال تنه اش را جلوتر کشید و آرام اما محکم پرسید:
 _پس انداز داری؟

ه شرران می نگریسررت، جعبه را درون مشررتش دالرای که به کمتر شرردن فاصررل
 سفت نگه داشت و آرام تر گفت:

 _نه ولی می تونم از عمه کمک بگیرم.
 یه تیکه طال هم یادگاری از مادرم دارم، اونم می برم شهر می فروشم.

 تمام شادی کارش با این دو جمله ی دالرای پرید.
ید خودش  با مت این انگشررتر را بپردازد،  به حراج می او می خواسرررت قی را 

 گذاشت!
 _گفتم رسم نیست و من این کار رو کردم پس چیزی بر ِضمه ی تو نیست.
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در ضررمن، روی چیزایی که حسرراسررم؛ انگشررت نذار دختر. همیشرره من آروم 
 نیستم.

 دالرای چشم های پر آبش را از چشمان او گرفت و سر به زیر انداخت.
 _برو به کار و زندگیت برس.

 _بله خان.
 نیامد و با چرخیدنش، همان بغض از نداری؛ روی گونه اش شرریار سرررش باال

 کشید.
 _امشب قهوه م رو همون ساعت همیشگی می خورم.

 _بله.
 برنگشت و جواب داد. بد بود اما ترجیح داد این گونه از اتاق خارج شود.

**** 
نسترن که راضی از خریدشان در اتاق در حال استراحت بود، با صدای گلبانو 

شنیدن این که آرش با او کار دارد؛ که د سرش الیار بود؛ بیرون رفت و با  ایه ی پ
 از شدت تعجب ساکت ماند.

 هیچ گاه جز سالم و احوال پرسی معمول، حرفی میان شان نبوده.
 به امیربهرام خبر داد و رفت.

به هوش و تفکر این  باز هم  نه ی آرش،  یدن جمالت کوتاه و آمرا عد از شررن ب
 ور و جدی در دل آفرینی گفت.پسرعمه ی مغر

شت بازی به راه افتاده را هم به نفع  شک ندا سی که فکر فردایش را می کند،  ک
 خود عوض خواهد کرد.
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با دلی خرسررند و برای آشررنایی بیشررتر سررراغ خانه ی ملوک و به دیدار دالرای 
شد و خان این  سر ار سالی کوچکتر بود اما عروس پ رفت که هر چند از او دو 

 می شد. نواحی
**** 

 دالرای مضطرب به چهره ی نسترن چشم دوخته بود.
این آمدن بعد از آن سخنان جای تردیدی باقی نمی گذاشت که آرش فقط برای 

 بستن دهان دیگران روی تأیید لباس اصرار داشت.
 _نظرتون چیه؟ خان خوششون میاد؟

 فت:گ نسترن با شگفتی لباس را برای بار دوم جلوی صورتش وارسی کرد و
 _لباست خیلی قشنگه دالرای جان، ان شافالله به مبارکی و خوشی بپوشیش.

 دالرای نفس راحتی کشید:
 _ممنونم.

 نسترن دست روی دست دالرای قرار داد:
_از عمه نرنج، زبونش تا اون جایی که من خاطرم هسرررت همیشررره تند و تیز 

 بوده.
خان رو حرفش حرف زده؛ اما ته دلش این جوری نیست، شاید از این که آرش 

 بیشتر ناراحت شده وگرنه سخت نمی گیره.
 دالرای دست دیگرش را روی دست گرم نسترن فشرد:

 _ان شافالله همینطوره و منم بتونم راضی شون کنم.
 نسترن حس خوبی به این دختر داشت:
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یار در میاد و کل  با اجازه ت من دیگه برم. االن صررردای ال _حتمًا می تونی، 
 رو سر بقیه خراب می کنه.عمارت 

 _برین خانم.
 _من نسترنم، فقط همین؛ نه یه نقطه باال و نه یه نقطه پایین.

 یه جوری می گی خانم که فکر می کنم کمش صد سال سن دارم.
 دالرای دندان های ردیفش را به لبخندی نشان داد و گفت:

 _نه خیلی جوون تر از سن و سال خودتونید.
 وستانه رفت:نسترن چشم غره ای د

 _من یه نفرم، عادت کن به این که منم یکی از اعضای خانواده ت باشم.
 دالرای تا کنار در همراهی اش کرد.

 اولین حس متفاوت خود را با یک خان زاده تجربه کرد.
**** 

 قهوه را زیر نظر چند جفت چشم آماده کرد و بی صدا از مطبخ خارج شد.
 فاصله هم می شنید. ولی پچ پچ کردن شان را از همین

باید خود را به شنیدن این قبیل سخنان عادت می داد تا وقتی دیگران به خودش 
 عادت کنند.

 پشت در رسید و در زد.
 _بیا تو.

 وارد شد، سالم آرامی داد و جواب آرام تری هم دریافت کرد.
 جلو رفت و روی میز، فنجان را کنار دست آرش قرار داد.
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 _بفرمایید.
 باس رو پسندیده بود._نسترن ل

 _بله م ل این که دوست داشتن.
 آرش تکیه داد به صندلی و پایش را روی دیگری انداخت:

 _کنجکاو شدم ببینمش.
ست گامی عقب نهاد و  سینی به د دالرای لبخند ظریفی به این توجه آرش زد. 

 نگاهش کرد.
ست روی چهره ی عبوسش، گل لبخندی بکارد تا کمی بار  لش دکاش می توان

 از این ازدواج سبک تر شود.
 چقدر احساس غریبگی می کرد...

 آب که در چشمش جمع شد، پلک هایش لرزیدند.
 _چرا بغض می کنی؟ واسه خوشحالیِت؟

ست حرکت  سرش را به چپ و را ضش را زیر الیه ی دلش پوشاند و  دالرای بغ
 داد.

 آرش فنجان قهوه را روی میز قرار داد و بلند شد.
سینه  میز را دور سینه به  ستاد، او هم به تبعیت از آرش؛  زد و روبروی دالرای ای

 اش منتظر ماند.
 _بهت گفتم حرفت رو همون لحظه بزن. نگفتم؟

 _گفتین.
 _حرفم بی عمل به چه درد می خوره؟
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_وقتی هیچ هزینه ای نمی خواین تقبل کنم، یعنی نداری م؛ خیلی تو چشررم 
 تون بزرگ اومده.
 ر می کرد...باید بهانه ای جو

 آرش سرش را با انگشت اشاره باال کشید. به چشمانش زل زد:
_پول نداری ولی عوضررش چیزایی داری که با یکی دو تاش، دسررت خالیت 

 پوشونده می شه.
 دالرای مردمک چشمانش را چرخاند و گفت:

_چشررم همه به ظاهره که حق دارن ولی من انتخاب دیگه ای ندارم که بتونم 
 راضی نگه دارم. باهاش همه رو

آرش نزدیک تر رفت و تقریبًا به او چسرربید. سررینه شرران با هم باال و پایین می 
 شد.

 دستش را از زیر چانه ی دالرای کشید و بازویش را گرفت.
 آرام و شمرده گفت:

 _دوست ندارم از من، کسی واست مهم تر باشه حتی کالمش...
 رون می فرستاد.دالرای نفس های پر حرارتش را نصفه و نیمه بی

 جان از او می گرفت و خودش خونسرد و خان مآبانه به تماشا می نشست...
 _اینو تو جفت گوشات فرو کن، نمی خوام نگاه و حواست مال غیر من باشه.

شکند و  ست حرف دلش را با چه زبانی بگوید که نه غرورش ب دالرای نمی دان
 نه از او چیزی خواسته باشد که به او بتازد.
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صدایی گوش نواز  لب سختی، اما با  صله گرفتند و هر چند به  هایش از هم فا
 گفت:

 _اگه از شما بود، من چه کنم؟
 صورتش را به دالرای نزدیک تر کرد، نفس هایشان هم به هم گره خورده بود.

 _کاری کن که جز تو، چشم و دلم به روی یکی دیگه باز نشه.
 دارد از همجنسانت!نگفت من خاَنم و دلم گنجایش حرمسرایی 

 نگفت تو زیردستی و من خان.
 نگفت زنی و این قبیل مسائل به تو مربود نیست.

 گفت نگذار چشم و دلم به هوای دیگری از آشیان تو پر بکشد...
گفت و شررکوفه ی کوچک دل دالرای گل داد، گلش آرام آرام شررکفت و پروانه 

 ای روی آن نشست.
 چرخه واسه پیدا کردن یه جفت دیگه. _زن اگه زن باشه، مردش دوره نمی

 نفس های او داغ بود یا صورت خودش رو به تب می رفت!
 _خان...

آرش از چشمان او چشم نمی گرفت. تا این جا را آمده بود، بقیه اش را هم میل 
 رفتن داشت:

 _نگین اون انگشتر رنگ چشمای توئه.
شنود و برای روزهای بر شتر ب ر هوتش ذخیره کند، بهتدالرای الل می ماند تا بی

 نبود؟
سررنجابی شررده بود که از ترس سرررمای نیامده، هر چه به دسررتش می رسررید؛ 

 گوشه و کنار دلش پنهان می کرد.
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 _عادت کن به داشتنم، فقط من!
 پلک زد:

 _منم به داشتنت عادت می کنم.
 لب هایش را لمس کرد...

ست  ش شت  شت و نوازش انگ سط چهار انگ ستش لمس گونه ی چپ او تو د
 روی لب او قطع نشده بود.

یدن هوایی کم و  نده، برای بلع ما ماهی از آب بیرون  های دالرای چون  لب 
 ناچیز؛ باز و بسته می شد.

 لعنت به هوایت که
 نفس هایم را

 به شماره می اندازد...
که طرفم ارزش  فدا می کنم  _فقط فراموش نکن، من خودخواهیم رو وقتی 

 قمار کردن داشته باشه.
 گه ارزشم به قمار باشه، نمی خوام دست از خودخواهی تون بکشین._ا

 صدایش از ته چاه و قناتی حفر شده در دل بیابان به گوش می رسید.
سبیده به تن او،  شانه ی چ ضوو روی  ضربان متالطم قلب آرش به و کوبش 

 لمس و حس می شد.
شید که بازنده ی این  صورت دالرای عقب ک ستش را از روی  جنگ تن آرش د

 به تن نباشد.
 نفسش سنگین باال می آمد و از خودش لحظه ای برای این حال، ترسید.

http://www.roman4u.ir/


 273 یغمای بهار

سا پایین تر از خیلی های دیگر اما عجیب تر و تأثیر  شاید دختری چه ب دالرای 
 پذیر تر بود.

گامی عقب نهاد و دسررتانش را درون جیب های شررلوار راسررته ی مشررکی اش 
 میخکوب شده ی دالرای پنهان نماید.فرستاد تا مشت شدنش را از دید 

حرف ها به پرواز در آمده و قفل زبان هیچ کدام برای بیان کلمات از میان لب 
 هایش نمی شکست.

 تو مرا همین اندازه
 که هستم، بخواه

 من تو را همان اندازه
 که می خواهی؛

 خواهانم...
 _من برم خان؟

 طنین و نوایش، پر از شوک بود.
 _خودم می رسونمت.

سخنش را بر زبان جاری می کرد که جای هیچ اما و اگری باقی  سخ  آن قدر را
 نمی ماند.

شاید دمای بدنش  سباند تا  سرد چ سینی فلزی  ستان مربوطش را به  دالرای د
 فروکش کند.

شت و آن را  سینی گذا صار رمیده اش، درون  شتان از ح فنجان را با تقالی انگ
 به دست گرفت.

 به راه افتاد.با حرکت آرش، پشت سرش 
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 منتظر ماند در باز شود و چون آهویی گریز پا به خانه ی عمه اش پناه ببرد.
صد رها کردن نداشت که برای باز شدن در، تردید به خرج داد  اما انگار آرش ق

 و به سمت دالرای چرخید.
ست عمق  شکافانه چهره ی رنگ پریده ی دالرای را از نظر گذراند، نمی دان مو

به جوش و خروش حس گذرایش چ یده در آب؛  ه بود که قلبش چون آهن تفت
 افتاده بود...

کمی به جلو خم شد و سایه ی شانه هایش روی صورت دالرای، چون چادری 
 از شب شد:

 _تو ازم می ترسی؟
_ترس اسررم دیگه ی هیجان می شرره، وقتی نمی تونی نبضررت رو تو دسررتت 

 بگیری...
 روی دستگیره نشست و بازش کرد. روی معنای جمله ی او مک ی کرد، دستش

صدای قیی قیی کوتاهی از لوالی در بلند شد اما سکوت شب و عمارت چندان 
 در هم نشکست.

 _این سینی رو بده من و برو اون چراغ نفتی رو بیار.
دالرای در کش و قوس تعارف بود که آرش سررینی را گرفت و او را با دسررت به 

 آویزان به دیوار را بردارد.سمت مخالف مسیرشان راند تا چراغ 
دالرای چراغ را برداشرت و با گرفتن در دسرتش، پیشررو شرد اما نیم تنه اش را 

 چرخاند:
 _خان بدین سینی رو من می برم.
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_تو چشمت به جلوی پات باشه که جایی گیر نکنه و شر درست کنی، یه سینی 
 آوردن من رو از درجه و اعتبار ساقط نمی کنه.

ب نشررینی کرد که هم راسررتا و همگام با آرش قدم بردارد، دالرای طوری عق
 حداقل جلوی او نایستد.

هوای مطبوعی بود و با خارج شرردن از در عمارت، صرردای پارس سررگ ها با 
 وضوو بیشتری به گوش می خورد.

سینی رو ببرم توی مطبخ و فنجون  شما این جا منتظر بمونین که من  شه  _می 
 رو بشورم؟

ماند و به سایه روشن  چهره ی دالرای و برق نشسته در نگاه آرش از حرکت باز 
 های کهربایی اش که ناشی از نور فتیله ی چراغ بود، چشم دوخت.

 _برو.
 چراغ را نگرفت و سینی را هم به دست دیگرش سپرد.

 دالرای رفت و آرش هوای پاک و تمیز را با نفسی عمیق به ریه هایش کشید.
ضای تاریک محوطه با وجود سمان  ف سط آ ستاره ها و ماه ی که و شش  درخ

سال با امکانات  شت  شهری که ه شید، کمی ذهنش را از  خود را به رخ می ک
 موجود در آن محیط رشد کرده بود؛ دور کرد.

امشب او را چه می شد وقتی دست بر شقیقه اش می گذاشت و نبض دلش را 
 در سرش احساس می کرد!

 کردند و آرش از این حس بیزار بود. اعضاف و جوارو بدنش معکوس عمل می
 از من بیزار باش،

 اما شب های با من بودن را
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 به خاطر بسپار؛
 برای روزهایی که تکراری برایش نیست...

سررایه بلندی از قامت دالرای روبرویش قد کشررید، دسررت از راه رفتن روی 
 مغزش برداشت.

 _ببخشید معطل من شدین.
 _بریم.

سته در  ش سرمای ن صدای آرش را حس کرد و بی حرف در کنارش به دالرای 
 راه افتاد.

ساختمان نیمه کاره و ریشه ی درختان نیمه سوخته ی توت چیزی نبود که بتوان 
 از کنارشان بی تفاوت عبور کرد.

 _خان برای نهال درخت توت به باغبونا چیزی نگفتین؟
 آرش چشم ریز کرد تا به تاریکی بیشتر عادت کند:

 هال جدید می رسه، ولی این درختا عمری تو خاک ریشه داشتن._همین روزا ن
 عمر بعضیاشون بیشتر از پنجاه شصت ساله.

 _توت خوردن باالی درخت باید خیلی خوب باشه.
شب به  شیطنت زیرجلدی دالرای، اما در تاریکی  لبش کمی باال پرید از این 

 چشم نمی آمد:
 _یه بار دستم ترک برداشت.

 د و متحیر پرسید:دالرای پا سست کر
 _از درخت باال رفتین؟
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 آرش برگشت و گفت:
 _آره بچه آدمیزاد بودم نه جن و پری.

 _منظورم این بود که بهتون نمی خوره.
 _همیشه این هیکلی نبودم، تفریح مون بود.

دالرای با کنجکاوی و همزمان که چراغ را کمی باالتر برد تا جلوی پایشررران 
 بهتر دیده شود، پرسید:

 _پدرتون حرفی نمی زدن؟
سؤال و جواب های پی در پی از زبان دختری که زبانش چندان  آرش که از این 

 به پر حرفی باز نمی شد، خوشش آمده بود. گفت:
 _چرا باید حرفی می زد؟

 دالرای لب هایش را تخس وار جلو داد:
 _خب پسر خان آبادی بودین، شاید طوری تون می شد.

 ر و داشتنش، همه یه نگاه دیگه دارن.معمواًل روی جنسیت پس
شخندی زد  صدای بدجنس و طعنه ی کالمش را دریافت کرده بود، نی آرش که 

 و سرش را به سمت دالرای کج کرد:
 _ولی من دختر دوست دارم.

 دالرای دستپاچه چراغ را از این دست به آن دستش سپرد.
 ش می کرد، گفت:با صدایی مالیم و همگام با نسیمی که صورت شان را نواز

 _عجیبین.
 آرش تک خنده ی آرامی زد و چراغ را از میان دستان لرزان دخترک گرفت:

 _من طبیعی ام، تو در موردم عجیب فکر می کنی.
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دالرای که دست های خالی اش همدیگر را به آغوش کشیدند که ناگاه خطایی 
 از آن ها سر نزند، ادامه داد:

که عجیب  یاد گرفتیم  ید چون  به لحاظ _شرررا بودن تون جزوی از این برتری 
 اصل و نسب تونه.

 آرش ایستاد و دالرای هم زنجیر وار کنارش بی حرکت ماند.
ند نگاه دالرای را ببیند، نگاهی که چون  باال گرفت که بتوا قدری  چراغ را آن 
میخی روی مغزش شده و با پتک مدام می کوبید تا خودش را در سر او جاگیر 

 کند:
 ب به رگ و ریشه نیست، ولی اصالت به نجیب بودن._اصل و نس

شمان  شید تا اثری از لبخند را به چ سختی به طرفین ک دالرای لب هایش را به 
 آرش نشان دهد.

 بحث را عوض کرد:
 _مدرسه رو دیگه نمی سازین؟

 آرش در دل لعنتی ن ار خود و افکارش کرد و به راه افتاد:
ونه، بعد تموم شرردن مراسررم اونم درسررت _هیچ کدوم از کارام رو زمین نمی م
 می شه و کارت رو شروع می کنی.

 رفتن او با توقف مجدد دالرای بی ثمر ماند.
 شنیدن آن جمله، عجیب برای دلش فرحبخش بود.

 چشم هایش فراخ شدند، برای اطمینان پرسید:
 _یعنی می تونم بعد ازدواج درس بدم؟
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در آمده اما با درشت شدن چشم آرش که از تمام این عقب ماندن ها حرصش 
 های او دیگر اعصابش به هم ریخته بود، گفت:

_اسرریری مگه؟ یا من شررباهت قریبی به عقب مونده ها دارم که هی چشررم 
 درشت می کنی تو؟

به اطراف نگاهی انداخت، می دانسرررت میر شرررب ها همان اطراف در حال 
 نگهبانی از فضای عمارت هستند.

 به درس دادنت. _هم به زندگیت برس، هم
 دوران عهد بوق نیست که کنج خونه ت عزا بگیری و بچه پس بندازی.

 زن باید پیشرفت کنه تا تو سری خور نباشه.
شکند و همچنان  شادی اش را ن سد  سی جلودار دالرای نبود تا  حاال دیگر ک

 پشت سنگرش بماند!
 _رفتن به فرنگ این تأثیر رو گذاشته؟

وسط محوطه راضی نبود، دست دالرای را گرفت آرش که از متوقف شدن شان 
 و او را هم وادار به راه رفتن کرد:

ست و پام  ضعیف که مدام بخواد تو د شت ولی خودمم از زن  _خیلی تأثیر دا
 باشه، خوشم نمیاد.

دالرای نگاهش را از گره دسررتان شررران نمی گرفت، حتی به لطف گیر کردن 
 سکندری خورد. گالش پایش به آجری که زیر پایش ماند و

 دست آرش او را به سمت خود کشاند تا زمین نخورد.
 دست روی قلبش گذاشت تا نفسش راست شود اما سؤالش را هم پرسید:

 _مادرتون زن ضعیفی نیستن اما جز خونه داری کار دیگه ای نداشتن.
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 آرش که داغ کرده بود، دستش را رها کرد و تشر آرامی زد:
 نه پشت سرت!_همیشه جلو پات رو ببین 

هدایت خان نه خارج رفته بود و نه از زیاد آزاد بودن زن جماعت دل خوشرری 
 داشت.

 منم ندارم ولی با قواعد خودم.
 _قواعدتون رو باید بدونم.

 _عجله نکن، دونه به دونه ش رو واست دیکته می کنم.
 خودخواهی اش از او خان ساخته بود!

 دور نبود.دالرای دیگر حرفی نزد و مقصدشان زیاد 
شن خودت رو  شبانه روز ج سه دیگران، برای هفت  _به جای دوختن لباس وا

 آماده کن.
 چون نمی خوام خستگیت بهونه شه واسه در رفتنت از زیر بار زن بودن!

 اگر نیش و کنایه نمی زد که شبش صبح نمی شد!
 دالرای با صورتی سرخ و آرام تر از همیشه لب از هم باز کرد:

 ولی حتمًا تا شب تمومش می کنم._قول دادم 
 یه روزم می مونه واسه تجدید قوا.

 آرش برای ادامه دادن به بح ی که ذهنش درگیر آن شده بود، با نشاد گفت:
_تجدید قوا واسه بعد شب زفاف می مونه که ازت به عنوان عروس پذیرایی می 

 شه.
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ت اختیار کرد تا دالرای با این تصور که آرش قصد آزارش را دارد، باز هم سکو
 زبانش چیزی را نگوید که قلبش هنوز در پی انکار می گردد.

 _جنس شما زن ها شناختش عمر نوو می خواد و صبر ایوب.
 انگار باید ادامه می داد:

 _زن ها یه جور بیشتر نیستن.
 به در خانه رسیده بودند، آرش دست به جیب و چراغ به دست منتظر پرسید:

 _چه جوری؟
 ب زد:دالرای ل

_اگه لباشون تکون نخوره، ولی چشماشون تحت هر شرایطی حرف داره واسه 
 گفتن.

 آرش سرش را نزدیک برد و گفت:
_االن نمی شرره فهمید حرف چشررمای تو توی این تاریکی و ظلمات چیه، به 

 وقتش از تو رو می خونم.
 شاید یه روز جنس تون رو شناختم، شب خوش.

 ر منتظر ماند تا آرش کمی دورتر شود.رفت و دالرای همان جا کنار د
گیر همان نگاه بود و دلی که در سینه اش فشرده می شد با ترسی موهوم و لذتی 

 دلچسب...
ملوک میان خواب و بیداری سررایه ی حضررور دالرای را حس کرد و بی حرف 

 دوباره به خواب رفت.
دالرای بالشرری روی تشررک پشررمی گذاشررت و ملحفه ی تترونی روی خود 

 داخت.ان
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 شب پر تب و تابی بود که دلش را به رقص و پایکوبی در آورده بود.
که آن مرد بخواهد دلبری کند و چهار  به روزی  دلبری نکردنش این بود، وای 

 ستون دلش را به لرزه در آورد.
باید خود را به عشررق تجهیز می کرد تا پای میز قمار، ورقی از زندگی اش را 

 نبازد.
الماس نتراشرریده ای که برای جال و تراشررش، اراده ای آرش سررخت بود چون 

 پوالدین نیاز بود.
شیدن های مداوم آرش،  شد تا با عقب ک شته با سراغ دا کاش در خود این قوا را 
سته در دلش با هیچ باد و بارانی  ش شه ی پیچک تازه به رویش ن شود و ری سرد ن

 به خشکی نرسد.
 یراندخت را از یاد برد.چشم بست و تلخی قرار پنهانی فردایش با ا

**** 
 نگاهش چقدر تلخ بود و یاد قهوه های فرانسوی اصل را در دلش زنده می کرد.
سی که عروس باید انجام  شب عرو سه  سم داریم وا سری ر _می دونی که یه 

 شون بده.
 دالرای سرش را پایین گرفت و شمرده گفت:

شما رو  بیشتر بدونم و _من رسوم این جا رو خیلی بلد نیستم، شما بفرمایین تا
 شرمنده نکنم.

 ایراندخت غرید:
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صیبت  سر بزرگم، یعنی م شی زن پ سمت بیاد تو این خونه و ب _همین که قراره ا
 و شرمندگیش واسمون جلوی بقیه موندنیه.

سالم بودند، پس کم بودنی که  ضای بدنش که  ست ها، پاها، عقل و دیگر اع د
نش وارد می کرد؛ چه بود و کجا که ایراندخت چون ضرررب تازیانه به روو و ت

 او نمی دید؟
_شررب زفاف، یه دسررتمال ابریشررمی به عروس می دن که بشرره نشررون آبروش 

 جلوی خانواده ی داماد.
عرق بر تیره ی کمرش نشررسررت و عروق تنش منجمد شررد از سرررمای کالم 

 خونسردانه و کمر شکن این زن...
 او خودش روزی دختری با رؤیاهای روشن نبوده؟

 نمی داند یا خود را برای درک حال دالرای به نفهمی زده است؟!
شته بود،  شدنش گذا شوکه  سکوت دنباله دار دالرای را به پای  ایراندخت که 

 ادامه داد:
_اینو یادت بمونه که اگه دختر ناسررالمی باشرری، حتی تو یه قبر این روسررتا هم 

 جایی نداری.
 تا نفست رو خدا ببره. باید گوشه ی یه جهنم دره ی دیگه جون بدی

دالرای از ناپاکی ها رو به سررمت و سررویی آمده بود که پاکی اش را زشررت تر 
 جلوی چشمانش می نشاندند!

 نشانه های تردید روی دست و پای دلش، زنجیر می ساخت.
اصرراًل او را چه به زن خان شرردن، وقتی از خان دیگری فرار کرده بود تا لکه ی 

 ا یوکابد بدبین نباشد...ننگ روابط دوستانه اش ب
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دلش مدام پیچ و تاب می خورد، گره خوردن سررخت نبود و باز کردنش چیزی 
 بیشتر از سخت گیری های آرش را نیاز بود.

 ایراندخت با جدیتی بیشتر ادامه داد:
 _آبروی آرش، آبروی کل خاندان ماست.

تو  حرف کمی نیسررت وقتی یه قشررون آدم از این سررر و اون سررر مملکت قراره
 مراسمش شرکت کنن.

دالرای سرش را باال گرفت تا میزان حقارتش را در چشمان این زن بیشتر ببیند 
 و تخمین بزند.

باید مار خورد تا افعی شررد اما خودش که می دانسررت اهل این بند و بسرراد 
 نیست.

سرم به خاطر تو؛  شده، اما وای به روزت اگر پ _وجودت لکه ی ننگ دامن ما 
 شه.سرش پایین با

 دالرای لب هایش را برای دادن جوابی مختصر از هم فاصله داد:
 _من به خودم شک و ُشبهه ای ندارم.

پوزخند ایراندخت او را از تمام این زندگی جدید فراری می داد اما چیزی آن ته 
 قلبش، راه بازگشت را بر او بسته بود.

 ره. اینم نمی_گداصفت که میاد گربه رقصونی می کنه، ازش توقعی بیش از 
عروس پسررر بزرگم می شرری ولی قد کلفت نسررترن، برادرزاده مم نیسررتی پس 

 رفتارت باید یه مرز داشته باشه.
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شین این زر و زندگی کنم ولی اونی رو که تو پس  شده الیار رو جای آرش جان
 بندازی جایی نه تو دل من داره نه تو این عمارت.

رو بچشرری که خوب بلدم واسرره قبول اگه دخترم بیاری باید طعم هوو داشررتن 
 کردن آرش زمین و زمان رو به هم بدوزم.

لرزاندن تن کسرری که هنوز آ*غ*و*ش پسرررش را نچشرریده بود و تکیه اش را به 
ُمَخده ی ابریشررمی نداده بود، چه داشررت که او از پای نمی نشررسررت برای به 

 کرسی نشاندن سخنانش؟
حویلت می دم اما شررب بعد حجله _بیا بگیرش، این رو دارم سررفید و تمیز ت

یه روز آب خوش و  بدونش؛ نمی ذارم حتی  که  ازت اون چیزی رو می خوام 
 نون مفت از گلوت پایین بره.

غرورش را که شررکسررت، دلش را که به درد آورد اما همچنان می تازید و زخم 
 می زد.

 ه هایشاگر راه را کسی امروز بر او سد نمی کرد، شاید خون َدَلمه بسته ی طعن
 روزی راه شاهرگ پر تالطم قلب دالرای را از زندگی می انداخت...

 _با توأم، کر شدی؟
 دالرای قدمی برنداشته بود که تقه ای به در خورد.

به  که چیزی از این حرفای زنونه  به دهن می گیری  باشررره، زبون  _اگه آرش 
 گوشش نرسه.

 دعوت کرد.صدایش را کشید و کسی را که پشت در بود، به داخل 
 امیرحسین وارد شد و سالمی به هر دو داد.
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دالرای از جا بلند شد که صدای امیرحسین و جمله ای که بر زبان راند، هر دو 
 را به یک اندازه شوکه کرد:

 _دو روز دیگه من باید جلوی پای زن داداشم بلند شم، من رو شرمنده نکن.
شمانی از حدقه در آمده متحیر ما سرش را هم ایراندخت با چ ند که نکند این پ

 دالرای جادو کرده است؟!
 _کارت رو بگو امیرحسین.

ست مادرش دید و نگاهش را به  سفید را میان د شمی  ستمال ابری سین د امیرح
 چشمان او داد.

زنی که همیشه هوای شوهرش را داشت و پسرانش را شاهزاده بار آورده بود اما 
 عادت به شکستن زیردستانش داشت.

 فت و در ناغافلی مادرش، دستمال را از میان انگشتانش بیرون کشید:پیش ر
 _چه دستمال قشنگی، مال کیه مامان؟

شکش را پس زد تا  شرد که حرفی نزند اما دالرای ا ایراندخت دندان روی هم ف
 بغض صدایش را نلرزاند:

 _از مِن آقا امیرحسین.
به هایش را  ندی زد و ابرو مادرش پوزخ حال  به  باال  امیرحسررین  تمسررخر 

 انداخت:
 _محبت مادرشوهر به عروس همیشه نقل مجلس و محفل زنونه ست.

سراند تا  شه ی لبش  سمت دالرای چرخاند، لبخندی کمرنگ گو رویش را به 
 دل دخترک را قرآ کند:
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 _خوش به حالت خانم داداشم می شی ولی قبلش دل مادرش رو بردی.
و زندگی خان، با دیدن این  دخترایی که کمین کرده بودن واسرره تصرراحب دل

 رشته ی محبت؛ بار و بندیل شون رو جمع می کنن تا زیر دست و پا نمونن.
 دالرای لبخند ماتی زد و دست هایش را به هم گره زد.

 _اگه ایراد نداشته باشه، من این دستمال رو یادگاری می خوام داشته باشم.
 عروس بزرگش بده.حتمًا مامان بازم از این دستماال داره که به 

 جوان بود اما بیشتر و پخته تر از سنش سخن می گفت.
 دستمال را در جیب شلوارش گذاشت و سرش را باال گرفت.

 _مامان اگه ایراد نداره باهاتون در مورد دعوتی ها می خوام مشورت کنم.
یام حرف  بدرقه کنم و ب یا من می تونم زن داداش رو  هنوز حرفاتون ادامه داره 

 ؟بزنم
ایراندخت در دل لعنتی به شررانسررش فرسررتاد و دالرای امیدوار بود جوابی را 
بشررنود که فقط توان به پاهایش ببخشررد برای رفتن از این قفس نفرین شررده و 

 یخی که دلش را به بازی گرفته بود.
 _می تونی بری، سر فرصت حرف می زنیم.

 نیم نگاهش به دالرای فقط برای حساس نشدن امیرحسین بود.
 رویش را سمت پسرش چرخاند:
 _بشین ببینم چی می خوای بگی.

شدن او از بند  سین که متوجه رها  شد، امیرح سرعت بلند  شادی و  دالرای با 
زبان مادرش شررده بود؛ خرسررند از این کارش روی تخت نزدیک به مادرش 

 نشست و با چشم دالرای را بدرقه کرد.
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به مادرش گفت و دالرای پرواز کنان  حرف هایی را که از پیش آماده کرده بود را
به خانه ی کوچک اما گرم عمه اش پناهنده شررد تا کمی به زخم هایش التیام 

 ببخشد...
ماه منیر را  ید، لباس  دالرای برای پرت کردن حواسررش از هر آن چه که شررن

 برداشت و به کامل کردنش ادامه داد.
به او برای آماده کردن جلیقه ی روی لباس تا زودتر  باید عصررر  خبر می داد 

 کارش تمام شود.
آرش از صبح به شهر رفته بود تا کمبودهایی را که برای تشریفات نیاز بود، تهیه 

 و همراه با خود بیاورد.
 امین و جالل هم همراهش بودند.

 _آقا کار دیگه ای نیست انجام بدیم؟
 ند.یآرش سری تکان داد و منتظر ماند جالل پشت برود تا روی صندلی بنش

 خسته شده بود و نیاز به استراحت داشت.
ند؛ جوش  تاب ت که مغزم داره زیر این آف کاری نیسرررت، زودتر راه بیفتین  نه  _

 میاره.
 امین پشت فرمان نشست و جیپ را به حرکت در آورد.

سوا می  سفندای پرواری که برای ناهار روز اول گفتین رو خودم امروز  _آقا گو
 کنم.

 واسش باشه گوشت درست روی آتیش کباب شه._به مش موسی بگین ح
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شک از درخت های توت جمع کنین و تو اتاقک علوفه رو هم بذارین  چوب خ
 که کم نیاد.

 _چشم آقا، خیال تون راحت؛ حواسم هست.
 آرش سرش را به عقب برد و چشم بست.

 خوابش روز به روز کمتر می شد و فکرش درگیرتر...
شید اما گرمای شه را پایین ک شد و  شی هوا هم چیزی نبود که مطابق میلش با

 کالفه ترش می کرد.
شم دوخت، برای زودتر رسیدن به عمارتی که زیادی  سیر چ شید و به م پوفی ک

 در مغزش پر رنگ شده بود.
سرش چرخ  شد، هزاران فکر در  صد طی  سیدن به مق سافتی که تا ر در تمام م

 می خورد.
 پلک هایش را یک بار فشرد و باز کرد.

 امین ماشین را به عمارت برد و زیر سایبان پارک کرد.
 آرش در را باز کرد و پیاده شد.

با صدای سالم دادن هایی که از گوشه و کنار به گوشش می خورد، سری تکان 
 می داد و رد می شد.

دستی میان موهایش کشید و بدون هیچ صدایی، به اتاقش رفت و خود را روی 
 تخت چوبی اش پرت کرد.

 ش را روی چشم هایش قرار داد.دست
صدا در آوردن در اتاقش،  سی با به  شدن بود که ک سنگین  نفس هایش در حال 

 عصبی اش کرد.
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 صدایش را باال برد:
 _نه چیزی می خورم و نه می خوام کسی رو ببینم.

 _منم امیرحسین.
 روی تخت نشست و شقیقه هایش را با دو دست فشرد.

 سراغش نمی آید.می دانست برادرش بی علت به 
 _بیا.

 امیرحسین با احتیاد دستگیره ی در را پایین می کشاند و وارد می شود.
با دیدن چهره ی در هم و خسررته ی آرش، لحظه ای از آمدنش پشرریمان می 

 گردد.
 _سالم، ببخشید نمی دونستم سرحال نیستی.

 می رم تو استراحت کن، عصری میام یه چند دقیقه وقتت رو بگیرم.
 فسش را با صدا بیرون فرستاد:آرش ن

 _سالم، حرفت رو بزن، بعد برو.
 امیرحسین با تردید شروع به حرف زدن کرد:

_دوسرررت ندارم خبر ببرم و بیارم ولی امروز پشرررت در اتاق مامان یه چیزایی 
به  که فردا دوال پهنا  تا این  بدونی،  که گفتم بهتره االن و از زبون من  یدم  شررن

 ی جدیدی راه بیفته. گوشت برسه و الم شنگه
شت  شه ی جدید در مورد چی و کیه که توأم فالگوش موندی پ _باز توطئه و نق

 در؟
 امیرحسین روی تخت و نزدیک به آرش نشست.
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ستگی و کالفگی آرش، چه تبعاتی  ست گفته هایش با این حجم از خ نمی دان
 در پیش دارد اما یک دل شد و ادامه داد:

شون به شون خوشحال  _یه چیزایی بین حرفا شنیدن  گوشم خورد که خیلی از 
 نمی شی.

 _بین حرفای کیا؟
 امیرحسین آهسته گفت:

 _مامان و دالرای.
 سر پر درد آرش به سمتش برگشت و با اخمی شدید، با خشم گفت:

 _با اون چی کار داشت؟ چی شنیدی؟
 امیرحسین لب روی هم فشرد، آن چه شنیده بود قابل گفتن نبود:

نمی داره و زبون منم اونقدر بی حیا نشرده که رو تکرار اون کلمات _غیرتت بر 
 بچرخه.

آرش دیگر خسته شده بود از بحث با مادری که پای او به میان آمده، پسرش را 
 تا به این حد آزار می داد.

 امیرحسین گفت:
 _خیلی تحت فشاره ولی حرف نمی زنه.

 ن و اون گالیه نمی کنه.هنوز عروس این خانواده نشده ولی همه بهش می تاز
 دستش را روی ران پای برادر بزرگش که در فکر بود، گذاشت:

_دختر خوبیه، من که خوشحالم بعد از این همه سال این و اون رو نخواستن؛ 
 دست رو این دختر گذاشتی داداش.
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وجودش واسررت طالسررت ولی فکر نمی کنم با رفتارای تند مامان، صرربر و 
 زیاد باقی بمونه.طاقتش همیشه این همه 

 یه جا سر می ره و دلم نمی خواد مامان بین تون وایسته.
 آرش کف دست هایش را روی صورت و ته ریش در آمده اش کشید:

 _دقیق بگو چی شنیدی؟
امیرحسین که زبانش نمی چرخید از شب زفاف و انتظار مادر و تهمتش چیزی 

 بگوید، دست در جیبش کرد و دستمال را در آورد.
 دستمال را روی پای آرش متعجب گذاشت و از کنارش بلند شد:

 _اینو می خواست بده بهش واسه شب عروسی تون.
ستش بده که عذاب بودنش  شتم د ستفاده کردم و نذا شون ا منم از پنهون کاری 

 تو این خونه بیشتر نشه.
به  مادرش پی نبرده بود،  عه ی حرکت و برخورد  فاج به عمق  که هنوز  آرش 

 ین نگاه کرد.امیرحس
 _خیلی باید حواست بهش باشه که زیر بار تهمت این و اون خورد نشه.

سش را از بینی  سایید. نف شرد و دندان هایش را به هم  شت ف ستمال را در م د
 خارج کرد و گفت:

_برو بگو ماه منیر بیاد، حرف زدن با این قوم م ل گل لگد کردن و بیخود آب تو 
 هاون کوبیدنه.
 ت روی شانه ی برادرش نشاند:امیرحسین دس
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_من می خوام م ل خودت از این جا برم و سرم با درس خوندن و پیشرفت گرم 
 بشه.

 راضی باشی اون طرف، ولی اگه تو اجازه ندادی، تهران رو انتخاب می کنم.
 کوچیک این خونه م ولی دلم می خواد همیشه پشت برادر بزرگم بمونم.

زدنش واسه دعوا و توبیخ اون دختره، گناهی می رم صداش بزنم ولی اگه صدا 
نداره وقتی بین همه ی ماها حیرون مونده و دسررتش رو هر کی سررمت خودش 

 می کشه.
 آرش سرش را پایین انداخت و امیرحسین رفت.

 ماه منیر را خبر نکرد و خودش مستقیمًا برای بردن دالرای اقدام کرد.
 پشت در که رسیدند، آرام به حرف آمد:

 ر بودم چیزی رو که تحت فشارش بودی رو باهاش در میون بذارم._مجبو
 اگه برخورد تندی داشت، از من متنفر نشو.

 حق داره بدونه دور و ورش چی می گذره.
دالرای که نمی دانست امیرحسین در جریان همه ی ماجرا قرار گرفته، کنجکاو 

سین با باز کردن در اتاق آرش؛ او را ب ه داخل دعوت کرد نگاهش کرد اما امیرح
 و خود رفت.

 دالرای در را بست و با دیدن آرش که روی تختش نشسته بود، به آن تکیه زد.
سرم  شاد رو  _بهت گفتم از پنهون کاری بدم میاد، گفتم از این که یکی کاله گ
شت  شدی رفتی باز یه م سر و بدون اجازه ی من پا  بذاره بدم میاد ولی تو خود

 حرف بشنوی که چی بشه؟
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صدای بلند آرش، ترساندش. انگار با تکرار واژه های کالم آرش، متوجه حرف 
 امیرحسین شده بود.

_خوشت اومده از این که مدام قیاس شی و سرت خراب کنن بی َنسب بودنت 
 رو؟

 آرش از جا بلند شد و به سمتش خیز برداشت:
 _حرفم دو تا شه ارزش تو میاد پایین، نه حرف من.

 :با صدایی خفه گفت
 _من حرف تونو زیر پام نذاشتم.

 _نذاشتی؟ نگفتم ازم هیچی رو پنهون نکن؟
 نمی فهمی این شامل حال مالقات پنهانیت با مادرمم می شه؟

 _گفتن نگم، نمی تونستم چیزی بگم.
 آرش در صورتش فریاد زد:

 _حرف اونی که قراره شوهرت بشه واست بیشتر ارزش داره یا حرف بقیه؟
 فت، او هم حد و صبری داشت:باران باریدن گر

 _همین که پشتم بهشون می شه، حرفم نقل دهن همه ست.
 نمی دونستم چی می خوان بگن.

 گفتن آداب عروسیه، که باید بدونم.
 آرش دستمال را باال گرفت، درست مقابل چشمانش:

 _این رسم من نیست واسه این که زنم بشی و جار بزنمش.
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سه دل خودم  سه امنیت خودته، زندگی تو بدی حرفی که می زنم وا ست. وا نی
 دست دلت؛ باختی، بفهم دختر.

 نفس زدن های تند آرش، اشکش را شدت بخشید.
 باال و پایین رفتن سینه اش؛ مأمن امن حال دالرای بود که کسی هست...

 سر روی سینه اش گذاشت و باران بی وقفه بارید.
های لرزان دختر بی  نه  قه شرررد دور شرررا که اسرریر دسرررت آرش حل ناهی  گ

 خودخواهی او شد و اسمش سر زبان ها افتاد.

 با من بمان حتی اگر برگی خسته دست بادم...
 _دالرای؟

 دالرای که گرفتار غم نشسته روی شانه هایش بود، با حفظ هق هقش گفت:
 _به خدا قصدم احترام گذاشتن بود.

 آرش گفت:
 _گریه نکن...

 دلنوازی ...آرش نه اهل دلداری بود و نه اهل 
 اما او را به تن می فشرد با تمام توان، تا آرامش رفته اش را بازگرداند.

 دالرای همچنان دل لبریزش را پر و خالی می کرد.
شته از چاه را هدر می داد و جانش  شده بود که آب بردا سوراخی  شبیه ِدلوی 

 می رفت.
سه این جا بودنت همه  ست، وا خوبیاش رو _دختر جان زن ایلیاتی هر چی ه

 داشته باش ِاال سادگیش رو.
 ساده نباش وقتی کسی دنبال سادگیت نیست.
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 دستش روی سر دالرای نشست، از خود فاصله داد تا چهره اش را ببیند.
سینه اش و پلک های خیس باران  سرخ او از تماس با گرمای  صورت  با دیدن 

 دیده اش؛ لبخندی کمرنگ روی لبانش جان گرفت.
اال نکشید که شرمندگی کارش با دیدن تمسخر نگاه آرش بیشتر دالرای چشم ب

 نشود.
 _زیادی گرمم.

شم هایش را  شنیدن این جمله ی دو حرفی، پلکی زد و چ دالرای با تعجب از 
 به سمت چشمان خسته ی آرش کشاند.

 رد نگاهش را که گرفت، به گونه هایش رسید.
 _چی گفتین؟

 شید:آرش دستی روی گونه ی ملتهب دالرای ک
 _گفتم خیلی گرمم که سرخ شدی.

 باران بند آمد و خورشید چشمانش از پشت ابرها شروع به تابیدن کرد.
شده روبرو  ضب این مرد مهربان  شم و غ خدا به داد دلش برسد که روزی با خ

 شود!
سری بلندش  ست به زیر رو شانی اش را با د آرش چند تار موی ریخته روی پی

 راند:
 برو از روی میز یه لیوان آب بردار بخور._آب بدنت تموم شد، 

 _تشنه م نیست.
 از چشمانش کار کشیده اما صدایش گرفته بود.
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 آرش رهایش کرد و به طرف تخت رفت.
سته با این دختر بهتر  سردرد به قوت خود باقی بود اما حالش ناخوا ستگی و  خ

 می شد.
 _از االن آمادگی شنیدن قوانینم رو پیدا کن.

زیر پلک هایش کشررید تا تمام رطوبت مانده روی صررورتش را دالرای دسررتی 
 بگیرد.

 _باشه بگین، تو ذهنم می مونه.
آرش آرنج دو دسررتش را صرراف کرد و خود را روی پهلوی چپش، روی تخت 

 انداخت.
 پاهایش را باال کشید و با فشردن پیشانی اش گفت:

سه روز کل قبر شما زن ها تو  صاًل گریه نکنید که  ی ستون رو پر م_اگه بگن ا
 کنید.

 گریه کن ولی نه واسه نشون دادن ضعف و کم آوردنت.
دالرای حق را به او می داد، زیر بار کتک و تهمت و حرف زور یدالله خان و 

 پسرش کم نیاورده بود اما این جا در حال ضعیف شدن بود.
 _سعی می کنم همونی که بودم، باشم.

 ن نخورده بود:آرش پلک گشود، دالرای از کنار در تکا
 _سرم داره می ترکه، بمب ساعتی توش کار گذاشتن.

 دالرای دو قدم جلو آمد، با حال بهتری گفت:
 _دارو ندارین بخورین؟
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آرش دست هایش را روی سینه قالب کرد و با حس عمیق به خواب رفتن، آرام 
 تر و سنگین تر گفت:

 _تو کیفم دارم ولی داروی شیمیایی مصرف نمی کنم.
 دالرای به کفش های او افتاد که هنوز به پایش بود.چشم 

ست، در حال در آوردن کفش های ورنی و گران قیمت آرش  ش پایین پاهایش ن
 بود که او پایش را به سرعت عقب کشید و نیم خیز شد:

 _داری چی کار می کنی؟
 دالرای که دست و پایش را گم کرده بود، گفت:

 خواستم در بیارم راحت بخوابین._این مدلی با کفش اذیت می شین، 
 _نمی خواد، خودم در میارم.

 کفش ها را از پا َکند و مجدد دراز کشید.
 _واسه انجام کارای شخصی م، کلفت و نوکر هست که به اونام نمی سپرم.

 خوشم نمیاد کسی این کار رو انجام بده.
 دالرای با صدایی آرام گفت:

 _می تونم برم؟
 یادت بمونه، حرفام یه بار بیشتر تکرار نمی شن._می تونی ولی قبلش 

سم دادن و گفتن جونم در خطره؛  ساکت کردنت، عمر من رو ق سه  حتی اگه وا
 باز چیزی رو ازم پنهون نمی کنی.

این بار تموم شد چون یکی دیگه جلوی اتفاقات رو گرفت، ولی بار دیگه خودم 
 کل زندگیت رو سیاه می کنم.
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 دالرای گفت:
 مونه خان. _یادم می

 _می تونی بری.
صل از اتاق خارج  ستأ شت، م دالرای که از عکس العمل ایراندخت واهمه دا

 شد.
 با خارج شدن از در اصلی عمارت، دستش را سایبان چشمانش کرد.

 دو سه نفر گوشه ای نشسته بودند که با دیدنش روی برگرداندند.
شدنش چنگی به  لبخند تلخی روی لب هایش نشست، فردای خانم این خانه

 دل نمی زد.
 _دالرای این جا چی کار می کنی؟

دالرای سر چرخاند و ماه منیر را دید که مقداری علوفه زیر بغل زده بود و پشت 
 سرش چند بره ی کوچک راه افتاده بودند.

 _خان کارم داشت، تو داری چی کار می کنی؟
 پاهایش ریخت.ماه منیر خود را به او رساند و علوفه را همان جا کنار 

 _به بهونه ی اینا اومدم ببینم جالل کجاست.
 _چرا؟ کارش داری؟

 ماه منیر سرش را پیش برد و گفت:
 _فردا که همه گرفتار مراسم می شن و منم اصاًل نمی بینمش.

امروز می خوام بگم اون لباس محلی ش رو بپوشرره که رنگش به لباسرری که تو 
 داری واسم می دوزی بخوره.

 بخند گرمی زد و روی دو پایش نشست.دالرای ل
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یاهش  ید و کمی علف را جلوی پوزه ی سرر به آغوش کشرر بره ی کوچکی را 
 گرفت.

 ماه منیر هم کنارش جا خوش کرد:
_تا دلت می خواد باهاشررون بازی کن، از پس فردا دیگه باید سرریخ راه بری و 

 فقط دستور بدی.
تا خرده علفی اگر  دالرای بره را روی زمین قرار داد و دسرررت هایش را ند  تکا

 مانده، هم پاک شود.
 _من همینم، قرار نیست عوض شم.

_همین جوریش خانم به خون ت تشنه ست، اگه بازم م ل حاال با من هم کالم 
 شی یا بری سراغ حیوونای این جا؛ می کشتت!

 دالرای فکری سری تکان داد و گفت:
 کنیم._اگه کاری دستت نیست، بیا بریم لباست رو تمومش 

شدنی  صف نا شان رها کرد و با ذوقی و ماه منیر بره ها را همان جا به حال خود
 دست زیر بازوی دالرای انداخت:

 _نه من دربست کنیزتم، بریم ببینم تا کجا پیش رفتی.
 _تو فقط دوست منی، بریم.

شد و لبخند از لبانش  سیر برایش کوتاه تر  شی ذاتی ماه منیر، م سرخو با همان 
 شد.پاک نمی 

ملوک به خانه ی یکی از زنان روستا رفته بود تا حاشیه ی جانمازهای دالرای را 
 سیاه دوزی کند.
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شود اما کار  سیاه می  شم  ست رنگ چهره ی ایراندخت از خ هر چند می دان
 خودش را می کرد.

 دالرای در را باز و ماه منیر را به داخل هدایت کرد.
 رد!چشمش به لباس افتاد و به سمتش یورش ب

پیراهن جلوی صررورتش به رقص در آمد، باورش نمی شررد دالرای تا این جا 
 پیش رفته باشد:

َقط می  _وای این داره دل من رو آب می کنه، اگه جالل تو تنم ببینه حتمًا سررَ
 شه.

 دالرای نشست و تشری به او زد:
 _خدا نکنه دختر، دعاهای خوبت شبیه ناله نفرین می مونه.

 را گذاشت و دامن پر چینش را به دست گرفت:ماه منیر پیراهن 
 _حواسم هست، هر شب قبل خواب واسش چهارقل می خونم.

خودم که خیلی حالیم نیسررت ولی مادرم می گه اینو بخون، خدا حافظ جون و 
 مالت می شه.

شه خالیه، ولی همه دعام  شم که عین کله ممدلی همی جالل که مال نداره، جیب
 می ره به جونش.

خنده اش را رها کرد و با دست گذاردن روی دهانش، صدایش را پایین دالرای 
 تر آورد.

شادی اش را فراهم می  ساد  شه ب امان از این بلبل زبانی های ماه منیر که همی
 کرد.

 نمی توانست از او دل بکند، حتی اگر آرش از او می خواست!
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 ه باشه._خیلی خوبه، آدم باید واسه اطرافیانش همیشه دعاهای خوب داشت
 ماه منیر پاهایش را جمع کرد و دست روی شلیته اش کشید:

 _امامزاده که می رم، همیشه از پایین دامنم نخ در میارم و واسش می بندم.
 خب نخ دیگه ای که ندارم، خدام نباید به ماها سخت بگیره.
 دل پاک این دختر حتمًا به درگاه خدا، باالتر از تمام شان بود.

 زانو نشست و گفت: ماه منیر چهار
_انقد حرف زدم یه کار مفید انجام ندادم، خب بگو واسرره جلیقه ش چی کار 

 کنم؟
شت  شخص کرده بود را بردا سه تکه ی جلیقه را رویش م دالرای پارچه ای که 

 و به دست او داد:
شون با خودت؛ منم آخر  صل کردن  _من اندازه زدم، برش زدنش مونده. بعد و

 می زنم و کوک زدنش دیگه کاری نداره.کاری پشتش یه طرو 
 _باشه زودی انجامش می دم.

شدند و گذر زمان را از  شغول آماده کردن لباس  با توضیحات دالرای، هر دو م
 یاد بردند.

 دو ساعتی سرشان پایین بود که ملوک خسته و ناالن در را باز کرد.
 _سالم عمه، خسته نباشی.

 _سالم.
 ر آورد و چارقدش را به همان میخ آویزان کرد.ملوک گالش هایش را از پا د

 _سالم، درمونده نباشی.
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 دارین چی کار می کنین؟
 _لباسم دیگه چیزی ازش نمونده تموم شه، منم دارم کمک می کنم.

نه ی شرروهرت؛  _زودتر جمع و جورش کن دالرای، پس فردا می ری خو
 خودتم کلی کار داری.

شدن ماه منیر ا ستش دالرای برای ناراحت ن ست روی د ز زبان تند عمه اش، د
 قرار داد:

 _ماشافالله دست ماه منیر تنده، زود تموم می شه.
لبخندش نشرران از آن داشررت که دلگیر نشررده و باز هم به کارشرران پرداختند و 

 ملوک بالشی را گوشه ای قرار داد.
 سرش را گذارد و پارچه ای توری روی صورتش انداخت.

**** 
 ا که دالرای جمع کرد، ملوک صدایش زد.سفره ی کوچک شان ر

 _بیا بشین باهات دو کلمه حرف دارم.
دالرای خسته از دوختن لباس و خم بودن کمرش، مخالفتی نشان نداد و ظرف 

 ها را همان جا کنار در قرار داد تا بعد بیرون رفته و آبکشی شان کند.
 _دالرای حواست رو جمع کن، از این به بعد محدود تر می شی.

 بی اجازه ی خان قدم از خونه ت بیرون نمی ذاری.
باس  پای لگن بشررینی و ل جام می ده، بی هوا نری  فت ان کارات رو کل مه  ه

 بشوری.
 دالرای به حرکات دست ملوک چشم دوخته بود و سر تکان می داد.

 سخت که نه، این قوانین غیر قابل تحمل بود.
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 د.به بهای عروس شدن، آزادی اش را از دست می دا
_این جوری نباید از خونه بزنی بیرون، لباسررات که پوشرریده هسررتن ولی رنگ 

 شون خیلی روشن نباشه.
 پیش منم بخوای بیای، آرش باید اجازه ش رو بده.

 دالرای دلگیر بود اما باز هم اعتراضی نکرد.
 _این دختر ندیمه ت می شه، زیاد باهاش جیجی باجی نشو.

 زدنش جلوی خان و بقیه، آبروت رو ببره. نذار روش تو روت وا شه که حرف
 دالرای پریشان شد، زندگی در قفس برایش بهتر بود:

_عمه ماه منیر دوسرررت منه، چه طور می تونم اون دختر رو پایین تر از خودم 
 ببینم وقتی تا دیروز پای یه سفره نشستن مون ایراد نداشت؟

 ملوک سری تکان داد:
 تی خاکسترشم نمونه تو سرت._دختر، دیروز رو آتیش بزن که ح

خودت رو به آرش عادت بده که قراره عمری دور از چشم بد دیگرون، سایه ش 
 رو سرت باشه.

 ببین اون چی می گه و چی می خواد، گوشت به حرفش باشه.
 دالرای دستی روی پاهایش کشید:

 _قراره همسر باشم یا کنیز زر خرید؟
سخت سفت و  شت، اما نمی  ملوک خودش هم از این قوانین  شی ندا دل خو

 توانست با مالحظه رفتار کند.
 از فردا خبر نداشت و مطمئن بود ایراندخت سکوت نمی کند.
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 از خشم او، نگران دالرای بود.
 _وقتی قبول کردی زن خان این جا بشی، پس به همه شون عادت کن.

 .سر میز صبحانه و ناهار و شام باید همون ساعتی حاضر شی که همه می رن
 اون موقع نخوردی، دیگه کسی نازت رو نمی کشه.

خودت احترام کوچیک تری بزرگتری حالیت هسررت، ولی همیشرره رعایت کن 
 شاید به دل شون عزیز شدی.

 خان خیال راحت می خواد، اتفاقی پیش آمد کرد؛ با کیاست حل و رفعش کن.
 _چشم.

 جواب دیگری هم می توانست بدهد؟
صایح ملوک که به اتمام ر شقاب مالمینی ن سید، دالرای چراغی به همراه دو ب

 که شام را در آن ها خورده بودند؛ برداشت و بیرون رفت.
 همیشه آب داشتند که مجبور نباشند نیمه شب، از چاه بکشند.

ضد و نقیض  شد. تمام فکرش متوجه رفتار و برخورد  شی ظروف  شغول آبک م
 آرش بود.

 و خشک برخورد می کرد. یک بار اگر خوب بود، دو بارش را سخت
 دست هایش را با دامن لباسش خشک کرد و ظرف ها را به دست گرفت.

 چراغ را هم از کنارش برداشت و به سمت خانه رفت.
بعد از مرتب کردن اطرافش، شررعله ی چراغ را کمتر کرد و روی رختخوابش 

 دراز کشید.
 آخرین شبی که می توانست بی دغدغه بخوابد.

**** 
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همه نشررران از آمادگی برای پذیرایی از میهمانانی بود که از راه  جنب و جوش
 دورتر شب قبل به عمارت می آمدند.

دالرای به دستور ملوک، آن روز را از خانه بیرون نیامد و کالفه به در و دیوار زل 
 می زد.

آرش، امین را برای تحویل گرفتن لباس مراسررمش به شررهر فرسررتاد و جالل 
 میهمانان بود.مسئول پذیرایی از 

 مش موسی به تمام نگهبانان دستورات آرش را دیکته کرد.
 امیربهرام بخش زنانه را به دست نسترن سپرد.

 غلغله بود، حکیمه خاتون با خستگی ناپذیری به تمام غذاها سر می زد.
رقیه نان های پخته شده را روی َمْجمع های بزرگ روی سر جعفر می گذاشت 

 .و به مطبخ می فرستاد
 معصومه هم برای آماده کردن ظروف پذیرایی به باران کمک می رساند.

سر می زد  شان  این بین، ماه منیر عماًل هیچ کاره بود و هر چند لحظه؛ به اتاق 
 و لباسش را برانداز می کرد.

ایراندخت به احترام حضور میهمانان و برای خراب نکردن اعتبار آرش، لباسی 
 خدمتکار از اتاقش خارج شد.شیک به تن کرد و به کمک 

 نسترن هم مرتب به خدمتکاران سر می زد تا چیزی کم و کسر نباشد.
 الیار را هم به دایه اش سپرده بود تا جلوی دست و پایش را نگیرد.

 ملوک خود را به میهمان خانه رسانده و گوشه ای نشسته بود.
 آرش به همه سر زد تا از روند کارشان اطالع یابد.
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 را ندیده بود و از او بی خبر مانده بود. دالرای
 با تصمیمی ناگهانی راهش را به سمت خانه ی ملوک کج کرد.

ضربه ای به  شاره؛  شت میانه و ا شد، با دو انگ ست در جیب به خانه نزدیک  د
 در زد.

دالرای که مشررغول بافتن موهایش بود، با تصررور آمدن ماه منیر، بی هوا از جا 
 پرواز کرد. بلند شد و به سمت در

 با باز شدن در و دیدن چشم های جدی آرش، دستش پایین موهایش ماند.
 _هر کی بیاد، قراره این مدلی ببینتت؟

 دالرای در را بست و به طرف روسری ترمه اش رفت.
 چنگ زد و روی سرش را پوشاند.

مجدد به سمت در رفت و باز کرد. سرش پایین افتاد تا نگاه مؤاخذه گر آرش را 
 یند.نب

 _فکر کردم ماه منیر اومده بهم سر بزنه.
 _هیچ وقت سر همچین چیزی به فکرت بسنده نکن.

 _حتمًا.
 آرش نگاه گذرایی به او انداخت، پا به پا شدنش را دید:

 _ملوک کجاست؟
 _مهمون خونه.

 _تو چرا اون طرف نیومدی؟
 _عمه گفت حق ندارم امروز از خونه پام رو بیرون بذارم.

 چرا؟ که آفتاب و مهتاب نبینتت؟!_اون وقت 



wWw.Roman4u.iR  308 

 

 _علتش رو که نمی دونم، ولی حوصله م تو خونه سر رفته.
 آرش برگشت، نگاهش را به اطراف باغ و خانه انداخت.

 این مسیر خلوت بود، گفت:
 _یه شالی روی لباست بنداز و بیا تا ته باغ قدم زنان بریم و برگردیم.

 _خان مشکلی پیش نمیاد؟
 باال آمده به چهره اش زل زد: آرش با ابروهای

 _چه مشکلی قراره پیش بیاد؟
 نترس، تو رو باهام ببینن نمی گیرنت.

 دالرای سر تکان داد و برای برداشتن شال به داخل رفت.
 سر و کله اش پیدا شد، گالش پوشید و شال را محکم تر دور خود پیچید.

گاه می کرد که به او بر با هم به راه افتادند و دالرای به شررراخ و برگ درختان ن
 نخورند.

_یه قانون بهت گفتم، بقیه شررون رو به مرور واسررت تکرار می کنم که یادت 
 بمونن.

 دالرای حواسش را به او داد.
 _رعایت یه سری چیزا چه از روی عادت و چه از جبر، الزِم.

 قوانین این جا مال امروز و دیروز نیست، نسل به نسل منتقل شده.
 فات ندارم ولی این جا خیلیا باهاش درگیرن.کاری به خرا

دالرای به سرمت آرش سرر کج کرد تا شراخه ی درخت عناب روی صرورتش 
 خط نیندازد.
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آرش با این فکر که او حرفی را با این نزدیکی می خواهد به گوشررش برسرراند، 
 سرش را به دهان او نزدیک کرد.

پایین کشررید و از زیر دالرای بین سررر آرش و شرراخه گیر افتاده بود، سرررش را 
 شاخه رد شد.

 روبروی آرش در آمد و لبخندی زد.
شت  شت و نیم لبخندی روی لب هایش کا شیطنت گذا آرش رفتارش را پای 

 اما ادامه ی سخنش را این گونه از پی گرفت:
 _شیطنتت هم فقط مال تو اتاق و قسمت خصوصی زندگی مون می شه.

 دالرای گوشه ی لبش را به دندان گرفت.
 خجالت و شرم، چون گل سرخی به چهره اش رنگ داد.

 آرش به او نزدیک تر شد، دو لبه ی شالش را گرفت.
 _من خوشم نمیاد زنم، ازم رو بگیره.

 دستش را از شال دور کرد و دستانش را میان دست گرفت.
ضعف این روزهایش  ست روی نقطه  تپش قلب دالرای رو به هزار بود، آرش د

 گذاشته بود.
 _دوست ندارم رنگ تیره تو تنت ببینم.

شان را به  ستان  ستان آرش، کف د شل گرفت تا گرمای د ستانش را  دالرای د
 عرق ننشاند.

 _گفتن باید لباس تیره تر بپوشم.
آرش به او چسبید، دالرای مجبور شد سرش را باالتر بگیرد هر چند که خودش 

 هم بلندقد بود.
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 و روز من ببینمت._نظر من مهمه نه بقیه، قراره شب 
 از لباسای محلیت خوشم میاد، بپوشی ایراد نداره.

 دالرای لبخند گرمی زد، نفس راحتی کشید اما گنجشک دلش هنوز می لرزید.
 _ممنونم.

 لرزش صدایش محسوس بود.
 آرش با انگشت شست روی هر بند انگشت دالرای را نوازش کرد.

باش مشررکلی پیش نمیاد حداقل از  _باهام راه بیا، با اخالقم کنار بیا؛ مطمئن
 جانب من.

 دالرای چشمانش را به نگاه خیره ی آرش دوخت:
 _همین که کنار بیام، بهم اعتماد می کنید؟

 آرش لب زد:
 _اعتماد دارم، نشکنش...

دالرای بی طاقت دستانش را از لمس دستان مردانه ی آرش نجات داد و بیرون 
 کشید.

سر شاخه ی نازک و ُتردی را شکست و  آرش هم دستی پشت گردنش کشید،
 گفت:

 _برگردیم.
 دالرای کف هر دو دستش را روی دامنش چسباند.

 صدای نفس هایش هم در نمی آمد.
 دلهره ای به دلش چنگ می انداخت.
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 فردا شب تنها شدن با این مرد و احساسات خودش، چون پنبه و آتش بودند.
می کردند و آرش هم درک نمی قطب م بت و منفی که ناخواسررته هم را جذب 

 کرد حال دگرگون شده اش کنار این دختر از چیست...
 بی حرف دالرای را به خانه ی ملوک برگرداند و رفت.

حالش عوض شررده بود، گرمای تنش بیشررتر شررده و تصررویر چشررمان دالرای 
 لحظه ای کنار نمی رفت.

 اشد...فکر شبی را می کرد که قرار بود وصل او با دختر ایلیاتی ب
**** 

باید امشرررب بعد از مراسررم  _دالرای گوش به حرف منه پیرزن بده، می گم 
 حنابندونت؛ شب عمارت بمونی.

 دالرای بهانه گیر شده بود و مدام ساز مخالف کوک می کرد.
با خوردن  باره ی حرفش، از او رو گرفت و خود را  ته از تکرار ده  ملوک خسرر

 ناشتایی اش سرگرم کرد.
 نار سفره بلند شد و زانو به زانوی ملوک نشست.دالرای از ک

دسررت عمه ی سررختگیرش را گرفت و با صرردایش نوازشررگرانه به امید کوتاه 
 آمدنش، شروع به سخن گفتن کرد:

شون، من چرا از حنابندون  شوهر سی می رن خونه ی  شب عرو _عمه همه از 
 اون جا بمونم؟

 به صدایش رنگ خواهش داد:
یش شما باشم، اینم توقع زیادیه واسه منی که عروس _دلم میخواد شب آخرم پ

 زوری ام؟
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 _دالرای مو سفید کردنم به رنگ نیست، به جور دنیا بوده.
 می فهمم دنبال بهونه ای، ولی حرفم عوض نمی شه.

 قرار نیست بی محرمیت، بری تو اتاق آرش بمونی.
 نی.یه اتاق دیگه برای عروس مهیا می کنن، همون جا شب رو صبح می ک

 نگران نباش، ماه منیر رو امشب می فرستم که کنارت بمونه.
 اگه بهونه هات تموم شدن، بشین دو لقمه بخور تنت جون بگیره.

سی رو گفتی می  شون ندادی اون لبا شه و هنوز ن شروع می  سمت  صر مرا از ع
 پوشی.

 دالرای در سکوت کامل، صبحانه اش را مختصر خورد و از جا بلند شد.
کوچکی که داشررت را از اتاق کوچکی که پشررت پرده بود، آورد و کنار چمدان 

 ملوک نشست.
صمیم گرفته بود روز حنابندانش را لباس  سمه های روی چمدان را باز کرد، ت ت

 محلی بپوشد.
شاد، که پیرزن قبل از فرار برایش در آن روزهای آخر کنار  سی با رنگ های  لبا

 گذاشته بود.
 جلوی ملوک قرارش داد.لباس را بیرون کشید و 

 _این رو می خوام بپوشم.
سیاه  شیه اش  شغول براندازی لباس قرمز رنگی که روی حا ملوک با جدیت م

 دوزی شده بود.
 _شاید خان راضی به این لباس نباشه.
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 دالرای دامن لباس را هم بیرون آورد، سری باال انداخت:
 _دیروز گفتن اشکال نداره لباس محلی بپوشم.

 ایرادی به رنگ شاد پوشیدنم نگرفتن.حتی 
 _خوبه، ببین وقتی مردت باهات راه میاد؛ تو هم باهاش راه بیا.

 بقیه ی لباس کجاست؟ روی موهات رو با چی می پوشونی؟
 دالرای لچکی را برداشت و نشانش داد. بی نهایت زیبا بود.

 ت._جلوی لچک ِسله دوزی شده، اینا مال خانواده های اعیونی اون جاس
 ملوک با اخمی که نشان از تفکرش می داد، گفت:

_که بابات تا اون جا که من خبر دارم، هیچ وقت مال و منالی نداشررته که جزو 
 اون مدل خونواده ها حساب شه.

 دالرای سرش را پایین گرفت و محزون لب به سخن باز کرد:
ن خانواده ش _اینارو همون پیرزن بهم داد، یه روزی قبل این که یدالله خان جو

 رو بگیره؛ پولدار بودن.
شتن و خودش رو هم خون بس  شه که داماد رو ک قرار بوده با این لباس عروس 

 گرفتن که با مردن شوهرش، تنها یه گوشه زندگی می کنه.

 ملوک در خود فرو رفت، انگار از غم او بزرگ تر هم بود.
 هن کشید.آه جگرسوزی کشید و دستش را روی سه دکمه ی سینه ی پیرا

_عجب رسم و رسومی تو این مملکت پیدا می شه، البته این طرفام من شنیدم 
 ولی به عمر ندیدم.

ان شافالله این رخت برای تو خوشی بیاره، پاشو برو زیر رختخوابت بذارش که 
 اگه چروکی بهش نشسته گوشه ی چمدون؛ صاف شه.
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 کرد. دالرای لباس را برداشت و روی گلیم دست باف قدیمی پهن
 رختخواب پشمی سنگینی را هم روی آن انداخت.

سینی را  ستش را گرفت و  شد که ملوک د ستکان های چای بلند  ستن ا ش برای 
 هم از او گرفت:

_بده من، نمی خواد تو بشوری. خداروشکر که آرش پات وایستاد، عاقبتت ان 
 شافالله به خیر بشه با این پسر.

 ه نشست.دالرای گوشه ی اتاق روی همان تشکچ
سمت می  شش می خورد، دلش را به آن  صبح به گو صداهای بلندی که اول 

 کشید اما ملوک با تشر زدن جلویش را گرفت.
باور این که تمامی این سر و صداها، به خاطر مراسمی ست که پای او هم گیر 

 است؛ برایش سخت بود.
 را نه.تنها بودن را می توانست تاب بیاورد اما بیکار گوشه ای نشستن 

 خانه شان هم که تمیز بود، همین دیروز جارو کشیده بود.
ید  با چه  یدن،  به غیر از خوردن و خواب نه ی آرش  خا که در  در این فکر بود 

 بکند؟!
آرش که از صبح زود بعد از خواندن نماز، دیگر خواب به چشمش نیامده بود؛ 

 با یاقوت به سواری رفت.
وسررط جاده او را می دید، نمی توانسررت سرررعتش چنان باال بود که اگر کسرری 

 بشناسد.
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سری به چشمه ی خروشان سرشار از خاطره اش زد و بعد از آن به دیدار مش 
 حسینی رفت که این روزها کمی کسالت داشت.

 _تو هنوزم دلت به معاینه ی دکتر جماعت نمی ره؟
 مش حسین استکان چای را به همراه شیر و عسل روی سفره گذاشت.

 جان، عمری رام به مطب خونه وا نشده. _نه پسر
 همین جوشونده ی گیاهی خوبم می کنه، به تنم سرما نشسته.

 _سن و سالتم مزید بر علته مشتی.
 مش حسین چپ چپ نگاهش کرد:

 _خودت پیری پسر، من هنوزم م ل سی چهل سال پیشم.
 آرش تک خنده ی کوتاهی زد و مشغول گرفتن لقمه شد.

 پرسید:مش حسین فکری شد، 
 _از عروست راضی هستی؟

 آرش لقمه ی جلوی دهانش را پایین برد:
 _هنوز که عروسم نشده مشتی که ببینم شانس آوردم یا سرم کاله رفته.

 _وقتی دست روش گذاشتی یعنی دلت یه گیری وسط داشته که خواستیش.
 آرش استکان چای را برداشت و قلپی خورد.
 ند. دست روی زانوهایش گذاشت:سکوتش لبخندی روی لب مش حسین نشا

_هدایت خاَن م هر وقت نمی خواست حرفی بزنه سرش رو م ل تو با یه کاری 
 گرم می کرد.

 آرش استکان را روی نعلبکی گذاشت:
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با دلم پیش نرفتم که بخوام جوابی بهت  ندادن نیسرررت، چون  _بحث جواب 
 بدم.

 ه گرفته بود.اصرار و بحث هر روزه ی مامان، آرامش و آسایش رو از هم
بقیه که نباید چوب نخواستن من رو بخورن، دست رو این دختر گذاشتم چون 

 اهل این جا و مهم تر از اون؛ اهل سیاست و کرشمه نبود.
 ساده ست م ل کف دست، ولی به همون اندازه سرکشم هست.

شت  شنوی غیر از پ شینی، هر چیزی ب سواد داره و می تونی وقتی کنارش می 
 ون حرف زدن.سر این و ا

 مش حسین با نگاهی خوشحال، شکری گفت.
 از جا بلند شد و بالش برای تکیه دادن آرش، پشت کمرش قرار داد:

 _سر همینا هم که انتخابش کرده باشی، ان شافالله برات زن زندگی باشه.
دختر خوبی بود، رسررومات این جا رو که یاد بگیره می تونه زود به شرررایط خو 

 بگیره.
 لقمه ی دیگری گرفت و به مش حسین داد:آرش 

 _امیدوارم مشتی...
 مش حسین متشکر، لقمه را گرفت و گفت:

شه، اگه بد بود تاوان می دی و اگه خوب  شتباه با _نترس از انتخابت حتی اگر ا
 بود؛ گردنت افراشته تر می شه.

 آرش نگاهش کرد و سؤال مانده در پستوی ذهنش را بیرون کشید و پرسید:
 یمون نیستی عمری دنبال یه نیم نگاه ملوک بودی و آخرش تنها موندی؟_پش
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 مش حسین چشم های خاکستری رنگش را به او دوخت.
 _نیستم پسر خان...

 مجال پشیمونی بهم نداده وقتی هنوزم خواستنش تو دلم م ل جوونیاست.
 آرش دستی روی شانه ی مش حسین نشاند:

شتی ولی این بار _می دونم که از وقتی از عمارت در ا ومدی، دیگه پا توش نذا
 جای بزرگ تر منم که شده؛ اون جا باش.

این را گفت و بلند شررد. سررال ها بود کسرری رد پای مش حسررین را در عمارت 
 ندیده بود.

 _اگه می دونی که نیومدم، االنم به دعای خیرم قانع باش خان.
 دونی._واسه ملوک و تو خان نیستم، اینو خودت بهتر از من می 

سه  شی کنم ولی فردا ظهر می خوام وا شم پو شب رو چ مهمون خود منی، ام
 ولیمه ی ناهار تو عمارت ببینمت.

 مش حسین سری تکان داد:
 _هر چی خدا بخواد.

 _خدا که می خواد، بنده شم باهامون راه بیاد؛ همه چی درست می شه.
 من دیگه برم که خیلی از مهمونا تا االن رسیدن.

راهی اش کرد و سرروار شرردن روی زین اسرربش را به تماشررا مش حسررین هم
 نشست.

 آرش قبل از هی کردن و حرکت اسب، به او نگاه کرد.
 حرفی را زد که از آن مطمئن بود:

 _هنوزم دیر نشده واسه پا پیش گذاشتن مشتی، این بار رو منم پشتتم.
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 ملوک عمری مادری کرده و برام عزیزه ولی وقت استراحتش رسیده.
دونم چرا نخواستت تو جوونی، ولی هنوزم اسمت که میاد چشماش برق  نمی

 می گیره.
 شاید قسمت تون به مونس تنهایی همدیگه شدن و عصای پیری تون بوده.

 _برو پدر آمرزیده، دیگه از سن و سال ماها این چیزا گذشته.
 آرش لبخندی زد:

 _حرفم حرفه، روش حساب کن.
تنها باشرره و شرروهرش می دم، اگه مرد رهی؛ فرض کن دیگه نمی خوام ملوک 

 بسم الله.
 سر اسب را چرخاند و ضربه ای به پهلویش زد.

 چروک نشسته گوشه ی چشمان مش حسین، عمیق تر شد.
 این پسر هم چون پدر، نمی خواست در حق این دو کوتاهی کند.

 به کلبه رفت و در را بست.
شده بود و  صبح خروس خوان بیدار  شپزی ماه منیر از  پا به پای مادرش برای آ

 همراهی می کرد.
شتیاق هر کاری که به  سکوت و با ا شه که غر می زد، در  این بار برخالف همی

 او می سپردند را انجام می داد.
 سفره ای شاهانه و پر از محصوالت خانگی، برای میهمانان پهن شده بود.

 از خوردن عقب بماند.نه چیزی کم بود و نه َالوان بودنش، اجازه می داد کسی 
 _امیربهرام، سردار و هوشنگ خان کی می رسن؟
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شمان  شیدن بود، از همان آیینه ی روبرویش به چ سرگرم لباس پو امیربهرام که 
 مادرش زل زد:

 _نمی دونم کی می رسن، ولی دیروز صبح راه افتادن.
 قراره با هم بیان، انگاری با خودشون مهمونم میارن.

شه کم ست  _حواس تون با ست و برخا ش شه، عمری با هدایت ن سری نبا و ک
 داشتن؛ نون و نمک هم رو خوردن.

امیربهرام شانه ای به موهایش زد و صدای گریه ی الیار، مسیر چشمان او را به 
 سمت خود کشاند.

 به طرفش رفت و از گهواره بیرون کشاندش و جواب مادرش را هم داد:
ش همه رو حسرراب کرده و چیزی از _نگران خورد و خوراک مهمونا نباش، آر

 قلم ننداخته.
 ایراندخت با چهره ای گرفته با حسرتی عمیق گفت:

 _پسرم فکرش همه جا هست ِاال به اونی که باید می بود.
 امیربهرام پسرش را باال پراند تا شاید صدای گریه اش بند بیاید:

د که از _مادر من حسرررت خوردن نداره، این به میل دل خودش بود؛ ولی بع
نه از اون بی  یدا کن ولی  گه واسررش پ یه دختر دی تاد،  تای این روزا اف تک و 

 سوادای مونده رو دست خان روستای باالیی.
 ایراندخت با خشم گفت:

شم دختری در خور پیدا نکنم، راحت نمی  _اگه منم که مطمئن باش تا برای آر
 شینم.
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بذاره، گه اون دختر امروز و فردا آبرویی برامون  به  ا به عروس اصررلی خودم 
 وقتش می رسم.

 امیربهرام الیار را روی پایش نشاند:
سترن که باهاش حرف زده جز متانت چیزی  سخت می گیری، ن _خیلی داری 

 ندیده.
 منم که نه حرکت زشتی دیدم نه بهش کاری دارم.

 ایراندخت بلند شد و عصایش را به سمت امیربهرام گرفت:
نگه داری، قرار نیسررت با اون غربتی بشررینه و  _سررعی کن نسررترن رو ازش دور

 پاشه.
حواس تون به زندگی تون باشرره، خیلیا چشررم ندارن خوشرری این دورون ما رو 

 ببینن.
 _باشه ولی امیدوارم این چند روز بی دردسر و گرفتاری تموم شه.
 _آرش نگهبانا رو دو برابر کرده، مسئولیت جون مهمونا با ماست.

 دست دایه ش و برو مهمون خونه.تو هم بچه رو بسپر 
 امیربهرام کتش را پوشید و الیار را هم به آغوش کشید:

سم خان بودن تو  شینه، کم کم باید راه و ر سرم باید تو جمع مردونه ب _امروز پ
 گوشت و پوستش بره.

 ایراندخت لبخند گرمی به الیار زد و بوسه ای روی صورتش نشاند.
سه  ست، وا سم و قاعده ی _همین که تو خون ش ه شدنش کافیه ولی ر خان 

 زندگی رو هم باید یاد بگیره.
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همراه با هم از اتاق خارج شرردند و به سررمت میهمان خانه ی مردانه و زنانه 
 رفتند.

 امیرحسین به موهایش حالت داد و دستی میان شان کشید.
 کت و شلوار راه راه مشکی به تنش نشسته بود.

 له داشت.چهره اش هنوز تا پخته شدن فاص
 وارد راهروی خانه شد و امیربهرام و الیار را دید.

 پا تند کرد و در غفلت برادر، الیار را از آغوشش بیرون کشید:
 _بده من این بی شرف رو.

 امیربهرام برگشت و تشر زد:
 _درست حرف بزن، پسرم داره واسه خودش مردی می شه.

 بینی اش را مالید.امیرحسین سرش را میان گردن و سر الیار برد و 
 الیار خندید و گردنش را کج کرد روی شانه ی عمویش.

 امیرحسین بوسه ی صداداری به گلویش زد و گفت:
 _منکرش نشدم، ولی باید بغل عموش باشه.

 می بینی اینم روی گردنش حساسه، انگار این عادت موروثی شده.
 ودن شونه._خان جماعت با هم ُبر می خورن، شباهت شونم از سر اصیل ب

 گفت و زودتر از امیرحسین وارد میهمان خانه شد.
 همه به پای آن دو وارث هدایت خان از جای برخاستند.

مشرریرالدین که در حال فشررردن دسررت امیربهرام بود، تابی به سرربیلش داد و با 
 صدای دو رگه اش گفت:

 _سالم پسر خان، مبارک تون باشه.
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 برافراشت:امیربهرام لبخندی زد و گردنش را 
 _سالم از ماست جناب مشیرالدین نهاوندی، خیلی وقته به حضور نرسیدیم.

 _زنده باشی پسر، خدا هدایت خان رو رحمت کنه.
شیرمرد بار آورده که یه نگاه  سه تا  ستی ما نیمه کاره موند اما  خودش رفت و دو
سر آدم رو می  شه از این که جای پ شون می ندازی دلت قرآ و محکم می  به

 ونن بگیرن.ت
 امیربهرام دستی روی سینه اش به نشانه ی احترام قرار داد:

 _شما لطف دارین مشیر خان، سایه تون رو سر بچه هاتون مستدام باشه.
 مشیرالدین با امیرحسین هم دست داد و چشم چرخاند:

 _اون یکی شاخ شمشاد اصلی کاری رو نمی بینم.
رو به حال خودشررون گذاشررته و  نکنه از ولیمه ی عروسرریش ترسرریده و مهمونا

 خودش رفته؟
 امیرحسین در جواب لبخندی زد و آمرانه گفت:

 _آرش اگه دستش به خون باشه بازم احترام مهمونش رو بیشتر از ما داره.
سبب  سر و  ست که چیزی کم و ک شی به امور عمارت ه سرک شغول  احتمااًل م

 خجالت ما نباشه.
 ازوی امیرحسین زد:مشیرالدین با خشنودی ضربه ای روی ب

_حتمًا همین طوره، پسرای هدایت یکی از یکی َخَلف تر و مردم دار ترن. هیچ 
یا دعوت نگرفتین  مدن  یت رو نمی بینم.نیو هدا ناخلف  کدوم از برادرای 

 ازشون؟
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_ما فقط فامیل دعوت کردیم، اونی که از صد تا غریبه واسمون غریبه تر هست 
 رو تو جمع آشنا نمیاریم.

 لدین سری تکان داد و هیهاتی گفت. دو برادر از او جدا شدند.مشیرا
 دو صندلی برایشان خالی شد و هر دو برادر شانه به شانه ی هم نشستند.

 امیربهرام سر در گوش امیرحسین فرو برد:
 _این آرش کجا مونده؟

 روز عروسی اونه ولی ما باید جور بکشیم.
سی شتن و تو عرو شید وقتی _مگه با همون یه هفته برگ ت بودن، جور تو رو نک

 بیست و چهار ساعته دنبال نسترن بودی؟
 امیربهرام چشم غره ی نامحسوسی به او رفت:

 _ناسالمتی اون خان این جاست، من در حال حاضر فقط برادرشم.
 امیرحسین سرش را جلو کشید و در ورودی را نشانش داد:

ین تماشا کن چه طور از _نگران نباش برادرم، اصل کاری خودش اومد؛ تو بش
 پس همه برمیاد.

سررر امیربهرام هم به طرف در چرخید. آرش به تمام معنا شررباهت قریبی به 
 پدرش داشت.

 حتی حرکاتش نیز به سنگینی هدایت بود و این موضوع بر کسی پوشیده نبود.
شرد و  ست همه را ف ستند، تک به تک د همه ی میهمانان به احترامش به پا خوا

 را پرسید.حال شان 
بابت تأخیرش عذر خواسررت که عده ای با تکه پرانی در مورد داماد شرردنش، 

 لبخند کمرنگی روی لبانش نشاندند.
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 به دو برادرش نزدیک شد و هر دو سالم دادند.
 _سالم.

 _مبارکت باشه داداش.
 آرش به چهره ی بشاش امیرحسین نیم نگاهی برادرانه انداخت:

 _زنده باشی پسر.
 هم دستی روی سرشانه ی کتش نشاند: امیربهرام

 _ان شافالله خوشبخت شی آرش.
 _ممنون، الیار چرا این جاست؟

شه که تازه به خزیدن  ساالی خودش با سن و  سرش گرم بازی با هم االن باید 
 افتادن.

 امیربهرام با لبخندی پدرانه الیار را از نظر گذراند:
 ت.رای بازی کردنش هس_وقتشه تو عروسی عموی بزرگش دیده بشه، فرصت ب

 آرش لبه های کتش را عقب راند و دست در جیب شلوارش کرد:
_هیچ وقت بچه رو جلوتر از سررن و سرررالش وارد محیط بزرگونه نکن، بذار 

 مطابق سنش پیش بره.
شغول  سته و خودش م سه، فعاًل مادرش اون رو بیخ ریش من ب _به اونم می ر

 گفت و ِشُنفت تو محفل زنونه شده.
 عاشقی بسوزه که نتیجه ش شده آینه ی دق االن و غر زدنت. _پدر

 امیربهرام نیشخندی زد و به آرش گفت:
 _برادر آسیاب به نوبت!
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آرش ادامه دادن به بحث را به صالو ندانست، بعد از بازگشت؛ آب برایش گرم 
 کردند و حمام کرد.

 لباسش را پوشید و قبراق به میهمان خانه رفت.
ت دوید، لحظه ای وقت آزاد پیدا کرده بود و برای دیدن دالرای ماه منیر با سرع

 به خانه ی ملوک رفت.
دو باری سکندری خورد اما با همان نفس زدن های تند و بی وقفه، به دویدنش 

 ادامه داد.
 پشت در رسید و ضربه های کوبنده ای زد.

 دالرای با ترس و هول از جایش بلند شد.
 به طرف در رفت.روسری را روی سرش کشید و 

 ترسید از تنهایی اش در خانه و با لحنی لرزان گفت:
 _کیه پشت در؟

 _منم دختر، باز کن.
 دالرای نفس راحتی کشید و چفت در را باز کرد:

 _ماه منیر داشتم می مردم، چه طرز در زدنه؟
 _امان بده نفسم راست شه، می گم بهت.

 دالرای دستش را گرفت و به داخل خانه کشاند.
 ماه منیر سینه اش را کمی مالید تا از سوزش گلویش کم شود:

 _از خود مطبخ تا این جا رو با سر دوئیدم.
 از صبح دلم برات اندازه ی یه نقل ترش شده بود.

 چون مراسم تو و آقا بود، دیگه سنگ تموم گذاشتم واستون.
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 ی؟جونم در اومد ولی به همه کمک دادم، حاال تو بگو چرا کنج خونه موند
 دالرای استکان چای را جلوی ماه منیر گذاشت و گفت:

_عمه گفت همه جا شلوغه، تا وقتی مراسم شروع نشده نباید از خونه در بیای 
 که کسی ببینتت.

_وای حناها رو درسررت کردیم، نمی دونی دختر وقتی روی دسررتت می ذارن 
 چقدر خوبه.

 تا حاال گذاشتی رو دست و پات؟
شتم ولی دیدم شون رو حنا  _نه نذا شتن یا موها شون گذا ست  بقیه حنا کف د

 زدن.
 ماه منیر چتری هایش را بیرون کشید و نشانش داد:

 _ببین منم حنا زدم، این سرت تو گرما هوا می خوره.
 دالرای لبخندی زد و موهای ماه منیر را لمس کرد.

 _موهات نرمه، تو خونه بازشون می ذاری؟
 ش زد:ماه منیر چنگی نمایشی به صورت

 _خدا مرگم بده جلوی داداشام و بابام مو باز بذارم؟
 مگه از زندگیم سیر شدم؟

 دالرای با تعجب نگاهش کرد، پرسید:
 _اونا محرمن چرا نبینن؟

 _حرفا می زنی، این زبون من رو این جا نبین که این همه به قول مامانم درازه.
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ولی وقتی وحشرری می  من جرأت ندارم بلند بخندم، با این که ازم کوچیک ترن
 شن؛ کم از بابام ندارن.

 دالرای دستی به سر ماه منیر کشید و با لطافت و نرمی گفت:
 _ان شافالله عروس که شدی برای شوهرت باز بذاری.

_این جا از این رسررما نداریم، ولی من هر موقع که قسررمت مون بشرره باهاش 
 شرد می کنم که منو اذیت نکنه وگرنه زنش نمی شم.

 شافالله َقدرت رو می دونه، معلومه خیلی دوست داره. _ان
 ماه منیر سرش را به زیر انداخت و با گونه های رنگ گرفته، لب زد:

 _اگه کسی حرفام رو بشنوه سر به تنم نمی ذاره ولی راستش منم دوسش دارم.
دالرای با محبت او را به آغوش کشرید و کنار گوشرش زمزمه های محبت آمیز 

 کرد.
نیر که طعم محبت ناب او را هیچ گاه نچشیده بود، با پشت دست اشکش ماه م

 را پاک کرد و از او فاصله گرفت:
 _دلم می خواد غیر خوشی نبینی تو زندگیت که به من انقد محبت می کنی.

شمام بزرگ می  شافالله آقا قدر تو رو بدونه، بچه هاتونم خودم رو جفت چ ان 
 کنم.

 ه ضربه ی آرامی روی دست ماه منیر بنشاند.وقت دالرای بود که شرم زد
 _من دیگه برم، راستی یه َمشاطه از شهر واست آوردن.

یه سرراعت دیگه میاد سررراغت که بزک دوزک کنه، با این که از خوشررگلی کم 
 نداری ولی اون جوری یه قیافه ی دیگه می شی.

 _به من چیزی نگفتن.
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 _خب من االن گفتم، برو لباست رو آماده بذار.
شتن به بهونه پذیرایی میام تو مهمون  شتن منم باهاش میام، ولی اگه نذا اگه گذا

 خونه و دیدت می زنم.
 _باشه بیا.

 ماه منیر رفت و دالرای هم لباس را از زیر تشک در آورد.
 غمگین بود و علت این حالش را نمی دانست.

نی هایی زمان به سرعت می گذشت و حناهای آماده شده را با تزیین درون سی
 به مجلس بردند.

 مشاطه را سه نفر از خدمتکاران تا خانه ی کوچک ملوک همراهی کردند.
به دلش  هایی اش را احسررراس کرد و غم  ها را دید، ببشررتر تن که آن  دالرای 

 نشست.
مشاطه که دالرای را دید، خدا را شکر کرد مالحت چهره اش به اندازه ای است 

 نعامی پر و پیمان بگیرد.که می تواند او را بیاراید و ا
 _این جا بشین که کارم رو شروع کنم.

 دالرای نشست و مشاطه روسری اش را در آورد.
 نگاهی تحسین آمیز به او انداخت و کارش را با بسم الله شروع کرد.

 _ازت یه عروسی بسازم که همه انگشت به دهن بمونن.
 ت.دالرای حرفی نزد اما شوقی ته دلش از این تغییر نشس

با هر بار نشررسررتن نخ روی صررورتش، پلک هایش روی هم می نشررسررتند و 
 چشمان عسلی اش آبدار تر می شدند.
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 _صورتت ُکرک داره، خیلی تو چشم نیستن ولی بازم تغییر می کنی.
 ان شافالله خان از کار راضی باشه و یه ُمشتلق حسابی بدن.

صررورتش، لباسررش را دالرای لبخند کمرنگی زد و بعد از تمام شرردن اصررالو 
 پشت پرده به تن کرد.

 با دیدنش مشاطه ابروهای نخ مانندش را باال فرستاد:
 _تو از این جا نیستی؟

 دالرای موهایش را روی شانه ریخت و سرش را کمی باال انداخت:
 _نه اهل این جا نیستم.

_لباسررت خیلی قشررنگه دختر جان، االن طوری بزک می کنمت که دهن همه 
 آب بیفته.

 دالرای گفت:
 _شب حنابندون نمی خوام زیاد آرایش روی صورتم بشینه.

 _چشم.
کارش تمام شررد، آیینه ای که خدمتکاری همراه آورده بود را جلوی دالرای نگه 

 داشتند.
سررایه ی پشررت پلک ها و ابروهای نازک شررده اش، دل خودش را به هیجان 

 کشاند.
 ندی میهمان کرد.تغییر کردنش دلش را مالش داد، خود را به لبخ

 _بال ازت دور باشه دختر، امشب همون قد که دل می بری؛ دلم می سوزونی.
 _ممنونم.

 _من دیگه کارم تموم شد، برمی گردم به مهمونی.
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 دیگه بردنت با خودشونه.
ملوک برای همراهی با دالرای از میهمان خانه بیرون زده و با آرامش به سررمت 

 خانه می رفت.
موروثی شرران گرفت اما کاری بیش از این از دسررتش برای دلش برای غریبی 

 برادرزاده اش بر نمی آمد.
شت، از خانه  ست دا سایل او را در د شد و مشاطه به همراه دختری که و در باز 

 خارج شدند.
 جلوی او ایستاد و پولی که گوشه ی چارقدش گذاشته بود، کف دستش نهاد:

 بخت اون دختر. _ان شافالله دستت شگون داشته باشه واسه
 مشاطه که برای گرفتن اولین مشتلق چشمانش برق گرفته بود، گفت:

سابی تو  شافالله بر و رو داره که االن ح شم ما سود ازش دور، خود شم ح _چ
 چشم میاد.

عروسی زیر دستم نیومده که زندگیش به سختی گذشته و به مشکل گره خورده 
 باشه.

 _ان شافالله، انعام خان محفوظه.
 اهی نمی کنم براشون._کوت

 او را فرستاد و خود وارد خانه شد، هنوز دو خدمتکار مانده بودند.
دالرای در حال پوشرریدن چادری بود که با دیدن عمه اش در آسررتانه ی در، 

 دستانش پایین سر خورد.
 چشمان اشکی ملوک دل او را هم لرزاند.
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 اش جای داد:به سمتش رفت و خود را در آغوش گرم و مهربانانه ی عمه 
 _مبارکت باشه دختر، سفید بخت باشی.

 _عمه می ترسم.
_خوف به دلت راه نده، تا خدا و حمایت آرش من رو داشررته باشرری زمین زیر 

 پاتم با قدمات می لرزه.
سروناز آرشم  شمم کف پای برادرزاده م که  شگون نداره، چ شکت در نیاد که  ا

 می شه.
 زد:دالرای اشک چشم و بغض گلویش را پس 

 _عمه من این چادر رو برداشتم، خوبه؟
ملوک خود چادر را برداشررت و با خم شرردن دالرای، روی سررر و صررورتش را 

 پوشاند.
 به یکی از آن ها که سال ها بود در آن خانه کار می کرد، گفت:

شد؛ بیارینش تو  شروع  شده، وقتی مجلس  سش آماده  _ببرینش تا اتاقی که وا
 مهمون خونه.
 خانم._باشه ملوک 

بار دیگر از نظر و توجه  چادر، قرآ صررورت دالرای را  به ی  با گرفتن دو ل
 گذراند:

 _برو دختر، خدا در پناهش حفظت کنه.
 باید بگم واست اسپند رو آتیش بریزن که چشم شور زیاده و خونه برانداز.

 دالرای لبخندی زد و به همراه آن دو رفت.
 این بار کفشی با پاشنه ی کوتاه پوشید.
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در طول مسرریر هر کس او را می دید، اگر مرد بود سرررش را به زیر می انداخت 
که دیگر زن خان نگاه کردن نداشرررت و اگر زن بود؛ با حسرررت و کنجکاوی 

 بدرقه اش می کرد.
ایراندخت دسررتور داد سررینی حنای عروس و داماد را روی میزی که برایشرران 

 تدارک دیده بودند، بگذارند.
 ید و گفت:توراندخت آهی کش

 _ان شافالله عروسی جهانشیرم.
_ان شررافالله خواهر اونم داماد می شرره، فقط بگو زودتر دسررت بجنبونه که 

 دختری که می خواد؛ عروس غیر نشه.
_داره کار و بارش رو درست می کنه، اون که از خداشه ولی سپردم اول خیالش 

 از مال و مکنتش راحت بشه بعد بره پی دلش.
 دی، به فکر زندگی باشه آینده شم بهتر می شه._کار خوبی کر

 زن برادرشان هم به همراه نسترن و نیلوفر کنارشان نشسته بودند.
نیلوفر با ذوقی به اطراف چشررم دوخته بود و برای دیدن عروس پسرررعمه اش 

 لحظه شماری می کرد.
 _گفتی عروس عمه خوشگله؟

 زد:نسترن لبخندی به این عجول بودن خواهر کوچک ترش 
 _آره هم قشنگه هم خانوم.

 _دلم می خواد زودتر ببینمش.
 _دیگه چیزی نمونده، باید کار مشاطه تموم شده باشه.
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 نیلوفر لبخند نمکینی زد و دل عمه اش را آب انداخت.
نگاه ایراندخت لحظه ای از او دور نمی شد، می دانست هنوز بچه سال است 

 اما کاش عروسش می شد.
 را پنهان کرد و لبخندی به لبانش چسباند.چهره ی گرفته اش 

 به آرش قول داده بود این چند شب اخم و تخم همیشگی اش را نادیده بگیرد.
 خدمتکاری وارد شد و با سری پایین گرفته به سمت او رفت.

 خم شد و کنار گوشش گفت:
 _خانم جان، عروس آقا تو اتاقش آماده ست.

 بیاریمش؟مراسم شروع شده و همه چشم انتظارن، 
خت، برخالف میلش و فقط برای  ندا به او ا ید آمیزی  گاه ترد خت ن ند ایرا

 اطمینان از کار مشاطه پرسید:
 _تو دیدیش؟ چه طور شده؟ کار مشاطه خوب بود؟

 _خورشید آسمونم به پاش نمی رسه خانم، ماشافالله پنجه ی آفتاب شده.
و می ذاره که امشب زیاد بزکش نکرد، گفت برای شب عروسیش همه هنرش ر

 شما و خان ازش راضی باشین.
 _خیله خب، برین بیارینش.

شم می کرد تا بتواند عروس اجباری اش  شم چ خدمتکار رفت و ایراندخت چ
 را ببیند.

 نگرانی از ظاهرش و نوع برخوردش، به دلش چنگ می انداخت.
با صدای ضرب دستی روی دایره های ساخته شده از پوست بز، توجه میهمانان 

 به در ورودی جلب شد.
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صدای هلهله کردن و بیت خوانی زنان همراه دالرای، لبخند همه را پر رنگ تر 
 کرده بود.

 آرش که صدا را شنید، متوجه حضور دالرای در جمع زنان شد.
 بی میل نبود تغییر آن دختر را خودش ببیند اما به دل و فکرش نهیبی زد.

 _کم کم صدات می زنن خان داداش.
 اونا تا یه دل سیر به عروس نظر نندازن، نوبت به من نمی رسه. _فعالً 

 امیربهرام تک خنده ای زد و الیار را روی پایش جابجا کرد.
_پس خودتم بی میل نیسررتی واسرره رونمایی از عروسررت، االن دیگه برای حنا 

 گذاشتن تو دست تون صدات می زنن.
 می کرد.چهره ی آرش در هم جمع شد، تصورش هم حالش را بد 

 _اجباری بودنش از سر ُسنته، من این کار رو نمی کنم.
 امیربهرام مردمک چشم هایش را در کاسه چرخاند:

سم خانوادگیت  سال فرنگ رفتنت رو از یاد ببر و به ر شب اون چند  _آرش یه 
 پایبند بمون.

یه لحظه می ذارن واسررره خوش یمنی و این جور چیزا، سررریع پاکش کن که 
 رنگش نمونه.

 لپ هایش را کمی باد کرد و هوایش را با نفسی بلند به بیرون فرستاد.
 _خان قسمت زنونه صداتون می زنن.

سیدن به  شد و در حین ر صندلی بلند  صدای جالل، از روی  شنیدن  آرش با 
 در؛ باز هم تبریکات مردانه با لبخند شامل حالش شد.
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 با گام هایی استوار به سمت اندرونی رفت.
 کرد و صدای زنان خاموش شد. تک سرفه ای

 ایراندخت خود در را به روی پسرش باز کرد.
به جبران تمام اخم و کدورت های افتاده میان  با دیدن هیبت آرش، لبخندی 

 مادر و پسر زد.
 _ماشافالله پسرم، روزای خوشیت رو همیشه ببینم.

 آرش کمی از جدیتش را کم کرد و مادرش را به آغوش گرفت:
 _ممنونم.

 یراندخت با تمام جان بوی تن پسر رشیدش را به مشام کشید:ا
 _مادرم و دل نگران تون، بختت خوش باشه.

آرش از مادرش جدا شد و با سری انداخته اما راسخ به سمت دو صندلی رفت 
 که روی یکی دالرای با چادری که کل صورتش را پوشانده، نشسته بود.

 دم های سنگین آرش بود.زنان همه حجاب داشتند و حواس شان به ق
به گوش عده ای رسرریده بود که خان، دختری غریبه و از رعیت را به همسررری 

 برگزیده اما کنجکاو بودند سلیقه ی آرش را بدانند.
آرش کنار دالرای روی صندلی نشست و دو زن با اجازه ی ایراندخت، به دایره 

 زنی پرداختند.
 آرش با صدایی آرام گفت:

 زیر اون چادر چاقچور پختم._من به جای تو 
دالرای با تمام اسررترسرری که به جان و دلش نشررسررته بود، لبخندی گرم به این 

 مزاو آرش زد.
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 _خاله جان رونما نمی دی به عروست؟
سته  ش صدای توراندخت باال گرفت، کنار مادرش ن شنیدن  سرش را با  آرش 

 بود.
 ید.سری برایش تکان داد و نگاهش گذرا به نیلوفر خندان رس

 این دختر بچه را برایش قرار بود لقمه بگیرند!
 اگر انتخابی بود، دالرای برایش کفایت بود.
 ملوک پیش رفت و سینی حنا را باال گرفت:

 _دالرای انگشت کوچیک دستت رو به حنا بزن.
دالرای دسررت مشررت شررده اش را که حسررابی عرق کرده بود، از چادر بیرون 

 آورد.
 تیزبین آرش دنبال می کردند.انگشت کوچکش را چشمان 

 سرانگشتش را در ظرف فرو کرد و بیرون کشید.
گاهی قرار نبود  فت و اخم چهره ی او هم،  ملوک سررینی را جلوی آرش گر

 جلوی رسومات معمول را بگیرد.
 دستش را با اکراه پیش برد و انگشتش را آغشته به حنا کرد.

ستمالی از جیب  ستش را پایین نیاورده، د کتش در آورد و روی آثار حنا هنوز د
 کشید.

 _بذار رو دستت بمونه مادر.
 آرش دستمال را کنار سینی گذاشت:

 _اگه قراره خوشیم به یه رنگ حنا باشه، ناخوشی رو ترجیح می دم.
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نمی دانست که گاهی کائنات با شنیدن سخنان مان، ما را به امتحان و ابتال می 
 کشاند...

 د و کف هر دو حنا گذاشت.ملوک دست دالرای را باز کر
 _خوشبخت شی دخترم.

 _ممنونم.
 صدای او را باألخره شنید.

 لبخند پهن شده روی لبانش را جمع کرد.
 _آرش جان رونما بده و چادر عروست رو بردار.

آرش دسررت در جیبش برد، جعبه ای بیرون آورد و کف دسررت حنایی دالرای 
 قرار داد:

 _مبارکت باشه.
 لهله ی جمع بلند شد و مغز آرش سوت کشید.صدای دست زدن و ه

 _چادرش رو بردار.
 آرش نیم چرخی زد، نفسش را حبس کرد.

 دالرای کج شد، نفس در سینه اش به زنجیر کشیده شد.
آرش دو َبر چادر را گرفت و به آرامی از روی سررر دالرای باال کشررید و پشررت 

 سرش راند.
 خواست.نگاه دزدیده ی دالرای را در این لحظه نمی 

 تمامیت اش را برای خود می خواست.
گفته بود که خودخواه است و دالرای با پنهان کردن چشمانش، طاقت او را کم 

 تر می کرد.
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 _بهم نگاه کن.
 قاطع و دستورمآب خواسته ی دلش را روی زبان جاری ساخت.

صدایش  شم دوخت به نگاه آرامی که با لحن  سرش را باال گرفت و چ دالرای 
 آشکاری داشت.تفاوت 

 مانده ام ، من بهانه گیر توأم 
 یا تو درگیر بودنم هستی ؟
 من گرفتار بودنت هستم ؟

 یا تو فکر من و تنم هستی؟
 هر چه باشد  

 در این زمانه ی تلخ 
 طعم این حس و حال شیرین است...

سخت او را هم به بازی گرفته  شتن از آن نگاه و تغییراتی که دل  سخت بود گذ
 بود.

 هدیه ی آرش زنجیر بلندی به همراه پالکی با اسم دالرای بود.
 ملوک آن را به دستش سپرد تا به گردن عروسش بیاویزد.

 آرش قفل آن را باز کرد و با طیب خاطر به گردن دالرای انداخت.
ست، حس این که کارش  ش ستان آرش لحظه ای روی گردن دالرای ن گرمای د

 اشت.تعمدی بود؛ او را به حیرت وا د
 دالرای با تنی لرزان که حتی روی صدایش هم رعشه انداخته بود، لب زد:

 _ممنونم خان.
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شان را از  شه ی لب آرش باال پرید از این که هنوز برای او خان مانده و قرار گو
 یاد نبرده است.

 ملوک قدردان به آرش نگاهی مادرانه انداخت و سرش را بوسید.
ُملک برات که امروز برادرزاده ی یتیمم رو  _دست به خاک بزنی، طال بشه اون

 دستت سپردم.
 آرش دست او را فشرد:

_حواسررم به امانتیت هسررت ملوک، توأم حواسررت به دلی باشرره که عمری 
 سوزوندی و از خودت روندیش.

وقتش که برسرره، واسرره اسررتراحت می فرسررتمت جایی که باید از اول ُمصرر و 
 پیگیرت می شدم.

شمانی فراخ ست، تنها یک نفر از او دلگیر بود اما او  ملوک با چ به او می نگری
 را چه به مش حسینی که سال هاست تارک دنیا شده بود؟

حرفی نزد و عقب ایستاد. ایراندخت هم به رسم هدیه ای به دالرای داد و الحق 
 که نمی توانست چشم از او بردارد.

 نسترن به همراه توراندخت و مادرش کنار آن دو رفتند.
دایای خود را به عروس خان دادند و تبریک شرران، دلهره ی دالرای را کم تر ه

 کرد بخصوآ وقتی زن دایی آرش؛ بوسه ی محبت آمیزی به گونه اش نشاند:
 _دختر با این کماالت، شأن خان این جا رو باالتر می بره.

 الیقی و ان شافالله قدمت برای ما و این عمارت خیر باشه دخترم.
به  دالرای سرررش را باال گرفت و لبخند پر مهر نیلوفری را دید که چسرربیده 

 مادرش، چشم از آن دو بر نمی داشت.
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 دالرای و آرش هر دو با احترام از سلیمه تشکر کردند.
 هدایای شب حنابندان، کوچک و بزرگ به دست شان رسید.

 آرش مجلس زنانه را ترک گفت و باز همه به پایکوبی پرداختند.
یهمان خانه خارج شرردند تا در محوطه ی عمارت شرراهد مراسررم مردان از م

رقص محلی مردانی باشند که هم نوا با صدای دهل و ساز، با در دست داشتن 
 شمشیر به پایکوبی می پرداختند.

 مراسم تا شب ادامه داشت و با پذیرایی شام، به پایان رسید.
 انداخت. اتاق های میهمان برای استراحت همه مهیا بود و شب سایه

**** 
 آرش پشت در ماند و ضربه ای زد.

 با شنیدن صدای ظریف دالرای، وارد اتاق شد و در را بست.
 ماه منیر با دیدنش از روی تخت بلند شد و صاف ایستاد.

 دالرای که تصور نمی کرد او را ببیند، سرش را پایین انداخت.
 _ببخشید آقا، من می رم بیرون.

 نم که دالرای نترسه.ملوک گفت شب این جا بمو
 کتش را روی دستش انداخته و به آن دو نگاه می کرد:

 _این جا مگه َاِجنه داره که بترسه؟
 ماه منیر گوشت دستش را گاز گرفت و با لرز گفت:

_نه آقا، خدا نکنه داشررته باشررره وگرنه خودم تا صرربح خواب رو از ترس به 
 چشمای جفت مون حروم می کنم.
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 ت را روی صندلی چوبی کنار دستش گذاشت.قدمی پیش نهاد و ک
 _فعاًل برو شام بخور ولی وقتی من از این جا رفتم، می تونی برگردی.

 _رو چشمم آقا.
 ماه منیر رفت و دالرای با موهای جمع شده روی تخت نشسته بود.

حتی جرأت سر بلند کردن نداشت، هیچ تصور و تصویری پشت پلک هایش 
 جان نمی گرفت.

 می گیری. _گردن درد
 مگر می شد این مرد جایی باشد و با حرفی تو را به سخره نگیرد؟!

 دالرای با ناخن هایش به کف دست فشاری داد و سرش را باال گرفت.
 آرش جلوی پایش ایستاد.

شبی دیگر هم بالینش  شده بود که قرار بود از  چهره ی دخترانه اش به زنی بدل 
 شود.

 اما نگاه گرفتن از او، کار دل و عقلش نبود.بی قراری قلبش را هیچ انگاشت 
 دستش را گرفت و او را وادار به ایستادن کرد.

 قد بلندش با همان کفش های پاشنه دار کوتاه هم بلندتر به نظر می رسید.
 _قشنگ شدی.

شان را به  سیر دل  شاید م ستت دارم های ناگفته ای بود که  این همان ابراز دو
 یک انتها می کشاند...

 دمک چشم های دالرای روی جزف به جزف چهره ی آرش چرخید.مر
تصوری که می توانست از خانی با ابهت داشته باشد، شاید همین تصویر قاب 

 گرفته ی آرش در میان خانه ی چشمانش بود.
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ست های دالرای را رو به خود باز کرد و رنگ نارنجی حنا، او را به  آرش کف د
 ادامه ی سخن وا داشت:

 یاد از حنا؟_خوشت م
 _خوشم میاد...

 آرش خود را به او چسباند و بوی عطر یاس به مشامش رسید.
 دل در سینه اش برای کمی بیشتر داشتن این دختر بی قراری می کرد.

_چه االن، چه فردا که دو جمله عربی رابطه مون رو رسرمی و شررعی کنه؛ زن 
 منی.

 ند.گر این خان به چشم نبیدالرای دستانش را مشت کرد تا نبض دستانش را دی
 آرش دستان مشت شده اش را رها کرد و روی پهلوهای او نشاند:

 _ملوک گفت از این جا موندنت چندان رضایتی نداری.
اگه خونه ی پدرت همین دیار می بود، االن اون جا بودی ولی وقتی اهل همین 

 خونه ای؛ شب رو هم همین جا بمونی بهتره.
 الزم بود.برای بستن دهن خیلیا 

 _می فهمم.
 _وقتی با من حرف می زنی، نگاه نگیر.

 دالرای با این حجم بیچارگی اش چه می کرد؟
شد و  شته با تا به امروز محرم تنی نبود که به این تازه های زندگی اش عادت دا

 ُگر نگیرد.
 _خان...
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_خوش ندارم وقتی سرررم باهات قراره رو یه بالش بشررینه، هنوزم واسررت خان 
 باشم.

 دالرای با بی حواسی نق زد:
 _هنوز که ننشسته.

 چشم هایش درشت شد و آرش خنده اش را رها کرد.
 صدایش بلند نبود اما شانه هایش لرزیدند.

دالرای با شرم لبخندی زد، دیدن خنده های چند سال یک بار آرش؛ چون جاِم 
 می، ِسکر آور بود.

شانی  صورت دالرای نزدیک کرد، پی سرش را به  او را به ب*و*س*ه ای آرش 
 دعوت کرد و خود را به عشق...

 _زنمی...
 قرار نبود این دختر با حضورش، دین و دلش را به یغما ببرد.

 مدام کلمه ای در ذهنش باال و پایین می شد:
 یغما در بهار...

**** 
سرش  شمانش دعوت می کرد اما با تلنگری که مدام در  دالرای خواب را به چ

شرمی ز شید به می خورد،  ستش می دوید و خواب نزدیک به طلوع خور یر پو
 چشمانش دعوت شد.

ماه منیر هر چقدر پاپیچ شد، نتوانست کالمی از حس و سخنان رد و بدل شده 
 اش با آرش؛ بداند و بدون ارضای کنجکاوی اش، به خواب رفت.

 آرش با دو حس متضاد دست و پنجه نرم می کرد.
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 ندازه او را جذب نگاه شان نکرده بودند.دختران فرنگی هم تا به این ا
 با شنیدن صدای در زدن، از خواب بیدار شد.

 _بیا تو.
 امیرحسین سرش را داخل آورد و گفت:

 _سالم، نمی خواستم بیدارت کنم ولی سردار و مهموناش االن رسیدن.
 آرش چشم هایش را باز و بسته کرد، سه ساعت بیشتر از خوابش نمی گذشت.

 یه آب دست و صورتم بخوره؛ لباس می پوشم میام. _باشه برو،
 مشکلی پیش نیومد؟ چیزی کم نبود؟

 _نه هیچ مشکلی نبود، من می رم.
آرش سررری تکان داد و نیم خیز شرررد. نگاهی به اطراف اتاق چرخاند، هنوز 

 تخت را نیاورده بودند.
 باید به امین متذکر می شد که برای آوردن تخت سفارشی، به شهر بروند.

 با آوردن آفتابه و لگن توسط ماه منیر، دست و صورتش را شست.
 لباسی مناسب به تن کرد و سراغ میهمانان تازه وارد رفت.

سررردار با دیدنش از جای برخاسررت و با گشرراده رویی او را مردانه به آغوش 
 کشید:

 _سالم پهلوون، مبارکت باشه پسر.
 آرش ضربه ای به پشت سردار زد:

 ، ممنون خوش اومدین._سالم از ماست
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_خوش باشی پسر، وقتی شنیدم همه ی زندگی و کار رو کنار گذاشتم و همراه 
 مهمونام اومدم.

آرش با دو مرد دیگر دسررت داد و سررردار برای معارفه دسررتش را به سررمت هر 
 کدام گرفت و گفت:

سفرم به این خطه  شه، یکی دو باری هم شنگ خان رو که باید خاطرت با _هو
 بوده.

 ایشونم که از دوستان قدیمی من، یدالله خان هستن از ایل بختیار.
 سر آرش چنان با شدت چرخید که هر سه به او متعجب نگاه کردند.

با  گاه و احوال این مرد  ناجوانمردی در ن بال ردی از  به دن گاهش تیز شرررد،  ن
 چشمانی ریز شده براندازش کرد.

ست کم گرفته بود که شده  انگار بازی روزگار را د او پایش به عمارت آرش باز 
بود که اگر موقعیت دیگری بود، بی شک استفاده از اسلحه اش یکی از مواردی 

 بود که در ذهنش مأوا داشت.
 _خوش اومدن.

 لحنش غریب بود و سردار برای عوض کردن مسیر بحث پرسید:
 _اولش که خبر دامادیت به گوشم خورد، تعجب به جونم نشست.

ا بیامرز از این که قصررد تشررکیل زندگی نداری، گله داشرت عمری هدایت خد
 اما االن که هنوز سال هدایت رو نگرفتین؛ رخت دامادی به تن کردی.

سعی می کرد یدالله خان را نادیده بگیرد اما حس مرموزی او را وادار می  آرش 
 کرد حواسش به او جمع تر باشد.

 به این جا ختم شد. _قرار بر عروسی و لباس دامادی نبود. با اتفاق
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 برخالف رسوم قدم برداشتم و منتظر سال نموندم چون ممکن نبود.
شون مایه ی دلگرمی  ضور سم رو هم که به احترام بزرگان برپا کردیم که ح مرا

 ماست.
 سردار سرش را به گوش آرش چسباند و تکه ای مردانه به او پراند.

 مرخص شود. آرش لبخندی زد و با اجازه ای گفت تا از حضورشان
با دیدن امیربهرام که چشمان پف آلودش نشان می داد به اجبار از خواب بیدار 
 شده، نفسی کشید و خیالش از سردار راحت شد که می توانست به او بسپارد.

خودش به گوشرره ای رفت و به جالل سررپرد به همراه امین برای تحویل تخت 
 بروند.

 ن یدالله خان بیشتر بداند.عالقه ی زیادی پیدا کرده بود تا از ای
 باید به سراغ دالرای می رفت اما نیمه ی راه پشیمان شد.

 نباید او را از حضور خان مطلع می کرد و بر نگرانی اش می افزود.
 باید برای شناختنش، کسی را به آن سمت می فرستاد.

 حواسش را به میهمانان داد.
سررنگینی پوشررید و به همراه ایراندخت هم با سررری سررنگین و پر از درد، لباس 

 خواهر و زن برادرش که شب را مانده بودند؛ به میهمانان سر زدند.
هان  خاب آرش؛ د نان، از دالرای و انت ما های میه مامی تعریف  بل ت شرررب ق

 توراندخت و خواهرش را بسته بود.
 نیلوفر شب را کنار الیار به صبح رسانده بود.
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نمی شررد و مدام سررؤال هایش را از تمام طول شررب قبل از دیدن دالرای سرریر 
 نسترن می پرسید.

 ماه منیر به اتاق دالرای رفت و لباسش را پنهان از چشم دیگران پوشید.
سته بود  ساعت توان شد و دالرای فقط یک  شروع می  سی زودتر  سم عرو مرا

 خواب را به چشمانش ببیند.
مام توان خود را روی چهره  ی دالرای مشررراطه امروز برای پر کردن جیبش، ت

 گذاشته بود.
 رنگ لباسش را دید و سایه های روشن تر را سوا کرد.

 رژ لبی قرمز برداشت و لب های دالرای را چون غنچه ی گل، رنگ داد.
 _امشب خان دست از سرت بر نمی داره.

دالرای از شرررم به لبخند مختصررری اکتفا کرد اما صرردای خنده های ریز دو 
 رسید.خدمتکار همراهش، به گوش می 

 سفره ی عقدی برایشان ترتیب داده بودند.
آیینه و شررمعدان نقره ای رنگ شرران را سررر سررفره و روبروی صررندلی هایشرران 

 گذاردند.
سفره  شه ای از  سم برکت و روزی گو سبزی خوردن هم به ر تکه نانی روغنی و 

 را تزیین کرد.
فر کرد و نیلونسترن با وسواس و دقت، تمامی سفره را برای عروس و داماد مهیا 

 مرتب دور سفره می چرخید.
 _بشین دختر، چرا م ل فرفره دور من و سفره می چرخی؟

 نیلوفر خندید:
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 _برای منم سفره می چینی؟
 نسترن دست از کار کشید و چشم درشت کرد:

 _چه غلطا، چشم سفید مگه وقت شوهرت رسیده که ذوق کردی؟
 نیلوفر چرخی با دامن کوتاه و پرچینش زد:

 دم با جفت گوشام شنیدم که خان بابا به مامان گفت وقت شوهر دادنشه._خو
شم بزرگترش زبان به دهان  شر دیگری به خواهرش زد بلکه جلوی چ سترن ت ن

 بگیرد:
 _تو چه بی حیا شدی، می شینی حرفای زن و شوهری اونا رو گوش می دی؟

شوهرت می دی شدی  شیر می ده، عقل رس که  شم تو هنوز دهنت بو  م که بعد
 ذوقت بخوابه.

 نیلوفر با چهره ای ناراحت به او زل زد.
 نسترن زیرچشمی نگاهی انداخت و مالیم تر گفت:

 _برو لباس نو الیار رو تنش کن و خودتم لباس بپوش.
 نیلوفر چشمی گفت و از اتاق عقد خارج شد.

 دوباره گوشه ای ایستاد و به تمامی سفره نگاهی سرتاسری انداخت.
شم عروس و  از نتیجه ی ضایت و برق نگاه را در چ ضی بود اما این ر کارش را

 داماد می خواست ببیند.
خودش هم خود را پوشاند و به اتاق شان پناه بود تا کت و دامن خریداری شده 

 اش را بپوشد.
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در حال پوشرریدن کت بود که در بی هوا باز شرررد و صررردای جیغش با دیدن 
 امیربهرام خفه شد.

 _چته؟
 و مشغول بستن دکمه های کت شد: پوفی کشید

 _زهَرم آب شد بهرام.
سرش می چرخید، جلوتر رفت و او  امیربهرام که نگاهش روی زوایای بدن هم

 را در آ*غ*و*ش کشید.
 نسترن دستانش را روی گره بازوان شوهرش گذاشت:

 _بهرام دیر می شه، برو کت و شلوارت رو بپوش.
 امیربهرام سر در گوش همسرش برد:

 دونی که چقدر دلم دنبالته حتی االن که دو ساله زنم شدی. _می
 نسترن لبخندی زد و خود را از قید بازوهای همسرش رها کرد.

 باقی دکمه ها را بست و لباس امیربهرام را به دستش داد:
 _بپوش دیر می شه.

 امیربهرام غرغر کنان پیراهن از تنش در آورد:
 دو دقیقه با زن مون خلوت کنیم. _با این عروسی خان واال، نمی تونیم

 _االن وقت خلوت کردنه که به جون اون بنده ی خدا غر می زنی؟
 _پس به کی شکواییه کنم؟

تو که ذوقت واسه عروس شدن یکی دیگه بیشتر از بودن با شوهرته، فقط موقع 
 خواب چشمم به جمال زنم روشن می شه.
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س ستانش را دور تن هم ستاد و د سرش ای شت  سترن پ سودش ن ضی و ح ر نارا
 انداخت:

 _کی گفته حواسم از شوهرم پرت شده؟
 _نشده؟

_نشده بهرام جان، ولی نمی شه وقتی مجلس از ماست؛ من ول کنم و تو اتاق 
 بمونم.

امیربهرام سری تکان داد و پیراهن آبی کاربنی اش را با خم شدن، از روی تخت 
 برداشت.

سترن اما رهایش نکرد، ب*و*س*ه ای به  سرش زد و آرام لب ن شانه ی هم سر
 زد:

_امشب زیاد خودت رو خسته نکن، زودتر میام و به شوهرم می رسم که راضی 
 بشه.

 خوبه؟
 امیربهرام لبخندی زد و برگشت، گونه ی همسرش را ب*و*س*ه باران کرد:

 _اگه یه الیار دیگه ردیف می کنی، زودتر بیا.
 ی امیربهرام به هوا رفت.نسترن روی سینه ی لختش ضربه ای زد و خنده 

 از بچگی چشمش به نسترن و خانمانه هایش بود.
شتی  شد، تنبیهش نکرد و حرف در شان باخبر  وقتی پدرش از قرار مخفیانه ی 
بارش نکرد اما یک ماه رفت و آمد با خانواده ی دایی اش را ممنوع و داغ دیدار 

 نسترن را به دلش نشاند.
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شدش، برای او اما بعد از آن یک ماه و  سر ار اطمینان از دم به تله ندادن آرش پ
 آستین باال زد و مراسمش را گرفت.

با خشررنودی لباسررش را پوشررید، کراوات سررورمه ای رنگی را که سررلیقه ی 
 همسرش بود؛ برداشت و دور گردنش به همان شکل رها کرد.

 همه می دانستند نسترن گره کراواتش را همیشه می زند.
**** 

 حال صحبت بودند و عروس از اتاقش خارج شد.همه در 
 آرش برای همراهی با عروسش به اندرونی خانه رفت.

ماه منیر به همراه دالرای بود و تمامی خدمتکاران با حسرررت به لباس محلی 
 تنش نگاه می کردند.

سرش را باال می گرفت تا فقط نوک دماغش را ببیند و دالرای را به خنده  او هم 
 وا می داشت.

 آرش با دیدن دالرای و چادر سفید یک دستش، ایستاد.
 ماه منیر کنار گوش دالرای زمزمه کرد تا از حضور آرش مطلع شود.

 دالرای از زیر تور و چادرش، سایه ی آرش را دید و به راهش ادامه داد.
روبروی او که رسیدند، زنانی که صورت شان را گرفته بودند با در دست داشتن 

شان همراهی دایره هایی  سیدن به اتاق عقد ضربی هماهنگ؛ آن ها را تا ر و با 
 کردند.

 ایراندخت مغرورانه به دیگران نگاهی می کرد.
نده اش در نظر  به عنوان عروس آی که  به دختری بود  گاهش  مام ن ما ت توران ا

 گرفته بود.
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 با ورود آرش و دالرای، همه سر پا ایستادند.
 ذاشته و کل کشیدند.تعدادی از زنان دست روی دهان گ

 ملوک با چشمانی نم دار نقل و سکه روی سرشان می ریخت.
 این همه صدا و هیجان، قلب دالرای را به تپش وا داشته بود.

 آرش شانه به شانه اش قدم بر می داشت.
حاج طباطبایی یکی از شرریوخ مورد اعتماد هدایت خان بود که روابط حسررنه 

 شان به سالین جوانی بر می گشت.
 از آن دسته بود که با پای پیاده و بار شتر خود را به خانه ی خدا رسانده بود.

 امروز برای جشن حاضر شده بود تا آن دو را به عقد هم در آورد.
ضورش، لبخند تأیید  شد و با ح سته ی آرش  سلیم خوا سین باألخره ت مش ح

 کارش را از او گرفت.
شم پو سخن سردار هم با دیدنش، روی رعیت بودنش چ شید و به گرمی داد 

 سر داد.
 دالرای با کمک دست گرم آرش، روی صندلی نشست.

 کل محوطه ی عمارت از غریب و آشنا پر بود.
 صدای دهل و ساز لحظه ای قطع نمی شد.

حاج آقا با سررری پایین وارد مجلس زنانه شررد و به سررمت صررندلی کنار آرش 
 هدایت شد.

سنامه ی  شنا سکوت با نام خدا و با گرفتن  عروس و داماد، خطبه ی عقد را در 
 جاری کرد.
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هیچ زن شوهر مرده و بیوه ای حق حضور در اتاق را نداشت که بدشگونی اش 
 دامن زندگی عروس و داماد را نگیرد.

سرشان را گرفته بود و طرف دیگرش در  سفید روی  ماه منیر گوشه ی پارچه ی 
 دستان نیلوفر خندان بود.

 ایراندخت قند روی سرشان می سابید. نسترن هم با اجازه ی
 زنی دیگر هم گوشه ی پارچه را برای بستن زبان مادرشوهر می دوخت.

شکننده به آرش و تمام  صدایی لرزان و  بعد از دو بار خواندن خطبه، دالرای با 
 زندگی اش بله گفت.

صمانه  شد اما راز نگاه خ شکوفا  تنها چهره ی چند نفر از نزدیکان به لبخندی 
سر از یکی شان در نمی  ی دو نفر روی شانه های دالرای سنگینی می کرد که 

 آورد.
هدایایی گران قیمت برای دالرای جمع شد و سینه ریزی پر از اشرفی، هدیه ی 

 ایراندخت به عروسش بود.
زمانی که همه چشررم انتظار هدیه ی آرش بودند، با دیدن حلقه ی ظریفی که 

کبود نشسته بود؛ با تعجب به هم چشم دوخته  روی رکابش؛ چند نگین برلیان
 بودند.

انتظار هدیه ای شررراهانه تر داشررتند اما از دل دالرای کسرری باخبر نبود که 
 چشمانش برای لحظه ای از دستش جدا نمی شد.

 امیربهرام و امیرحسین هم به ترتیب طالجاتی پیشکش عروس جدید کردند.
 ملوک هم تک انگشتری به او داد.

 ا شکوه و جاللی به یاد ماندنی برگزار شد.مراسم ب
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 بوی برنج زعفرانی در تمام عمارت پیچیده بود.
شت  شت نبود و با چلوی زعفرانی و گو سم این چنینی، خبری از آبگو برای مرا

 بره پذیرایی صورت می گرفت.
 با پایان گرفتن جشن، آرش حساب ُدهل چی و همراهش را صاف کرد.

فت شب جشن ندارند اما از حضور میهمانان تا هر همان شب اعالم کرد که ه
 زمان که تمایل داشته باشند، پذیرایی می شود.

 اقوام درجه ی یک، عروس و داماد را تا نزدیک اتاق بردند و همه برگشتند.
 ملوک چیزی در گوش دالرای گفت و رنگ صورت دخترک به آنی برگشت.

سید و ب شانه اش را بو سر شد و ملوک  ستش آرش هم خم  رادرزاده اش را به د
 سپرد.

 کل روز را آرش در تکاپو بود و دالرای روی صندلی اش خشک شده بود.
 صدای همهمه در گوش شان زنگ می خورد.

دالرای چادرش را از روی سر برداشت و آرش همچنان سراپایش را برانداز می 
 کرد.

طول و عرض دالرای به تمامی اتاق و زوایای آن نگاه انداخت، هیچ چیز جز 
 تخت، تغییر محسوسی پیدا نکرده بود.

 لباس تنش را قاب گرفته و به رنگ پوستش لطافتی دو چندان داده بود.
 آرش جلو رفت، حریر لباس را لمس کرد.

 _رنگ لباس بهت میاد.
 دالرای چشمانش را روی لباس چرخاند.
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به او  رضررایت آرش انگار خیالش را راحت کرد از این که در طول مراسررم فقط
 زل زده بود اما سخنی بر زبان نیاورده بود.

 _ممنون.
سرررش را برگرداند و چشررمش به دو دسررتمالی رسررید که روی تخت گذاشررته 

 بودند.
 نگاهش رنگی از درد به خود گرفت.

کابوسررش تمامی نداشررت، آرش از پشررت به او نزدیک تر شررد و رد نگاهش را 
 گرفت.

 دی تر از همیشه لب زد:فاصله را از بین برد و کنار گوشش ج
 _این چیزیه که به رسم دین، برای عروس و داماد می ذارن.

 قرار نیست کسی ببینه و یا بیرون این اتاق، دست به دست عالم و آدم بچرخه.
دالرای چشم بست از سر آسودگی خیال اما نگاه خصمانه ی ایراندخت لحظه 

 وانست از یاد ببرد.ی بدرقه و همراهی عروس و داماد به اتاق را نمی ت
آرش دستانش را از زیر دستان آویزان دالرای رد کرد و روی شکمش ثابت نگه 

 داشت.
_وقتی می تونی با خیال راحت شرررب سرررت رو روی بالش بذاری، نگرانی 

 بیخود خرج کردن فقط مضطرب ترت می کنه دختر.
 ف؟گزاخیال آسوده را از کدام دوره گرد می توانست بستاند حتی به قیمتی 

 آرش سرش را به شانه ی دالرای چسباند:
 _می تونی اون رو واسه خودت تا ابدالدهر نگهش داری.

 دالرای ضعیف نجوا کرد:
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 _فقط برای خودم؟
 آرش هم به همان آرامی گفت:

 _فقط خودت.
 _مادرتون...

آرش از او فاصررله ای گرفت و کت را از تنش بیرون کشررید. دسررتش گیر گره 
 کراوات شد.

 ن که چی تو این اتاق بین من و زنم می گذره، به کسی اون بیرون ربط نداره._ای
 دالرای از آبرویش می ترسید که از فردا ملعبه ی دست کسی شود.

شان، دیگر  شتن  سید که فردا با ندا شته های امروز و این لحظه اش می تر از دا
 دستش به جایی بند نبود برای حفظ نجابتش.

 _ولی...
ر گره کور خورده بود که دسررتش بی طاقت آن را رها کرد و سررمت کراوات انگا

 دالرای گامی برداشت.
بازویش را به چنگ کشرید و دالرای از درد خفیفی که به جان پوسرت بازویش 

 نشست، چهره در هم برد.
 _گفتم نمی خوام کسی بین من و تو باشه، حتی اون فکری که تو سرته.

بزنه، جایی تو این خونه نداره حتی اگه کسی روی عصمت زن من بخواد حرف 
 عمری صاحب خونه باشه و حق دار.

شاننده ی پنجره  سمت پرده ی پو شید و آرش رهایش کرد. به  سرش را پایین ک
 ی اتاقش رفت که از امشب آن را با زنی شریک شده بود.
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 پرده ی مخملی سنگین را کنار زد و بازش کرد.
 ا را به سینه کشید.چشم به ستاره ها دوخت و جریان هو

_اگه می خوای آبروت رو یه دسررتمال همه جا جار بزنه، برو خونه ی ملوک و 
 فکر کن زن من نشدی.

اونی که شررعور خودش رو با میزان چشررم و به دل دیگران وزن می کنه و می 
 سنجه، تو دل و زندگیم که هیچ؛...

 بر می گردد و سخت می گوید:
 _تو اتاقمم جایی نداره!

 سختی ها را یک تنه باید به دوش می کشید؟ همه ی
سمت کند وقتی از در این اتاق هم رانده  سی ق قرار بود حال خرابش را با چه ک

 می شد؟
 بلورهای یخ زده درون چشمانش، روی صورت معصومش نشستند.

آرامش را به بهای آمدن به میان بازوان این مرد، از دسررت می داد یا سررفت به 
 چنگ دل می کشید؟

دم برداشتن برایش سخت شده بود، خم شد و تسمه ی ظریف صندل سفید ق
 پاشنه بلندش را باز کرد و پاهایش از حصار آزاد شدند.

دامن لباس را باالتر کشررید و به سررمت آرشرری رفت که پشررت به او، چشررم از 
 آسمان نمی گرفت.

 یپلکی زد تا باران قطع شررود و بهار را با تمام دلگیری اش در چشررمانش جا
 داد.
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دسررت روی شررانه ی آرش گذاشررت که سرررش به سررمت انگشررتان دالرای، 
 چرخید.

 _می شه برگردین.
ضی که به  سکینی برای بغ شمانش برگرداند اما ت شق را به چ سبزی و ع بهار، 

 گلویش پنجه می کشید؛ نشد.
 آرش طوری برگشت که دست دالرای این نزدیکی را جای نگذارد.

 ا دالرای دستش را از تنش فاصله داد.دور شدنش را نمی خواست، ام
 سمت گره کراوات رفت و به آرامی با یک طرفش بازی کرد تا آزاد شود.

 با کمی تقال موفق شد طوق را از گردن آرش باز کند.
شید و روی زمین پرت  سمت یقه اش ک سریع آن را از یک  آرش با یک حرکت 

 کرد.
 باز کردن شان را نداشت.دکمه ها نیز با حالش سر جنگ داشتند اما نای 

زنش می ترسررید با او باشررد آن هم فقط از قضرراوت دیگرانی که ربطی به حال 
 االن شان نداشتند.

ست دلش بود  ست و نه به خوا شمان مخمور دالرای نه می توان آرش نگاه از چ
 که بگیرد.

 دستانش را باال آورد و روی سینه ی خود نشاند.
این اتاق، به چشررم همه زن خان باشرری و از  _از این که ممکنه با اومدنت تو

فردایی که چشررم باز کنی و مصرریبتی نازل شرره تو این عمارت؛ ترس تو دلت 
 نشسته؟
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شد وقتی خود این مرد هم به دلش ترس می  سی به دلش نبا مگر ممکن بود تر
 انداخت با این شرر و نزدیکی؟

به قدر و وزن  مگر می توانسررت بگوید از آسررمان سررنگ و در دنیا آتش ببارد،
 نگاه سنگین شده ات روی پلک هایم؛ از آن ها هراسی ندارم؟

می توانسررت لب از هم باز کند و از چیزی حرف به میان بیاورد که او ممنوعه 
 اش کرده بود؟

 چون گندم و سیبی که تعارف شد و حوا، آدم را برای خوردنش هوایی کرد...
شتر به لرز شده بود حوا و دل دالرای بی سته بود از این که حق خودش،  او  ش ن

ست درازی  سیب ممنوعه ی باغ دل این مرد؛ د شاید نباید به  ست و  آدم بودن ا
 کند...

سی که با  سمت یقه ی لبا شمانش به  شمان آرش را از چ چرخیدن مردمک چ
اشرررفی های طال پوشررانده شررده بود، دید و لب هایش؛ همپای پلک هایش 

 لرزیدند.
 تا بتواند سنگینی تن خود را تاب بیاورد.پاهایش را منقبض کرد 

شته بود، به  سینه اش گذا ست او را که روی  ستش را باال آورد و هر دو د آرش د
 زنجیر کشید و مخملی تر گفت:

_هر چی که دارم می تونم به این و اون ببخشم به هر اسمی و با هر علتی، ولی 
 ش بخواد.از اونی که مال زندگی من شده؛ نمی گذرم حتی اگه خود

 مرد من
 تو مرا آن گونه به قفس تن بکش

 که مرا پای رفتنی نباشد،
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 مرد من
 تو نمی دانی،

 اگر روزی رهایم کنی به هوای بام دیگری؛
 همان جا پیش چشمت جان می دهم به هوای دلت...

آرش منتظر نقطه ای بود برای آغاز، برای خواسررتن که لبان دالرای مهر تأییدی 
 اما سکوت ممتد و طوالنی او، آشفته ترش می کرد.پای آن بنشاند 

 _حرف بزن که بدونم ته اون دلت چه خبره؟
 تشر بی قرار آرش، دلش را به پیچ و تاب کشاند.

به سرانگشتانش روی سینه ی آرش جنبشی داد و ضربان قلبش را به وضوو زیر 
 الیه ی پارچه ای مانده در تن آرش، حس کرد:

 چیزی که تو زندگی خان این جاست؛ بله دادم. _وقتی بله دادم، به هر
 نبود، این جواب عطش و بی دلی آرش نبود.

ستن زبانی و دلی توأمان  شید، خوا شت و از آن خودش را پایین نمی ک غرور دا
 دالرای را می خواست.

 دالرای با سری پایین افتاده سکوت کرد.
 _به اسم و تو سه جلد، زنم شدی؛ راضی به بقیه شم هستی؟

 پوپک کوچک سرما خورده ی ته دلش، به در و دیوار می کوبید.
 چیزی او را به قهقرای خواستن می کشاند و دستی رو به جلو، هلش می داد.

آرش مانده بود بین مرز غرور و دلدادگی، نه قدمی پیش می گذاشت و نه قصد 
 پا پس کشیدن داشت.
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جان دستانش ریخت و دکمه ی دالرای تمام دار و ندارش را، تمام توانش را؛ به 
 یقه ی آرش را نیمه باز کرد.

 نگاه آرش به حرکت دستان او کشیده شد.
 خواستنش اوج گرفت، دست روی پهلوهای او سفت کرد.

قدم هایش را با همان دسرررت های در راه بی حرکت مانده ی دالرای و لباس 
 نباتی رنگش، به سمت تخت کشاند.

شرفی ها که روی  ست های آرش زنجیر بلند ا سقود کرد، د شان  زمین و میان 
باره روی  یک  به  هایش را  مام حجم نفس  یک کرد و ت به خود نزد سررر او را 

 صورت دالرای فوت کرد.
 دالرای دستان لرزانش را روی دست های آرش نشاند.

 سرش را روی شانه کمی کج کرد:
 _آرش؟

 سؤالی بود و جانمی می طلبید با آن صدای گرم...
ستنش را می می دید ج شیدن بود اما باز هم خوا ان از تن دخترک در حال پر ک

 طلبید.
_اگه روزی دل بیاد وسررط، همین خان سرررسررخت می شررین و من محروم از 

 شوهرم؟
 قطره اشکی روی تیغه ی بینی اش راه گرفت.

 آرش تنش را در بر گرفت و راه سقود آن قطره اشک را با لب هایش سد کرد.
 بیشتر آرش صدام بزن... _پای دل بیاد وسط،
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این مرد آخر او را به جنون می رساند و از دور به تماشای او می نشست و نگاه 
 نمی گرفت!

 _آرش...
به  که دالرای از آن حرف زد و دل آرش را  مدنی بود  یان آ به م پای دل  مان  ه

 عرش پیوند داد.
این لب هایش روی موهای دالرای نشررسررت، گنج در خرابه پیدا کرده بود و 

 کشف را باید در خودش حبس می کرد تا کسی از او نستاند.
باید برای داشتن مروارید روبرویش، از صدف دلش؛ تن پوشی از عشق برایش 

 می ساخت تا بی قل و زنجیر، تن به اسارت تن این مرد دهد.
 _دالرای؟

 چشم و دلش بهار شدند. هم برق نشسته بود و هم باران باریدن گرفت.
به عشررق صرردایش می زد، معجزه ی دم عیسررایی به چه کارش می  اگر او هم

آمد؛ وقتی برای همان صرردای گیرا می مرد و البالی نفس های گرمش، دوباره 
 جان می گرفت؟

سر قانونی اش را لمس می  صورت هم شتانش ماهرانه خط و خطود  سر انگ
 کرد.

 خط چشمانش را گرفت و دستانش روی شقیقه های دالرای ماند.
 ی گرفت، نفسش را که آزاد می کرد؛ دالرای را به آتش می انداخت.دم م

 دستش پایین تر آمد و صورتش را در بر گرفت.
 _نه با زور می خوام و نه به حسب تکلیف.
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دالرای را روی لبه ی تخت نشاند، دکمه ی باالی یقه را که نصفه باز بود؛ کامل 
 باز کرد.

ست زن ها ست و دالرای نمی دان ش شان را جار می  کنارش ن ستن  چگونه خوا
 زنند؟

نه از کسی رسم و رسوم امشب را خواست و نه کسی به لطف ایراندخت، قصد 
 انجامش را داشت.

 دالرای چرخید و سر زانوهایش به پای آرش چسبیدند.
 حلقه ی دستش را با جان و دل دوست داشت.

 باالتنه اش را پیش کشید و روی تن آرش خم شد.
 دکمه ی دوم قرار داد که دست آرش مانع شد. دستانش را روی

 _گفتم با زور نمی خوام.
شمان  شید وقتی نگاهش را به چ شن اتاق می درخ شم هایش در تاریک رو چ

 آرش دوخت.
 با زبان کمی لب هایش را تر کرد:
 _زور نمی خوام، ِمهر می خوام...

سرش را پیش برد، التهاب ا صورتش را از نگاه گذراند و  ر ز جانش پآرش تمام 
 کشید و قلبش را رو به حریم حریر نگاه معصوم این دختر گشود.

 لب هایش سرود عشق سر می دادند و او هنوز خان بود.
شب  ستش را بند همان دکمه های لعنتی کرد که ام صله گرفتن؛ د دالرای بی فا

 برایش ناز می آوردند.
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ای می سررکوت شررب با صرردای نفس های از بینی خارج شررده ی آرش و دالر
 شکست.

آرش دسررتانش را به کمر دالرای رسرراند و او را اندازه ای جلو کشررید که دیگر 
 هوای عبوری فضای اتاق هم میان تن هایشان غوغا نکند.

 اهدافش از پیش تعیین شده و مشخص بودند، به گلویش رسید.
 بی محابا دالرای را تشنه تر و خود را سیراب تر می کرد.

 اف کرد و آرش از حرکت ایستاد.دالرای سرش را کمی ص
 جلوتر رفت و سرش را میان گودی گردن و شانه ی آرش جای داد.

شد آرش تکانی به تنش بدهد، دالرای  ستادند و باعث  ست ای موهای تنش را
 سرش را عقب کشید.

 آرش با بدخلقی گفت:
 _روی گردنم حساسم.

ند بدل شرررد و خ بانش  ندی پر رنگ بر روی ل به لبخ ه ی گوش ترس دالرای 
 نوازش، چشمان آرش را به دنبال خود کشاند.

 _نخند.
سینه ی او  سرش را به  شم دالرای زیبا آمد که  شم گرفتنش آن قدر به چ زهرچ

 چسباند و خنده اش را بیشتر رها کرد.
شمش را به  شاکی او را از خود جدا کرد و خ ست او داده بود،  آرش که گزک د

 رخ کشید:
 ه ضعف بگیره._خوشم نمیاد کسی ازم نقط
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دالرای از زاویه ای دیگر به او نگاه می کرد، با همه ی خلق و خوی سررخت و 
 نفوذ ناپذیرش؛ شبیه تمام مردان دیگر بود.

دالرای لبه های دو طرف پیراهن آرش را با ته مانده ی نیروی دخترانه اش کنار 
 زد و سر به سینه اش چسباند:

 جالب بود._خنده م برای تمسخر نبود، حساسیت تون 
ِلگام قلب آرش دیگر در اختیار عقلش نبود و هیچ مانعی برای نهیب زدن باقی 

 نماند.
ست حتی اگر تمام عمر لب به ِمهر به رویش باز  این دخترک ایلیاتی را می خوا

 نکند.
سش  شت لبا ست و با دکمه های ظریف پنهان پ ش ستش روی تن دالرای ن د

 مشغول شد.
سرش، او را دالرای لرزید اما خود را  سینه ی گرم هم سپرد و  ستان آرش  به د

 پس نزد.
 آرش پیراهن خود را از تن در آورد و روی دالرای خیمه زد.

_زنم مال منه، پس شب و روز دنبال بهونه نباش که کسی رو غیر شوهرت قانع 
 کنی.

آرش لب هایش را روی پیشررانی اش نشرراند و با نگاه بلورین دالرای، لب ها و 
 را غرق دریای مهرش کرد.چشم هایش 

 به هم پیچیدند و عشق هم میان آ*غ*و*ش شان، ُطِفیلی نماند...
 عزیِز روز های من،

 به سراغ من اگر می آیی،
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 لطفا نرم و آهسته نیا...!
 "دوستت دارمت" را پرت کن در صورتم،

سمم که هیچوقت َکنده  شت ا سبان پ صاًل میم مالکیتت را آن قدر محکم بچ ا
 نشود!

 ه نمیدانی...تو ک
 آدم وقتی لبریز می شود از حِس خواستن و خواسته شدن،

 از بوسیدن و بوسیده شدن،
 ذوق می کند ؛

 خوشحال می شود ؛
 پرواز می کند...!

**** 
 فصل دوم

وقتی دیدید یواش یواش می خواهید دختری را برای همیشررره در بغل داشررته 
 باشید،

 بدانید که وقتش رسیده که جا خالی کنید. 
 من درسی ندارم به شما بدهم 

 اما این را از من داشته باشید:
 عشق دروغ نیست، 
 چیز وحشت آوری نیست؛ 

 گویندبه خالف آنچه می
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 های ترسناک هم شباهت ندارد.به فیلم 
 حقیقت دارد، 
 کند...تان میقشنگ غرق 

**** 
بازگشت، آرش غرق خواب بود و شاید جزو معدود شب هایی بود که از زمان 

 در این عمارت دغدغه های روزانه اش را به فراموشی سپرده بود.
 دالرای با تمام نیازها و تمناهای مغرورانه ی آرش، کنار آمد.

 زیر لحافی پر از شکوفه های رنگی بودند.
که  ته در چهره ی خانی  باران بود از دیدن آرامش نشررسرر دلش هم شررکوفه 

 همسرش شده بود.
شد و چشمانش را نیم کمی خود را جابجا ک رد که آرش متوجه تکان خوردنش 

 باز کرد.
 _چرا بیداری؟

 دالرای همچنان اگر شرم می داشت و رخ گلگون می کرد، ایرادی داشت؟
 آرام به حرف آمد:
 _بی خواب شدم.

آرش دسررت دراز کرد، سرراعت بند فلزی فرانسرروی اش را از روی میز کوچک 
 کنار دستش برداشت.

 گرفت که حرکت عقربه هایش را ببیند.جلوی نور چراغ 
با دیدن عقربه های سرراعت که چهار صرربح را نشرران می داد، دسررتش را زیر 

 لحاف برد و کامل به سمت دالرای چرخید.
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 _هنوز خیلی مونده تا برای چاشت و صبحونه بیدار شی.
دالرای حرفی نزد، خود را بیشررتر میان لحاف پیچاند و چشررم بسررت تا کمی 

 ش برگردد.رنگ و روی
 آرش کمی پیش تر رفت و خود را به او نزدیک کرد.

به خود  تا  کانی داد  بازوی دالرای نشررسرررت و او را هم نیم ت دسررتش روی 
 بچسباند.

 دالرای که تالش آرش را دید، کمرش را پیش برد.
 دستش را روی شانه ی دالرای نشاند و سرش را به سمت گوشش برد.

 کرد، دل دالرای را لرزاند: صدای خوابالودش و نفسی که رها
شنیدی، زبون به بی احترامی باز نمی کنی اما منتظر توهینم  _از امروز هر چی 

 نمی مونی.
 اولین شب همراهی اش را با چنین الفاظ لطیفی قرار بود به پایان برساند؟

 _زن خان یعنی احترام بذاره ولی احترام ببینه، غیر این بود و شد؛ خودم هستم.
رنگ حمایت داشررت و دالرای لبخندی زد که از دید آسررمان شررب هم جمله 

 پنهان ماند.
برای تأیید حرف و سررخنی که شررنید، سرررش را به باال تنه ی بی لباس آرش 

 چسباند.
 باال رفتن گوشه ی لب آرش هم دیدنی بود که دیده نشد.

 دستش را میان موهای دالرای فرو برد و از روی صورتش به عقب راند.
 و را باال آورد تا رنگ چشمانش را در تاریک روشن اتاق ببیند.سر ا
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 تنها چیزی بود که نمی توانست از آن ها غافل شود.
 دالرای چشمانش را به چشم های رو به سیاهی رفته ی آرش دوخت.

 _شما چرا نمی خوابی؟
صرردایش آرام بود و آرش اگر شرریطنتی به خرج می داد، جای دوری نمی رفت 

 داشتن زیر زبانش مزه داده بود. وقتی که زن
 _خیلی تکون می خوری، نتونستم بخوابم.

 صدای جدی و پر کنایه اش، چشمان دالرای را درشت کرد.
کمی بدنش را از آرش فاصررله داد و روی آرنجش نیم خیز شررد و چشررم روی 

 دردی که م ل تیر به جانش نشست، بست:
 بدخواب شدی؟_من یه بار فقط تکون خوردم، با همون یه بار 

سینه ی دالرای  سه ی  سرش را جایی روی قف شید و  آرش او را به آ*غ*و*ش ک
 گذاشت.

نفس هایش، تن دالرای را مورمور می کرد وقتی گرمایشان را روی پوست تنش 
 حس می کرد.

سال تنها خوابیدن؛ نتیجه  سی و پنج  شتم که بهش عادت کنم،  _همخواب ندا
 مگسم بیدارم می کنه.اش می شه این که صدای بال زدن 

 دالرای با تردید پرسید:
 _هیچوقت نداشتین؟

 فعل هایش پس و پیش، جمع و فرد خطابش می کرد.
 آرش لب زد:
 _هیچوقت.
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دالرای نمی توانست سؤالش را واضح تر بپرسد که فرنگ رفتن و تختت خالی 
 ماندن کمی جای تردید دارد.

 ف تختم بشه که گرم شه._برای درس خوندن رفتم، وگرنه می شد وقتم صر
 زیرکی اش را دوست داشت وقتی سؤال نگفته اش را پاسخ می گفت.

شته  سرش بود و کمی لمس کردن دا ست. هم ش ستش روی موهای آرش ن د
 هایش، دل کسی را نمی سوزاند.

آرش به خلسرره رفته بود، سرررش را از روی قفسرره سررینه ی دالرای برداشررت و 
 دست او در هوا ماند.

 روی دست دالرای نشست، سرش را به آن تکیه داد.نگاه آرش 
سررنگینی سرررش را دسررت ظریف دالرای تاب می آورد به نام عشررق و به اسرم 

 همراهی با همسرش.
 _بی خوابم نکن.

 اعتراض آرام آرش، لبخندی روی لبش نشاند.
 صدایش را صاف کرد و با همان مالحت گفت:

 _من کاری نکردم.
 آرش چشم هایش را ریز کرد:

 _کاری نکردی؟
 دالرای ابروان نازک شده اش را کمی باال برد.

های او  لک  به پ هایش را  لب  قدمه، خود را روی تن او رها کرد و  آرش بی م
 رساند.

http://www.roman4u.ir/


 371 یغمای بهار

به دلیل  بار  ما این  نده بود ا ما دسرررت دالرای همچنان میان زمین و آسررمان 
 میخکوب شدنی که از عمل غیر منتظره ی آرش سر زد.

 می شد، به نقطه ی جوش احساساتش رسیده بود.قلبش گرم و سرد 
 آرش خود را باالتر کشید، از دو جام عسل روبرویش چشم نمی گرفت.

 _چشمات شبیه کیه؟
 دالرای آرام لب زد:

 _مادرم.
 آرش به لب هایش ُمهر زد، عقب کشید و سرش را روی بالش رها کرد:

 _خوشم میاد.
 بود. تعریف کردنش هم مناسب همان چهره ی جدی اش

 دالرای لحاف را باالتر کشید و چشم بست.
 آرش به پهلو دراز کشید و به او زل زد.

 معصومیت و سرکش بودنش هر دو مشهود بود.
ابروان دخترانه اش نازک شرده و دل او هم از دیشرب به حضرور این دختر، گره 

 نازک و ظریفی خورده بود.
اب را تمنا می کرد اما چشمانش به دنبال لحظه ای پلک روی هم گذاشتن، خو

 حاضر نبود نگاه از زن ایلیاتی اش بگیرد.
 مردانگی هایش هنوز به قوت خود پابرجا بود.

 _بیا این جا.
 پلک های دالرای از هم فاصله گرفتند و دنبال مکانی که آرش گفت، گشتند.

 آرش سینه اش را نشانش داد و منتظر ماند.
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ش، به پرواز در آمده بودند به سمت آرش دالرای با پروانه های ریزی که در قلب
 رفت.

 سرش را با احتیاد بلند کرد و روی سینه ی برهنه ی او گذاشت.
 دست آرش که روی تنش نشست، لرزید.

 _حاال بخواب.
 دالرای خود را باالتر برد و سرش را در گودی گردن آرش پنهان کرد.

 غرید:آرش کالفه فشار دستش را روی کمر دالرای بیشتر کرد و 
 _گفتم حساسم.

 دالرای خنده اش را پشت لب هایش پنهان ساخت:
 _می دونم.

 آرش بازوانش را گرفت و او را باال آورد.
لبخندش را کور نبود که نبیند، دسررتش را از بازوی راسررت دالرای جدا کرد و 

 موهایش را به آن سمت هدایت کرد تا جلوی دیدش را نگیرند.
 م می ذاری؟_بیماری که دست رو حساسیت

 لبخند دالرای عمق گرفت و چشم هایش را یک بار باز و بسته کرد.
 نتوانست حرآ و کالفگی اش را در قالب تشر، سرش خالی کند.

سی  شه، عواقبش دامن ک ساس با _می دونی وقتی یکی به یه نقطه از بدنش ح
 رو می گیره که تحریکش کرده؟

 دالرای لب هایش را تر کرد و با شرم گفت:
 ی دونم ولی قصدی نداشتم، فقط خوشم اومد._م
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 آرش مک ی کرد و نگاه عمیقش را از او گرفت.
 سرش را روی سینه نهاد و گفت:

_حداقل وقتی دسررت روش بذار که موقعیتش فراهم باشرره نه االن که دیگه مزه 
 ش رفته زیر دندون و باید محتاد تر بود.

 دستش روی سینه ی آرش مشت شد.
 دن سؤالی، او را خجل تر کرد:اما آرش با پرسی

 _مشکلی نداری؟
عامی  باعث می شررره خیلی چیزا رو بیشررتر از مردم  که دکتر بودن  می دونی 

 بدونیم.
صرردایش در گلو خفه شررد و طوری که امیدوار بود به گوش آرش برسررد، لب 

 هایش را تکانی داد:
 _نه.

 دست آرش روی شانه هایش نشست و او را به خود چسباند:
 دیگه آروم بخواب. _خوبه،

 دالرای دست چپش را برگرداند و روی شانه ی آرش قرار داد.
 هر دو با فاصله ی کوتاهی از هم، مجددًا به خواب رفتند.

**** 
سته بود از زیر لحافی که به لطف  شید و دالرای هنوز نتوان آرش لباس مرتبی پو

 شود.اشعه های تابیده از خورشید در اتاق، گرمش کرده بود؛ خارج 
آرش بند ساعتش را که بست، به دالرای آشفته مویی زل زد که قصد بلند شدن 

 نداشت.
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 _نمی خوای بلند شی؟
 دالرای لحاف را همچنان در میان دستانش سفت و سخت نگه داشته بود.

تن صررردایش از شرررب قبل و تجربه ای که با خان این خانه داشرررت، به طرز 
 شگفت آوری پایین آمده بود.

 و، من لباس می پوشم میام._شما بر
شمار لبخندهای آرش از انگشتان دست تجاوز کرده بود و دل او با دیدن شان، 

 گرم تر می شد.
 _نیازی نیست جایی بری، می گم صبحانه تو این جا بیارن.

 ولی تا وقتی ماه منیر میاد، لباس مناسب بپوش.
ی دوسرررت ندارم جلوی کسرری غیر خودم، تن و بدنت مشررخص باشررره حت

 همجنسات.
 حرفش را زد و رویش را به سمت دیگری گرداند.

شاهرگ گردنش زد و روبروی آینه  ست گرفت و پافی از آن روی  ادوکلن را به د
 یقه ی پیراهنش را هم مرتب کرد.

 دالرای لحاف را جلوتر از بدنش گرفت و به خود نگاهی کرد.
 چیزی تنش نبود که بخواهد مناسب ترش را بپوشد!

 تر از هیچ نپوشیدن، دقیقًا چه لباسی می شد که آرش می گفت؟مناسب 
صرردای خنده ی مرموزانه ی آرش را شررنید و از دید زدن شرررایطش دسررت 

 برداشت.
 _دالرای هنوز گیجی؟
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 بود اما به روی خود نیاورد:
 _نه نیستم.

 آرش سگک کمربندش را میزان کرد و گفت:
دم یروز وقتی که تو اتاق بو_خب پاشو لباس بپوش، ملوک چند دست لباس؛ د

 برات تو کمدم چید.
 دالرای دستش را میان موهایش کشید که از آشفتگی شان کم کند.

 _می پوشم.
آرش سرررش را کج کرد و دسرررت به کمر نگاهش را به او داد که انگار برایش 
 سخت بود قبول این که زن شدن یعنی محرم شدن ولی او هنوز گیر لحاف بود.

  زد و به طرف تخت رفت.موهایش را باال
سمت او  ست و دالرای خود را به  ش سانده بود، ن صبح ر شب را به  سمتی که 

 کج کرد تا پشت سنگرش پنهان بماند.
آرش خود را روی تخت به عقب راند و از روی ران، شررلوارش را باالتر کشررید 

 که تنگی اش او را اذیت نکند.
ستش را روی لحاف قرار داد و به آرامی به  سوق داد که میان راه، د سمت پایین 

 فشار دست دالرای؛ متوقفش کرد.
 سرش را به سر دالرای نزدیک کرد و گفت:

 _دیشب زنم شدی، االن چی رو ازم پنهون می کنی؟
 تنت رو؟ االن ببینمش، اتفاقی میفته؟

 دالرای هیچ نگفت، به طرو گل ها چشم دوخته بود.
 ز روی تخت بلند شد.آرش نیم نگاه دیگری به او انداخت و ا
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 _من می رم صبحونه بخورم، می گم واست بیارن.
 دالرای که از واکنش ایراندخت هنوز دلهره به دلش داشت، گفت:

 _میام با بقیه صبحانه بخورم.
 آرش به سمت در رفت، دستش روی دستگیره نشست.

 آن را پایین کشید اما قبل از باز شدن کامل در، گفت:
 دو بار تکرار کنم؟_نیاز هست حرفم رو 

 دالرای جواب نه داد، آرش خوبه ای گفت و رفت.
 دالرای از جا بلند شد و با سرعت لباس های پخش شده را جمع کرد.

درد مختصری داشت اما از ترس حضور شخصی در اتاق، اولین لباسی را که 
 درون کمد دید برداشت و برای پوشیدنش عجله به خرج داد.

 ابی سر جایش نیامده بود که در باز شد.هنوز نفسش درست و حس
 ماه منیر با پایش در را بیشتر هول داد و سینی به دست وارد شد.

 با دیدن چشم های متحیر دالرای، لبخندی زد و گفت:
 _سالم خانم جان، بیا بشین که واست ناشتا آوردم؛ بخوری قَوت بگیری.

 دالرای میخ رفتار متغیر ماه منیر شده بود.
 _سالم.

 تنها کلمه ای بود که توانست روی زبانش جاری کند.
 ماه منیر سینی را روی میز گذاشت.

 به طرف تخت رفت و لحاف را فرز، مرتب و تا شده سر جایش گذاشت.
 به دالرای نگاهی انداخت:
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 _خانم جان بفرمایید صبحانه تون از دهن نیفته.
 دالرای آرام پرسید:

 _خوبی؟
 زیر سایه ی شما و آقا خوبم._به لطف شما خانم، منم 

دالرای خواسررت سررؤالی بپرسررد که انگشررت اشرراره ی ماه منیر روی بینی اش 
 نشست.

 به طرف در رفت و ناگهانی بازش کرد.
 _سالم خانم، کاری داشتین؟

 صدای کسی که مخاطب ماه منیر شده بود، تنش را لرزاند.
 _علیک سالم، چند بار سالم می دی و حال می پرسی؟

 برو ببین تو مطبخ کاریت نداشته باشن.بیا 
 ماه منیر تابی به لباسش داد و گفت:

_واال خانم از شما چه پنهون، آقا گفتن دیگه حق این که پام رو تو مطبخ بذارم، 
 ندارم.

 ایراندخت تند تر شد:
 _حتمًا باز یه خرابی بار آوردی که بهت حرف گفته.

 ه کارای دالرای خانم رسیدگی کنم._نه خانم جان، گفتن از امروز فقط باید ب
 _اون یکی لنگه ی خودته، چه رسیدگی الزم داره که خانم تو هم بشه؟

سخنان ایراندخت  شنیدن  شانده بود، با  سش ن ستانش را روی لبا دالرای که د
 پلک هایش را روی هم فشار داد.

 هنوز اولین قدم های این زن بود، نمی خواست با او تنها بماند.
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چیزی را می گرفت و او به قولی که به آرش داده بود، وفا می کرد؛  اگر سررراغ
 دیگر نمی توانست جلوی تندخویی این زن را بگیرد.

 ماه منیر گفت:
 _خانم دستور خان اینه، منم ازشون م ل سگ می ترسم.

 ایراندخت با نارضایتی چشم از او گرفت و به راهش ادامه داد.
 ی بزرگ دالرای را برانداز کرد.ماه منیر در را بست و با لبخند

 پیش رفت و آرام تر لب زد:
 _آخ قربون خدا برم که مچ این پیرزن پر مدعا رو گرفتم.

 دالرای اخمی کرد و اسمش را اخطار گونه صدا زد:
 _ماه منیر؟

 ماه منیر خود را به سینی رساند و لبش را کمی به نشانه ی کج خلقی، کج کرد:
ت صرربحونه ای که آقا گفت رو میاوردم که دیدم _دروغ می گم؟ داشررتم واسرر

 نزدیک در وایستاده.
 گفتم بیام تو و بعد یهو مچش رو بگیرم.

 با این سن و سال خجالت نمی کشه فالگوش مونده پشت در؟
 دالرای دستی روی پیراهنش کشید و به سمت تخت رفت.

 خوردنیروی آن نشست و چشم به سینی رنگینی دوخت که اندازه ی یک ایل 
 رویش بود.

 _چه خبِر این همه چیز؟
 من دو لقمه بخورم سیر می شم.
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 ماه منیر چای دالرای را شیرین کرد و روبرویش گذاشت:
 _آقا گفته باید همه ش رو به خوردت بدم وگرنه من بدبخت رو تنبیه می کنه.

 پس بخور و بذار یه روز آقا روی خوشش واسم بمونه.
قا شدی؛ باید دو کیلو گوشت بیاری و آب زیر پوستت تازه شم، دیگه االن زن آ

 بره که بگن خونه خان بهش می سازه.
 دالرای چای را پیش کشید و لقمه ای کره ی محلی و عسل درست کرد.

 آن را به دست ماه منیر داد:
 _پس با من بخور که هم تنبیه نشی و هم آرش بهت اخم و تشر نره.

ش که هنوز چیزی در آن نفرسررتاده بود که دیگر ماه منیر لقمه را قاپید، با شررکم
 تعارف نداشت.

 همزمان که لقمه را با ولع می جوید، فکش را هم به کار انداخت:
 _دیدی هی بهت گفتم خانم جان؟

گفتمش تا همین اول کاری میخ خانم بودنت رو خودم واسررت بکوبم که دیگه 
 زبون شون کوتاه شه.

 ناراضی گفت:دالرای تکه نان دیگری برداشت و 
 _دیگه من رو اون جوری صدا نزن، اسم خودم رو بگو.

 ماه منیر نصفه لقمه را کنار دهان نگه داشت:
 _نمی شه اگه آقا بفهمه دعوام می کنه.

تازه مادرمم که از دیشب تا االن کنار گوشم انقدر حرف گفته که دیگه خودم یه 
 پا مکتب خونه چی شدم.
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ه همراه لقمه ی کوچک نان به همراه پنیر و گردو دالرای جرعه ای از چای را ب
 فرو فرستاد.

 _وقتی تنهاییم، من رو به اسمم صدام کن.
ماه منیر که سرررش گرم خوردن باقی مانده ی لقمه اش شررده بود، با دهانی پر 

 گفت:
 _باشه.

 دالرای همان چای شیرین و لقمه های کوچکش را که خورد، پس کشید.
 را هم برای خود پر مالت گرفت و گفت: ماه منیر لقمه ی پنجمی

 _بخور دیگه، چرا رفتی عقب؟
شید و متوجه لکه ی قرمز رنگی روی  ستی روی ملحفه ی روتختی ک دالرای د

 آن شد.
 برای پنهان کردن آن چه دیده، جواب ماه منیر را سریع داد:

 _سیر شدم، بشکه که نیستم هر چی توش بریزی بازم پر نشه.
 پاسخی دهد که در باز شد و آرش در میانه ی آن ایستاد.ماه منیر خواست 

ماه منیر با دیدن آرش ایسررتاد، لقمه ی مانده در دسررتش را به سررمت دالرای 
 گرفت:

 _بگیرش خانم، لقمه ای که خواستی.
 رو به سمت آرش کرد:

 _سالم آقا.
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سته که نگاه پر  ست بگوید لقمه ای نخوا دالرای هاج و واج نگاهش کرد، خوا
 هشش او را متوجه موقعیت کرد.خوا

 به ناچار لقمه را گرفت و به احترام آرش از جای بلند شد.
آرش جواب ماه منیر را با تکان سر داد، نگاهی به سینی پری انداخت که چیزی 

 از آن کم و کسر نشده بود.
 ماه منیر گفت:

 _اگه اجازه بدین من برم، ناشتا تموم شد بر می گردم جمع شون می کنم.
 آرش لب هایش را روی هم فشرد:

 _برو.
ماه منیر که رفت، دالرای تمام حواسش را به ملحفه و اثری داد که نمی دانست 

 چگونه از بین ببرد.
 _چرا هیچی نخوردی؟

جدیت کالمش انگار روزها عود می کرد و شرردت می گرفت و شررب ها رو به 
 افول می رفت.

می خورد اما آرش با اخم های در  لقمه ی دستش را کمی باالتر آورد که بگوید
 هم کشیده گفت:

 _خوش ندارم واسه خاطر حمایت از یه کلفت، به ریش من دروغ ببندی.
تنها جایی تو سینی که یکم ازش خالی شده همون جاست که اون داشت ازش 

 می خورد.
 دالرای از لفظ کلفت بودن ماه منیر دلگیر شد.

 .اما حرف حق بود و جوابی برایش نداشت
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آرش به سررراغ کتابخانه رفت و میان کتاب ها، به دنبال سررندی بود که باید به 
 وکیلش می رساند.

 کتاب های تخصصی خودش را کمی زیر و رو کرد تا برگی جلوی پایش افتاد.
 کتاب ها را سر جایشان برگرداند و برای برداشتن سند، خم شد.

 _االن نگات چرا به منه؟
 که سیر نمی شی از دیدنم؟شبیه دلقک سیرک می مونم 

 لحن تندش باعث شد دالرای لقمه را درون سینی برگرداند.
 نگاهش را حتی دیگر به حوالی اش هم سوق نداد.
 لحاف را برداشت و روی فرش زیر پایش گذاشت.

ضبی که  صدای داد آرش با غ در حال جمع کردن ملحفه از روی تخت بود که 
 تنگش بود، به هوا رفت:

 این خراب شده نیست که تو شدی مسئول تمیزی اتاق؟ _هیچ کس تو
 دلش لرزید، دستانش سست شد و ملحفه سر جایش برگشت.

باید حرف می زد وگرنه تمام این دل انباشت ها، روزی او را از همسر یک روزه 
 اش سیر می کرد.

_نمی خوام چیزی که مربود به این اتاق و خلوتم با شرروهرمه، تو چشررم بقیه 
 سی غیر خودم بهش برسه.بیاد و ک

شم  صبانیتش، چ شدن از ع شرد و برای چند ثانیه دور  ست ف سند را در د آرش 
 فشرد.
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کمی آرامش برای بی مالحظه بودن دالرای الزم داشررت و مابقی برای خودش 
 که روز اول حضور زن زندگی اش را به کام جفت شان تلخ نکند.

 نفس عمیقی از سینه بیرون داد.
 ای انداخت که با گوشه ی چشم به ملحفه زل زده بود.نگاهی به دالر

 جلوتر رفت و با صدایی آرام تر گفت:
به اسررمت  _حرفم مال حال و روز خودته، کل این خونه و عمارت که حتی 

 باشه؛ بازم یکی دیگه هست که بهش رسیدگی کنه.
 دالرای در سکوت گوش می داد.

 آرش ادامه داد:
سی مفت و بی جیره مواجب  ستورم، تو _ک شنیدن د این جا کار نمی کنه که از 

 ابروت گره می ندازی.
دو لقمه اون دختر بخوره نه جیبم از نعمت خدا خالی می شه، نه برکت از مالم 

 می ره.
 ولی تو باید بفهمی اگه چیزی رو فرستادم که بخوری، باید بخوریش.

 واجب نیست حتمًا بشکه باشی که اونا همه تو شکمت جا بشه.
 س جمالت آخرشان را شنیده بود که توپش پر بود.پ

سر  ستاده بود،  شیده ی آرش که روبرویش ای دالرای نگاهش را روی پاهای ک
 داد.

حتی محض رضای خدا یک خط و چین و ِشکن هم روی پاچه های شلوارش 
 نبود.
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با اتوی زغالی  دیده بود که بیگم هر روز لباس های اعضرررای این خانواده را 
 ب می کند.صاف و مرت

 _حواست به منه؟
 _نه به خط تای شلوارتون.

 میان تمام اعصاب خوردی اش، لبخندی روی لب هایش جان گرفت.
 این دختر قابلیت به آ*غ*و*ش کشیده شدن را داشت.

 دالرای که حواسش پرت شلوار شده بود، متوجه سکوت آرش شد.
 سرش را باال گرفت و لبخند او را دید.

 زدنم، حواست به خط تای شلوارم بود؟! _از همون اول حرف
 دالرای که تازه دوزاری اش جا افتاده بود، لبش را گزید تا نخندد.

 خشم دوباره ی این مرد تازه آرام شده را نمی خواست.
از روی تخت بلند شررد و روبروی آرش ایسررتاد، با همان آرامشرری که او را هم 

 آرام کرده بود؛ گفت:
 اون نگاه کردم. _نه هم گوش دادم، هم به

 آرش سری تکان داد و گفت:
 _خوبه.

 پس بشین بخور که دیگه داره واسه خوردن صبحانه دیر می شه.
 تای سند را باز کرد و یک بار از اول تا انتهایش را خواند.

 دالرای به سینی پر و پیمان نگاهی زد، ناامیدانه گفت:
 _نمی شه دیگه نخورم؟
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سند را می خواند،  آرش با همان دقتی که خط میان ابروانش انداخته بود و متن 
 جوابش را یک کلمه داد:

 _نه.
 دالرای دوباره ادامه داد:

 _این نه، یعنی نه؟
 آرش سر از سند باال گرفت و با ابروهای باال رفته پرسید:

 _مگه چند مدل نه داریم؟
ساند که بتواند نتیجه ی دلخو ش را اهدالرای با امیدواری بحث را به نقطه ای ر

 بگیرد:
 _یکیش واسه وقتیه که همون نه می مونه و عوض نمی شه.

سخت  سه  ضش کرد و گفتنش فقط وا شه عو یکی دیگه ش مال وقتیه که می 
 گیر بودن زیاده.

 آرش به رویش لبخند دیگری زد، سند را تا کرد.
 پیش تر رفت و دست دالرای را گرفت.

 روی تخت و کنار سینی نشاندش.
 محتویات آن کرد:اشاره ای به 

 _بخور، نه من همونیه که هیچ وقت عوض نمی شه.
 _خان واقعًا سیرم.

 _یه لقمه بیشتر بخور ولی رو حرف شوهرت نه نیار.
همان لقمه ی وا رفته ی ماه منیر را برداشررت و بدون نگاه کردن به آن، به دهان 

 برد.
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 گاز اول را گرفت و مشررغول خوردنش شرررد که دسرررت آرش روی موهایش
 نشست.

چشررم هایش باالتر رفتند و به چشررمان آرش رسرریدند که نمی دانسررت انتهای 
 نگاهش به کجا ختم می شود.

 آرش موهایش را نوازشی کرد و دستش را پس کشید:
 _برای بدنت الزمه که بخوری، اون مالفه رو هم خودت جمع کن.

 انگشتش تهدید آمیز باال آمد:
نی؛ مطمئن نباش دیگه من رو آروم می _اما اگه بشررنوم خودت رفتی تمیزش ک

 بینی.
 دالرای مقداری از لقمه را که ته حلقش مانده بود، بلعید و گفت:

 _هر ده باری که اخم می کنید، یه بارش نمی خندین.
آرش کنارش نشست و دالرای خود را جمع تر کرد که دست او روی ران پایش 

 نشست:
 _نمی خواد انقدر تکون بخوری.

س شدن عادت نداشت و چه کسی قرار بود او را به این نزدیک شدن هنوز به لم
 ها عادتی دهد که فقط عادت باشد و به چیزی بیشتر از آن نرسد...

 لبخند غمگینی زد و لقمه اش را به سینی برگرداند.
حرکت مردمک چشررمان آرش از دسررتش به لقمه و بعد روی چهره اش ثابت 

 شد:
 _چرا نخوردیش؟
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 کوچکی از سر شیر و عسل درست کرد. دالرای لقمه ی
جلوی دسررت آرش گرفت و با همان درگیری های میان دل و چشررمانش، لب 

 زد:
 _تنها چیزی از گلوم پایین نمی ره.

آرش دسررتش را جلو برد اما به جای گرفتن لقمه، دسرررت دالرای را گرفت تا 
 نگاهش را به او بدوزد.

 _چرا قیافه ت رفت تو هم؟
خورد، نمی دانست چرا ضعیف شده است و مدام صدایش دالرای بغضش را 
 به لرز می نشیند.

 _می خوام عادت کنم بهتون ولی می ترسم.
 آرش با جدیت پرسید:

 _از چی می ترسی؟
 دالرای به حباب های ریز ته نگاهش اجازه ی ترکیدن نداد.

 دست آرش گیر چانه اش شد:
 _حرف بزن، چی می ترسونتت؟

 روی تیله های آرش، گفت:دالرای چشم چرخاند 
 _دلم.

ست گرفت و  ست دالرای را در یک د شت و دو د سند را کنار پایش گذا آرش 
 فشرد.

گفته بود عادت کن و دل مبند، گفته بود و دل خودش خنده های دالرای را می 
 خواست.
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گفته بود و نمی دانست حرف گفته را چگونه پس بگیرد وقتی دلش برای عسلی 
 هایش می رفت...

 _دلت اگه درگیر شد، راهش رو بهت گفتم.
دالرای چشم از دست های چفت شده اش میان دست بزرگ آرش گرفت و به 

 او دوخت.
 دل دادنش راه داشت که به اسم عادت پنهانش نکند؟

 دست راست آرش روی گونه اش نشست.
 مغرور بود و حرفی از دل درگیر خودش به این نگاه نمی زد.

 _آرش صدام بزن...
 الرای لبخندی زد.د

 آرش هم لب هایش کمی از هم فاصله گرفتند.
_امروز اسررتراحت کن، از فردا هر جا تو این عمارت دلت خواسررت می تونی 

 بری ولی تنها نه.
 ملوک اول صبح اومد بهت سر بزنه که گفتم خوبی و رفت.

 توجهش رنگ گرفته بود و دالرای آسوده نفس راست کرد.
که حال چرت به  با خودش در  ند دل این مرد مغرور را  که می توا نداختن بود  ا

 خودش عادت دهد و روزی از آن خود کند یا فقط خودش نرد عشق می بازد...
 آرش لقمه را برداشت و در دهان گذاشت.

 _بقیه ی لقمه ت موند، بخورش.
 دالرای با شادی لقمه را برداشت و شروع به خوردنش کرد.
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محو لبخند زیرپوسررتی و رضررایت برق چشررمان آرش در حین بلعیدن لقمه، 
 دالرای شد.

 دستش بی اراده دور شانه های دالرای نشست و تنگ تر به خود فشرد.
ستش  شهامتش را جمع و د شته بود، تمام  ست بردا دالرای که تازه از خوردن د

 را از پشت کمر آرش رد کرد.
سبید، تک تک مهربانی های خان را باید  سفت چ  به ذهن دلشپهلوی آرش را 

 می سپرد...
شد و  شدت باز  سرش را کنار گوش دالرای برد تا حرفی بگوید که در با  آرش 

 ماه منیر در چهارچوب آن ایستاد.
 آرش بدون هیچ فرصتی، صدایش را به حنجره اش داد:

 _کی گفت بی اجازه حق داری بیای تو این اتاق؟
 بکشد.ماه منیر نفس های مداومش را نمی توانست از ته دل 

آرش که دالرای را از آ*غ*و*ش خود بیرون کشرریده و ایسررتاده بود، با صرردای 
 بلندتری خطابش کرد:

 _با توأم، با این خودسر بودنت سرت به باد می ره.
 ماه منیر گلویش را با دست ماساژی داد و بریده بریده گفت:

 _اسب تون...رفتم ببینم...
 گرفت و غرید: آرش پا تند کرد و سراغش رفت، بازویش را

 _اسب من چی؟
ترس هم به جانش رخنه کرده بود، کل عمارت را دویده بود که بگوید چه دیده 

 اما زبان به کامش چسبیده بود.
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شل  شده ی آرش را از دور بازوی ماه منیر  ست قفل  دالرای رفت و به آرامی د
 کرد.

 به چهره ی ترسان او نگاه کرد و به آرامی پرسید:
 اینجا دوییدی؟ _چی شده که تا

به دالرای  ماه منیر که انگار آب روی آتش تنش ریخته بودند، آرام شرررد و رو 
 گفت:

_رفتم به مش موسرری بگم چوب واسرره تنور می خوایم، دم در اصررطبل اسرربا 
 وایستاده بود و تو سرش می زد.

سمت خود  سرش را  ست، دالرای  ش ضبناک آرش ن شمان غ نگاهش که به چ
 چرخاند:

 زن، چی دیدی؟_دختر حرف ب
 ماه منیر باز هم به سمت آرش چرخید:

 _اسب تون افتاده تو اصطبل و تکون نمی خوره.
 آرش با شدت هر دو را کنار زد و از اتاق خارج شد.

 دالرای ناباور به در باز و ماه منیر زل زد...
 دستی روی شانه اش نشست، روی برگرداند.
 ش را فشرد.مش موسی لبخند پدرانه ای زد و کمی شانه ا

 آرش سرش را چرخاند و دستی روی یال اسب محبوبش کشید.
اگر از دسررتش می داد، شررک نداشررت که روزگار را به دهان و دل همه زهر می 

 کرد.

http://www.roman4u.ir/


 391 یغمای بهار

 _برو به کار و بارت برس خان، من خودم حواسم بهش هست.
 آرش دستی روی صورتش کشید و خسته گفت:

 _هستم مش موسی.
 ز هم ته دلش شکری گفت.مش موسی لبخندی زد و با

اگر می دانسررت کدام یک از خدمتکاران ذرت خوشرره دار به این اسررب داده 
 است، خودش او را تکه پاره می کرد.

آرش آنتی بیوتیک را که به اسررب تزریق کرد، کنارش سرراعت ها نشررسررت تا 
 حالش روبراه شود.

ه علوفحتی تجسررم و توصرریف حالش هنگامی که اسررب را افتاده روی تلی از 
 دید، هم برایش غیر ممکن بود.

آن قدر درگیر اسب و حالش بود که نه به نگاه های دالرای ترسیده َوقعی نهاد و 
 نه به دیگرانی که منتظر خشونتش بودند.

 جالل و امین دامپزشک را به شهر رساندند.
 یاقوت تمام زندگی اش بود حتی وقتی از او چند سالی دور بود.

 _خان؟
بود، حتی شنیدن این صدای آرام تر از ضربان قلبش هم؛ رخوتی به قلبش آرام 

 تنش می نشاند.
 _چی می خوای بگی؟

 دالرای دامن لباسش را باالتر کشید تا میان علوفه ها راحت تر گام بردارد.
نگرانی اش برای حال زخمی آرش، چیزی فراتر از تصررورات دخترانه و زنانه ی 

 امروزش بود.
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انداخت که نو بود و نگاهی دیگر به علوفه های زیر پای نگاهی به لباسررش 
سته بود و تمام نگاهش  ش آرش که بی توجه به لباس گران قیمتش، روی آن ها ن

 از آن یاقوت بود.
 تردید را کنار گذاشت و با دست جایی برای خود درست کرد و نشست.

گاهی خرجش نکرده بود و دالرای در سررکوت بهتر شررردن  آرش حتی نیم ن
 الش را نظاره گر شده بود.ح

 _امروز چیزی نخوردین.
 آرش نفس عمیقی از ریه هایش خارج کرد و گفت:

 _از یه وعده ناهار نخوردن کسی نمرده.
 دالرای نگاهش را به یاقوت داد و دستی روی پیشانی اسب بی حال کشید.

 _نمیاین واستون یه چیزی بیارن؟
 _نه هیچی نمیخورم.

سر انداخت و دیدن زمرد زیبایش، لبخندی روی لبش دالرای نگاهی به پشت 
 نشاند.

 _چیزی خوردی؟
 سرش را چرخاند و صورت آرش را روبرویش با فاصله ی کمی دید.

 لبخندش را حفظ کرد و انگشتان دست هایش را روی یقه ی آرش نشاند.
شد اما با دیدن  ستن علت کار او، کمی عمیق  سطه ی ندان خط اخم آرش به وا

دالرای از روی یقه اش برداشرررت، دسررتی میان موهایش کشررید و علفی که 
 سرشانه هایش را هم تکاند.
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 _گفتم که تنها چیزی نمی خورم خان.
 _تنها نبودی، کل خانواده رو فرستادم برم ناهارشون رو بخورن.

 چرا نخوردی؟
دالرای سرررش را پایین انداخت و با نوک گالش، علف های له شررده را جابجا 

 کرد.
 میز نرفتم._سر 

 _چرا؟ چیزی بهت گفتن؟
 دالرای گوشه ی لبش را باال برد که لبخندش به چشم آرش بیاید.

ست بی حمایت و  شم روی طعنه های ایراندخت ببندد اما نمی توان شد چ می 
 حضور آرش، کنارشان حضور یابد.

هر چقدر هم که نسترن هوایش را داشت اما تیر نگاه غضبناک ایراندخت حتی 
 نمی داد جرعه ای آب را بی دغدغه بنوشد.اجازه 

 _نه کسی حرفی نزد، همه نگران شما بودن.
 ولی من دوست داشتم شوهرم توی جمع باشه.

 آرش کمر خم شده اش را صاف کرد.
 صورتش را به سمت دالرای برگرداند و بدون هیچ مدارا کردنی گفت:

 بگیری. _احترام به بقیه، بنِد بودن من نیست که بخوای نادیده ش
صبحانه  شام و ناهار و  ساعت کنار بقیه  سر  شم؛ هر روز  شم، چه نبا من چه با

 ت رو می خوری.
 دالرای با کف هر دو دست روی زانوهایش کشید.
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سته تا  ش شه ای ن صطبل گو ست که تمام مدت همین جا بیرون ا او چه می دان
 حال او خوب شود!

دلش از پریشان شدن او سخن می  باید زبان باز می کرد و از بی قراری افتاده به
 گفت؟

شته می  ساب بی احترامی گذا شه، باز رو ح ضی کارامون اگه بی علتم با _بع
 شه.

گاهی من نیسررتم، شرراید بعدازظهرا برم مطب دوسررتم تو شررهر و با مدرکم کار 
 کنم.

 نمی شه که نری هم سفره و هم پیاله ی بقیه نشی چون من نیستم.
 گفت:دالرای نفس عمیقی کشید و 

 _چشم رعایت می کنم.
 سر به زیر شدن این دختر هم چون سرکشی و لجاجتش، به دل می نشست.

 می دانست کی لب به سخن بگشاید و کی خاموش بماند.
 _پاشو برو بگو واست یه چیزی بیارن بخور.

 _دیگه بمونه واسه شام که شمام بخورین.
 به لبش نشست. با اصرار دالرای برای پر شدن معده اش، لبخندی گذرا

 _حتمًا می خوای تا وقت شام و تاریکی هوا رو همین علفا بشینی.
دالرای چرخشرری به گردنش داد و عسررلی هایش را روی نگاه خسررته ی آرش 

 میخ کرد.
 _اگه بودنم مزاحم تونه می رم.
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 آرش تابی به چشمانش داد و از جا بلند شد.
 کنار دهان اسبش گذارد:پشت شلوار را تکاند، کمی آب درون سطل ریخت و 

 _من با مزاحمم تعارف ندارم و زبون تو دهنم نگه نمی دارم.
 دالرای با زمزمه ای گفت:

 _می دونم.
 لبخند آرش عمیق تر شد و دست به جیب، جلوی پاهای دالرای ایستاد.

 _اگه می دونستی سؤال بیخود نمی پرسیدی.
 بین علوفه ها جونور زیاده.پاشو بریم تا تاریک تر نشده، چراغ همرام نیست و 

دالرای با طیب خاطر ایسررتاد و بعد از اطمینان آرش از تنها نماندن اسررب، به 
 سمت محوطه ی عمارت رفتند.

 _نفهمیدین کی بهش ذرت داده بود؟
آرش با سررر تکان دادن، جواب نان پز را که به همراه سررفره ی پشررمی پر از نان 

 به روبرو نگاه کرد. روی سرش؛ به سمت مطبخ می رفت، داد و
 _نه ولی می فهمم، هر چند مش موسی می گه شاید از رو بی حواسی بوده.

 دالرای هم منطقی می دانست.
قرار بر این شرد که علوفه ی اسرب ها قبل دادن، زیر و رو شرود تا مجدد بالیی 

 سر یکی دیگر نیاید.
صیلی که از نیاد ترکمن بودند و هدایت خان به همان  سب های ا نحو پرورش ا

 شان داده بود.
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مسابقات میان اسب های اصیل دهات اطراف، هر ساله در روستای آن ها و به 
دعوت هدایت خان صررورت می پذیرفت و سررال نو باید آرش آن را احیا می 

 کرد.
 ماه منیر کنار در ورودی چشم انتظار دالرای نشسته بود.

 سرش را به آرنجش تکیه داده و چرت می زد.
 های دالرای به او هم سرایت کرده بود.نگرانی 

 _اون چرا اون جا نشسته؟ جای خواب جدیدشه؟
دالرای به روبرو نگاهی زد و با دیدن ماه منیر، آرام خندید و صرردایش را پایین 

 آورد:
 _تقصیر منه زابراه شده.

 آرش ابرویی باال پراند و گفت:
 _چرا تو؟

 یک چشمش را گرفت: دالرای به سمتش چرخید و موهای چتری اش روی
_بهش گفته بودم منتظرم بمونه که وقتی از پیش شررما برگشررتم، با هم بریم تو 

 اتاق ولی یادم رفت.
 آرش موذیانه و آرام پرسید:

 _چرا فراموش کردی؟
 دالرای هم می توانست موذیانه تر برخورد نماید:

 _فکرم پیش یاقوت بود، دلم نمی خواست طوریش بشه.
 سر آسودگی خیال زد:آرش نیشخندی از 

http://www.roman4u.ir/


 397 یغمای بهار

 _رقیب اسبت بود، ترسیدی بی یار مسابقه بمونی؟
 دالرای حرفش را کمی در دهان مزه مزه کرد و نجوا گونه زمزمه کرد:

 _رقیب قلبمه...
 گفت و به ُطرفه العینی از کنار آرش به پرواز در آمد.

 آرش مک ی کرد و قدم بعدی اش را با تعلل برداشت.
امش، دلش را به غوغا می کشرراند و م ل نسرریم از کنارش این دختر با همان آر

 عبور می کرد.
قدم بر می  مارت  نت روی سررنگفرش آجری محوطه ی ع تا مان م با ه آرش 

 داشت.
 سکوت و سکون حاکم را صدای حیوانات درون آغل می شکست.

 مسیر خود را به سمت پشت باغ کج کرد.
ست ماه منیر را لمس کرد و او از ترس ق الب تهی کرد، یک متر از جا دالرای د

 پرید.
 با دیدن دالرای، چشم بست و نفس هایش را بلند و پر صدا کشید:

_دختر داشتم عین خر مش حسن َسقط می شدم، چرا این جوری سر وقت آدم 
 میای؟

 دالرای به اصطالو ماه منیر خندید و گفت:
 مونی.گرما ن _بهت گفته بودم زود میام ولی نشد، می رفتی تو اتاق که تو این

 ماه منیر روسری سرش را گره محکم تری زد و خاک دامنش را تکاند.
 در همان حال گفت:

 _ما عادت نداریم یکی دیگه بادمون بزنه و تازه خودمونم واسش باد کنیم.
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 این جا نشستم دو تا شپش از تو سرم راه بگیره بره واسه خودش.
 دالرای با چشمان از حدقه در آمده گفت:

 شپش تو موهات داری؟ _مگه
 ماه منیر چشم باریک کرد و با چهره ای مچاله گفت:

 _هفته ای دو دونه تخم مرغ بر می دارم و موهام رو باهاش می شورم.
 بچه تر که بودم، تو سرم لونه کرده بودن.

 از موهای دختر خونه خشتی دیوار به دیوارمون اومدن.
وم می داد، مال من شپش رو هر کی واسش قشون قشون خواستگار پیغوم پسغ

 شپش َملق می زد.
 دالرای دستش را گرفت و با خود همراهش کرد.

 در خانه را باز کرد و وارد شدند، در همان حین پرسید:
 _خب چی کار کردی؟

_هیچی، شب به شب مادرم گوشه حیاد؛ نخ بین دندونه های شونه ی چوبی 
 می رفتن.می بست و با همون انقد بین موهام می کشید که 

االن دیگه موهای من ندارن ولی بعضی از بچه های ته ده که دست شون خالیه 
 و هیچی ندارن، موهاشون دختر و پسر شپش و تن شون کک داره.

 دالرای وارد اندرونی خانه شد و با ناراحتی لب زد:
 _خیلی بده، باید بگیم خان یه درمون واسشون پیدا کنه.

 اس بقیه هم می رن.اگه مدرسه بیان تو تن و لب
 ماه منیر سرکی به سمت اتاق ایراندخت کشید و گفت:
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 _همون که مو شونه کنن و بشورن، شپش و کک می رن.
 دالرای به سمت اتاق شان رفت که نسترن صدایش زد.
 به پشت سرش نگاهی انداخت و با احترام پیش رفت:

 _سالم.
 هایش گرفت: نسترن لبخند مهربانی زد و دست دالرای را میان دست

 _سالم دختر، عروس شدی و قدم پات سنگین شده؛ دلم می خواست ببینمت.
 دالرای با شرمندگی گفت:

سته بودم که حال  ش صطبل ن صبح نزدیک ا _نه این چه حرفیه که می زنید، از 
 یاقوت روبراه بشه.

 نسترن به چهره ی کنجکاو ماه منیر نگاهی انداخت.
 د و صدایش را پایین تر آورد:سرش را به دالرای نزدیک تر کر

شتی که تا تاریکی  _به بهونه ی یاقوت رفتی یا دِل دل کندن از آرش خان رو ندا
 شب اون جا موندی؟

دالرای لبخند خجولی زد و چشررم هایش را به قالیچه ی ابریشررمی روی دیوار 
 دوخت.

 _به خاطر یاقوت رفتم، خان خیلی بهش عالقه دارن.
 را نوازشی کرد:نسترن روی دست دالرای 

 _آرش خان یه مقدار بد قلقه، ولی از وقتی از فرنگ اومده هوای همه رو داره.
 دالرای فقط سری تکان داد و نسترن دستش را کشید تا همراهش شود:

 _بیا بریم تو اتاق ما، پسرم بیدار شده.
 ما دو تا حرف بزنیم و اونم زن عموی بزرگش رو بشناسه.
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 و به ماه منیر گفت:دالرای سرش را چرخاند 
 _ماه منیر من می رم، تو برو پیش مادرت.

 ماه منیر راهش را به سمت در کج کرد:
 _چشم خانم جان، اگه کاری داشتی بسپر صدام بزنن زود میام.

 _باشه.
 نسترن دست دالرای را رها کرد و به سمت اتاق انتهایی راهرو حرکت کرد.

 دالرای را به داخل دعوت کرد.دستگیره را پایین کشید و با دست 
 دالرای وارد شد و از دیدن فضای زیبای اتاق به وجد آمد.

 گلیم های دستباف دایره مانندی که وسط اتاق به طرز زیبایی پهن شده بودند.
ضا را دو چندان کرده  شه و کنار با مخده های بلند و جلد مخملی، زیبایی ف گو

 بود.
 _خیلی اتاق قشنگی دارین.

 به خدمتکار دستور آوردن وسایل پذیرایی داد و رو به دالرای گفت:نسترن 
 _اینا رو خودم بافتم.

 _واقعًا؟
_آره خونه ی پدرم که بودم، دار قالی داشررتم و به خاطر عالقه م از دایه ای که 

 داشتیم یاد گرفتم.
_من خیلی دوست دارم یاد بگیرم ولی هیچ وقت اون جا میون جابجایی ییالق 

، نمی شد سراغ همچین کارایی برم. بیشتر اسب سواری می کردم یا و قشالق
 دوشیدن گوسفند و بز.
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نگفت که اسیر دست خانی بود که روزش را به شب و شب را به روزش گره می 
 زد.

 نگفت که پسرش خون او را در شیشه کرده بود تا کامی از او بگیرد.
 ن کرد.نگفت و رنج های کشیده شده اش را پشت چشمانش پنها

همان اندازه که آرش فهمیده بود، کفایت می کرد اما دروغ نبود این که سوسوی 
 ترس گوشه ای از دلش را تکان می داد.

 نسترن به سمت گهواره ی کنار تخت شان رفت و الیار را در آغوش گرفت.
 بوسه ی مادرانه ای روی گونه اش زد و با قلقلک دادن، بیدارش کرد.

 رو به پسرش، مشتاقانه گفت: با حفظ همان لبخند
 _اگه بخوای می تونم بهت یاد بدم.

دالرای در دل خدا را شررکر کرد که در این عمارت و حجم غریبگی اش، می 
 تواند روی کسی غیر از آرش هم حساب باز کند.

 _از خان اجازه بگیرم، اگه راضی بودن خیلی دوست دارم بیام بهم یاد بدی.
 الرای گرفت.نسترن الیار را به سمت د

 دالرای با چشمانی نور باران الیار را با احتیاد در آغوش گرفت.
 زیبایی اش به چشمان میشی رنگ ارث برده از مادرش و اخم های آرش بود.

 _روز به روز که بزرگ تر می شه، به عموش شبیه تر می شه.
 دالرای به پلک های باز الیار چشم دوخت.

 بود که نسترن را به خنده وا داشت. طوری با اخم به دالرای زل زده
 _گمونم به عموش حسادت می کنه از این که زن زیبایی نصیبش شده.

 دالرای گونه اش را به گونه ی الیار چسباند و او گره اخمش باز شد.
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 لبخندی زد و کلمات نامفهومی به زبان آورد.
 _خیلی دوست داشتنیه.

 _تموم زندگی منه.
 یار را میان دستش گرفت و بند بند شان را لمس کرد.دالرای انگشتان کوچک ال

باال و  بدقلق، لحظه ای دلش را چون موج  داشررتن فرزندی از آرش مغرور و 
 پایین کرد.

 فکرش را پس زد و الیار را که نق زدنش شروع شده بود، به نسترن برگرداند.
 نسترن پسرش را گرفت و گفت:

 بهش شیر بده. _دایه داره ولی دلم نمیاد کسی غیر خودم
امیربهرام گاهی اعتراض می کنه ولی می دونه کاری رو که دلم بخواد، انجام 

 می دم.
 _اگه خودت شیر داشته باشی که مشکلی نیست.

 چهره ی نسترن کمی گرفته شد و سر پسرش را به سینه چسباند:
 _برای هر بچه ای که به دنیا میاد، دایه می گیرن که بهش برسه.

 ه زیر پا گذاشت.رسِم و نمی ش
منم وقتی که تنها باشررم به الیار شرریر می دم، اگه عمه ببینه گالیه می کنه و به 

 امیربهرام می گه.
 دالرای با شنیدن نام ایراندخت، نگاه هایش را در ذهن مروری کرد و گفت:

 _گاهی باید پا روی بعضی رسم و رسومات گذاشت.
 کش را باال زد.نسترن الیار را محکم تر گرفت و موهای پسر
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 _من به خاطر امیربهرام حرفی نمی زنم.
 دالرای محتاطانه پرسید:

 _ازدواج تون اجباری بود؟
_نه از همون وقتی که امیربهرام قد کشید و پشت لبش سبز شد، حواسش بهم 

 بود.
 منم ازش خوشم میومد.

نهون از پبا این که رسم نبود بخوایم با هم راحت حرف بزنیم، ولی یکی دو بار 
 چشم بقیه کنار چشمه هم رو دیدیم.

 نسترن لبخند کمرنگی زد و چشم هایش را باال آورد:
 _نمی دونستیم هدایت خان فهمیده، بدجور امیربهرام رو نقره داغ کرد.

ستای  شد، اومد رو شت من رو ببینه ولی باألخره خودش یه روز غروب که  نذا
 برای امیربهرام خواستگاری کرد.باال که خونه ی پدرم اون جاست و من رو 

خدمتکار سینی چای و خرما را روی میز کوچکی گذاشت و با اجازه ی نسترن 
 از اتاق خارج شد.

 دالرای چشم از الیار نمی گرفت.
 _هدایت خان چطور بودن؟

 نسترن لباسش را مرتب کرد و الیار را روی پاهایش نشاند.
 شده. _آرش خان بین پسرا، خیلی شبیه هدایت خان

 کم حرف و جدی، هیچ کس جرأت نداشت روی حرف شون؛ حرف بزنه.
 ولی ظلم نمی کرد به رعیت، مساوات بین همه برقرار بود.

 _از عمه پرسیدم، گفتن شب که خوابیدن؛ صبح دیگه بلند نشدن.
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 مریضی داشتن؟
 _نه سالم و قبراق بودن، شب همه دعوت شام بودیم.

شون و دیدن هدایت خان صبح با داد و فریاد عمه بود ک ه همه ریختن تو اتاق 
 قلبش از کار افتاده.

 روزای بدی بود، امیربهرام درمونده و امیرحسین سرگردون بودن.
 خدا رو شکر آرش خان دل از فرنگ َکند و اومد.

 تدبیرش م ل پدرشه ولی می دونم که راضی به این موندن نیست.
 یان مشت گرفت.دالرای شاپرک رها شده در آسمان دلش را م

 آرزویی کرد و چشم بست، به امید این که شاید اجابت شود...
نسترن سینی را پیش تر کشید تا دالرای بتواند استکان کمرباریک شاه عباسی 

 اش را بردارد.
خرما را هم جلویش گذاشت و استکان چای خود را با فاصله از هیاهوی الیار، 

 نوشید.
نفت بودند که  در باز شرررد و ایراندخت در چارچوب در در حال گفت و شررِ

 ایستاد.
 _تو این جا چی کار می کنی؟

نسترن که از این تندی عمه اش حیرت کرد، الیار را از روی پایش برداشت و به 
 گهواره اش برگرداند و محتاطانه گفت:

 _عمه من خواستم که دالرای همرام بیاد.
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ش را به رخ نگاه نسررترن ایراندخت بدون هیچ گونه مالیمتی خط اخم عمیق تر
 کشاند و گفت:

 _کار اشتباهی کردی که توی خلوت خودتون این دختر رو راه دادی.
به امیربهرام تذکر داده بودم ولی یا به گوشت نرسونده یا تو محل به حرف بزرگ 

 این خونه ندادی.
نسترن زیرچشمی نگاه دوخته شده ی دالرای به زمین را دید، با دلی ریش شده 

 ین برخورد نادرست و تند؛ رو به ایراندخت کرد:از ا
 _عمه جان چه اشکالی داره با زن خان این خونه بشینم و پا شم؟

 می تونیم به جای گیس کشی، دوستای خوبی برای هم باشیم.
 _نسترن؟

 اهل حرف زدن روی حرف بزرگترت نبودی، یه روزه روی تو رو هم باز کرد؟
 نسترن بود. نگاهش به دالرای ساکت و مخاطبش

از وقتی از حمیرا شررنیده بود که دالرای در اتاق نسررترن می باشررد، به سرررعت 
 خود را رسانده بود که آن دو را از هم دور کند.

 دالرای بلند شد، به سمت گهواره ی الیار رفت.
سنجاق کوچکی  سری اش با  شت و به گوشه ی رو سکه ی طالیی که حلقه دا

 الیار گذاشت.وصل بود، در آورد و کنار سر 
 به سمت نسترن رفت و صورتش را خواهرانه بوسید و آرام گفت:

 _خیلی خوبی، اصاًل گذر زمان حالیم نشد.
 نسترن با افسوس به چشمان زیبایش نگاه متأسفی انداخت.

 _به منم، همنشینی باهات خوش گذشت.
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 دالرای پلک هایش را روی هم گذاشت و از او جدا شد.
، نیم چرخی زد تا بتواند از کنار ایراندخت عبور کند اما به طرف در اتاق رفت

 شانه به شانه اش ایستاد.
 _وقتی ازم بخوان همنشین شون بشم، بی ادبی می شه که جواب رد بدم.

اما اگه بودنم براشون مایه ی ننگ نیست، منم همین حس رو دارم و با اجازه ی 
 خان؛  می تونم به هر کجای این عمارت پا بذارم.

 حرفش را به اتمام رساند و از کنار عبور کرد.
 صدای ایراندخت بلند شد و پلک های دالرای لرزید.

 _وقتی ازت چیزی رو خواستم و اعتنا نکردی، فکر نکن ساده ازش می گذرم.
صرردایش به اندازه ای بلند بود که اگر کسرری غیر از آن ها در راهرو پیدایش می 

یشرران را بداند و آبروی دالرای به خطر شررد، بتواند کم و بیش اصررل حرف ها
 بیفتد.

 دالرای برگشت و لبخندی پر درد زد.
 _اونی که باید ُمهر بزنه پای پاکیم و من رو کنارش بخواد، شوهرمه که خواسته.

اگه شما من رو الیق نمی دونین، حرفی نیست ولی آبروی من؛ آبروی خودتونه 
 که با یه حرف می خواین به بادش بدین...

شی کوچکی که در دلش جا چ شدن خو شم گرفت و چرخید. دلگیر از خراب 
 گرفته بود، خود را به اتاق شان رساند.

http://www.roman4u.ir/


 407 یغمای بهار

سته  ش ستند و تلخی ن ست و به آن تکیه زد. خوشی ها در به رویش می ب در را ب
تِه فنجان قهوه، تنها چیزی بود که نصیب روزهای خوش نصفه و نیمه اش شده 

 بود.
 فت و خود را به کتابخانه رساند.تکیه اش را از در گر

 شاهنامه را برداشت و روی صندلی آرش نشست.
الی کتاب را باز کرد و با یادآوری روزهایی که با این کتاب ها خواندن را یاد 

 گرفت، حال خوبش را به نوشته های رستم نشان گره زد.
ملوک آرش که به تمام درخت های باغ سررر زده بود، در نهایت خود را میهمان 

 کرد.
برای اتمام حجت کردن رفته بود و این بار خودش باید قدم های برنداشررته ی 

 آن ها را بر می داشت.
 قندی برداشت و استکان چای را برداشت.

 ملوک که از این آمدن، دل نگران دالرای شده بود؛ نتوانست خود دار بماند.
 پرسید:

 _مادر چیزی شده که می خوای به گوشم برسونی؟
 بله ای گفت و ملوک دلشوره گرفت. آرش

 _دالرای کاری کرده که دور از شأنت باشه مادر؟
 _نه.

 جواب های تک کلمه ای آرش، فشارش را باالتر می برد.
 استکان چایش را بدون این که به آن لب بزند، کنار سماور زغالی اش گذاشت.

 _نصفه عمرم رفت، پس چرا با یه کلوم و دو کلوم؛ جواب می دی؟
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 آرش چای نیمه خورده اش را تمام کرد و به بالش تکیه داد:
 _حق ندارم دیدنت بیام؟

 ملوک با چشمانی توبیخ گر نگاهش کرد:
 _این جا خونه ی خودته که من ازش یه سقفی روی سرم دارم.

ولی می دونی که مو سررفید نکردم به غافلی و نادونی، تو اومدی چون حرف 
 داری.

 برادرزاده ت نیست. _حرف دارم ولی در مورد
 در مورد خودته، اومدم دنبال حرفی که بهت زدم.

 _کدوم حرف مادر؟
 آرش چشمانش را به نگاه سرگردان ملوک دوخت.

 _می خوام که از این جا بری.
 ملوک با شنیدن جمله ی شمرده و واضح آرش، سرش را پایین انداخت.

 زیر این آسمان فقط همین کلبه ی کوچک را داشت.
 مادر، اگه راضی به موندنم نیستی من بار می بندم و می رم. _باشه

آرش که متوجه سوفتفاهم ملوک شده بود، دستی روی ران پایش کشید و ادامه 
 داد:

_ملوک حرف این جا نموندنت نیسررت، حرف سررر اینه که عمرت سرروخت تو 
 این خونه ی ته باغ.

 ملوک با چهره ای درهم گفت:
 موندم به دل و خواست خودم بوده. _آرش، مادر من اگه این جا
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 آرش حرف آخر را اول زد:
نه این که شرررب و روز تنها کنج این خونه  ید اوالدت دورت می بود  با _االن 

 بمونی.
 ملوک نفسی گرفت و چین دامنش را با دست صاف کرد.

 _اوالد من شماهایین، از آب و ِگل در آوردم تون و دلم بهتون خوشه.
 خودت می دونی جات کجاست._تا وقتی هستم، 

شت برات، ولی می دونی که از کی دارم  سر نگذ مادری کردی و روزی بی درد
 حرف می زنم.

 یه عمر نگاه دزدیدناش رو دیدی و چشم روش بستی.
 حاال دیگه وقتش شده بری حتی واسه داشتن مونس سِر پیری.

 خودش را کمی جلو کشید:
و از آب و گل در اومدیم که بتونیم از _ماها دیگه اون قدر هیکل بزرگ کردیم 

 پس زندگی مون بربیایم.
 ولی تو بهتره بری سراغ آرامشت.

 ملوک اشک نشسته در کاسه ی چشمانش را با دستمالی گرفت.
 کسی ندانست چرا دل از مش حسین َکند و میخش را در همان عمارت زد.

 _کجا برم پسرم؟
 م.یه عمر حسرت رو دلش نشوندم و رو ازش گرفت

 االن با چه خجالتی برم سراغش؟
عمر ماها سررر اومده، چیزی نمونده به اشررهد گفتن و تو یه وجب جا قبر؛ جا 

 گرفتن.
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 آرش مصرانه ادامه داد:
قل  حدا به حرف من برو و  بار  یات می خوادت، این  ندازه جوون _اون هنوزم ا

 مونس تنهاییش شو.
هسررت که به دلش راه  مردی که یه عمر به پات می شررینه، ارزشررش اون قدری

 بیای.
می دونی که اگه این چند سررال پاش از در این خونه و عمارت کنده شررد، فقط 

 واسه خاطر چشم تو چشم نشدن با تو بود.
 گریه ی ملوک شدت گرفت و بر گور روزهای جوانی اش گریست.

 با هر نگاه مش حسین، دلش زیر و زبر می شد اما خود را به کوری می زد.
سباندن نان دید، آرش که ت سته ی ملوک را آماده ی چ ش ساس به غلیان ن نور اح

 گفت:
 _دیر شده و اونم دل چرکین شده ولی فقط یه اشاره الزم داره که سمتت بیاد.

بهت قبل عروسرری گفتم که می خوام بفرسررتمت که بری اسررتراحت کنی و 
 خستگی این همه سال ضبط و ربط ماها از تن و دلت در بیاد.

 حرفم موندم، آخر همین هفته می گم سید واسه خوندن خطبه بیاد. هنوزم سر
 از جایش به ضرب بلند شد و ملوک شوکه به قامتش چشم دوخت.

 محرم مش حسین می شد؟ به همین راحتی؟
 _آرش؟

 آرش در را باز کرد، هوا کاماًل تاریک شده بود.
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له عوض شررره، خودت رو واسررره این که بری خونه ی خودت و  _حرفم محا
 خانمی کنی؛ آماده کن.

این خونه هم همیشرره مال خودته، اگرم دلت نخواسررت جابجا شرری؛ بگو مش 
 حسین بار ببنده و این جا بیاد بمونه.

 کفش هایش را پوشید و ملوک را با ُبهتش تنها گذاشت.
 چیزی تا وقت شام خوردن نمانده بود.

 کمی دلش ضعف می رفت اما جدی نگرفت.
 د را به ساختمان اصلی عمارت رساند.با قدم هایی بلند خو

چراغ های نفتی روشررن شرررده بود و بهارخواب جلوی عمارت با نور آن ها، 
 روشن تر به نظر می رسید.

 _سالم خان.
 _سالم مشتی، یاقوت چطوره؟

 مش موسی لنگان خود را به او رساند.
 لبخند گرمش همان دلخوشی و امیدی بود که حال اسبش خوب است.

 رحال و قبراق واسه یه سواری گرفتن و مسابقه رو بردن._دوباره س
 آرش لبخندی زد و دست روی شانه ی مش موسی قرار داد:

_خیلی زحمت کشیدی، اگه علت مریض شدنش رو نمی دونستم؛ شاید تلف 
 می شد.

 _عمرش به دنیاست، هنوز ُکره ازش نگرفتی که بتونی جایگزینش کنی.
 طرف در رفت.آرش تشکر دوباره ای کرد و به 

 باز کرد و چراغ گردسوز نزدیک در را برداشت.
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مسیر روشن تر شد، این بی برقی را مدیون بی کفایتی مسئولین رده باالی کشور 
 می دانست.

 دو سه ساعتی می شد که دالرای را ندیده بود.
 ترجیح داد کمی بین خودشان فاصله بیندازد.

بودن شان مدام کنار یکدیگر، راه به دل هر دو مصداق پنبه و آتشی شده بود که 
 جایی می برد که آرش از آن فراری بود.

 در اتاق را آهسته باز کرد، اثری از دالرای نبود.
 ابروهایش باال رفت و در را پشت سرش بست.

 روبروی کمدش ایستاد و به دنبال لباسی راحت تر، سرش را در کمد فرو برد.
شت  ساله اش، عادت ندا شت  با لباس خانگی جلوی دیگران حتی به عادت ه

 مادرش ظاهر شود.
 پیراهنی برداشت و مشغول تعویض لباسش شد.

باید فردا حمام را برایش گرم می کردند تا بوی اسرررب و علوفه از تنش خارج 
 شود.

 روبروی آیینه ایستاد و دکمه های لباس را بست.
شلوارش را هم در بیاورد  شغول باز کردن کمربندش بود تا  شم م اما با دیدن چ

 های بسته ی دالرای، دستش روی سگک کمربند ماند.
شلوار جدید را روی تخت پرت کرد و با دستانی که به کمرش قالب شده بود، 

 به آن سمت زل زد.
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دالرای روی صررندلی در حالی که شرراهنامه را در آغوش گرفته، به خواب رفته 
 بود.

 چهره اش در خواب و بیداری غرق آرامش بود.
 به همان سمت رفت و روی دو پایش نشست.

 روسری اش شل شده و موهایش روی پیشانی اش را پوشانده بود.
ست موهای زنش را کنار بزند و بگوید  صطبل که نمی توان شت از ا هنگام برگ

 چشم هایت را از من نگیر.
اما در اتاق مشترک شان می توانست کمی از آن حس های تازه شکوفا شده اش 

 دالرای را ِاحیا و تکرار کند. در کنار
 دستش باال آمد و موهای او را دانه به دانه میان انگشتانش لمس کرد.

 دالرای تکانی خورد و کمی در خود جمع تر شد.
شتر پیچید، و آرش هم به همان اندازه تمایل  ستانش به دور کتاب قطور هم بی د

 داشت او را در آ*غ*و*ش بفشارد.
ستش، موهای  ستش؛ با کنار د شانی دالرای را عقب راند و ادامه ی حرکت د پی

 با باز شدن چشم های دالرای، متوقف شد.
دالرای چشررمانش را یک بار به خیال از بین رفتن َتوهم چهره ی آرش، باز و 
شده  ضافه  صویر روبرویش از بین نرفت و لبخندی هم به آن ا سته کرد اما ت ب

 بود.
 ندلی جلو کشید.نگاهی به حالتش کرد و خود را با ص

ست و او را وادار به  ش شانه اش ن ست آرش روی  شدن بود که د در حال بلند 
 ماندن در همان حالت کرد.
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 دالرای کتاب را پایین کشید و روی پایش گذارد:
 _ببخشید روی صندلی خوابم برد.

 آرش پرسید:
 _سند ُبنچاق داره؟

 دالرای با تعجب پرسید:
 _چی؟

 آرش با حفظ حالتش گفت:
 صندلی رو می گم، بنچاقش به اسم منه؟_

 دالرای لبخندی زد.
 آرش با چشمانش به کتاب اشاره ای زد:

 _اولش خوابت برد یا وسطاش؟
 دالرای خندید و گفت:

شمام  شد که چ شبم َمزید علت  صفحه ش رو خوندم ولی کم خوابی دی _چند 
 سنگین شن.

شت و دالرای را صندلی گذا سته های  ستانش را روی د به همراه آن به  آرش د
 جلو کشید.

 _وقتی من هستم، چشم نبند...
جمالت َترکش واری که از ایراندخت شررنیده بود، با همین یک جمله ی کوتاه 

 و لحن جدی آرش از خاطرش پاک شد.
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نگاهش را به چشمان پر از حرف آرش گره زد تا شاید کمی به عالقه ی پا گرفته 
 میان شان بتواند دامن بزند.

سکوت  اما آرش شانی دالرای نهاد و در  سریع، لب هایش را روی پی با حرکتی 
های دالرای  نه  که روی گو های ریز و خوش رنگی بود  ته  گل بو ظاره گر  ن

 خودنمایی می کردند...
 تقه ای به درد خورد و نگاه آن دو از هم جدا شد.

 آرش روی پاهایش ایستاد و دستور آمدن داد.
شید ستگیره را پایین ک شت  جالل د شتن، از همان پ اما بدون قدمی پیش گذا

 در؛ منتظر اجازه ی آرش بود تا حرفش را بزند.
 _چی شده؟

 جالل با همان سر پایین افتاده، گفت:
 _تو ده باال دعوا شده خان.

آرش با خشررم دندان هایش را روی هم فشرررد تا کالمی نگوید و ضررعفی روی 
 خان بودنش ننشیند.

ود در چند لحظه ای که در کنار دالرای می تمام آرامشررش خالصررره شرررده ب
 گذراند که آن هم به هر بهانه ای به خشم و غضب او ختم می شد.

 _سر چی به جون هم افتادن؟
 جالل با ناراحتی سری تکان داد و گفت:

 _اکبر سر نوبت آبیاری زمیناش با محمدتقی بح ش باال گرفته.
 .فامیل محمدتقی با چوب و چماق سراغ اکبر رفتن
 من که ندیدم اما می گن آش و الش شده بدبخت.
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 یکی با چوب تو سرش زده، اونم همون جا کنار َنهر آب از هوش رفته.
 آرش به سمت کمد رفت تا شلواری بردارد که مناسب سر زمین رفتن باشد.

 با آن شلوار تنگ نمی شد پا به پای آن ها قدم بردارد.
 _دکتر بردنش؟

 داد و گفت:جالل آب دهانش را قورت 
 _اونا که دکتر ندارن خان، یکی سرش رو با آب چاه شسته و با پارچه بسته.

 آرش با خشم به سمت در چرخید و فریاد زد:
 _کدوم احمقی زخم تازه رو با آب شور چاه می شوره؟

 جالل ترسان پاهایش را جفت هم کرد.
 آرش شلوار را برداشت و برای تعویضش رو به جالل گفت:

امین جیپ رو روشررن کنه، منم لباس عوض کنم و کیفم رو بردارم؛  _برو بگو
 میام.

 جالل چشمی گفت و در را بست.
 دالرای با رفتن جالل، از روی صندلی بلند شد و کتاب را سر جایش برگرداند.

 به طرف آرشی رفت که در حال عوض کردن شلوارش بود.
 _خان این وقت شب خطرناک نباشه که می رین.

 شلوار را باال کشید و کمربندش را هم از کمر رد کرد و بست.آرش زیپ 
 به سراغ کیف پزشکی اش رفت و وسایلی دم دستی درونش قرار داد.
 _هیچ طوریم نمی شه، برم ببینم اون بیچاره رو به کشتن نداده باشن.

 یه مشت احمق بی فکر همیشه همه جا پیدا می شن.
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 نداخت.دالرای نگران نگاهی به پنجره و هوا ا
 آرش به طرف در رفت و قبل از خارج شدن برگشت.

 نگاه نگران دالرای را نمی توانست پاسخ دهد اما با صدایی آرام لب زد:
 _بیدار بمون تا برگردم...

رفت و دالرای پلکی زد، دعایی زمزمه کرد و آرش را به خدایی سررپرد که او را 
 سر راهش قرار داده بود...

**** 
 شستشو داد و بانداژ کرد.آرش محل زخم را 

 _محمدتقی کجاست؟
سیدگی به جراحتش  شغول ر سیده و در خانه ی محقر اکبر م از لحظه ای که ر

 شده بود، کالمی سخن نگفته بود.
صدای  شان، با  شناخت  سر و کله زده بود و می  امین که مدتی با این آدم ها 

 محکمی جوابش را داد:
 _بیرون وایستاده خان.

 باند سفید را زد و برادرش را صدا کرد:آرش گره روی 
 _امیرحسین؟

 امیرحسین که همراه آن ها آمده بود، به سمتش رفت و کنار پایش نشست.
 _بله آرش خان؟

سم نبود. هر چند که برای آرش  صدا نمی زد، ر میان جمع هیچ گاه او را برادر 
 چندان تفاوتی نداشت.
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سته همراه با یه  سراغ محمدتقی، َکت ب صبح_برو  ستینش عمارت که   نفر بفر
 فردا تکلیفش روشن شه.

 امیرحسین نگاهی به سر باندپیچی شده و رنگ زرد اکبر کرد و ایستاد:
 _چشم االن راهی شون می کنم.

 آرش به زیلوی پهن شده زیر پایش نگاه دوخت.
 پسر نوجوان اکبر با سینی کهنه ای استکان چای برایش آورد.

 یرایی مون چیزی جز این نیست._ببخشید خان، وسیله ی پذ
 آرش استکان را برداشت، بی حرف جرعه ای از آن خورد و بلند شد:

 _حواست به زخم باشه، نبینم دوباره با آب چاه بشورید.
 مگه آب شیرین ندارین؟ نهر به اون بزرگی آب شیرین داره، سخته برین؟

 مخاطبش پسر اکبر بود که پشت لبش تازه سبز شده بود.
 لی به پدرش نگاه غمگینی کرد و گفت:احمدع

_من اون جا نبودم خان، آقام که سررر زمین می ره من باید این جا مواظب مادر 
 و خواهرم باشم.

 _اون دیگه سن بازنشستگیش داره می رسه، مرد خونه تویی.
صدای  زن اکبر که گوشه ای خود را با چادر رنگ و رو رفته ای پوشانده بود، با 

 ضعیفی گفت:
شیر _آ ست تنها نمی تونم هم دیگ بار بذارم و  ضه، د قا جان دخترم اکرم مری

 بدوشم و مراقب اونم باشم.
 احمدعلی پیش من می مونه که کمک دستم باشه.
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 آرش با اخم های در هم پرسید:
 _مریضیش چیه؟

 صدای زن اکیر ضعیف تر شد و با بغض گفت:
 قص بود._زمین گیره آقا جان، از موقع به دنیا اومدنش نا

آرش کیفش را به دسررت امین داد، رو به احمدعلی کرد و سررراغ خواهرش را 
 گرفت.

شت و او  صل بود، از میان اتاق بردا احمدعلی حلبی کوچکی که نخی به آن و
 را به اتاق کوچکی که کمتر از دخمه نبود، برد.

 آرش سرش را کمی خم کرد تا بتواند از درگاه در رد شود.
 یاد، رطوبت گرفته؟_این جا بوی نا م

شمش روی نگین های خاموش اکرم  شن کرد و چ ضای اتاق را رو احمدعلی ف
 ثابت ماند.

ست کردیم ولی دیوارا  شت در شد، با ِگل و خ سقفش خراب  _این جا یه بار 
 خیس کشیدن.

 وضعیت رقت انگیزشان، نگاه متأسف و ناراحت آرش را در پی داشت.
 _دکتر نبردینش؟
سر به ست و پایی نمی زد؛ تا االن همین جا  _نه آقا، از  دنیا اومدنش که هیچ د

 م ل یه تیکه گوشت مونده.
ست اما  ست جبران کند، دلش فرار کردن می خوا عقب ماندگی ها را نمی توان

 امروز وظیفه ی سنگینی روی شانه هایش بود.
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سمانی  شد ج ست و لحاف کهنه را عقب زد، این دختر حداقل با توجه به ر ش ن
 ازده سال را داشت.اش؛ دو

ضعیف ترش، حالش را  ضعیف و نفس های  ست گرفت، نبض  مچش را در د
 خراب تر کرد.

_به مادرت بگو هر روز واسرره چند دقیقه بلندش کنه و مواظب باشرره پشررتش 
 زخم بستر نگیره.

 می گم یه روز راننده بیاد، تو رو همراه مادر و خواهرت شهر برسونه.
اق ه، شاید بتونه جلوی مریضی بیشترش تو این اتیه معاینه دکتر متخصص بکن

 رو بگیره.
احمدعلی لبخندی زد، دلش برای خواهد کوچک ترش می سوخت و کاری از 

 او بر نمی آمد.
شده بود اما  شت  ستش م شنیده و د سایه به مادرش را  بارها طعنه های زنان هم

 با دست و بال خالی، نه توان دفاع داشت و نه جان حمایت.
 ز روی دو ُکنده ی زانویش برخاست و جلوتر از او خارج شد.آرش ا

 همه کنار در سرپا منتظرش بودند.
 امیرحسین به سمتش آمد و در گوشی حرفی را به او منتقل کرد.

 آرش باشه ای گفت و از اکبر و خانواده اش خداحافظی کرد.
 _زنش کنار جیپ نشسته و از جاش تکون نمی خوره.

فت یپ ر به طرف ج ماشررین آرش  تایر  به  یان خود را  با چهره ای گر ، زنی 
 چسبانده بود و زاری می کرد.
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 هیچ دردی برایش باالتر از تحمل دیدن اشک زن ها نبود.
 همراه با سه مرد به سمت او رفت و صدایش رسا و بی خش بود:

 _چرا به تایر ماشین دخیل بستی؟
 زن با صدای آرش سر بلند کرد و از جایش بلند شد.

 چادرش را بیشتر روی صورتش کشید و ناله اش بلند تر شد:
 _آقا جان تو رو به هدایت خان از سر اون محمدتقی دربدر بگذر.

 نفهمی کرده، یه از خدا بی خبر دیگه تو سر اکبر زده.
 ما بی سرپرست می مونیم، سایه سر منه آقا.

 .رش را از هم باز کندبه گریه اش ادامه داد و هیچ دستی قادر نبود پیوند ابروان آ
_یه شررب بی سررایه سررِر بی عقلت سررر کن، فردا تکلیفش مشررخص که شررد؛ 

 پیداش می شه.
 اگه اکبر ازش به ژاندارمری شکایت کنه، سر و کارش با زندونه.

 زن محمدتقی به صورت چنگ می زد و دست از ناله کردن بر نمی داشت.
 ی زد که زودتر راه بیفتد.آرش از کنارش عبور کرد و با سر به امین اشاره ا

 _آقا تو رو به مادرت، بزرگی کن و نذار تو زندون بیفته.
شون  شت  ضبط و ربط کنم که حرف پ سر ندارم، چهار تا دختر رو چه جور  پ

 نپیچه؟
 آرش دستش را به در ماشین گیر داد و گفت:

 _اگه کس و کاری دارین بگو شب بیاد که تنها نمونید.
منتظر بمون تا فردا، اگه شرکایتی هم نباشره واسره کف در مورد محمدتقی هم 

 پاهاش از حاال یه فکری بکن.
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 روی صندلی نشست و در را بست.
 امین استارت زد و جیپ را به راه انداخت.

 امیرحسین سرش را از عقب جلو آورد و رو به برادر بزرگش گفت:
 _داداش می خوای فلکش ببندی؟

 آرش بدون هیچ انعطافی گفت:
 رین کاریه که واسه یه قلدر و یقه ی مظلوم بگیر، باید انجام بشه._کمت

 امیرحسین خودش را عقب کشید و تکیه اش را به پشتی صندلی زد.
 چشم روی هم گذاشت، باز هم آرش توانست مسئله را حل کند.

روزهای نبودن این برادر، امیربهرام میان کشررمکش روزانه ی گوشرره و کنار و 
 بود.رعایا؛ گیر کرده 

 باید به زودی برای ادامه ی درسش با او مشورت می کرد.
 با رسیدن شان آرش از ماشین خارج شد و دست هایش را با تمام قوا کشید.

 تمام روزش پس از عروسی اش، حتی لحظه ای آرام و قرار نداشت.
 شانس آورد که میهمانان شان صبح َعَلی الطلوع عمارت را ترک کردند.

 ت حرف دارم._داداش من باها
 آرش گردنش را با دستش گرفت و ماساژ داد.

 _در مورد چی؟
 امیرحسین خود را به او رساند و متفکر لب زد:

 _واسه درسم.
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سین گرفت و به چهره ی برادرش دقیق  ست امیرح شت، کیفش را از د آرش برگ
 شد.

 _فردا بیا سر رفتن یا موندنت با هم حرف می زنیم.
 ندیدیش؟امیربهرام امروز نبود، 

 امیرحسین سر تکان داد و به ساختمان عمارت زل زد.
 _صبح همراه سردار سمت شهر رفت ولی عصر برگشت.
 من که باهات اومدم، اون موند حواسش به این جا باشه.

 آرش به راه افتاد و امیرحسین هم پشت سرش حرکت کرد.
ه بود نشست دالرای تمام آن سه ساعت را پشت پنجره ایستاده و یا روی صندلی

 اما نگاهش را از در اصلی نگرفته بود.
فقط نیم سرراعت به اصرررار ماه منیر و به احترام حرف آرش، برای خوردن شررام 

 رفت.
 ایراندخت حتی نیم نگاهی به او نینداخته بود.

سپرد و سخنی جز تشکر  او هم فقط به صحبت میان امیربهرام و نسترن گوش 
 به زبان نیاورد.
 ها به عادت همیشه اش زود به خواب می رفت.ماه منیر شب 

 دالرای تخت را با وسواس دو بار مرتب کرد اما زمان نمی گذشت.
 با شنیدن صدای بوق، پا تند کرد و پرده را کاماًل کنار زد.

در را جعفر باز کرد و نور زرد رنگ چراغ های جلویی ماشررین، بین لب هایش 
 فاصله ای انداخت.
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دوخته بود تا باألخره آرش را دید که پیاده شررد و دسررت  منتظر به پنجره چشررم
 هایش را به سمت باال کشید.

 پرده را انداخت و گوشه ی تخت مأوا کرد.
صدای برخورد کِف کفش آرش با آجرهای بهارخواب  شنیدن  هر آن در انتظار 

 بود.
 چند دقیقه ای گذشت تا در اتاق شان باز شود.

 شد. آرش با در دست داشتن کیف، وارد
 چشم چرخاند و دالرای را دید که به سمتش رفت.

 _سالم خان، خسته نباشین.
 کیف دست آرش را از او گرفت.

 _سالم، مونده نباشی.
آرش به لگن آبی که روی میز گذاشررته بود، نگاهی انداخت و به همان سررمت 

 رفت.
 دالرای کنارش ایستاد و آب را روی دست هایش ریخت.

و دسررت هایش را با حوله ی روی دسررت دالرای، آرش تشررکر کوتاهی کرد 
 خشک کرد.

 دالرای آفتابه و لگن را برداشت و به سمت در رفت.
 _االن بر می گردم خان.

 ：آرش با تعجب به او و حرکات عجوالنه اش چشم دوخت و گفت
 _دالرای کجا می ری؟
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 دالرای سرش را چرخاند و پلک روی هم فشرد:
 _زود میام.

 را روی تخت رها کرد و دستانش را زیر سر گذاشت.آرش تن خسته اش 
 نمی دانست دالرای برای چه کار واجبی تنهایش گذاشت.

 غرق فکر بود و به روز خسته کننده ای که سپری کرد، می اندیشید.
 ثانیه ها کش آمدند و حوصله اش سر رفت.

 چشمانش هم خمار خواب شده و اختیارشان از دستش داشت خارج می شد.
 هایش نیمه باز بود که متوجه صدای لوالی در و باز شدنش، شد.پلک 

 دالرای سینی بزرگی به دست گرفته بود و با زانویش در را بست.
 به آرش لبخندی زد و به سمت تخت رفت.

آرش نیم خیز شرررد و با کنجکاوی به محتوای سررینی که روبرویش می دید، 
 چشم دوخت.

 اول شام بخورین بعد بخوابین._امروز هیچی از گلوتون پایین نرفت، 
 آرش خود را با آرنج دو دست عقب کشید و روی تخت نشست:

 _االن وقت خوابه، معده م پر باشه که خواب از سرم می َپره.
هار زانو  هایش را هم جمع کرد و چ پا ند،  خت کشرررا دالرای خود را روی ت

 نشست.
 سماجت را هم به چهره ش افزود:

 ولی شام رو باید بخورین._یه ساعت دیرتر بخوابین، 
 آرش به چهره ی بانشاد دالرای زل زد.
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ُسر خورد و  سینی پر و پیمان روبرویش  صورت دالرای، به  نگاهش از قرآ 
 ：پرسید

 _شام که خوردی به امید خدا؟
دالرای نان را از کنار دسررتش برداشررت و با شررادی زاِیُد الوصررفی که ناشرری از 

 ：گرمای حضور آرش بود، گفت
 می شه از آبگوشت حکیمه خاتون گذشت؟_مگه 

 بوش کل عمارت رو پر کرده بود، من خوردم.
 دالرای مشغول تریت کردن نان برای آرش شد.

 آرش سرش را به تاج تخت تکیه داد.
 _تنها بودی؟

 ：دالرای قاشق را باال گرفت و او را مخاطب قرار داد
 _ماه منیر بود ولی فرستادمش بخوابه.

 نجره منتظر موندم.بقیه ش رو پشت پ
 آرش چند درجه سرش را چرخاند و به چهره ی همسر یک روزه اش نگاه کرد.

 قاشق را از دست دالرای گرفت و سینی را جلویش کشید.
 _بخور.

 دالرای خود را کمی عقب کشید و نوش جانی آرامی گفت.
ا انتهآرش مشغول خوردن شد و به همراه سبزی تازه و دوغ، با لذت شامش را تا 

 خورد.

http://www.roman4u.ir/


 427 یغمای بهار

دالرای کل مدت با گوشه ی لباسش مشغول شده بود تا نگاهش به سمت آرش 
 کشیده نشود.

 آرش با خوردن کامل غذا، عقب کشید.
 _واقعا خوشمزه بود.

 دالرای ظرف شام را جمع کرد و با سینی خارج شد.

 آرش با  انگشت شست و سبابه پیشانی اش را فشرد.
 ه او نشان می داد.خستگی کم کم خود را بیشتر ب

چشررم ها و سرررش درد می کرد، نیاز به خوابی عمیق داشررت که با خوردن این 
 شام سنگین و چرب؛ باید در حسرتش می ماند.

 دالرای ظرف ها را به دست خدمتکاری سپرد و برگشت.
 وارد شد و چراغ گردسوز را روی میز گذاشت.

 د.به سمت آیینه رفت و روسری بلندش را از سر در آور
موهای بافته شده اش را باز کرد، روی شانه هایش ریخت و آرش چشم از او بر 

 نمی داشت.
ستش را با  شد. حس خوب دویده زیر پو سرش  دالرای متوجه خیرگی نگاه هم

 پلک پایین گرفتن، از چشمان آرش پنهان کرد.
آرش تکانی به خود داد و برای عوض کردن لباس های تنش، به سررمت کمد 

 رفت.
از این که دسررتش روی در کمد بنشرریند، دالرای باز کرد و با فرسررتادن  پیش

 موهای بلندش به پشت گوش؛ چوب لباسی ها را کمی جابجا کرد.
 آرش قدمی عقب گذاشت و دستانش را روی سینه به شکل صلیب قرار داد.
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 دالرای ربدوشامبری برداشت و آن را به سمت آرش گرفت.
 ابروهای آرش باال پریدند:

 این لباس واسه موقعی بود که اون طرف بودم._
 این جا نمی پوشم شون.

 دالرای با نوک زبان لبانش را خیس کرد، نگاهش را از ربدوشامبر نگرفت:
_شرراید هیچ وقت دیگه نشررد که برگردین، یعنی اینا رو هم نمی خواین هیچ 

 وقت بپوشین؟
 آرش نگاه خیره اش را از او برنداشت.

 _شاید رفتم.
دالرای کمی لرزش گرفت اما خود را نباخت و لبخندش را به روی آرش دست 
 پاشید.

 _پس یه شب بپوشین که اگه یه روزی رفتین، یادم بمونه که پوشیدین.
 آرش ربدوشامبر را از دستش گرفت و اسمش را تکرار کرد.

 دالرای نگاه مغمومش را از لباس به چشمان آرش داد.
 _هر جا برم، زنمم با منه...

 دالرای مردمک های چشمانش را روی لبخند آرش ثابت نگه داشت.
 ：دست آزاد آرش روی موهای دالرای کشیده شد و گفت

 _امروز پا به پام بودی، خسته شدی بخواب.
دالرای موهایش را از حصار دست آرش در آورد، روی میز خم شد و شعله ی 

 گردسوز را کم کرد.
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 لباسش بود. آرش پشت به دالرای مشغول در آوردن
 دالرای لحاف را باال برد و خود را به زیر آن کشید.

نه  باورش نمی شرررد روز اول زندگی شررران را این گو ته بود،  مام تنش کوف ت
 بگذرانند.

 آرش گره کمر ربدوشامبر را محکم کرد و خود را به تخت رساند.
 گوشه ی دیگر لحاف را باال کشید و روی خود انداخت.

 ：دالرای نشاند و با صدای گیج خواب گفت دستش را روی بازوی
 _ندیدی تو تنم.

 دالرای خودش را به آرامی چرخاند و سرش را کنار سر آرش گذاشت.
 ：به یقه ی باز ربدوشامبر که رسید، چشم گرفت و با پچ پچ گفت

 _نمی خواستم ببینم، فقط دوست داشتم بپوشین.
ز دیدن تن بی لباسررش؛ آرش لبخندش را فرو خورد، فرار چشررم های دالرای ا

 برایش بازی لذتبخشی بود که خواب را از چشمان سرخش می پراند.
دسرررت دالرای را زیر لحاف پیدا کرد، باالتر آورد و به صررورت طاق باز دراز 

 کشید.
سینه اش قرار  دست او را در فضای باز یقه ی لباسش برد و انگشتانش را روی 

 داد.
ای سررینه ی آرش و تپیدن قلبش؛ همان ته قلب دالرای در دهانش می زد، گرم

 مانده ی نا و انرژی اش را گرفت.
 آرش انگشتانش را البالی انگشتان دست یخ بسته ی دالرای قفل کرد.
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تجربه کردن و شریک شدن حس تازه اش با وجود دالرای، قلبش را به کوبیدن 
 به جدار سینه اش تشویق می کرد.

 وع کار رعیت رفت._امروز همه ی وقتم واسه رفع و رج
 تنها موندی، از فردا دستور ساخت مدرسه رو می دم که باهاش سرت گرم شه.
فشار کف دست دالرای با تصور سر و کله زدن با کودکان کم سن و سال، روی 

 سینه ی او بیشتر شد و آرش نگاه از سقف گرفت.
 چرخید اما دست دالرای را رها نکرد.

 فشرد و دل دالرای هم فشرده شد.دست راستش را روی پهلوی او 
 _چی تو چشماِت که رو زبونت نمیاد؟

 تیزبین و باهوش بود، سرانگشتانش روی پوست تن آرش به حرکت در آمد.
ست،  ساس و عقلش درگیر ا ست که نباید دل مردی را که با اح این زن نمی دان

 به لرز بنشاند؟!
 دستش را روی انگشتان دست دالرای ُسراند.

 و ابروهایش را سؤالی باال فرستاد. لمسش کرد
 دالرای سرش را به گوش آرش نزدیک کرد.

 ：زمزمه اش به جان آرش آتش انداخت
 _دلم با چی گرم بشه؟

سرخی و فرو  شده ی دالرای، باعث  ست جمع  ست مردانه اش روی د شار د ف
 رفتن سر انگشتان او در سینه ی خودش شد.

 _سربه سر یه مرد تازه نفس نذار!
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ای یک جمله را با شجاعت به زبان می آورد و جمالت دیگرش را با ظهور دالر
 خجالتش، می خورد...

 آرش سر دالرای را به خود نزدیک کرد و چانه اش را روی موهایش گذارد.
 _امشب خسته ای، خسته م...

 فرمان خواب داد و دالرای بی دغدغه به خواب رفت.
 آرامش فرا می خواند.رنگ حمایت آرش، نگاه ترسان او را به 

 محبتش کم اما حامی بودن را خوب بلد بود...
**** 

 _آرش این مردک چی کار کرده که صدای داد زدنش کل عمارت پیچیده؟
آرش معموال در زمان خوردن صبحانه اش، کالمی بر زبان جاری نمی ساخت 

 اما نگاه خیره ی ایراندخت باعث شد دست از خوردن بکشد.
دت این چند سرراله با گوشرره ی دسررتمال پاک کرد و با آرامش دهانش را به عا

 ：گفت
 _غلطی رو کرده که نباید می کرده.

 دیشب اگه دیر رسیده بودم، امروز یه جنازه رو دست مون بود.
ایراندخت با خونسردی استکان چای خود را در دست گرفت و سخنانش را بر 

 ：زبان جاری کرد
بشرره واسرره بقیه که بدونن نباید غلط  _پس بهتره صرردای داد و بیدادش درس

 اضافه بکنن.
 همه شون نون مفت خوردن و یاغی شدن.

 امیربهرام الیار را از آغوش همسرش بیرون کشید.
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بوسه ای روی موهایش نشاند و لقمه ی دست نسترن را که برایش پیچیده بود، 
 با لبخندی بدجنس گرفت.

 ：کلماتش، گفترویش را سمت مادرش چرخاند و با حرآ قاطی 
_من از همون روز اول کنار گوش خان بابا گفتم که به رعیت نون مفت و روی 

 اضافه نده، ولی یا محل نمی داد یا طبق معمول کار خودش رو پیش می برد.
ایراندخت با لذت به محبت میان پسر و برادر زاده اش نگاه انداخت با افسوس 

 ：از جای خالی همسرش صدایش را پایین آورد
_پدرت باهاشررون مدارا می کرد ولی تا وقتی زنده بود، رعیتش نمک به حروم 

 نبودن.
 از وقتی دستش از دنیا کوتاه شده، همه سر باال آوردن.

همه خدا رحمتش کنه ای به هم پاس دادند و نسترن لقمه ی دیگری هم گوشه 
 ی بشقاب امیربهرام گذاشت.

ک له ی دالرای کرد  گاهی حوا خت نیم ن ند به ایرا با خونسررردی و بی توجه  ه 
 محیط، مشغول خوردن ناشتایی اش بود.

می توانسرررت نیلوفر بازیگوش و خنده رو را روی آن صررندلی و در کنار آرش 
 ببیند.

باید به دنبال راهی می بود که بتواند روابط دو خانواده را بیشررتر از پیش کند، به 
 دل بستن آرش به برادرزاده ی کوچکش امید داشت.

زیرچشررمی نگاه خیره ی مادرش روی چهره ی دالرای را شررکار کرد و  آرش
 صبحانه اش را به اتمام رساند.
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 از جایش بلند شد و کلمه ی ممنون را رو به حکیمه خاتون بر زبان آورد.
 ：حکیمه لبخندی زد

 _نوش جان آقا، گوشت تن تون و قوت بازوتون باشه.
 ：فتامیربهرام به دعای حکیمه خاتون خندید و گ

 _آرش همین مدلی از پس من و امیرحسین با هم بر میاد.
اگه هر صربحانه و ناهار و شرامش هم گوشرت تنش بشره که دیگه از دروازه ی 

 اصلی هم تو نمیاد.
 ایراندخت با عشقی مادرانه به آرش زل زد.

 ：به حکیمه دستور داد
 شه.ا_برو بسپر روی آتیش، برای خان اسپند بریزن که چشم بد ازش دور ب

 _چشم خانم، االن می رم.
 حکیمه بیرون رفت و ماه منیر را پشت در دید که بی تابی می کند.

 ：صدایش را پایین آورد و گفت
 _مستراو راهش از تو سالن عمارت نیست، چرا به خودت می پیچی؟

 باز چیا رو با هم خوردی؟
 ：ماه منیر چهره اش را در هم برد و غرید

 دارم، سا ساعته پاهام خشک موند پشت در._من با دالرای کار 
 _زهرمار، زن خان رو با اسم کوچیک صدا نزن چشم سفید.

 ماه منیر سری بی حوصله تکان داد و از کنارش عبور کرد.
 آرش دست روی شانه ی همسرش گذاشت و لقمه ی دالرای در گلویش ماند.
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 نه می توانست خارجش کند و نه توان قورت دادنش را داشت.
 _دالرای صبحانه ت که تموم شد بیا اتاق کارم.

دالرای همراه با فرو بردن آب دهانش، به هر ضرب و زوری که بود؛ لقمه را هم 
 فرو فرستاد و نفسی کشید.

 _تموم شد.
 ：آرش نگاهی به جلوی او کرد و گفت

 _همرام بیا.
 دالرای بلند شد و با سری برافراشته پشت سر همسرش به راه افتاد.

 منیر را کنار در دید و خواست به اتاق خواب شان برود و منتظر او بماند. ماه
 آرش در اتاقش را باز کرد و خود را به میز رساند.

 کلید کوچکی از جیب شلوارش در آورد و کشوی میز را باز کرد.
 پاکتی را بیرون کشید، دالرای را دعوت به نشستن کرد.

شم د ست، منتظر چ ش صندلی ن شتان دالرای روی  وخت به پاکتی که میان انگ
 آرش تاب می خورد.

 دستش را جلو آورد و پاکت را کنار دست دالرای روی میز قرار داد.
 ：دالرای چشم به پاکت مهر و موم شده گرفت و آرام پرسید

 _این چیه؟
 ：آرش آرنج دو دستش را روی میز گذاشت و با تأمل گفت

شررتم که اون رو دسررت وکیل سررپردم _یه باغ دو روسررتا باالتر به اسررم خودم دا
 کاراش رو سر و سامون بده، صبح دستم رسوند.
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همچنان انتظار خوابیده در نگاه دالرای ادامه داشرررت که آرش تیر خالآ را 
 ：زد

 _االن به اسم زنمه...
 دالرای رسمًا الل شده بود و آرش شک داشت حتی او نفس بکشد.

ایی فراخ، خود را روی میز به لبخندی گوشرره ی لبش پدیدار شررد و با چشررم ه
 جلو کشید و لب زد:
 _نفس بکش دختر.

دالرای به دنبال اجازه ی او نبود اما با شدت نفس محبوس شده اش را آزاد کرد 
 و دم عمیقی گرفت.

 نگاهش که مجدد روی سند نشست، دست پیش برد و آن را برداشت.
 جلوی رویش گرفت، کمی باال و پایینش کرد. پرسید:

 به نامم زدین؟ _چرا
آرش چشم به انگشتری اش انداخت و نقش و رنگ چشمان دالرای را روی آن 

 دید.
سمت دالرای  شت و آن را به  سی بردا شتش چرخاند، خودنوی یک دور در انگ

 گرفت.
 _امضاف کن، با اون رسمیت پیدا می کنه.

 او قصد توضیح نداشت و دالرای قصد قبول کردن...
 از سرم و من نمی دونم چرا به اسمم زدین._خان این خیلی زیاده 

 آرش خودنویس را روبرویش یک دور چرخاند و فقط سخنش را تکرار کرد:
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 _امضاف کن.
دالرای که دسررت دراز مانده ی آرش را رصررد می کرد، خودنویس را از میان 

 انگشتانش بیرون کشید اما بند دستش گیر دست آرش ماند.
 سفت نگهش داشت.خودنویس در دستش لرزید اما 

 آرش با انگشت شست روی دستش را نوازش کرد و گفت:
 _امضاف کن که بگم علت این بذل و بخشش چیه!

 دالرای گفت:
 _نمی شه اول بگین بعد من پای این سند و برگه ها رو امضاف بزنم؟

آرش مچ دسرررت دالرای را رها کرد و با ابروان باال برده جواب نگاه دالرای را 
 داد.
 _نه.

دالرای لبانش را روی هم به حرکت در آورد که اصررطکاک میان شرران از بین 
شده بود که مهلت  برود و زبان باز کند اما نیروی جاذبه انگار روی لبانش پیاده 

 و مجال سخن پیدا نکرد.
 ناگزیر برگه ها را بیرون کشید و به تک تک شان نگاه کرد.

 چار به دنبال محل امضاف گشت.بوی نو بودن برگه ها به مشامش رسید و به نا
شد، با نارضایتی درون پاکت قرارشان داد و روی میز به سمت  کارش که تمام 

 آرش هل داد.
صاحب داره و تو همین  ست که می خوای بهم برگردونی، اون باغ  _مال من نی

 روزا با اسب خودت می ری از نزدیک می بینیش.
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شرررب با هم بودن نبود که چه  دالرای متفکر بود، علت این توجه آرش به یک
بسیار دخترانی که می توانستند شب های او را به اسم خان و بزرگ ده بودن گرم 

 کنند و آب از آب تکان نخورد.
 سرش را باال آورد و دو دو زدن چشمانش را آرش دید و از جا بلند شد.

 میز را دور زد و کنار صندلی که دالرای روی آن نشسته بود، ایستاد.
 خود را خم کرد و کنار گوش دالرای به آرامی لبانش تکان خورد: کمی

 _تو بذارش پای رشوه که به زنم دادم.
دالرای به موازات صورت مردانه ی آرش با ته ریش کمرنگی که روی صورتش 

 دیده می شد، سرش را چرخاند.
 آرش با هر جمله اش او را گیج و درمانده تر می کرد.

شینی نک شم هم از نگاه آرش عقب ن سانتی تکان نداد؛ چ رد، حتی تنش را هم 
 او نگرفت.

 دالرای با استیصال گفت:
 _رشوه برای چی؟

 آرش لبانش را به لب های خشک و برهوت دالرای نزدیک کرد.
 بی مرز و فاصله جمله اش را برای دالرای هجی کرد:

 _واسه این که برای زنم آرش باشم نه خان...
رفتن نداشتند، مدام از گوشه ای به گوشه ی دیگر دل مرغان مهاجر جایی برای 

 دالرای پر می کشیدند.
 سر آرش پایین نیامد اما صورت دالرای باالتر کشیده شد.
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ستش را به پیراهن مردانه ی آرش  شان که به آغوش هم رفتند، دالرای د لب های
 رساند و در مشت فشرد.

صار این گرمای  سته اش؛ رها آرش با مک ی طوالنی، خود را از ح ش به جان ن
 کرد.

 با سه قدم بلند خود را به در اتاق کارش رسانید و خارج شد.
 هوا گرم تر شده بود یا گرمای تن آرش روی لباسش مانده بود؟!

برای عاشررق شرروهرش بودن رشرروه گرفت و دلش برای رفتن به دنبال آرش، بی 
 قرار تر...

 زد تا عطشی که آرش به دستی روی روسری اش کشید، باید با کسی حرف می
 جانش انداخت تا دیگر دلش هم با او مدارا نکند؛ خاموش شود.

که این آتش او را نسرروزاند، که فقط شررعله ای فروزان به زیر تلی از خاکسررتر 
 بماند و کسی آن را باد نزند...

 ایستاد اما پاهایش سست شده بودند، باید با مردش چه می کرد؟
ی کرد و خودش به دنبال شنیدن سخنی از زبان دختری او را از دل بستن منع م

 ایلیاتی بود؟
این مرد خان نبود، شرررک نداشرررت آرش سررراحری بود در لباس خان که می 

 توانست روی سر انگشت تو را به هر ساز کوک و ناکوکش برقصاند...!
 ضربه ای کوتاه به در خورد و بی هیچ اجازه ای، در باز و ماه منیر پیدایش شد.

 گ آب و لیوانی در دست داشت.ُتن
 _سالم دختر، چت شده؟
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شت تا اثر مهر آرش را هیچ کس نتواند از روی  ست روی لبانش گذا دالرای د
 لبانش به یغما ببرد.

 آرام گفت:
 _چیزیم نشده.

 ماه منیر جرعه ای آب در لیوان ریخت و به سمتش گرفت:
 کوزه بیارم._آقا گفت هر کاری دارم بذارم زمین و واست آب سرد از 

می گفت تشررنگی کالفه ت کرده و آب گرمی که تو اتاق تون مونده، حالت رو 
 بد می کنه.

ستد و  شانی اش به بلندای دماوند بود که ابروانش را باال بفر دالرای دیگر نه پی
 نه چشمانش گشاد تر از این حد می شد.

 دالرای چسباند.ماه منیر لیوان را روی میز قرار داد و دستش را به پیشانی 
 لحظه ای نگهش داشت و با حیرت گفت:

 _تو چقدر داغی، هوای اتاق تون که خوبه. بذار پرده رو کنار بکشم.
 الی پنجره رو وا می ذارم که هوا بیاد تو اتاق.

شطرنج حرکتش  شاه  شید، بازی جدیدی بود یا  ست روی گونه اش ک دالرای د
ماندن در این چهار دیواری را را شررروع کرده بود که دیگر دل کوچکش تاب 

 نداشت؟
 ماه منیر پنجره را باز کرد و از آن جا به محوطه چشم دوخت.

 با حسرت گفت:
_به دلم مونده بود یه بار از این جا به همه نگاه کنم و ببینم چرا آقا همیشرره این 

 جا دست به کمر سیخ وایمیسته.
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 به سمت دالرای چرخید و دستی روی سرش زد:
 ه تو برسم، دارم ادای آقا رو در میارم!_اومدم ب

 لیوان آب را باال گرفت و دالرای لبان به هم چفت شده اش را کمی باز کرد.
خنکی آب حریص ترش کرد و شرریار میان لبانش باز تر شررد و آب را تا ته سررر 

 کشید.
 ماه منیر لبش را گاز گرفت و لیوان به دست، پر از تردید پرسید:

 ی شدی؟_خدا مرگم بده، جن
 آب بازم هست، چرا م ل ندیده ها آب می خوری؟

دالرای که طعم خرمالو به زیر زبانش نشررسررته و عطر بهارنارنج در بینی اش 
 پیچیده بود، لبخندی زد و با برداشتن پاکت؛ گفت:

 _تشنه م بود.
ماه منیر که سررر از احواالت عجیب و غریب دالرای در نمی آورد، لبانش را به 

 ش داد؛ شانه ای باال انداخت و گفت:سمت پایین ک
 _انگاری آقا حق داشت، آب نمی آوردم که تلف شده بودی.

 دالرای پاکت را به سینه چسباند و با خوشی نشسته در جان و دلش، نجوا کرد:
 _تلف می شدم اگه نمی گفت...

ماه منیر تنگ آب را به همراه لیوان برداشت و سؤالی به چهره ی از هم باز شده 
 دالرای زل زد. ی

دالرای که سنگینی نگاه او را حس کرده بود، پاکت را پایین کشید و با تکان سر 
 معنای نگاهش را جویا شد.
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 ماه منیر گفت:
 _می ترسم رو زبون بیارم و توبیخ شم.

 _چی رو؟
_همین حال و روز تو رو، اگه با یکی ازش حرف بزنم؛ خودم رو می فرسته داُر 

 المجانین!
خندید و به سررمت در رفت. باید رشرروه ای را که گرفته بود، در جایی دالرای 

 پنهان می کرد و م ل حریم خودش؛ آن را هم حفظ می کرد.
 ماه منیر هم پشت سر او قل هوالله خواند و به سمتش فوت کرد.
 دالرای به اتاق خودشان می رفت که یکی از خدمتکاران را دید.

 اش را بر زبان آورد: به سمتش رفت و با مالطفت خواسته
 _می شه برام یه کتری آب جوش بیاری؟

 همان دختر بله ای گفت و به سمت مطبخ رفت.
 ماه منیر پرسید:

 _آب جوشونده واسه چی می خوای؟
 دالرای برگشت و گفت:

 _یه کم داروی گیاهی می خوام بخورم، آب جوشیده الزمه.
 ه سر راهت._یه وقت حالت بد نشه که آقا من رو قربونی می کن

 دالرای سری باال گرفت و نه بلندی گفت.
 ماه منیر به سمت مطبخ رفت و دالرای راه اتاق خود و آرش را طی کرد.

در را که پشررت سرررش بسررت و رد پایی از هیچ کس در خلوتش نیافت، نگاه 
 بلوری اش را به در و دیوار اتاق داد.
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بخانه برد و میان سررند را با کمی سرررک کشرریدن به دو طرفش، به سررمت کتا
 شاهنامه قرارش داد.

می دانسررت کسرری به جز آرش، دسررت به کتاب های موجود در کتابخانه نمی 
 زند.

باید به دیدن عمه اش می رفت و شررادی اش را به او می نمایاند تا خیالش از 
 زندگی او راحت شود.

شال  شه ی  شت و گو شده ی گیاهان دارویی بردا شک  چند پر از برگ های خ
 بلندی ریخت و گرهی به آن زد.

به مطبخ رفت، کتری آب جوش را دسررتگیره ای گرفت و از سرراختمان عمارت 
 خارج شد.

با گرما و تیزی ی  یان بود و خردادی که  پا به  هوای اردیبهشرررت ماهی که رو 
 تابش خورشید، راه را برای حضورش باز تر می کرد.

، برایش سررری تکان دادند و تعدادی از خدمتکاران خانه که دالرای را دیدند
 دالرای با مهربانی جواب شان را داد.

 راه باغ را در پیش گرفت و کلبه ی ماهرخ برایش بسیار دوست داشتنی بود.
جای پاهای خیالی آرش را که برای اولین بار مالقاتی خصررمانه با او داشررت را 

 در خاطرش زنده کرد، در همان مسیر گام بر می داشت.
 _خانم؟

 نیدن این لفظ، قدم هایش کند تر شد اما توقف نکرد.با ش
 هنوز به این واژه عادت نکرده بود که دوباره به همان نام خوانده شد.
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 کتری را دست به دست کرد و خودش هم چرخید.
شان نبود؛  شنیدن از او، دیگر حرفی میان  سالم  با دیدن امینی که جز یک بار 

 از غرورش گرداند. چهره اش را به همان حالت سابق و پر
 _سالم، کاری داری؟

امین چشررمانش را به جای پاهای دالرای روی زمین خیس از آب، کشرراند و 
 گفت:

_آقا گفتن به ماه منیر بگم بیاد سراغ تون و بگه واسه غروب برنامه نچینید که اقا 
 باهاتون کار دارن.

م دیدم تون، گفتیعنی باید همراشررون یه جایی برین که ماه منیر نبود و خودم 
 پیغوم خان رو برسونم.

 نپرسید مقصدشان کجاست، همین که آرش بود برایش کفایت می کرد.
 _ممنون که گفتی.

 خود خان کجا رفتن؟
 _خواهش می کنم خانم، حرفی نزدن فقط سوار اسب شدن و به تاخت رفتن.

 با اجازه تون.
اد، اما نگاهی پنهان دالرای سررری پایین آورد و به راهش به سررمت کلبه ادامه د

 میان درختان گردو را ندید که خصمانه آن دو را می پایید.
صدا زد اما با دیدن  سید و در را بی هوا باز کرد. ملوک را با آوایی بلند  به خانه ر

 آن چه روبرویش می دید، صدا در گلویش ماند.
شدن  صدای جیغش با پرت  شت و  ستش را زیر کتری داغ گذا هول زده کف د

 ری و بیرون ریختن آب، همزمان شد.کت
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 با همان گالش ها به داخل دوید.
 سر ملوک را به آغوش گرفت و از روی گلیم برداشت.
 دست روی گونه اش گذارد، پلک هایش تکان نخورد.

 نفسش را حبس کرد و نبض ملوک را گرفت.
شت اما نفس بی  شت و انتظار گرمایی را دا شش را روی دهان عمه اش گذا گو

 ملوک، فقط سرما را به تن او نشاند. رمق
 _عمه؟

 سیلی آرامی به صورت ملوک زد اما باز هم واکنشی نداشت.
 صدایش باالتر رفت و به ناچار سر ملوک را روی گلیم قرار داد.

 به سمت کوزه ی آب بیرون از اتاق دوید.
 به بغل گرفت و خود را به ملوک رساند.

 ا برداشت و دستش را پر از آب کرد.درپوش پارچه ای کوزه ی گونی پیچ ر
 مشت پر آب را روی صورت ملوک پاشید و کوزه را به به حال خود رها کرد.

 _عمه چشم باز کن، بی تو کسی رو ندارم.
سرش را بغل گرفته  شمش روی گونه ی ملوک چکید،  شک درشتی از چ قطره ا

 بود و بغضش تشدید می شد.
 سرش را رو به سقف گرفت و نالید:

 ا یه خوشی می دی و ده تاش رو به تلخی می کشونی._خد
 عمه رو بگیری دیگه کس و کاری ندارم.

 مچ دستش لمس شد و سرش با شدت به سمت پایین کشیده شد.
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پلک عمه اش پرید و اشک هایش راه گرفتند و او را به هر سختی که بود، باالتر 
 کشید.

کردم و پِی خوشی دلم ازت _عمه چشمات رو باز کن، این جا تک و تنها ولت 
 غافل موندم.

 ملوک هنوز بی حال بود و انرژی کامل باز کردن چشمانش را نداشت.
فقط لرزش پلک هایش نور امید دل دالرای بود که بی تابانه صرردایش می زد و 

 قربان صدقه اش می رفت.
 صدای حرف زدنی به گوشش خورد، تمام دنیا را به او بخشیده بودند.

 باال برد:صدایش را 
 _این جا کیه، بیاد کمک.

 در باز بود و هنوز صدا را می شنید اما خبری نشد.
به کمک  با فریاد  به گلو فرسررتاد،  بار تمام حجم ترس تنهایی اش را هم  این 

 طلبید.
آرش به همراه مش حسررینی که بعد از سررال ها به اسررم عروسرری او به عمارت 

 آمده بود، در حال سخن گفتن بودند.
فریاد دالرای؛ آرش را مشررکوک کرد که شرراید زیادی َتوهم حضررور  صرردای

 دالرای در دلش قوت گرفته اما با شنیدن صدای بلندش برای بار دوم، گفت:
 _صدای دالرای داره میاد.

 مش حسین گوش تیز کرد و به روبرو زل زد.
 _در خونه ملوک چرا وا مونده؟

 آرش به همان سمت نگاهش را سوق داد.
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 ت به باز گذاشتن در خانه اش نداشت.ملوک عاد
 _ملوک در خونه ش تو گرمای تابستونم بسته ست.
 مش حسین نگران شد و به قدم هایش سرعت داد.

 برای دل بردن از او آمده بود، ترس دل کندن به دلش شرری نشاند.
 _ملوک طوریش نشده باشه.

 آرش دوید و او را پشت سر گذاشت.
به  نه رسررید و نفس بلندی کتری افتاده نگاهش را  به در خا خود جلب کرد، 

کشرید اما با دیدن چشرمان گریان دالرای و ملوکی که روی دسرتان او بی جان 
 افتاده بود؛ نفسش را قطع کرد.

 _چی شده؟
 منتظر جواب نماند و با کفش وارد شد.

 دالرای را کنار زد و نبض ملوک را گرفت.
 زمزمه وار گفت:
 _می زنه قلبش.

 شم به حرکات آرش دوخته بود که نگاهش را به سمت خود دید.دالرای چ
_دالرای االن وقت زاری نیسررت، زود خودت رو برسررون به کیفم و با خودت 

 بیار دختر؛ بدو.
 دالرای دستی زیر چشمش کشید و دست هایش را حائل بدن کرد.

سین که کنار در، به تیغه ی دیوار  کیه تایستاد و بی توجه به نگاه خیره ی مش ح
 زده بود؛ از کنارش عبور کرد.
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 با تمام توان می دوید و باد هم به گرد پایش نمی رسید.
به مسرریر اصررلی عمارت که رسررید، هر کس که در محوطه بود، هاج و واج 

 دویدنش و تاب دامنش را نگاه می کرد.
 _دالرای چی شده؟

 صدای متحیر ماه منیر را هم بی پاسخ گذاشت و در را باز کرد.
 سرسرای رسید و ُقوای دیگری به پایش داد. به

نفس کشیدنش دیگر از اختیارش خارج شده بود، یکی می آمد و بی بازدم می 
 ماند.

صابت کرد و تمام اتاق  شت ا ضرب بازش کرد، در به دیوار پ به اتاق رسید و به 
 را به ثانیه ای از نگاه گذراند.

ات که تمام دارایی برای نج کیف کنار میز بود، به سمتش رفت و در بغل گرفت
 جان عمه اش درهمین کیف خالصه می شد.

پا بیرون  ندرونی  مان طریق از ا به ه حال خود رها کرد و  به  باز شرررده را  در 
 گذاشت.

ماه منیر که همان جا با سربدی پر از کشرک های تازه و خیس، ایسرتاده بود؛ با 
حصرریری را به دسررت دیدن دالرای که هم چنان به دویدن ادامه می داد، سرربد 
 معصومه سپرد و پا به پای دالرای شروع به دویدن کرد.

 دالرای سرش را خم کرد تا به شاخه ی درخت برخورد نکند.
 لحظه ای کیف از آغوشش در نمی آمد.

 خود را به در خانه رساند و نفس های به زنجیر کشیده را با هم رها کرد:
 _آوردمش.



wWw.Roman4u.iR  448 

 

 تاده بود اما کیف را به آرش رساند.سینه اش می سوخت و به خس خس اف
شم دوخته  شمانی پر آب به چهره ی بی رنگ و روی ملوک چ سین با چ مش ح

 بود.
 آرش بی فوت وقت، گوشی را در آورد و روی قلب ملوک نشاند.

 پای پلک هایش را پایین کشید و با چراغ قوه ی کوچکی بررسی کرد.
 _تو آب یه مشت قند بریز و بهم بده.

به سمت سماور زغالی رفت، روی دو زانو نشست و با دستان لرزانش؛ دالرای 
 استکانی برداشت و از داخل قندان مشتی قند برداشت.

 کف دستش شروع به سوختن کرد و چهره اش در هم کشیده شد.
از شرریر همان سررماور، مقداری آب در اسررتکان ریخت و مشررت پر از قند را 

 درونش سرازیر کرد.
س شق کوچکی از  شغول هم زدنش قا شت و م سماور بردا ستیکی کنار  بد پال

 شد.
 _تو چرا اون جا خشکت زده دختر، بیا این جا سر ملوک رو باال بگیر.

 ماه منیر مات شده به چهره ی برزخ آرش نگاه کرد.
 با دیدن میزان عصبانیت خانمان براندازش، دست و پایش را جمع کرد.

 ملوک رفت.گاِلش را از پا در آورد و به سمت سر 
 _آقا چی شده؟ صبح دیدمش که خوب بود.

سر  ست دالرای گرفت و با کمک ماه منیر  شده را از د شیرین  ستکان  آرش ا
 ملوک را باالتر آورد.
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گوشه ی دهانش را با زور انگشت شست، کمی پایین کشید تا بتواند کمی آب 
 قند به دهانش بریزد.

 ز ملوک بود.دالرای هم چون مش حسین مبهوت این حال و رو
 آرش با ریختن آب قند به دهان ملوک، کمی شانه هایش را فشرد.

 اخمی به چهره ی ملوک نشست و لب های دالرای از هم باز شد:
 _عمه به هوش اومد.

ستان ماه منیر بلند کرد و  شده بود، او را از روی د آرش که متوجه حرکت ملوک 
 در آغوش مردانه ی خود گرفت.

 از کن._ملوک چشمات رو ب
 صدایش آرام بود، افت زیاد فشار باعث این حالش شده بود.

صمیمش را در همین دو  صالحش نبود و باید ت بیش از این تنها ماندن دیگر به 
 روز پایانی هفته عملی می کرد حتی اگر یک روز از عمرشان باقی مانده باشد.

ش عمه ا پلک ملوک نیم باز شررد و دالرای خود را پیش کشررید و نفس به نفس
 گفت:

 _عمه پاشو، عمه مرِگ دالرای؟
 _پاشو برو اون ور، هوا بخوره به صورتش. هنوز حال نداره.

صرردای پر حرآ آرش او را از ملوک دور کرد و ندانسررت آرزوی مرگش، زبان 
 آرش را تند و تیز کرد.

 آرش به سمت چپ چرخید و مش حسین را غرق در فکر دید.
ست و ادامه اش به نگاه لبریز از آرامش  نگاه گرم پیرمرد، به چهره ی ش ملوک ن

 آرش افتاد.
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 آرش پلک روی هم گذاشت و انحنایی به لب هایش داد و گفت:
 _یه روز پس و پیش نمی ذارم بشه، دست زنت رو بگیر و به سالمت.

لحن جدی و نگاه شوخش با هم همخوانی نداشتند اما لب های بی رنگ مش 
 حسین حالت گرفت.

با کنجکاوی سرش را جلو کشید تا حال ملوک را ببیند اما سؤالش را از ماه منیر 
 آرش پرسید:

 _آقا کی قراره زن مش حسین بشه؟
 آرش خود را جلو کشید و سر ملوک را روی ران پایش قرار داد.

 با نهایت بدجنسی و در کمال جدیت گفت:
 _تو رو می دم عروِس سِر پیریش بشی.

 ه دالرای هم ترسید.ماه منیر چنان هینی کشید ک
نگاه ترسیده ی ماه منیر که به چهره ی مش حسین افتاد، لبخندش را به درستی 

 حرف آرش تعبیر کرد و گفت:
 _آقا مگه... مگه نگفتین دختر خوبی باشم،...

سته که تازه جان و خون  سین کفش از پا در آورد و خود را با گام های خ مش ح
 آرش و ملوک رساند.در آن ها جریان یافته بود، به 

_پسررر جان، مِن پیرمرد رو با بچه در ننداز، اونی رو که عمری به پاش موندیم 
 تازه به هوش آوردی؛ کاری نکن دیگه دختر قنبر رو دست مون بیفته.

 ماه منیر با شنیدن سخنان مش حسین، چشم هایش را به دالرای دوخت.
 هر دو به یک اندازه حیران شده بودند.
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به ک مک آرش جرعه ی دیگری خورد و چشررمانش، چهره ی تکیده و ملوک 
 آفتاب سوخته ی مش حسین را قاب گرفت.

طرو رنجش و شرررمندگی چشررمان شرران در هم آمیخت و نگاه شرران با درد به 
 روزهای جوانی شان پر کشید.

 دالرای خود را به آرامی به ملوک نزدیک کرد و چهره اش را قاب گرفت.
آن دو فاصررله ای انداخت و چشررم های ملوک روی نگاه میان نگاه پر نوازش 

 نگرانش ماند.
 دستش را باال کشید و روی گونه ی دالرای نشاند:

 _هول کردنت واسه مِن پیرزن، تن آدم رو می لرزونه.
 صدایش پایین و پر محبت بود که رنگ شماتت گرفت:

 می خوری._واسه وقتی بخوای بچه ت رو دنیا بیاری، حتمًا سر این پسر رو 
به آنی سرررخ و خجالت زده ی دالرای؛  ماه منیر، گونه های  خنده های ریز 
چشمان پر حسرت مش حسین و باال پریدن گوشه لب آرش، همه شان متوجه 

 ملوک بود.
 آرش به ملوک کمک داد و زیر بازویش را گرفت:

 _مگه شام و ناهار نخوردی که این جا از حال رفتی؟
 را نداشت.با احدی سر شوخی و مدا

اگر دالرای به او سرر نمی زد یا اگر خودش بیشرتر در کلبه ی مشرتی می ماند، 
 شاید دستان چروک خورده ی ملوک را نداشت.

 _دیشب حالم سر جا نبود مادر، نتونستم لقمه نونی بخورم.
 صبحی وقت اذون بلند شدم که همون وسط، افتادم و دیگه نفهمیدم.
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 رسید:مش حسین با صدای گرفته ای پ
 _بهتری؟

مدت های مدیدی بود که نه رنگ نگاه این مرد را دیده و نه صرردایش را شررنیده 
 بود.

 _خوبم مشتی، امروز فردا مشتری قبریم.
شت و رو  سید اما آرش تعارف را کنار گذا سین به تلخی و غمی ر نگاه مش ح

 به ملوک گفت:
 _امروز مش حسین تو رو از من خواستگاری کرد.

اجازه ش رو دادم، امروز فردا فکر چادر سررفید باش که عمری  پسررر بزرگتم و
 همه رو حیروِن همون کردی.

 _آرش؟
 آرش بلند شد، نیم نگاهی به دالرای انداخت که دهانش باز مانده بود.

 سرش را چرخاند و ماه منیر را مخاطبش کرد:
ین حس_برو ببین اگه وقت ناهار شده و آماده ست، یه سینی برای ملوک و مش 

 بیار.
 از این به بعد تا وقتی ملوک این جا موندگاره، شام و ناهار براش بیارین.

ما  بان آورد ا طار کمرنگی بر ز به همراه اخ نه  مادرا باز هم اسررمش را  ملوک 
 جوابش نگاه تند آرش بود:

 _قرار باشه از پس مادر خودمم بر نیام، اسم خانی رو می بخشم.
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م دو کالم با هم حرف بزنید که عادت تون بشرره هم ناهار رو با هم بخورین، ه
 قرار نیست از دو روز دیگه تنها سر رو بالش بذارین.

 دالرای بلند شو بریم.
 مش حسین پدر آمرزیده ای ن ارش کرد و همراه با لبخند، سر به زیر انداخت.

دالرای که نگاه دزدانه ی ملوک را دید، با خیال راحت از این که دیگر عمه اش 
شت قرا سمتش رفت و بوسه ی گرمی روی گونه اش کا ست تنها بماند؛ به  ر نی

 و کنار گوشش زمزمه کرد:
 _عمه خوشبخت بشی.

 ملوک لب گزید و روی دست دالرای زد:
 _پاشو چشم سفید برو دنبال سِر شوهرت.

 دالرای لبخندی هم به چشمان براق مش حسین زد و به طرف در رفت.
 ش هایش را به پا کرد و رفت.ماه منیر هم پشت سرشان گال

 آرش به محض بیرون گذاشتن پایش از در خانه، به ماه منیر گفت:
 _از این جا هیچ حرفی رو جایی نقل نمی کنی، حواست به حرف زدنت باشه.

 ماه منیر چشمی گفت و دالرای دستش را میان دست گرفت.
 در کنار آرش قدم بر می داشتند.
 خت و حرفش را در دل سبک سنگین کرد.مش حسین نگاهی به ملوک اندا

سب مراده؛  شیطون که فکر می کنه ا سر رو از خر  ستی، خودم این پ ضی نی _را
 پایین میارمش.

 ملوک چهره ی در هم رفته اش را به گلیم دوخت و غر زنان گفت:
 _رو این گلیم دو رکعت نماز خدا رو می خوندم، نجس کردن و رفتن.
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 کی زور داره بشورتش!
 ین آرام خندید و الاله االالله روی زبانش آمد.مش حس

 دست روی زمین گرفت و بلند شد.
 _پاشو برو روی اون تشکچه ت بشین و این رو بسپر دست من.

 ملوک دستپاچه شد و گفت:
 _مشتی نمی خواد، غر زدم که دلم سبک شه. می برم صبحی می شورمش.

ناهار می رسرره می شررورم و رو _ملوک تا فردا تواِن تعارف شررنیدن ندارم، تا 
 شاخه پهن درختی آویزونش می کنم.

 برای اولین بار بود که اسمش را بعد از سال های جوانی بر زبان می آورد.
ملوک دعای خیرش را روانه ی هفت پشررت آرش کرد که برایش سررر پیری و با 

 گیس سفید، شوهر گیر آورده بود!
ه حصیری ُلختی زمین را پوشاند مش حسین گلیم را از زیر تشک کشید و فقط

 بود.
ملوک هم سماورش را به راه انداخت و خرمایی در دهان گذاشت تا سرحال تر 

 شود.
 آرش با کیف مستقیمًا به اتاق مادرش رفت.

 انگار نگرانی اش برای مادر اصلی اش هم به جانش ریشه دوانیده بود.
مدتی بود که ایراندخت با تعجب به قامت کشرریده ی پسرررش چشررم دوخت، 

 جز به قدر کفایت با مادرش هم صحبت نمی شد.
 نتوانست جواب سالم پسرش را با کنایه ندهد:
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 _چی شده که پسرم راه گم کرده و اتاق مادرش اومده؟
آرش بی تفاوت به کنایه ی ظریف مادرش، آسررتین لباسررش را باالتر کشررید تا 

 بتواند فشار خونش را بگیرد.
 اگه داشته باشی بفرستمت شهر که آزمایش بدی._می خوام ببینم مشکلی 

صدای  شارش را بگیرد و به  سکوت کرد تا بتواند ف شاره ی آرش  ایراندخت با ا
 قلبش هم گوش داد.

 کارش که تمام شد، عزم رفتن کرد که ایراندخت گفت:
 _من مشکلم فقط یه چیِز پسر.

 آرش به پشت سرش نگاهی انداخت و گفت:
 ؟_چیه که واست حلش کنم

 ایراندخت آستین لباسش را پایین کشید و گفت:
 _زن بگیر که خیالم آسوده شه.

 آرش لبخندی یک وری زد و گفت:
 _تو عروسی پسرت نبودی؟ عروست رو ندیدی؟

 ایراندخت رخ برتابید و با اخم گفت:
 _می دونی که من اون دختر رعیت رو عروسم نمی دونم.

 اد:لبش را به تمسخر باالتر برد و ادامه د
 _اونم این دختر که به نجابتش شک دارم.

 تیر به جان آرش می نشاند این نفرت مادر، فکش را روی هم سایید:
 _حرمت زنم، حرمت منه.
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سؤال ببره، انگار غیرت و مردونگی من رو زیر پاش  صمت اون رو زیر  سی ع ک
 برده.

 ایراندخت بر موضعش پافشاری کرد و با بدخلقی گفت:
 راننده ت گفت و خند داره، زن زندگی تو نیست پسر!_زنی که با 

 آرش کیفش را روی فرش گذاشت و دو قدمی مادرش دست به کمر ایستاد.
 با چشمانی زیربین پرسید:

 _به چشم دیدی زنم با رعیتم گفته و خندیده؟
 ایراندخت شانه ای باال انداخت و گفت:

م شوهرش ازش دور _چه دیده و چه شنیده باشم، اصل حرف سر اینه که چش
 می مونه سر و گوشش می جنبه!

خارج  بازدمی عمیق از بینی اش  با  هایش را  گه دار بود، نفس  مت ن آرش حر
 می کرد.

 _راننده م به دستور من سراغ زنم رفته و بهش پیغام من رو رسونده.
چاک داده واسررره غیر  حاال دل  تا  نه زنم  ند هسرررت و  هل بگو بخ نه اون ا

 شوهرش...!
 خت باز هم از در تکرار وارد شد:ایراند

_ آرش یه کم روی نیلوفر فکر کن، بچه ست و حرفت درست؛ ولی تو بزرگش 
 کن.

 حداقل می دونم از خون خودمونه و رو جفت چشمام نگهش می دارم.
 آرش خم شد و دسته ی چرمی کیفش را در دست فشرد.
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ت هایش؛ به سررمت در رفت و قبل از بسررتنش، با لحنی جدای از تمام جدی
 گفت:

_مادر جان، بهتره بدونی که من فقط همون دختر رعیت رو دلم می خواد داشته 
 باشم!

 دیگه پشت سرش حرف نزن که این بار حرمت زیر پا می ذارم.
در را بسررت و ایراندخت با چهره ای پر غصرره به تصررویر قاب گرفته ی هدایت 

 زل زد.
 پسرش هم شبیه همسرش ُغد و یکدنده بود.

کاری مطابق میل در  به  یت را  بار توانسرررت هدا یک  تمام طول عمرش فقط 
 خودش ترغیب کند و پایه های زندگی شان را محکم تر بنا کند.

 آرش با فکر به این که چه طور می تواند فکر مادرش را عوض کند، رفت...
شتش بود که همان زمان در باز  سه انگ ساژ دادن آماِس نوک  شغول ما دالرای م

 شد.
 آرش پایین بود و با فکر مشغولش چشمانش را مالش داد.سر 

دالرای دستش را پایین انداخت و برای گرفتن کیف دست دراز کرد که چشمان 
 آرش روی سرخی سر انگشتانش کشیده شد.

 کیف را عقب کشید و دست دالرای را باال گرفت.
 با جدیت وارسی اش کرد:

 _چرا دستت این جوری شده؟
 دالرای گفت:

 _رفتم با عمه یه جوشوندنی بخوریم که دیدم وسط خونه افتاده.
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 انقد ترسیدم، بی حواس دستم رو زیر کتری گرفتم.
آرش کیف را روی زمین رها کرد، دستش را بین دو دست خود گرفت و شماتت 

 کرد:
 _با این هوش و حواس، چه طور می خوای بچه بزرگ کنی دختر؟

ست آرش گذا ستش را روی د ست دیگرش را آزاد دالرای د ست د شت و خوا
 کند.

 _نکن.
 صدایش را باال برد و ماه منیر را صدا زد.

 کمی منتظر ماندند تا صدای پایی آمد و در با تقه ای باز شد.
 _بله آقا؟

 آرش سرش را کج کرد و گفت:
 _به مشتی بگو ُدمبه ی گوسفند می خوام، خودتم واسم زردچوبه بیار.

 به دالرای انداخت و رفت. ماه منیر کمی گیج نگاهی
 _دمبه ی گوسفند برای چی الزم دارین؟

 آرش او را همراه خود به سمت تخت کشاند و رویش نشست.
 دالرای هم کنارش نشست و پیراهنش را باالتر کشید.

 _پماد سوختگی ندارم، باید بفرستم شهر واست بگیرن.
 و دستت.تا اون موقع با اینا یه ضماد درست می کنم و می ذارم ر

 دالرای خودش را سرگرم کرد و آرش با لحنی آرام پرسید:
 _خیلی می سوزه؟
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 دالرای سری باال انداخت و با مهربانی گفت:
 _از هول عمه، اصاًل یادش نبودم.

 اگه عمه طوریش می شد، خیلی تنها می شدم.
 آرش سرش را به سرش چسباند و پرسید:
 بینن، تو نمی بینی؟ _همه مردم من رو با این یال و کوپال می

 دالرای بغض نشسته در گلویش از عمری تنهایی را فرو خورد:
 _می بینم.

 آرش مالیم تر گفت:
شه، ملوک نیاز به مونس داره و  شه که هیچ کس تو زندگیش نبا سی تنها می  _ک

 بهتره بذاری بره آخر عمری دلش آروم بگیره.
دلخوش بود، عمه ای بود که تنها کسرری که دالرای به داشررتنش در آن عمارت 

 آرش به فکر رفع تنهایی اش افتاده بود.
 _عمه اگه مش حسین رو می خواسته، چرا تو جوونی ردش کرده؟

 آرش دستش را از پشت سر دالرای رد کرد و روی شانه هایش قرار داد.
 سرش را باال گرفت و با تصویرسازی آن روزها در ذهنش، گفت:

شون می صه ش رو فقط خود سین دلش  _ق دونن، من فقط می دونستم مش ح
 گیره ولی ملوک جواب سرباال می داد.

حتی وقتی پدرم رفت جلو، بازم ملوک نه آورد و قصرره شررون به همون نه تموم 
 شد و مش حسین دیگه پا تو عمارت نذاشت.

 دالرای با چهره ای متفکر گفت:
 _شاید کسی نمی خواسته اونا با هم باشن.
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 آرش آرام خندید:
 _جناییش نکن دختر، باألخره سر پیری قسمت و نصیب هم شدن.

 _مش حسین هنوزم عمه رو دوست داره.
 _دوست داره که عمری پاش موند و سوخت.

 دالرای با لبخندی شیرین لب زد:
 _خوش به حال عمه.

آرش سرررش را روی شررانه ی چپ خم کرد و با دسررت دیگرش حصررار دور 
 دالرای را سفت تر کرد.

پات  _هر وقت یاد می گیره  با من، تنها نیسررتی؛ اون موقع آرش  حس کردی 
 بسوزه و بمونه...

دالرای خود را به آرش بیشتر چسباند، سرش را باال گرفت و دست سوخته اش 
 را روی ران پای آرش گذاشت.

 _نسوز ولی بمون خان...
 آرش نگاه عمیقی به چشمان خوشرنگ دالرای انداخت.

یدنی بود، و او نمی توانسررت دسررت از این زن که رقص باران در چشررمانش د
 تمام نیاز و تمنایش را به دل داشت؛ بکشد...

 پیشانی اش را به پیشانی دالرای رساند و گفت:
 _من همیشه پشت زنم هستم.

 دالرای شرم و دودل بودن را به کناری گذاشت و این بار خودش پیشقدم شد. 
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سته در عمق گونه ی خان مهربانش را به ب*و*س*ه ای  ش میهمان کرد و برق ن
 چشمان آرش، دلش را به همهمه ای کشاند...

سنگ  سوی  سمت و  شدن بود و دل آدمیان تنگ نظر، به  دل آرش در حال نرم 
 شدن...

**** 
_جعفر ذلیل مرده برو اون نیمه ها رو دسررت اوسررتا برسررون، این جا تو مطبخ 

 کنار دخترا چی کار می کنی؟
 خاراند، نگاهی دزدکی روانه ی معصومه کرد.جعفر سرش را 

 به طرف در ورودی مطبخ رفت و پایش به دیگ ُچدن خورد.
دسررت او به پایش بود و خنده های ماه منیر و معصررومه با تشررر حکیمه خاتون 

 جمع شد.
 _وقت تنگه، نون مفت خوردین که االن دل به کار نمی دین.

 سنگی رو بیاره. زود باشین به کارا برسین، یکی اون آسیاب
حکیمه خاتون برای امروز و به علت عالقه ی شرردید آرش به تاس کباب، همه 

 را به صف کرده بود.
صدای او را باال  سرد، در مطبخ آن قدر لفت داد که  جعفر به بهانه ی بردن آب 

 برد.
 ماه منیر اول صبح سری به دالرای زده بود.

 را هم می خنداند.لبخندهای گاه و بیگاه دالرای، لب های او 
 گفته بود سری به مطبخ می زند و دوباره به اتاقش می رود.
 با نیشگونی که درد را در بدنش پیچاند، سرش را چرخاند.
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 دیدن چشمان به خشم نشسته ی مادرش، کم از خان نداشت.
 _دختر شاه شاهون، پاشو برو یه کاری دست بگیر.

 ون بیشتر سوخت.ماه منیر روی بازویش دست کشید و جای نیشگ
 _حتمًا باید نفله و عیب دارم کنی که فردا هیشکی تفم نندازه روم؟

 حکیمه چشم غره ی جانانه ای رفت و گفت:
_یکی از اونا رو که صبح به صبح دست بوس اون بابای خمارت می رن که تو 
رو رو سر و تو دل شون بگردونن، نشونم بده که بگم بچه م از تو شیکمم تم ال 

 نیا اومده!ماه د
 ماه منیر از روی سکو پایین پرید و دستش را در هوا تکان داد:

 _خان گفته دست به سیاه و سفید نزن فقط حواست به زنم باشه.
 _یادم نمیاد گفته باشم دست به سیاه و سفید نزنی!

 صدای آرش برایش حکم ناقوس مرگ داشت.
 رها شود. گنجشک دلش مداوم و بی مکث، بال می زد که از قفس تنش

سی اقبالش را دیگر کجای زندگی فردایش با جالل خاک می کرد که به  این نح
 دامنش اثری نماَند...!

تنش را با طمأنینه برگرداند، چشررم انتظار توو و تشررری بعدی آرش ماند اما با 
گذشررت لختی از زمان و در نیامدن صرردایی دیگر؛ نگاهش باال آمد و خیره ی 

 چهره ی آرش شد.
که فقط جمله ی پایانی او را شررنیده بود، همان تشررر کوتاه را کافی می آرش 

 دانست.
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 لرز این دختر در تمام اعضاف و جوارحش هویدا بود.
_آقا جان شررما نفهمی ش رو به من ببخش، زبونش پیش تر از عقلش کار می 

 کنه.
 آرش نگاهش را به چشمان نگران حکیمه دوخت و گفت:

 همه عیان هست حکیمه خاتون، تو به کارت برس._عادت دخترت دیگه واسه 
 من واسه دخترت کار دارم که ویلون نباشه.

 حکیمه لبخندی زد و گفت:
_خدا هدایت خان رو بیامرزه که پسررر خلف بار آورده و دل ما رعیت بهش 

 خوش.
ماه منیر از این تملق های بی در و پیکر و تمام نشرردنی، چینی به بینی اش داد 

 رش غافلگیرش کرد:که باز هم آ
 _تا نفرستادمت دیوانه خانه، برو اتاق پیش دالرای؛ کارت داشت.
 ماه منیر لبش را تکان داد و اصواتی شبیه بله از دهانش خارج شد.

 گام هایش را سالنه سالنه بر می داشت.
 در را با کف دست هل داد و وارد خانه شد.

 ؛ به هم می فشرد.با قدم گذاشتن در اندرونی، کسی دلش را چون رخت
 فضای گرفته اش، حس و حال جوانی دلش را می پراند.

 پشت در اتاق دالرای و خان ایستاد.
دلش هوای شیطنت داشت، دستگیره را پایین کشید و با صدای کلفت شده ای 

 دالرای را به اسم خواند.
 دالرای سرگرم دوختن روبالشی بود که عمه یادش داده بود.
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دانه که بی پرسررش و اجازه وارد اتاق شررد، روبالشرری از با شررنیدن صرردایی مر
 دستش افتاد و صدای جیغی از گلویش در آمد.

سمتش  شت زده ی دالرای، در را چفت کرد و به  صدای وح شنیدن  ماه منیر با 
 رفت:

 _خدا گور به گورم کنه، منم دالرای.
 دالرای روی قلبش را ماساژ داد و آرام گفت:

 مونه دختر که من رو آخر سر می کشی._ماه منیر مو تو سرت ن
 ماه منیر خنده ای را که پنهان کرده بود، روی لبانش نشاند و گفت:

سر زنش خالی می کنم که تو دلم  شم می گیره، من  _هر چی آقا از من زهر چ
 تخم کینه نکارم.

دالرای دسررتانش را روی پاهایش گذارد و نگاه چپی حواله ی نیش باز ماه منیر 
 کرد:
 تی زبونت جلوتر به کار میفته، خان واست قیچیش می کنه._وق

 ماه منیر کنارش نشست و ایش گویان گفت:
_چه هوای خان رو داره، خدا شرررانس که بخواد به یکی بده تو دو تا طبق می 

 ذاره و پیشکشش می کنه.
 دالرای سری به تأسف تکان داد و مشغول کارش شد.

 لش را به زبان آورد:ماه منیر سرکی روی طرو کشید، حرف د
لد  کاری ب مه هنر داری ولی من هیچ  نگ طرو می زنی، این ه _خیلی قشرر

 نیستم.
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 دالرای به رویش لبخندی زد و گفت:
 _تو هر کاری رو یه بار بشینی زود یاد می گیری، دستت تنده.

ماه منیر آهی کشررید و چشررمانش روی طرو گل قرمز رنگی که دالرای می 
 دوخت، ماند.

 اول صبح به همراه نسترن و الیار، به دیدار برادرش شتافته بود. ایراندخت
 حال منصور خوش نبود، دوا و دکتر افاقه ای نکرده بود.

 جهانشیر تمام امور زندگی دایی اش را به دست گرفته بود که تنها نباشد.
 امیربهرام هم گاهی سری می زد که آن هم به خاطر همسرش بود.

 هم به باغ انگورشان سری زدند.امیرحسین و آرش همراه 
این رفتن بهانه ای شررد برای امیرحسررینی که این روزها در الک خود فرو رفته 

 بود.
 _اینم از خلوت، حرفی که بیخ گلوت مونده بزن.

 امیرحسین روی تاک کنارش دستی کشید و برگ هایش را نوازشی کرد.
ادر بزرگش، لب دسررتش را داخل جیبش فرو برد و با نگاه به عمق چشررمان بر

 هایش از هم فاصله گرفتند.
 _می خوام برم.

 آرش به سر تا پای او نگاهی انداخت، منتظر این روز بود.
 نمی توانست جلوی پیشرفت او را به بهانه ی دست تنها ماندن خودش، بگیرد.

 _کدوم ور؟
 امیرحسین لبخند سردرگمی زد و نام فرنگ را بر زبان آورد.

 آرش گفت:
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شرفت کنی، اگه می خوای جا پای من بذاری و بری هوای _تهرانم  می تونی پی
 اون طرف به سرت بخوره؛ بد می بازی.

اون جا اگه دل به درس و تالش ندی، باید شررب به شررب از تو کاباره و کلوو 
 جمعت کنن.

 امیرحسین روی سکوی بلندی که برای نشستن تعبیه شده بود، نشست.
 به آن ها تکیه زد. دست هایش را دو طرفش گذاشت و

 _من فقط دلم می خواد واسه خودم یه کاره ای بشم.
 نمی خوام عمرم این جا به ول چرخیدن حروم شه.

 آرش هم کنارش جایی باز کرد و نشست.
 برادرش به راه بود اما مردمان نااهل زیاد بودند.

سررنش پذیرای هر تغییری با هر شرردتی بود و این تصررمیم گیری را برای آرش 
 ت تر می کرد.سخ

_برو تهران درس بخون، اگه ناراضی بودی و پیشرفت خواستی؛ بگو که کارات 
 رو ردیف کنم و بفرستمت.

امیرحسررین پایش گیر همین خاک بود، عقل و دلش به جنگ و نزاع مشررغول 
 بودند.

 سرش را به طرف آرش چرخاند، نگاه سخت برادر را که دید؛ آهسته گفت:
 اومدنت بودم._یکی دو ساله منتظر 

 آرش پرسید:
 _واسه چه کاری بودنم الزم بوده؟
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 امیرحسین دستانش را روی دو زانویش گذاشت و متفکر لب زد:
 _که با خان بابا حرف بزنی ولی نشد.

 آرش کمی خود را به جلو کشید و چهره ی امیرحسین را از نظر گذراند.
 نگاهش را معطوف جوی باریک آبی کرد که در جریان بود.

 _سر چی می خواستی حرف بزنم؟
 امیرحسین لب گزید و پنجه ای میان موهایش کشید.

شرررمش می شررد به زبان بیاورد اما برای تمام شرردن تشررویش هایش به همان 
 آرامی گفت:

 _زن می خواستم...
 ابروهای آرش از حیرت باال پریدند.

 وشاین برادر ته تغاری اش آتش تندتری به جان داشرررت که فکرش حول و ح
 زن گرفتن و تأهل بود.

 _هنوز راهت مشخص نیست، زن می خوای که اونم اسیرت بشه؟
 _می خوام هر چی خوندم با همون کارمند دولت شم و زندگی کنم.

 زنم می تونه باهاش کنار بیاد.
 _تو که هنوز دانشگاه نرفتی، پس نقشه هات دقیقًا واسه کی میفته؟

 تاد.امیرحسین نفسش را با صدا بیرون فرس
 _می دونم سنم کمه، باید درس بخونم تا کارمند بشم.

ستم پا پیش بذارم و  سه خیال جمعی می خوا شاید تا اون وقت نمونه، وا ولی 
 بعد به درسم برسم.

 آرش به آینده نگری امیرحسین و نگرانی اش لبخندی زد.
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 چرا خودش احساس نیاز نکرده بود را نمی دانست.
ی جای خود را در دل و زندگی اش محکم کند که شرراید قرار بود روزی دالرا

 دلش برای زنی نرفت...
 _کی چشم و دلت رو پر کرده که واسه رفتنش خونه ی شوهر، بی قرار شدی؟

 امیرحسین لب هایش را تر کرد.
 _نیلوفر...

لب های آرش کش آمد، دل امیرحسررین جایی گیر کرده بود که مادرش انتظار 
 ریشش ببندد!داشت آن بچه را خودش به 

 _اون قدری می خوایش که صبر کنی بزرگ تر شه؟
 امیرحسین با شرم سرش را نامحسوس تکان داد:

 _می خوام...
 آرش گفت:

 _اون چی؟ خبر داره از حال و هوات؟
 باال رفتن لب امیرحسین و تک کلمه ای جواب دادنش را دید و منتظر ماند:

 _می خواد...
لب هر دو آستینش را برخالف همیشه؛ تا زد و آرش از روی سکو بلند شد، دو 

 به سمت دیگری راه افتاد:
 _پس فقط یه مجلس و نشون می خواد که اونم کار بزرگ ترتونه.

 امیرحسین هم به تبعبت از برادر بلند شد.
 کنارش به راه افتاد و آرام توضیح داد:
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سی بگیریم می خوام شم داداش، اگه عرو ستش  _نمی خوام این جا موندگار  د
 رو بگیرم و با خودم ببرم.

چون االن دستم بند نیست به جایی، فقط واسه این که خیالم ازش راحت باشه 
 می خوام اجازه شو از دایی بگیرم.

 آرش ایستاد و چرخشی به گردنش داد:
_همین که دایی زبونی قبولت کنه و دخترش رو تا برگشتنت عروس نکنه، برات 

 کافیه؟
شمان سین با چ سینه امیرح سرش را به  ی براق و یاقوتی، به آرش نگاهی کرد و 

 چسباند.
 آرش دستش را پشت کمر امیرحسین قرار داد و با مالطفت فشرد.

 _داری بزرگ می شی بچه.
نیشررخند امیرحسررین به لحن آمرانه ی آرش و به یاد چشررمان همیشرره خندان 

 نیلوفر بود.
دختردایی شررادان و شرریرینش فقط یک بار پنهانی و دور از چشررم اغیار، پاپیچ 

 شد.
 نگاهش که بله داد، امیرحسین روی آمدنش به زندگی خود حساب کرده بود.

دو برادر شررباهتی داشررتند و امیربهرام به همان اندازه، بی خیال تر به دارایی و 
 میراث پدری دلخوش بود.

درس خواندنش هم فقط تا کالس شررشررم ابتدایی بود، پدرش هیچ کدام را به 
 ی مجبور نمی کرد.کار

 در انتظار حرکتی از خودشان بود و آرش سربلندش کرد.
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**** 
 _نمی دونم چه خبره ولی انگاری دختِر تونسته چشم و دل خان رو پر کنه.

یاره؛ همونو رو  مه رو زبونش ب یه کل یه طرف، اون دختره  مه حرف بزنن  ه
 چشماش می ذاره.

می کنه؛ می دونه زن خان واسررش  مُهره ی مار داره، هر کی تو اون عمارت کار
 عزیزه.

 پوزخندی زد و دود را از دهان بیرون فرستاد:
 _کاری می کنم که به هم بپیچن و نفهمن چه به روزگارشون اومد!

 یکی از پاهایش را جمع کرد و ُچپق را به دست چپ داد.
 فضای خانه غبارآلود به نظر می رسید و نفس را تنگ می کرد.

زهایش را به تلخی گذرانده بود تا روزی بیاید که گوشررره ای از دانه به دانه رو
 ظلمات عمرش را جبران کند.

 یه عمر دورادور موندم و سوختم که امروز تالفی کنم._„
 هدایت نموند که آتیش گرفتن حاصل عمرش رو ببینه...!

 _من اون جا چی کار کنم؟
 و گفت: حوصله اش دیگر به چپق هم نمی کشید، گوشه ای رهایش کرد

ست  شد؛ کار د شیده  شون که به آتیش ک شن، روزگار ساس  _کاری نکن که ح
 همه شون میاد.

 تا اون زمان محتاد باش و قدم اضافی برندار.
 زهرخندی زد و پلکش پرید:
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 _کاری می کنم که خودشون به هم دیگه رحم نکنن.
شونه وگرنه زود از هم سه همه  ست که عین کوه وا شون به خان گر ه شت   _پ

 می پاشن.
لب پایینی اش را به داخل دهان کشررید و با لذت به روزهای سرریاه آن عمارت 

 فکر کرد:
شون خراب  سر ساختمون رو  ست رو همون کوه می ذارم که کل اون بنا و  _د

 شه.
 _من دیگه برم که بهونه چیدم و اومدم.

 پازلی که ساخته بود را در ذهنش به هم ریخت تا سر فرصت مجدد بچیند.
 _برو فقط حواست باشه کسی پا ِپی رفت و اومدت نشه.

 _چشم، حواسم هست.
 دستش را زیر تشک برد و دسته ای پول برداشت.

 پیش پایش انداخت و جدیت از کالمش می بارید:،
 _این رو فعاًل بگیر، دیگه نمیای تا خبرای بهتر بیاری که بیشتر گیرت بیاد.

 _حتمًا.
**** 

 ی در مورد بیماری های قلبی بود.آرش در حال خواندن کتاب
تمام توجهش به آن بود و دالرای گوشه ای دست زیر چانه زده و محو تماشای 

 اخم نشسته بر چهره ی او بود.
آرش که متوجه سررنگینی نگاه خیره ی دالرای شرررده بود، برگی کاهی را میان 

 همان دو صفحه ی کتاب گذاشت و آن را بست.
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 دالرای پیوند زد.چشمانش را به نگاه روشن 
 از خیرگی نگاه او کم نشد اما آرش چشم گرفت و گفت:

 _حواس من رو پرت نکن.
 دالرای لب های به دو طرف کشیده شده اش را بست.

 _حوصله م سر رفته.
 _با زل زدن به من و حواسم رو پرت کردن، حوصله ت سر جاش میاد؟

 چاند.دالرای پاهایش را دور هم و دستانش را دور آن ها پی
 _اینم یه کار می شه دیگه.

 آرش سرش را باال گرفت و گفت:
 _اون دختر این طرف پیداش نشد، صداش بزن و باهاش برو یه دور تو باغ بزن.

 دالرای سرش را روی کاسه ی زانوانش گذاشت و غمزده گفت:
 _امروز مریض شده بود، بهش گفتم بره بخوابه.

 و خواندنش را از سر گرفت:آرش به ساعت دستش نیم نگاهی انداخت 
 _دیروز که نشد ولی امروز می برمت کنار همون چشمه ی آبی که یه بار دیدی.

 دالرای با لبخندی دندان نما، تشکر کرد.
به امیربهرام خبر رفتن مون رو  _برو لباس محلی خودت رو بپوش، من می رم 

 بدم.
 د رفت.دالرای پاهای جمع شده اش را روی فرش گذاشت و به سمت کم

 لباس هایش را به هر ترتیبی بود، کنار لباس های رسمی آرش جای داده بود.
 دستی روی چانه اش نشاند و لباسی هم برای آرش انتخاب کرد.

http://www.roman4u.ir/


 473 یغمای بهار

 اولین انتخاب های پر از اشتیاقش برای همسرش بود.
 پیراهن سبز رنگی به همراه روسری پولک داری برداشت.

 این رنگ به رنگ پوستش می آمد.
 ر حال تعویض لباسش بود که صدای آرش توجهش را به خود جلب کرد.د

 _هیچ همراهی الزم نیست، می خوام با زنم تنها برم.
 امیربهرام با حرآ دست به کمر زد:

 _آرش خطر داره، حداقل دو نفر همراه خودت ببر.
 االن همه چشم دوختن به این که خان رو تنها گیر بیارن و بالیی سرش بیارن.

حرکت دستگیره و متعاقب آن، باز شدن در با جواب بی تفاوت و خونسردانه ی 
 آرش همراه بود:

_گفتم نیازی به نگهبان ندارم، حواسررم هسررت جایی برم که تو چشررم رعیت 
 نباشیم.

امیربهرام سکوت کرد و لب هایش را روی هم مماس کرد تا خود را سبک تر از 
 این نکند.

 ش نشاند و گفت:فقط دست روی سینه ی برادر
_حداقل ناهاری که دوسررت داری و واسررت درسررت کردن رو بخورین بعد راه 

 بیفتین.
 آرش سر چرخاند و به دالرای سراپا سبزپوش خیره شد.

 دالرای به آرامی لب زد:
 _ناهار که تموم شد، راه بیفتیم.

 آرش همین جمله را به امیربهرام منتقل کرد و در را بست.
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شیدن  شته بود، به همان طرف برای پو سی که دالرای روی تخت برایش گذا لبا
 رفت.

**** 
سرسبزی آن اطراف به اندازه ای چشم نواز بود که دالرای نمی توانست نگاهش 

 را بگیرد.
 _دالرای پاشو بیا این جا.

مردمک چشررمانش را از درختان باال بلندی که همان سررمت بود، گرفت و به 
 آرش گفت:

 قشنگ تره. _خان ولی این ور
آرش که از توجه دالرای به آن جا و پرت شدن حواسش از او، شاکی بود؛ روی 

 تخته سنگ جابجا شد و گفت:
 _حرف رو حرف نیار، بیا و بگو چشم.

 دالرای آرام چشم گفت و برخاست.
ستر زمینی  سایه گ سته بودند،  ش شاخه های بلند درختان میوه ای که به بار ن

 در آن جای گرفته بود.بودند که ریشه هایشان 
دالرای پایش را روی تخته سنگ کوچک تری گذاشت و با کمک دست آرش، 

 خود را روی سنگ بزرگ کشاند.
 فضای بیشتری در میدان دیدش قرار گرفت.

 _این جا شبیه دشت سبزی هست که همیشه توش با اسب به تاخت می رفتم.
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سؤالش، ارتباطی ب ا جمالت روی زبان آمده آرش به آب روان نگاه می کرد اما 
 ی دالرای نداشت.

 _تا کی می خوای م ل همه، خان صدام بزنی؟
 دالرای نگاهش را به چهره ی آرش انداخت.

با هر تو شرردن های صررمیمانه، پروانه ای سررر از پیله در می آورد و دالرای در 
 دلش به اسارت می کشاندش...

شوهرش را ب شمان  شیدایی چ بیند و آن هنگام نامش را قولی به خود داده بود، 
 زمزمه ی لحظه هایش کند.

 دستانش را در آغوش گرفت و شانه اش را به شانه ی پهن آرش تکیه داد.
 این نزدیک شدن هایش در حین دور بودن، دل آرش را به تکاپو می انداخت.

 هیچ زنی را در هیچ کجاِی دنیا نمی توانی پیدا
 کنی که به یکباره عاشِق َمردی شود!

 زنها آرام آرام در یک َمرد جوانه میزنند اما امان
 از وقتی که زنی در وجوِد َمردش ریشه بدواند...

 این جور عشق هاِی یک زن را هیچ تبری
 نمیتواند از پا در بیاورد حاال میخواهد تبِر زمان باشد یا حتی تبِر مرگ...

ود، د گرفته بدالرای با شنیدن صدای برخورد آب به سنگ هایی که در میان خو
 لب زد:

 _همه خان صدا می زنن.
 آرش نفسی از هوای خوش اطراف گرفت و گفت:

 _تو فرقی با بقیه داری که نمی خوام برات خان باشم.
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 دالرای لبخند ظریفی روی لب هایش نقاشی کرد و به نیمرخ آرش زل زد.
 زبان عشق چیزی ورای زمان بود، نجیبانه گفت:

 _چه فرقی؟
 خنده ای بلند شد و بازوی دالرای را گرفت:صدای آرش به 

 _زیر و رو ِکشی نکن که کل بند و بساطت رو به هم می ریزم دختر.
دالرای به صدای خنده ی او، خنده اش را رها کرد و دست آرش را سفت چنگ 

 زد که نیفتد.
 آرش حجم آ*غ*و*شش را به روی همسرش باز کرد.

فسررش را با صرردای بم بیرون چسرربیده به گوشررش زیر مینای روی سرررش، ن
 فرستاد.

 با همان گیرایی قبل گفت:
 _پای مرد رو به بازی و سیاست زنونه وا نکن.

 قلب دالرای برای تند کوبیدن و ریه هایش برای نفس گرفتن، به تقال افتادند.
 این مرد اهل زندگی دادن و گرفتن بود...

 کرد.گرمای نفس های آرام آرش، تمام جانش را زیر و رو می 
سته بود و داغی کوره ای که او را احاطه کرده بود،  ش ستان به تنش ن سرمای زم

 می سوزاندش...
 دالرای کمی صاف تر نشست که آرش فشاری به پهلوی دالرای آورد و گفت:

 _همین جا بمون.
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دالرای را نه توان ماندن بود و نه توان رفتن، آرش همان راهی بود که تمام بیراهه 
 م می شد...ها به او خت

آرش دسررتش را چنان دور دالرای پیچاند که نفس های خودش از این بی مرز 
 بودن، به شماره افتاده بود.

 با دست دیگرش، کمی روسری دالرای را باز تر کرد.
 می دانست به ندرت کسی آن طرف ها پیدایش می شود.

حرکاتش از مردانه دل نداده بود به زنی و حال در َمصرراف با َمالحت این زن، 
 مغز فرمان نمی گرفتند.

 روسری را به کناری زد و لب هایش را به گوش دالرای رساند:
 _بچه داریت چطوره؟

 دالرای توان مهار دلش را در جان خود نمی دید.
حتی امیدی هم به مقابله با حسی که برایش چون سیب سرخ حوا ممنوعه و او 

 نصیبی از آن نبرده بود، نداشت...
شاره ی آرش، خودش را هم پیچیدن م شت ا قداری از چتری هایش به دور انگ

 به پیچ و تاب انداخته بود.
تمام توانش را از نوک انگشررتان پا تا موی سررر، در زبانش جمع کرد و به آرامی 

 گفت:
 _بچه ی اصیلی براتون نمی تونم بیارم.

ستی آور، شمان م شدن این زن برای فرزندانی با همان چ می  دلش برای مادر 
 رفت.
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شراب بود که دیدنش هم تمام هیبتش را به لرزه وا  دالرای جام زرینی خالی از 
 می داشت...

لب هایش روی گونه ی رنگ گرفته ی دالرای نشست و میان بازی آب و آتش، 
 گفت:

 _من کاری به اصلت ندارم ولی به نجیب بودنت چرا...
 ش کشید.دالرای گونه اش را نوازش وار به لب های تشنه ی آر

 آرش با نفس هایی سنگین جان دالرای را با هر حرکتش می گرفت.
فاصررله ها راه به جایی نبردند وقتی که دسررت آرش کمر او را گرفت و آفتاب 

 چشمان دالرای را به ِمِی لبانش دعوت کرد...
شمان نیم بازش روی لب  ستخوانی اش حس کرد، چ گرمایی را روی چانه ی ا

 اش را لمس کرده بود؛ ثابت ماند.های دالرای که چانه 
 سرش را پایین کشید و نفس دالرای را در سینه حبس کرد.

دهانش طعم بهشت می داد، نمی توانست از این شیرینی نوظهور دلش دست 
 بکشد و روی داشتنش چشم ببندد.

 سینه اشان از هم برای کمی دم گرفتن سبقت گرفته بودند.
 لبانش تکان خفیفی خورد:

 من تویی، نسل منم از آبروم..._آبروی 
 عسلی هایش بغض کردند، هنوز هم ممنوعه بود و کاری از او بر نمی آمد؟

 _گفتی دل نبند...
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سمتی راند و باز هم طرحی  ستش را میان موهای جلوی دالرای برد، به  آرش د
 به پیشانی اش زد.

 ند:کخان بودن دست و پایش را نبسته بود، می توانست گاهی حرفی را نقض 
 _بگم بستم، دلت بند می شه؟

 آسمان هم برای دالرای به بغض نشست و روی آفتاب را پوشاند.
 دل آرش را نگاه گرم و آفتابی دالرای، بس بود.

 _پاشو بریم، تا برسیم به شب خوردیم.
 دالرای مینای روی سرش را درست کرد و منتظر ماند.

تخته سررنگ بماند و طرو آرش تا خود قیامت هم می توانسررت همان جا روی 
 شان را در آب به تماشا بنشیند، اما شب در حال سایه افکندن بود.

شیدن دالرای از هم  ستانش را برای پایین ک سنگ پایین پرید و د از روی تخته 
 باز کرد.

 _آروم خودت رو ُسر بده روی سنگ، می گیرمت.
 دالرای دستانش را در دستان گرم آرش قفل کرد.

 شتن روی سینه ی نبض گرفته ی آرش بود.مقصدش سر گذا
 _امروز رو هیچ وقت فراموش نکن.

 دالرای لب زد:
 _نمی شه که فراموش کنم.

آرش دستش را گرفت و از کنار چشمه به سمتی حرکت کردند که جیپ را پارک 
 کرده بود.

 _فردا سید میاد که عقد ملوک و مشتی رو بخونه.
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شده بود را در دالرای التهابات نابی را که به یک  سمت این مرد متحمل  باره از 
 سینه پنهان کرد و گفت:

 _همون جا می مونه عمه؟
 آرش دست در جیبش کرد و سوییچ جیپ را از آن خارج کرد.

 _بعید می دونم مش حسین قبول کنه تو عمارت روزگار بگذرونه.
 اون مرد طبیعته، به همون کلبه عادت کرده.

 در بر گرفت و پرسید: دالرای دست آرش را محکم تر
 _می شه دیدن شون بریم؟

 آرش فشاری به انگشتان دست دالرای آورد و گفت:
 _هر وقت خواستی، می برمت.

 امروز اولین گاز را به سیب زد و خدا او را به بهشت آغوش این مرد تبعید کرد...
 دستان شان از هم جدا شدند و هر کدام به یک سمت رفتند.

 و هر دو در آن آرام گرفتند. آرش در را باز کرد
آرش نگاهی سررر تا سررری به روبرویش انداخت و دلش تکرار همان شررراب 

 جاری در چشمان دالرای را می خواست.
 مزه ی این انگور را با جام های پیاپی بهشت هم ُمعاوضه نمی کرد...

 سوییچ را چرخاند و ماشین روشن شد.
صندلی تکیه داده و چشم بسته بود، نگاهش روی چهره ی دالرای که به پشتی 

 مک ی نوبرانه داشت.
 آرام به راه افتاد تا آب هم در دل همسرش تکان نخورد.
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 تمام عمر با کودکی هایش خاطره بازی می کرد.
امروز برای حس به غلیان در آمده ی مردانه اش و نگاه لبریز از حس زن ایلیاتی 

 شید...اش، خاطره ها را پشت چشم هایش به زنجیر ک
 تا همیشه، تا هر کجایی که دل او برایش دلبری کند و دل آرش؛ ناز خری...

سرردی روبرویش نبود که یارای مقابله با حس بال و پر گرفته ی دلش داشررته 
 باشد.

 کنار دالرای و نفس به نفس او، پوست انداخته بود.
 گذر زمان روی دور امتحان و ابتال افتاد...

**** 
سکوتی عجیب، ه شان بودند؛ بی آن که یکدیگر را در  مه در حال خوردن غذای

 به جمله ای و حرفی، خطاب کنند.
شان، با گرم کردن آب؛ به حمام رفت و تنش را به آبی  سیدن  دالرای از زمان ر

 سپرد که همان آرامش و گرمای حضور همسرش را داشته باشد.
ساس کردن، به او این  شم دیدن و به دل اح شق خان را به چ اجازه را نمی داد ع

که لب هایش را چفت هم نگه دارد و مدام؛ شررکوفه های ریزی روی لبش گل 
 می داد.

 نفس هایش یکی برای زنده ماندن بود و دیگری برای اسیر شدن.
توان تنها ماندن را نداشررت حتی در چهار دیواری آب ریزی که اسررمش حمام 

 اش را به یغما برده بود...بود و فاصله می انداخت میان او و کسی که تمامیت 
ساند و اثری از  شان ر شیدنش، خود را به اتاق  صدا زدن ماه منیر و لباس پو با 

 آرش ندید.
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آب موهایش را گرفت و به حال خود رها کرد تا پیچ و تاب طبیعی شان را داشته 
 باشند.

 ماه منیر برای شام صدایش زد و باز هم اثری از آرش نبود که همراهش شود.
شید، مقابل آیینه نگاهی به چهره اش که هزاران حس به  سبی پو ناچار لباس منا

 خوب را به فریاد نشسته بود؛ انداخت و رد شد.
شتن از  سنگینی و خیرگی نگاه ها را با پلک روی هم گذا شت میز،  ضور پ با ح

 روی شانه هایش برداشت و به گفتن سالمی اکتفا کرد.
 ار من بشین._سالم دالرای جان، بیا این جا کن

 دالرای با استفهام سرش را باال گرفت و به نسترن چشم دوخت.
 او از حساسیت ایراندخت باخبر بود و باز هم به دالرای توجه نشان می داد!

با دیدن چشررم های آرام او، لبخندی نیم بند روی لب نشرراند و به آن سررمت 
 رفت.

ض سخنی به زبان نیاورد و اعترا بیخ ی حتی با نگاه توعجیب بود که ایراندخت 
 گرش نشان نداد.

 حکیمه به معصومه و راحله زل زده بود تا ظروف غذا را به میز برسانند.
ظروف چینی گران قیمتی بود که شکستن یکی شان، اخراج شدن شان را در پی 

 داشت.
 نسترن سر در گوش دالرای فرو کرد و آرام لب زد:

 رفتین بیرون._امروز خوش گذشت؟ شنیدم با آرش خان 
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این که از چه کسرری شررنیده اسررت جای تعجب نداشررت اما کنجکاوی اش، 
 لبخندی روی لب های دالرای نشاند.

صررردایش را پایین آورد و با چشررم دوختن به ترمه ای که روی میز پهن بود، 
 گفت:

 _ممنون، بله خوب بود.
_همیشرره خوش باشرری دختر، آرش خان هیچ وقت حاضررر نبود وقتش رو با 

 ی قسمت کنه.کس
دالرای اگر هزاران تکه هم می شرررد، هر هزار تکه؛ چشررمان مهربان آرش را 

 انعکاس می داد.
صندلی روبرویش که جایگاه  شم از  شد و دالرای چ شام خورده  در آرامش، 

 همیشگی آرش بود؛ بر نمی داشت.
 با تشکر از پشت صندلی بلند شد و خود را به مطبخ رساند.

 ه گرفتن بود و شامش را با دست می خورد.ماه منیر در حال لقم
 _ماه منیر؟

 ماه منیر سرش را برگرداند و دستش را روی دهان پر خود گذاشت.
 نفسی از بینی کشید و غذا را به هر نحوی بود، پایین فرستاد.

 _چی شده؟
 این جا چی کار می کنی؟

 .دالرای در سکوت مطبخ، چشمی گرداند و از تنهایی شان اطمینان یافت
 _ماه منیر می تونی بری سراغ جالل؟

 ماه منیر از کنار سفره ی پشمی بلند شد و با چهره ای سؤالی به او نگاه کرد.
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 دالرای مردمک چشم هایش را گشاد کرد و گفت:
 _وقتی از حموم بیرون اومدم، خان رو ندیدم.

 .گفتم شاید رفتن سری به اطراف بزنن ولی االن بیشتر از سه ساعته برنگشتن
 ماه منیر ابرویی باال انداخت و با شیطنت ذاتی اش گفت:

 _نگران آقا شدی؟
 دالرای توبیخ گرانه صدایش زد و اخمی به چهره نشاند.

 ماه منیر تک سرفه ای کرد و خنده هایش را پنهان کرد.
 _حاال برم به جالل چی بگم؟

 دالرای سرش را باال آورد و گفت:
 ی بهشون زده؟_بپرس خان کجا رفته؟ اصاًل حرف

 ماه منیر گفت:
 _باید برم ببینم االن کجای این عمارت واسه خودش می گرده.

 ازش می پرسم و زود بر می گردم.
که دلتنگی  ندازه بود  مان ا به ه ندی زد، نگرانی از این بی خبری  دالرای لبخ

 اش...
 _یه چراغ بردار، خوب نیست تو این تاریکی بری.

 برداشت و رفت.ماه منیر چراغ گردسوزی 
 دالرای خود را به اندرونی رساند، به در و دیوار نگاهی کرد.

 _این جا تو تاریکی چرا وایستادی زن برادر جان؟
 دالرای به سرعت به سمت سرسرای ورودی چشم دوخت.
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 با دیدن سایه ی بلند و چهره ی نیمه روشن امیرحسین، نفسش را بیرون فرستاد.
 خان خبر بگیرم. _راستش، یعنی اومدم که از

 امیرحسین با نگاهی محبت آمیز، قدمی به سویش برداشت.
 _نگران نباش، رفته سراغ دایی منصور.

 رفت و مادر و نسترن رو با ماشین فرستاد.
 حتمًا خواسته شام رو بمونه و حرفش رو هم بزنه.

 دالرای نفس آسوده ای کشید که امیرحسین را به خنده انداخت:
 رش بدونه اینهمه بی تابش شدی، زودتر بر می گشت._زن داداش اگه آ

 دالرای لب گزید و شرمسار سرش را به زیر انداخت:
 _نه، یعنی نمی دونستم کجان.

صله ی میان دو لنگه  سرشان انداخت و از میان فا شت  سین نگاهی به پ امیرح
 ی در، دختری را دید که با چراغی در دست؛ به سمت شان می آمد.

 اما دالرای هم بلند قد بود. سرش را کمی خم کرد و گفت: قد بلندی داشت
 _خبرگزاری داره از راه می رسه، ولی من نگرانی رو برطرف کردم.

شین رو با امین راهی  شه ولی برای خاطر جمعی، ما شب اونجا موندگار نمی 
 می کنم.

 دالرای دیگر مجالی برای خجالت کشیدن نداشت.
 _ممنونم.

 ب یا اگه دلت می خواد، منتظر بمون شاید بیاد._برو راحت بگیر بخوا
 دالرای با صدای در و نفس های ماه منیر، به پشت سر نگاهی کرد.

 امیرحسین عقب گرد کرد و به سمت اتاق خودش رفت.
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 ماه منیر چراغ را باال گرفت و به سمت دالرای رفت.
اصررطبل _وای این همه جا تو این سرراختمون بود، اون جالل ذلیل شررده تو 

 نشسته بود.
 آقا رفته خونه داییش، ولی نگفته کی بر می گرده.

 دالرای بوسه ای روی گونه اش زد و گفت:
سیدن  شتن و هم برای پر سین خان االن بهم گفت، حتمًا هم کاری دا _امیرح

 احوال شون رفتن. 
 ماه منیر گفت:

 _خیلی خاطر آقا رو می خوای، خدا سایه شو رو سرت نگه داره.
 ه کدوم زن خانی رو دیدی که روی کلفت ببوسه!وگرن

دروغ و انکاری در کار نبود، اما هنوز شررهامتش آن اندازه نبود که بی پروا زبان 
 باز کند و مکنونات قلبی اش را عنوان کند.

 _برو بقیه ی غذات رو بخور، منم می رم تو اتاق.
 رسی._آقا اومد، بهش می گم بیاد سر دلت رو بب*و*س*ه که دیگه نت

 دالرای چشم گشاد کرد:
 _ماه منیر برو تا زبونت کار دستت نداده.

ماه منیر خنده ی ریزی کرد و چراغ را باالتر گرفت تا دالرای مسرریر تاریک را با 
 نور اندک چراغ راحت تر برود.

 _برو دختر، خان بیاد و تر رو این جا ببینه؛ سر من داد و بیدادش رو می کنه.
 ین شیطنت ماه منیر تکان داد و به سمت اتاق شان رفت.دالرای سری برای ا
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به سررمت کمد رفت و تمام لباس های کاور کشرریده شررده ی آرش را بیرون 
 کشید.

 تک به تک کت و شلوارهایش را بیرون کشید.
 به دنبال پیدا کردن لباس مناسب برای هر کت، پیراهن ها را زیر و رو کرد.

صور قامت آرش در آن ها؛ لبش را روی جیب باید سر خود را گرم می کرد، با ت
 کت چسباند و بوسه ای نشاند.

 با یادآوری نگاه های تهوع آور هاکان، ته دلش جمع شد.
 قطره اشکی از درد روی صورتش ریخت.

سردی  ضور آرش، آب  شیرینی ح شته بود و  سر گذا شت  روزهای تلخی را پ
 روی آتش دلش بود.

 راهنی قهوه ای رنگ کنار هم قرار داد.کت را از لبانش دور کرد و با پی
 از روی تخت بلند شد و به سمت پنجره رفت.

پرده را کنار کشررید و قفل پنجره را باز کرد، هوای آرش را به سررر و دلش کم 
 داشت.

 آرش رد زخم های مانده روی دلش را مرهم بود...
 نسترن با صدای نفس های الیار از خواب بیدار شد.

 گرم بود، لباس خنک تری تنش زد و او را خواباند.از عصر تن پسرکش 
 پتو را کنار زد، امیربهرام به خواب عمیقی فرو رفته بود.

 موهایش را پشت سرش رها کرد و به سمت گهواره ی دلبندش رفت.
 پارچه ی توری را باال زد و دست روی گونه ی الیار گذاشت.

 از داغ شدن دستش، حیرت کرد.
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 _الیارم تب کردی؟
سر صد شید و روی  سترن او را از گهواره بیرون ک شد و ن ای نق زدن الیار بلند 

 شانه اش خواباند.
 با دست بر پشتش کشید و الالیی خواند اما از داغی تن پسرش ترسید.

 به طرف در رفت و دایه ی پسرش را صدا زد.
 _نسترن چه خبره دختر؟

 نسترن به شوهرش نگاه کرد و روی تخت نشست.
 _امیربهرام تن بچه داغه، بی تابی می کنه.

 امیربهرام چشمان خمار از خوابش را باز کرد و خود را باال کشید.
 _بده من این پدر سوخته رو، خواب به چشم مون نذاشته.

 نسترن الیار را به همسرش سپرد و چشمان نگرانش را به در دوخت.
الی بدن پسرش؛ گونه اش را خبری از دایه نبود، امیربهرام هم با حس گرمای با

 نوازش کرد:
 _جان بابا، چرا داغی تو؟

 _امیر بچه م داره تو تب می سوزه، از عصری تنش گرم بود.
 امیربهرام با چهره ای شاکی نگاهش را به نگرانی نسترن داد:

 _االن بهم می گی؟
 نسترن کودک بی قرار و گریانش را به بغل گرفت و تکانش داد:

 لباساش رو کم کردم. _اتاق گرم بود،
 نمی دونستم تب داره که سر شب شیرشم نخورد.
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 امیربهرام دستی میان موهایش کشید.
 پتو را از روی پاهایش کنار زد و بلند شد.

_برم آرش رو صرردا بزنم، شرراید دارویی همراش داشررته باشرره و تب بچه بیاد 
 پایین.

 یه لباس درست بپوش که بگم بیاد باال.
 را برداشت، الیار را روی زمین نگذاشت. نسترن روسری اش

 شال بلندی هم روی لباسش پوشید.
 امیربهرام تقه ای به در اتاق آرش و دالرای زد.

 در با لختی مکث، باز شد و با دیدن چهره ی دالرای؛ مردد پرسید:
 _آرش خوابه؟

 دالرای خود را بیشتر پوشاند و گفت:
 _هنوز از خونه ی دایی تون نیومدن.

 امیربهرام لعنتی گفت و نفسش را با نگرانی فوت کرد.
 دالرای با احتیاد پرسید:

 _چیزی شده؟
 امیربهرام با گرفتگی گفت:

 _الیار تب کرده و بی قراری می کنه.
 دالرای که الیار را دوست داشت، گفت:

 _پاشویه ش کردین؟
 برم._نه تازه از خواب بیدار شدیم، برم ببینم یه لگن آب پیدا کنم و ب

 دالرای الی در را بیشتر باز کرد و گفت:
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 _شما برگردین اتاق، من می رم آب میارم.
 _زحمتت می شه.

 دالرای لبخندی به رویش زد و گفت:
 _زحمتی نیست، الیار عزیز همه ست.

 زود میام.
 امیربهرام تشکری کرد و به طرف اتاق خودشان رفت.

 از اتاق خارج شد. دالرای موهایش را به زیر روسری اش هل داد و
 خود را به مطبخ رساند، چشم هایش همه جا را به دنبال لگنی کاوید.

سی،  صیری و ظروف م سبدهای ح ستش را پایین تر آورد، میان  چراغ نفتی د
 چشمش به ظرفی خورد.

 سریع دست انداخت و آن را برداشت.
 چراغ را روی زمین گذاشت و کوزه ی آبی برداشت.

از آب کرد، جسررتی زد و یکی از پارچه های تمیز ظرف  کج کرد و ظرف را پر
 ها را برداشت.

 با هر دو دست ظرف را گرفت و چراغ را همان جا رها کرد.
 به آهستگی قدم بر می داشت، راهرو تاریک بود.

شنید و دعا کرد در نبود  سترن را که با ناله همراه بود،  صدای بلند حرف زدن ن
 آرش؛ به مشکل نخورند.

 ایستاد و با آرنجش ضربه ای زد. پشت در
 در باز شد و امیربهرام با چهره ای پریشان نگاهش را باال آورد.
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کنار رفت و دالرای وارد شررد. با دیدن نسررترن که سررر فرزندش را به سررینه 
 چسبانده بود، تخت را دور زد و کنار پایشان نشست.

 _بچه تب داره، به سینه نچسبون.
 ت دست گرفت و گفت:نسترن اشک هایش را با پش

 _دالرای داره تو تب می سوزه بچه م.
چه را از آغوش نسررترن گرفت و داغی  خت قرار داد. ب دالرای ظرف را روی ت

 اش، دلش را لرزاند.
 بسم اللهی گفت و بالش را تا جلوی دستش کشاند.

 الیار را روی آن خواباند و پاشویه اش کرد.
 می کرد.نسترن با بیچارگی به امیربهرام نگاه 

 او هم کالفه تر از همسرش، اتاق را با قدم های بلندش متر می کرد.
 _دالرای تبش پایین اومد؟

 دالرای که مشغول انجام کارش بود، نیم نگاهی به چهره ی نسترن انداخت.
 _خوب می شه ان شافالله.

دسررت روی بدن الیار گذاشررت، تبش بیشررتر شررده بود و نگاهی به امیربهرام 
 انداخت.

شفتگی امیربهرام را ک سترن و آ ست ترس ن سید، نمی دان اش آرش از راه می ر
 کم کند.

 _با پاشویه تبش پایین نمیاد.
 _پس چی کار کنم پسرم خوب شه؟

 امیربهرام با شنیدن گریه ی نسترن، بی طاقت در را به هم کوبید و رفت.
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 _نسترن جان خوب می شه.
 پسرش چسباند.نسترن خم شد و گونه اش را به گونه ی سرخ 

 _مادر پیش مرگت شه، خوب شو.
 دل دالرای هم از دیدن این صحنه، به درد آمد.

 در با هول باز شد و ایراندخت به همراه پسرانش وارد شد.
 با دیدن حال زار نسترن، به طرف شان آمد:

 _نسترن چرا بی تابی می کنی، خوب می شه بچه.
 تخت خزید. نسترن الیار را در آغوش کشید و به گوشه ی

 _تبش پایین نمیاد عمه، دالرای پاشویه کرد ولی تبش قطع نمی شه.
 ایراندخت نگاه یخی اش را به دالرای دوخت.

 دهان باز کرد اما پشیمان شد و رو به سمت امیرحسین کرد:
 _یکی رو با اسب بفرست دنبال آرش، شاید راه درمونی داشته باشه.

 ان شافالله تبش پایین بیاد. _اگه اجازه بدین بهش جوشونده بدم،
 سرها همه به سوی دالرای چرخید.

 نسترن با ذوق و کورسوی امیدی گفت:
 _تو رو خدا هر چی می دی بده ولی کمک کن تب الیارم پایین بیاد.

 ایراندخت با خشم نگاهش کرد:
ست چیه، به خورد بچه بدی و جون از تنش  _الزم نکرده علفی رو که معلوم نی

 بگیری.
 رحسین چرا معطلی، برو دیگه.امی
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امیرحسین نگاهی حواله ی سر فرو افتاده ی دالرای کرد، نمی توانست در مقام 
سر  شاندنی چه بر  ست با خوردن آن جو ست قرار ا دفاع بربیاید وقتی نمی دان

 الیار بیاید.
 _االن خودم می رم.

شت که میان  سرکش بر نمی دا شم از پ ستاده و چ شه ای ای ش آغوامیربهرام گو
 همسرش بی صدا و بی حال فشرده می شد.

ستادی؟ برو بچه رو ازش بگیر، نمی بینی زنت داره چی کار  _امیربهرام چرا وای
 می کنه؟

 امیربهرام به سمت مادرش چرخید و گفت:
 _از بغل مادرش بگیرم چی کارش کنم؟

 دالرای پافشاری کرد:
ن خان ممکنه وقت _بذارین تا دیر نشررده بهش داروی گیاهی بدم، تا رسررید

 بگذره و نشه کاری پیش برد.
 ایراندخت صدایش را باال برد:

 _آیه ی یأس نخون باال سر بچه، اصاًل کی گفته پا تو بذاری تو این اتاق؟
 _مادر االن وقتش نیست که بیخود به پر و پای اون بپیچی.

 ببین من چه غلطی بکنم که زن و بچه م آروم بگیرن؟!
 بزن، چند تا بچه بزرگ کردن حتمًا درمونی بلدن. _برو حکیمه رو صدا
 امیربهرام سریع رفت.

 دالرای ظرف آب را برداشت و روی پاهایش ایستاد.
 رو به ایراندخت کرد:
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 _اون اندازه که به بقیه اعتماد دارین، کاش باور می کردین قصدم کمک کردنه.
 ایراندخت پشت به او، به نسترن نگاه کرد.

 را به دست او بسپارد. محال بود نوه اش
 دالرای ناامید سرش را پایین انداخت که لبخند تلخش به اشتباه تعبیر نگردد.

 به طرف در رفت و به آرامی از آن جا خارج شد.
 _کجا؟

 دالرای نگاهش را چشمان سرگردان امیربهرام دوخت.
 _نمی تونم بشینم و دردشون رو ببینم و بگن کاری نباید انجام بدم.

سترن می موندی بلکه به هوای یکی؛ _زبون  سه همه مون تنده، کنار ن مادرم وا
 دلش قرار بگیره.

 دالرای گفت:
 _ان شافالله خان پیداشون می شه و پسرتون خوب می شه.

حکیمه پیدایش شررد و امیربهرام با تکان سررر، از دالرای گذشررت و حکیمه 
 خاتون هم به دنبالش رفت.

 ند و به اتاق شان پناه برد.دالرای ظرف را به مطبخ برگردا
 برای جان الیار بیم داشت اما دست و پایش بسته بود.

 روی صندلی راک آرش نشست و با پایش روی زمین مدام ضربه می زد.
دلشرروره و نگرانی نگاهش را به پنجره ی باز می کشرراند اما می دانسررت به این 

 زودی از آرش خبری نمی شود.
 فته بود و الیار تغییر و بهبودی نشان نمی داد.زمان نبض زمین را به دست گر
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 حکیمه تخم مرغی دور پسرک چرخاند.
 دار و دوایی را که داشت برد و به خوردش دادند.

 دیگر صدایش به ناله ای هم بلند نمی شد.
 دو ساعت از رفتن امیرحسین گذشته بود.

 ود.دالرای سرش را میان کف دو دستش گذاشته و به گوشه ای خیره شده ب
شده و  سترن ان قدر بلند بود که دیگر خدمتکاران هم از خواب بیدار  صدای ن

 خود را به پشت در اتاق بکشاند.
سترن با  شد و ن ضرب باز  همچنان در حال و هوای خودش بود که در اتاق به 

 چهره ای به شدت آشفته و دردمند به طرفش آمد.
سم، تو رو به جون آ رش؛ بیا به بچه م برس داره _دالرای تو رو به جون ملوک ق

 از دستم می ره.
 هر چی می دن ِافاقه نمی کنه.

 دالرای درمانده تر از او نگاهش کرد.
 وقتی از اتاق او را رانده بودند، چه می کرد؟

 نسترن پایین پایش افتاد و سر روی دامنش گزارد:
 _دالرای بچه م طوریش بشه جون منم می ره.

 جون آرش، یه کاری کن.
آرش به جانش وصررل بود، دسررت روی موهای بیرون ریخته ی نسررترن جان 

 کشید و شانه هایش را گرفت:
 _پاشو بریم ان شافالله با داروی گیاهی که من سراغ دارم، خوب شه.
 دعا کن دیر نشه، مادری خدا دعات رو واسه بچه ت اجابت می کنه.
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 دوخت.نسترن با چشمانی اشکبار به چهره ی آرام دالرای نگاه 
 به کمک او از روی زمین بلند شد و به طرف مطبخ رفتند.

 دالرای به حکیمه ی دل نگران گفت آب جوش می خواهد.
 گیاهانی که الزم داشت را به همراه داشت.

اسطوخودوس، تخم شربتی، تخم ریحان و به دانه، به همراه بارهنگ و ریشه ی 
 هاونی سنگی ریخت.گل ختمی که از دشت چیده و خشک کرده بود را در 

سر  شت و دو بار  شقی را بردا شدند؛ قا همه را با هم کوبید، خوب که مخلود 
 پر درون لیوان آب جوش آماده شده ریخت.

 باید منتظر می ماند که دم بکشد.
 صافی بزرگ چای را برداشت و مواد را به همراه آب از آن گذراند.

 ه حرکاتش زل زده بودند.سرش را باال آورد و چندین جفت چشم را دید که ب
 _حکیمه خاتون این آب رو ببر به بچه بده، آروم آروم بریز که تو گلوش نپره.

 حکیمه ِمن ِمنی کرد و گفت:
نده من  گه  نه، ا یا  که نمی دونم این دوا درمون جواب می ده  _راسررتش من 

 بدبخت می شم.
 نگاهش پر حرف بود که از چهره ی تک تک شان چشم نگرفت.

 را روی هم فشرد و خود بلند شد. لب هایش
شده  سمت اتاق پا تند کرد، دعا می کرد با لجبازی و نفرت ایراندخت، دیر ن به 

 باشد.
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سمت  در را حکیمه که ِهن و ِهن کنان به پایش دویده بود، باز کرد و دالرای به 
 الیار رفت.

 رو به نسترن گفت:
 م._سر بچه رو باالتر بگیر، باید از این به خوردش بد

سمت  سباند تا دهانش به  سینه چ ست و الیار را از کمر به  ش صاف ن سترن  ن
 دالرای قرار بگیرد.

 _اگه این بچه طوریش بشه از چشم تو می بینم.
 به تهدید ایراندخت هم َوقعی ننهاد و به سختی مقداری در گلوی الیار ریخت.

 همه با نگرانی به او زل زده بودند.
نشررسررته و دسررتانش را به دور شررانه های افتاده ی زنش امیربهرام کنار نسررترن 

 انداخته بود.
 با سرانگشتان دست دیگرش، سر پسرکش را نوازش می کرد.

ایراندخت روی صندلی که برایش گذاشته بودند، نشسته بود و چشم از صورت 
 نوه اش بر نمی داشت.

 دالرای هم با چشمانی منتظر به الیار و واکنشش زل زده بود.
 رزش تن الیار، نسترن و امیربهرام با هول بچه را در بغل گرفتند.با ل

دالرای از جا بلند شررد و کودک را از آغوش نسررترن بیرون کشررید و دسررت در 
 دهانش گذاشت.

 _دالرای بچه م چی شد؟
 دالرای گوشه ی دستش را میان دندان های یکی در آمده ی الیار فشار داد.

 رد.کاش عمه اش می بود و کمکش می ک
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 امیربهرام با لرزش تن الیار از خود بی خود شد.

 با خشونت او را از دالرای گرفت و فریاد کشید.
 ایراندخت هم به تبعیت از پسرش، فریاد زد:

 _ از وقتی پا گذاشتی تو این خونه، بالیی نیست که سرمون نیومده باشه.
 پا قدم نحست به ملوکم رحم نکرد که حال و احوالش به هم ریخت.

 رو به سمت نسترن و امیربهرام کرد و تشر زد:
 _گفتم شده با اسب و قاطر، ببرینش دکتر.

تا صرربح اگه نفس بچه نبود، نسررترن حاللت نمی کنم که حرف بزرگترت رو 
 گوش نگرفتی.

 توأم همین طور امیربهرام، مو از سر الیار کم شه، جفت تون از دلم رفتین.
 ار خوشی براش نمی مونه.کسی که از دل ایراندخت بره، روزگ

 نگاه پر از گدازه های سوزانش را به دالرای دوخت:
صوم چه کرده بود که  _بچه م رو چیز خور کردی که اومد گرفتت، این طفل مع

 سم به خوردش دادی؟
دالرای دیگر نمی توانسررت بلور و شرربنم چشررمانش را با پلک زدن، از روی 

 عسلی هایش پاک کند.
 نالید:

 اضافه نکردم._ من چیزی 
 فقط همون دارویی رو جوشوندم که خودم استفاده می کردم.

 _ واسه همینه که االن اون بچه داره بیشتر جون می ده؟
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 دالرای به طرف نسترن رفت:
 _اولش تبش زیاد می شه ولی آروم می گیره.
 من مطمئنم خوب می شه، بهم اعتماد کنید.
 بود، گفت:امیربهرام که نگاهش میخ پسرک رنجورش 

 _زن داداش دستم نصفه شبی به جایی بند نبود که ازت کمک خواستم.
 ولی اگه بالیی سر الیار بیاد، دیگه به چشم زن خان نگات نمی کنم.

 دالرای به چشمانی پر شبنم، روی دست نسترن فشاری وارد کرد:
 _الیار خوب می شه.

 نسترن چشم های قهوه ای اش را به تن الیار دوخت:
 خوب نشه می میرم. _اگه

 صدای پا در راهرو پیچید.
 در باز شد و نگاه آرش در آن نور، چهره ی دالرای را جستجو کرد.

 _چی شده؟
امیرحسین نفسش را در سینه حبس کرد، می ترسید معنای این چهره های زار؛ 

 دیر رسیدن شان باشد.
 امیربهرام تن پسرش را روبرویش گرفت و غرید:

 ن بزرگ!_ از زنت بپرس خا
 دل دالرای بیشتر به درد آمد، همسرش را صدا زد:

 _آرش؟
 دلتنگ همسرش شده بود، با شنیدن اسمش از زبان او؛ آرام تر پرسید:

 _چی شده همه ماتم گرفتین؟
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 دالرای لب زد:
 _الیار...

 چشم گرداند و نگاه پر از بیچارگی نسترن را دید.
 صدایش را باالتر برد:

 _الیار چی؟
 ف دستانش را به زمین سایید.دالرای ک

 با پریشانی به الیار اشاره زد:
 _تب داشت، نبودی.

 خوب نشد، من جوشونده دادم.
 تبش بیشتر شده و می لرزه.

 تکه تکه حرف زدنش، روی اعصاب آرش خط می انداخت.
 به طرف امیربهرام رفت، الیار را از آغوشش در آورد.

 نبضش را گرفت، روی تخت گذاشت و گفت:
 _امیرحسین کیفم رو بیار.

 رو به امیربهرام پرسید:
 _چند ساعته این جوریه؟

 امیربهرام موهایش را با هر دو دست کشید:
 _از عصر شروع شده.

 _عرضه نداشتین زودتر دنبالم بفرستین؟
 باید سراغ دایی می رفتم، کار واجب بود.
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ر صبح جهانشییه مقدار ناخوش احوال بود، موندم و یه نسخه واسش نوشتم که 
 از شهر بگیره.

_آرش االن بهت می گم اگه این دختر نوه ای برام بیاره اون رو بچه ی تو نمی 
 دونم.

 خود دانی با این زن که قدم نحسیش تن و بدن همه رو داره می لرزونه.
 تکلیفم رو با این دو تا هم روشن کردم.

 گذاشتن هر مزخرف و آشغالی به خورد بچه شون بده.
 نگاهی به حکیمه انداخت و با صالبت گفت:آرش 

 _دالرای رو ببر اتاق مون.
دالرای خواسررت مقاومت کند که با چشررم های باریک شررده ی آرش، لب 

 هایش بیشتر لرزید.
 حکیمه دست زیر بازویش گرفت و از روی فرش بلندش کرد.

 امیرحسین برگشت و آرش الیار را معاینه کرد.
 ی برداشت و به امیربهرام گفت لیوان آبی بدهد.منشأ تب را نمی دانست، قرص

 آن را در آب حل کرد و به خورد الیار داد.
 دهانش چون دهان ماهی کوچک بود، بوسه ای روی پیشانی اش زد.

به لیوان جوشرریدنی نگاه کرد و آن را برداشررت، بو کشررید و گوشرره ی لبش باال 
 رفت.

 رو به آن ها کرد:
 و تنش چیزی نندازین._بذارین همین جوری بمونه، ر

 تبش باید تا یکی دو ساعت دیگه پایین بیاد.
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 نسترن از جا پرید و هیجان زده گفت:
 _خوب می شه؟

 آرش دکمه ی فلزی جلوی کیف را بست.
 روی دو زانو نشسته بود، دستی روی پایش کشید و ایستاد.

آ با قر _اگه اون جوشونده رو نخورده بود، تا االن نفسی نمونده بود که بخواد
 خوب شه.

 نگاه مبهوت ایراندخت را شکار کرد و با پوزخندی گفت:
_نمی دونم چی داری غیر پول که خودت رو باالتر از همه می دونی. اگه جز 
فخر فروشی چیز دیگه ای یادت داده بودن؛ جای تهدید کردن اون دختر، کاری 

 واسه نوه ت می کردی!
 ده، می شه نور چشمم.بچه ای که از اون زن خدا بهم حواله ب

مشررکل دیگه ای پیش بیاد و بازم به زنم زخم بزنی، اون رو می فرسررتم شررهر و 
 خودمم دیگه این جا بند نمی بینی؛ چون من دل دور موندن از زنم رو ندارم...!

 کوتاه آمدن هایش دودی داشت که به چشمان زیبای همسرش می رفت.
 جمع خودخواه رهایش کرده بود. امروز از عشق برایش گفته بود و میان این

 به سمت در رفت و صدا زدن امیربهرام را نشنیده گرفت.
 دستی روی شانه ی امیرحسین نهاد:

 _بیشتر از پدر بی فکرش کمک حال شدی.
 امیرحسین لبخندی زد:

 _وظیفه م بود، ترسیدم دیر برسیم و بچه از دست بره.
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 کرده بود._خدا رو شکر جوشونده تحمل و طاقتش رو بیشتر 
من برم سررراغش، تو این خونه از وقتی عروسررم شررده جز مصرریبت و حرف؛ 

 چیزی ندیده و نشنیده.
 امیرحسین پیش آمد و روی سر شانه ی آرش را بوسید و کنار گوشش گفت:

 _شیرزنه که همه رو می شنوه و صداش در نمیاد.
 آرش دستی روی کمر امیرحسین کشید و گفت:

 زودتر بری، امانتت می مونه تا برگردی و ببریش._کارات رو ردیف میکنم 
 لبخند لب های امیرحسین عمیق تر شد.

 _ان شافالله جبران می کنم داداش.
 _به فکر درس و پیشرفتت باش که عزت واسم بیاره، جبران نمی خواد.

دو برادر از هم جدا شرردند. یکی به فکر رفتن با دلی آسرروده و دیگری با دلی 
 م همسفر زندگی اش...ناکوک از دیدن غ

 باید برای این زن و صبوری اش، کاری می کرد.
 دستگیره ی در زیر دستش نشست و پایین کشیده شد.

 با باز شدن در، دالرای سرش را از روی پاهایش برداشت.
همین که قامت آرش را کنار چهار چوب دید، م ل تیر از چله ی کمان رهیده؛ 

 حال الیار شد:به سمتش رفت و بی تابانه جویای 
 _بچه چی شد؟ خوبه؟

 تبش نیومد پایین؟
 آرش دستش را روی شانه اش گذاشت و مالیم گفت:

 _آروم، چته هول کردی؟
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 چیزیش نمی شه، قرآ خوروندم بهش؛ خوب می شه.
 دالرای با تمام وجود خدا را شکر کرد.

 از تن آرش فاصله گرفت و به سمت پنجره رفت.
 تاریکی شب، دلش را تنگ دشت و صحرا می کرد. سو سو زدن ستاره ها در آن

 آرش کیف را همان جا رها کرد و خود را با سه گام به او رساند.
 دست هایش را روی پهلوهای دالرای نشاند.

 _می خوای ببرمت شهر زندگی کنی؟
 دالرای لب زد:

 _نه.
 _این جا اگه باشم که هیچ، نباشم اذیت می شی.

ه کسرری از غرورش دسررت می کشرره بگه اشررتباه حرف مفت نه تمومی داره و ن
 کردم.

 دالرای تلخ گفت:
 _هر جا که برم، نحسم و بد قدمی من ولم نمی کنه.

 با هر کی باشم، عمری حرف می شنوه.
 آرش او را عقب تر کشید و به خود چسباند.

 دستانش پیشروی کردند و روی شکمش به هم گره خوردند:
 م پس نزن._به شنیدن حرف بیخود حساسیت دار

 دستش باال آمد و گره روسری را باز کرد.
 به نجوایش ادامه داد:
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 _پس دلت بند شده که به اسم صدام زدی، آره؟
 لب های دالرای تکان خفیفی خوردند و از بی حالتی در آمدند.

حرکت دست آرش روی سرشانه و موهایش، باعث شد کمی سرش را به همان 
 سمت خم کند.

 اهی رو نداده بودی، تا رسیدنم اون بچه تلف می شد._اگه اون داروی گی
 دالرای تنش را میان آ*غ*و*ش آرش چرخاند.

 نور اتاق آن قدر نبود که بتواند تمام زوایای چهره ی آرش را ببیند.
 _خوب می شه،دوباره می رم بازم بهش سر می زنم.

 دالرای سرش به شانه ی آرش تکیه داد.
 چشم هایش روی هم افتاد. روسری از موهایش کنار رفت و

 آرش لب هایش را به گوشش چسباند:
 _نبودم، ندیدمت؛ بی طاقت بودم.

 سیب میان زمین و آسمان چرخ خورد و میان دامان دالرای افتاد...
 لب زد:
 _منم...

 می ترسم یه روز نباشی.
 ب*و*س*ه ای روی موهای همسرش زد و گفت:

 نداره._بریم دراز بکش، حالت دست کم از نسترن 
 _ترسیدم...

 آرش دست دالرای را گرفت:
 _تا وقتی هستم، نترس.
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دالرای خود را در آن حصار محکم و امن، چرخاند و سرش را به سینه ی آرش 
 گذاشت.

 لب هایش را روی قلب تپنده ی آرش قرار داد و ب*و*س*ید و گفت:
 _نمی ترسم.

 می فشرررد و تپشنفس های آرش سررنگین که می شررد، دالرای را به تن بیشررتر 
 قلبش را با نفس های او؛ تنظیم می کرد.
 روی تخت، ملحفه و لحاف را کنار زد.

 _می رم یه سر به الیار بزنم و برگردم.
 صدای به شدت آرام دالرای گوشش را نوازش داد:

 _باشه.
 او را روی تخت خواباند و خود با تنی داغ از او جدا شد.

حضررورش در لحظه لحظه های زندگی عادت یک عمر کنار این زن بودن و 
 اش، امیالش را بیدار می کرد و دلش را گرم...

 تقه ای به در اتاق برادرش زد و منتظر ماند.
سر به  شرمنده از زبان تیزش؛  امیربهرام در را با تأخیر باز کرد و با دیدن آرش، 

 زیر انداخت.
 _بچه چه طوره؟

 _خوبه، نفسش آروم شده و بدنش سرد تر.
 نسترن بهش شیر داد، پس نزد. یه کم

 آرش سری تکان داد:
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 _خوبه، اگه موردی پیش اومد؛ صدام بزنی زود بیدار می شم.
 خواست برگردد که دستش میان دست امیربهرام ماند:

 _شرمنده م حالم خوش نبود.
از یه طرف مامان و از اون ور نسترن، خودمم که هیچی؛ فقط داشتیم پر پر زدن 

 کردیم که زنت به دادش رسید. بچه رو نگاه می
 آرش دستش را آزاد کرد و در جیبش فرستاد.

 شباهت امیربهرام به مادرش غیرقابل انکار بود حداقل در رفتار و گفتار...
عاتش کنی،  ید حرف بزنی و مرا با چه جوری  با زنم  ته  یادت بیف که  _همین 

 کافیه.
 نیازی به شرمندگیت نیست.

 ه م رو از شما دارم._از خجالت تون در میام، بچ
 _از خدا داریش، ما چی کاره ایم.

 راهش را کشید و رفت.
 دلش مردانه پای دالرای می ماند، این را به شرفش قول داد.

اگر عاشقانه همسرش را باور نداشت؛ محال بود این گونه دل ببندد و بی او، از 
 زمین و زمان خسته باشد.

 د. کنارش دراز کشید و زمزمه وار گفت:به اتاق رفت و خود را به دالرای رسان
 _ازت بچه می خوام دالرای...

نده اش را رها  هان کرد و آرش خ فه پن ید، خود را زیر ملح دالرای لبش را گز
 کرد.

 _بچه ها می خوام، اولی رو امشب بده؛ بقیه ش سر فرصت.
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 دالرای از زیر ملحفه بیرون نیامد اما گفت:
 _من چه جوری بچه بدم؟

را زیر ملحفه برد و قهقهه زد، نفس هایش به صررورت دالرای می  آرش سرررش
 خورد و او هم خنده اش گرفت.

_من بهت می دم، ولی خبر اومدنش رو تو بهم بده؛ این یکی رو که دیگه می 
 تونی؟

 دالرای سرش را میان گردن و سر آرش برد و صدای مردش در آمد.
 نت رو تمدید می کنم!_این جوری تالفی نکن که شب به شب بچه دار شد

 دستش روی شانه ی آرش نشست و صدای دالرای به خنده ای بلند شد.
 _بچه هام یه در میون جنسیت شون عوض شه که تبعیضی این وسط نباشه.

ست باد  صه هایش را به د صه ی غ ساند و ق ستش را به پیراهن آرش ر دالرای د
 سپرد.

 _بهت خبرش رو می دم.
 دالرای را باال کشید، چشماش برق گرفته بود.آرش سکوت کرد و تن 

 _دلبری نکن، اسمت برای یه مرد بسه واسه عاشقی...
 آرش دستش را روی پیراهن دالرای گذاشت.

شریان هایش  گرمای تنش، داغ ترش کرد و با لمس لب های دالرای؛ خون در 
 به جریان افتاد.

 های فرداهایشان...پیچ و تاب بودن شان، بذر امیدی نشاند روی تاریکی 
 لربخندت زیبراست برخند 
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 خنده نفس کشیدن را 
 برای غرصه سخت می کند...

 میخواهم بخندی 
 تا نفس غصه هایت 

 بند بیاید...
**** 

 _مادر این چه نونی بود که تو دامنم گذاشتی؟
آرش سرررش را به همراه باالتنه اش به سررمت ملوک چرخاند و با خوش خلقی 

 گفت:
 که مزه ش زیر زبونت می مونه اگه مشتی پا پس نکشه._نون روغنی 

 ملوک چپ چپ نگاهش کرد و دست روی پایش گذاشت:
_من االن یکی رو میخوام حواسررش به من باشرره، سررر پیری برم یکی دیگه رو 

 ضبط و ربط کنم؟
_مشررتی اگه بتونه با زبون تندت کنار بیاد، زیاد تو زحمت نمی ندازه عروسررش 

 رو.
ش، سرررخی شررکوفه ی انار را روی گونه های تب دار و بی حال کنایه های آر

 ملوک می نشاند.
 _حریف بابات شدم ولی از پِس پسرش بر نمیام.

 آرش به سمت صندلی رفت و روبروی ملوک نشست.
دسررت هایش را در هم پیچاند و نگاه عمیقش را به چهره ی دایه ی عزیز تر از 

 مادرش داد:
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بام، ولی من مرد _اون موقع رو نمی دونم چه  با طور وایسررتادی جلوی خان 
 کوتاه اومدن نیستم حتی به اسم احترام و حرمت بزرگی.

عقب کشید و دست هایش را روی لبه ی چوبی میز قهوه ای رنگش گذاشت و 
 ادامه داد:

 _چی تو رو پایبند این خونه باغ و آدمای بی وفاش کرده؟
سر عزیز کرده اش، نداند و  ملوک لبخندی زد و تلخی اش را به جان دواند که پ

 نفهمد.
 _دلم به شما بند شد مادر...

آرش با چهره ای جدی که دیگر اثری از شیطنت و شوخی در آن به چشم نمی 
 خورد، به چشم های ملوک زل زد و گفت:

_ما چرا این همه واسررت عزیز بودیم که حتی از خیر بچه از خودت داشررتن و 
 عالقه ت به مشتی هم گذشتی؟

 این سؤاالت سال ها در سرش زنگ می خورد و جوابی برایشان نیافته بود.
ملوک مهربان تر از آن بود که خیال بد کند اما این پایبند بودن، ته دلش را می 

 لرزاند که شاید چیزی باشد و او نداند.
 ملوک چشمانش را به لکه ی سیاه رنگی گوشه ی میز دوخت.

 اما امروز وقت و زمانش نبود. باید روزی از دل و دردش می گفت
_دالرای خیلی تنهاسررت مادر، هواش رو داشررته باش؛ اونم غریِب م ل من که 

 عمری بودم.
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آرش سررؤاالتش را در سررر، پس و پیش کرد و با دسررت های چلیپا شررده روی 
 سینه؛ گفت:

 _اون تنها نیست، نه حداقل تا وقتی من رو داره.
تر از مادر، واسمون مادری کردی و به تو هم هیچ وقت غریب نبودی چون بیش

 همون اندازه احترامت سر چشم و دل ماهاست.
ملوک دست روی میز قرار داد و به قوت همان کف دست و فشارش روی میز، 

 از جایش بلند شد.
 _من برم سراغ این دختر، اگه رفتنی باشم که کم می بینمش.

یش از خواب بیدار کرده آرش با همان حسی که صبح دالرای را با نوازش موها
 بود، لبش از هم فاصله گرفت و با صدایی نرم گفت:

 _هر وقت دلش بخواد، دیدنت میارمش.
_خدا سایه ت رو باالسر این جماعت نگهت داره پسرم، نباشی سنگ رو سنگ 

 بند نمی شه.
 آرش صندلی را رها کرد و با قدم های آهسته، خود را به ملوک رساند.

 را میان انگشت های کشیده اش به نرمی فشار داد:سرشانه ی نحیفش 
_نمی خواد خیالت ناراحت دالرای باشررره، اون تونسررته به خلق و خوی من 

 خودش رو عادت بده؛ از پس بقیه هم بر میاد.
راه نفس های ملوک را بغضی گرفت و گونه اش به آنی، راه برای ریزش بی امان 

 باران باز کرد.
 رقد او را پسرانه و گرم بوسید.آرش لبخندی زد و روی چا

 _گریه ت پای من رو سست می کنه واسه سپردن امانت دست امانت دارت...
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ملوک گوشه ی روسری اش را باال کشید و روی صورت پر خط و شکن خود را 
 پوشاند.

 تنها دلخوشی اش پسر شیرمردی بود که بار آمده بود.
رو حروم منه سرریاه بخت  _ازت خیالم راحته، از مشررتی شرررمنده م که عمرش

 کرد.
 _مشتی یه روزم که تو رو داشته باشه، اون کاله سیاهش رو باال می ندازه.

 لب های ملوک میان ناله ی شرمساری، به لبخندی باز شد.
این روی آرش و آرامشرری که از بند بند وجودش به این و آن می رسررید، دلش 

 برای سپردن دالرای به او را قرآ تر می کرد.
 _من برم یه کم این دختر رو نصیحت کنم که حرمت همه به جا باشه.

آرش سکوت اختیار کرد و قدم های ملوک را شمرد و با رفتنش، نفسش را با دم 
 عمیقی؛ از بینی بیرون فرستاد.

 حس و حال آخر شبش، با همان شدت در سلول به سلول تنش؛ جاری بود.
 بود، پرت کرد.حواسش را به نوشتن نامه ای که روی میز 

 امیربهرام و نسترن زمان صبحانه، با محبت از دالرای تشکر کردند.
در جواب شان، لبخند تلخی روی لب های دالرای نشست و برای الیار آرزوی 

 سالمتی کرد.
یاید، سرررش را گرم خوردن  پایین ب ایراندخت بی آن که از موضررع قبلی اش 

 ناشتایی اش کرد.
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دن و ترک میز کرد، دسررت دالرای روی پایش زمانی که آرش قصررد بلند شرر
 نشست.

با نگاهی سررؤالی به او چشررم دوخت و دالرای هم لقمه اش را به سرررعت فرو 
 برد و به همراه همسرش بلند شد.

 تنها بودن با خانواده ی آرش، عذابی الیم شده بود.
شد، بازو به بازوی  سیر و گرم  شت های بلند و قوی آرش ا ستش که میان انگ د

 سرش چسباند.هم
 ماه منیر اول صبح به دنبال جالل، کل عمارت را گشت و اثری از او ندید.

به سررراغ دالرای رفت و بی هوا در اتاق را باز کرد اما با دیدن او که میان بازوان 
 آرش در خواب بود، لبش را گزید و به همان سرعت از آن جا دور شد.

شد و خیال بافی هایش در حال آن چه دیده بود، از جلوی چشمانش دور نمی 
 افزایش.

سر بر یک بالش با پدرش دیده بود و نه در رؤیاهایش با جالل، به  نه مادرش را 
 خلق چنین حسی فکر کرده بود.

دالرای با نوازش مداوم گونه اش، سر در سینه ی آرش فرو برد و حصارش تنگ 
 تر شد.

شم به روی شد و چ شنیدن زمزمه ی آرش، هوشیار تر  آیه ی قوت قلبش باز  با 
 کرد.

سی که روز اول دیده بود، قابل قیاس  این چهره ی پر لبخند آرش با قیافه ی عبو
 نبود.
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ند، آرش دل از تخت و  ته ا ید رف که جالل و امین برای آوردن سرر با خبر این 
 همسرش َکند.

دالرای با غمی که به دلش چنگ انداخته بود، از تخت جدا شررد و خود را به 
 رساند.آب گرم 

 خوبی آب ریزشان در این بود که همیشه آب گرم مهیا بود.
 دالرای با باز شدن در و پدیدار شدن عمه اش، بغض کرد و به سمتش رفت.

 _سالم عمه.
 _سالم دختر جان.

صورت  شادی در  شت کمرش بود و دالرای به دنبال اثری  ست های ملوک پ د
 ملوک می گشت.

 انداخت. ملوک نگاهی به گوشه و کنار اتاق
 _یه کم به سر و گوش اتاق تون برس دختر.

 دالرای با تعجب، بغضش را نادیده گرفت و گفت:
 _مگه ک یفه؟

 _همه چی که ک یفی و غبار روی وسایل نیست، یه دو تا وسیله رو جابجا کن.
 پرده ها رو عوض کن، پنجره رو وا بذار که هوا بیاد و بره.

 _چشم.
 محرم اول و آخرت شوهرته. _کاری داشتی، مشکلی داشتی؛

شت و عقبه ش رو از یاد می بره ولی تو فراموش  شه، پ این جا هر کی کاره ای ب
 نکن.
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دالرای جلو رفت و بدون هیچ حرف و سررخنی، خود را دو آغوش ملوک جای 
 داد.

 _عمه بری من تنها تر می شم.
 ملوک دلتنگی را میان نصایح مادرانه اش پنهان نمود.

 دل بسته. _شوهرت پشتته،
 پشت و پناهت می شه، تو هم پشت شوهرت باش.

 حرف بی ربط شنیدی، به حرمت شوهرت نشنیده بگیر.
دالرای با حس دسررتان عمه میان موهایش، چشررم بسررت و مادری ملوک را به 

 ازای عمری مادری ندیدن؛ با جان و دل قبول کرد.
و پوست و خونت _آرش نور چشم منه و توأم امانتی اون خدا بیامرزی، گوشت 

 از منه؛ به هم خیر برسونید.
 ازش راضی هستی؟

رنگدانه های زیر پوست دالرای رنگ بهار گرفتند و خون هم به رگ های قلبش 
 بیشتر پمپاژ شد.

زمزمه وار بود اما به گوش ملوک، خوب نشررسررت و لبخندی رضررایت بخش 
 روی لبانش حک شد.

 _بله عمه.
 دلش اوالد می خواد. _َمرده، هر چقدر سرسخت باشه ولی

 با دلش راه بیا که رو تخم چشماش نگهت داره.
شیده بود تا لرزش  شش بیرون نک ستان آغو خوب بود که ملوک هنوز او را از تاب

 پلک های دلش را ببیند و به حالش پی ببرد...
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 _من که برم، دلت خواست سر بزنی با شوهرت بیا.
 _چشم.

 رخ گلگون و اناری دالرای گفت: ملوک دستش از نوازش ایستاد و رخ به
_تا بودم حواسررم به این پسرررا بود، شررنیدم که می خواد امیرحسررین رو راهی 

 غربت کنه.
 دلم رضا نمی ده ولی به دل مِن پیرزن که نیست.

تو می مونی و نسترن، اون جوهر و ِگل وجودش از عمه ش نیست ولی بازم هر 
 ش نرسونی.چی تو دلت غنچه می کنه رو؛، بهتره به گوش

بین تون طناب نیست، یه بند باریکه که اگه پاره بشه تو صد بارم گره بزنی؛ بازم 
 به عمر و دوومش اعتباری نیست.

 دالرای سری تکان داد و گفت:
 _عمه اگه بری تکلیف خونه ته باغ چی می شه؟

سایل  صندوق لباس دارم ولی بقیه و _آرش اون رو هنوزم برام نگه می داره، یه 
 جا بمونه بهتره. همون

 بهش سر بزن که در و دیوارش خراب نشه.
 _سر می زنم.

 _من دیگه برم، االن مشتی سر و کله ش پیدا می شه.
 سر پیری چه کارا می کنه این پسر، جلوی این همه آدم باید سرخ و سفید شم.

 دالرای لبخندی زد و به سالمتی گفت.
 نظر گذراند.یاد حرف عمه اش افتاد و زوایای اتاق را از 
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باید رنگ و جانی به اتاق می داد، خود را به میز رسررراند و به دنبال پیدا کردن 
 برگی سفید؛ مجله و چندین پاکت را زیر و رو کرد.

 حدس زد باید در اتاق کار آرش، بتواند برگ سفید پیدا کند.
 شالی روی لباسش انداخت و از اتاق خارج شد.

 ند، اثری از آرش نبود.به اتاق کار رفت و کمی سر چرخا
در را پشت سر، روی هم گذاشت و به سمت میز بزرگ چوب گردوی گوشه ی 

 اتاق رفت.
 روی آن چشم چرخاند، پشت میز رفت و کاغذی سفید پیدا کرد.

 خودنویس آرش را هم برداشت و همان جا بیتوته کرد.
 برای زیر دستش پاکت بزرگی را که کنارش بود، برداشت.

را شروع نکرده بود که متوجه جمله ای شد که روی پاکت نوشته هنوز لیستش 
 شده بود.

 برگ را پایین تر کشید و چشمانش روی دو خط آدرس پاکت، خیره ماند.
 آب تنش خشک شد و احساس خأل و بی وزنی کرد.

سته، باال گرفت و دوباره و دوباره آدرس را مرور  ش ستانی به لرز ن پاکت را با د
 کرد.

 دست روی گلویش گذاشته و قصد بریدن نفسش را داشت.انگار کسی 
ترس، وحشررت، سرریاهی، همه ی حس هایبد در وجودش شررعله کشرریده و 

 استخوان سوز شدند.
با صرردای در، سرررش به کندی باال آمد؛ ورزنه ای به تنش بسررته بودند که نای 

 تکان خوردن نداشت.
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 این جا نشستی؟_دالرای سید اومد، همه رفتن پشت در خونه عمه ت؛ چرا 
 نگاه نگرفت از چهره ی خندان ماه منیر، اما نامه را چه می کرد؟

 _آقا من رو فرستاد دنبالت، همه به جز خانم اونجان.
 دالرای زبان بی آب و خشکش را به روی کویر لبانش کشید.

 نامه را رها و دستش را روی میز مشت کرد.
 _میام.

 زده در دلش تکان خورد.صدا میان حنجره اش شکست و تکه ای یخ 
 ماه منیر این پا و آن پا کرد.

به سررمت او آمد و بی توجه به حال و روزش، کشرران کشرران با خود همراهش 
 کرد.

 _تا تو یه تکون بخوری، عمه ت بچه شم زاییده.
 دستش به درگاه در خورد و چهره اش در هم رفت.

 رای، هول زده گفت:ماه منیر به عقب کشیده شد و با دیدن قیافه ی درهم دال
 _وای روم سیاه، من ذوق دارم تو چرا حواست به خودت نیست دختر؟

سری پایین، به راه  شید و با  ستان ماه منیر بیرون ک دالرای بازویش را از میان د
 افتاد.

 ماه منیر لب هایش را باال کشید و پشت سرش گام برداشت.
سیدند، همه به کناری رفتند تا بتواند  شان عبور کند و خود زمانی که ر از میان 

 را به همسرش برساند.
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شیده  سین و ملوک در گردش بود اما بر دلش پو سنگین آرش میان مش ح نگاه 
 نبود که چشمش به لنگه ی باز در خشک شد تا دالرای را در قاب آن ببیند.

 _خان شروع می کنم، ان شافالله به خیر و خوشی باشه.
 ش حسین پاشید و گفت:آرش لبخند مردانه ای به روی م

 _بزرگ ما خود مشتی هست، بفرمایید.
ست خود  ستش را در د شد با دالرای که د همان زمان ماه منیر با لبخندی وارد 

 قفل کرده بود.
 آرش با دیدن دالرای، سرش را به سمت سید گرداند.

 دالرای گالش را از پا در آورد، حتی گوشه ی لبش باال نرفت.
 دکی گرفته و الکلش پریده بود.کسی روی خوشی اش فن

نسررترن الیار را به آغوش امیربهرام سررپرد، دسررت دراز کرد و دالرای را جایی 
 نزدیک به خود نشاند.

 _داشتم نگران می شدم که عقد تموم شه و نیایی.
 زبان در دهان چرخاند تا سکوتش بی ادبانه تصور نشود.

 _دستم بند بود، دیر شد.
 هش را به ملوک انداخت.نسترن لبخندی زد و نگا

 نگاه دالرای اما جایی میان امیربهرام و سید، روی نیمرخ آرش نشست.
 سید خطبه را شروع کرد و دالرای به روز عروسی اشان رفت.

 بله را به زبان آورد وقتی که میان دل ندادن و عادت کردن تردید داشت.
 صدای هیاهو و شادی، او را به خانه ی کوچک ملوک کشاند.
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با دیدن لبخند مش حسررین، لب هایش از هم فاصررله گرفتند و خط ممتد را از 
 میان برد.

 _مبارک باشد ان شافالله.
آرش جعبه ای مخملی به دسررت ملوک سررپرد و نگاهی به قامت مش حسررین 

 انداخت.
چشررمانش دریچه ای رو به بهار بود، سررنگینی نگاهی را حس کرد و لحظه ای 

 برگشت.
 چشمانش قفل شده بود و پلک نمی زد.چشمان دالرای روی 

 نمی توانست خط نگاه دلبرش را بخواند، گنگ بود و ناخوانا.
 _آرش اینم از طرف من و نسترن به ملوک بده.

 نگاهش تاب خورد و به امیربهرام رسید.
 قطعه ای طال بود که ملوک با شرمی نو و تازه، از دستش گرفت.

ون، کم کم جماعت متفرق شدند با پخش شیرینی های دستپخت حکیمه خات
 و هر کس با حرفی؛ راهش را سوا کرد و رفت.

امیربهرام هم به همراه امیرحسررین و نسررترن، ملوک را با محبت در میان شرران 
 محصور کردند و هر کدام لبش را بیشتر به خنده وا داشت.

 دست آرش اما روی شانه ی مش حسین بود و نگاهش به دالرای...
 موی سفید؛ عرق شرم رو صورت مون نشوندی پسر جان._ما رو که با 

 برو کنار زنت که بنده خدا خیلی وقته بهت چشم داره.
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تا همه بروند، هنوز هم پیش چشررم دیگران؛ از پوسررته ی  ند  ما آرش منتظر 
 سختش بیرون آمدن برایش راحت نبود.

صبح با وکیل کا شب تو خونه بمونم و اول  شهر که   ر_خان داداش من می رم 
 ویزا و پاسپورت رو انجام بدم.

آرش سرش را تکانی داد، کمی گیج شده بود و فقط یک او می خواست و یک 
 من...

شوره  سترن می خواد الیار رو ب صت نمونده، ن _ما هم دیگه بریم که تا ناهار فر
 بهش کمک بدم.

مش حسین از همه تشکری کرد و نی نی چشمانش زالل تر از تمامی این سال 
 به ملوک مانور می داد. ها، رو

 کاله نمدی اش را روی سر گذاشت و به ملوک گفت:
 _باری داری بگو که بردارم، خان با ماشینش میاره.

ملوک نگاهش را از دالرای که همان جا، ثابت نشررسررته بود و به عالم و آدم 
 توجهی نداشت؛ گرفت و گفت:

 ._یه صندوق لباسه، این جا رو سپردم دالرای حواسش باشه
مش حسررین صررندوقی فلزی بی رنگ و روی ملوک را دید و به همان طرف 

 رفت.
 کمی سنگین بود اما از پسش بر می آمد که صدای آرش بلند شد:

 _امین کجایی؟ با جالل بیاین وسیله های ملوک رو پشت جیپ بذارین.
امین که نزدیک در ایستاده و چشمش به کنده ی درختان نیم سوز توت بود، به 

 خانه رفت و با سری به زیر انداخته؛ وارد شد.طرف 
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 _چی رو باید ببرم خان؟
 _اون صندوق و با هر چی که ملوک الزم داره.

 _رو چشمم خان.
 قوی هیکل بود و به سرعت بازو به زیر صندوق برد و آن را بلند کرد.

 _تنها نبر، بگو جالل بیاد.
 _می تونم ببرمش آقا جان.

ساعتی، این  شت نیم  شد و خانه خالی با گذ طرف و آن طرف رفتن همه تمام 
 از صاحب چندین ساله اش؛ فقط یک دالرای داشت و یک خان سردرگم.

یاد بوسره های دالرای و نیش زدن اشرک از گوشره ی چشرمان دالرای با رفتن 
 عمه اش، کالفه ترش کرد.

سردر  ست روی چوب  صد رفتن کرد که آرش د شان، دالرای ق شدن  با تنها 
 ذاشت و گفت:خانه گ

 _تنها موندی که رفتی تو هم؟
 دالرای دستی روی کت آرش کشید و انگشتانش قالب شد:

 _نیستم...
_پس این قیافه ت اگه واسه رفتن ملوک نیست، برای کدوم مشکله که ازش من 

 بی خبرم؟
سلی را پیش رویش می  سمت پایین راه گرفتند و آرش دو گوی ع میه هایش به 

 خواست.
 یستادی، پس نگام کن که بدونم خط و ربط چشمات رو._روبروم وا

http://www.roman4u.ir/


 523 یغمای بهار

 دست دالرای را گرفت و سر خود را پایین کشید.
 از کی این چنین بی طاقت از رو گرفتن این زن شده بود؟

 _دالرای؟
 آدرس در مغزش پتک شده بود و هی آن را به در و دیوار سرش می کوبید.

ست سانید و اگر را ش را می گفت، همان خیر معنا ملوک گفته بود به هم خیر بر
 می شد؟

 _بهم بی اعتمادی؟
 جفت ابروهای آرش بی تالش، باال رفت و به رویشگاه موهایش نزدیک شد.

 _کسی حرفی زده؟
 _نه.

 آرش دست دالرای را رها کرد و کت را از تنش بیرون کشید.
 روی طاقچه ی سمت راستش پرتش کرد و این بار با جدیت جواب خواست.

 حرفم اگه واست سنده پس نذار مدام تکرارش کنم که بدم میاد. _دالرای
 _چی بگم؟

 سرش را رو به سقف کوتاه و گلی خانه داد و گفت:
 _دو جمله که من بفهمم دردت چیه، اونا رو به زبون بیار.

تا چند سرراعت قبل که خوش و خرم بودی، کی خوشرری رو بهت زهر کرده که 
 روزگارش رو بهش زهر کنم؟

 لب های لرزانش را باز کرد و گفت: دالرای
_اگه بهم اعتماد داری پس تو گذشته ی من دنبال چی می گردی که نامه از اون 

 شهر داشتی و قصد نوشتن جواب داشتی؟
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آرش لب هایش را روی هم صیقل داد، فکر این که دالرای میان نامه های روی 
 میزش جستجو کرده باشد؛ برایش خوشایند نبود.

 زی می گشتی که به میز کار من رسیدی؟_دنبال چی
 دالرای چشمانش را باال گرفت، به دنبال ردی از شک بود.

 _دنبال یه برگ سفید می گشتم.
 آرش نیم قدم پیش رفت و کت را برداشت.

 روی آرنجش انداخت و گفت:
 _بپوش و بیا.

صله ای به راه  سر آرش با فا شت  ستی پایش کرد و پ س دالرای گالش ها را با 
 افتاد.

هوا گرم شررده بود و نور آفتاب از میان شرراخ و برگ گیاهان به روی صررورت 
 دالرای و آرش، نقش و نگار می زد.

سیدن دالرای؛ با نوک  ستاد و در انتظار ر سیدن به آخرین درخت، ای آرش با ر
 کفش روی خاک خطوطی فرضی کشید.

 ند.سایه ی دالرای که جلوی پایش افتاد، چشمانش را سمت او چرخا
 موهای خرمایی رنگش، از روسری اش بیرون زده بود.

سیر را همپای او  ست دراز کرد، چند تار از موهایش را لمس کرد و ادامه ی م د
 طی کرد.

با ورودشان، معصومه برای ناهار صدایشان زد که آرش دستور داد ناهارشان را 
 به اتاق بیاورند.
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جمع شررران همین دو نفر باقی  تا دل زنش از گیر در نمی آمد، ترجیح می داد
 بماند.

 وارد اتاق آرش شدند و او بی درنگ به سمت میز رفت.
برگ سررفیدی که حتی یک حرف هم روی آن نوشررته نشررده و خودنویسرری که 

 درپوشی روی آن نبود، روی نامه خودنمایی می کرد.
 دستش را روی پاکت باز شده گذاشت و آن را برداشت.

 ی را صدا زد.سرش باال نرفت اما دالرا
 _بیا این جا.

 دالرای اطاعت کرد و کنارش ایستاد.
 نامه ای را که به سمتش دراز شده بود را با فرو فرستادن آب دهانش، گرفت.

 _نامه رو از پاکت در بیار و بخونش.
 _من نم...
 _بخونش.

صررردای پر صررالبت آرش، در اتاق طنین انداخت و دالرای نامه را از پاکت 
 خارج کرد.

 دل بود اما نمی خواست حرف آرش را زیر پا بگذارد. دو
 تای نامه را باز کرد و با دیدن ُمهر دولتی، چندین بار پلک زد.

با خواندن خط به خط نامه، بلورهای یخ زده در چشررمانش با فاصررله؛ آب می 
 شدند.

 قطره ای روی نامه چکید و آرش از دستش گرفت، آرام پرسید:
 _خوندی؟
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 نی پر بار و سیالبی، سکوتش را شکست:دالرای با چشما
 _خوندم...

 آرش او را به خود نزدیک تر کرد و مماس با تنش، نگهش داشت.
 _چی به سرت آوردن که از اسمشم این جوری به هم می ریزی؟
 دالرای اشک راه گرفته را از صورتش زدود و با نهایت درد گفت:

 _نپرس...
 ادند.جدیت و حمایت در نگاه آرش جوالن می د

 کف هر دو دستش را روی پلک های خیس دالرای کشید:
 _نمی پرسم، گریه نکن.

 با تقه ای که به در خورد، آرش با لبخندی گفت:
 _موش خونه پیداش شد.

 دالرای به لب های آرش که به دو سو کش آمده بود، زل زد.
 روی دو چشمش ب*و*س*ه ای زد:

 _نبار، فصال رو به هم می ریزی دختر...
رای سرش را روی شانه کج کرد و نقطه ی پایان اشک هایش، شبنمی روی دال

 لبانش شد:
 _با تو بهارم...

 آرش با شنیدن ضربه ی مجددی که به در خورد، ناراضی گفت:
 _بیا تو.
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در باز شررد و سررینی روی دسررتان ماه منیر جلوتر از خودش جلوی دیدشرران را 
 گرفت.

 بیارم اتاق. _سالم آقا، سالم خانم؛ گفتین غذا رو
 _روی میز بذارش.

 ماه منیر نگاهی به میز شلوغ انداخت و گفت:
 _آقا کجا بذارمش؟

 دالرای شبنم روی لبانش را زبان زد و بلعید.
ست او را  سمت چپ هول داد تا جلوی د ست تمامی مدارک و برگه ها را  با د

 خالی کند.
شبیه وز صدایی  سینی را روی میز قرار داد و با  وز و به هم خوردن بال  ماه منیر 

 مگس، گفت:
 _آقا که نفهمید صبح اون جوری دیدم تون؟

دست دالرای روی میز خشک ماند، بی حرکت سر؛ چشمانش به لب پر خنده 
 و گاز گرفته ی ماه منیر رسید.

 _من اگه جای تو بودم تو همون خواب از ترس می مردم.
 دالرای چشمان سرخش را درشت کرد:

 _ماه منیر!
 تهدید آمیزش به گوش آرش که دورتر از آن دو ایستاده بود، رسید و گفت:لحن 

 _دارین سینی رو روی میز تنظیم می کنین که سر هر دوتون رفته تو ظرف غذا؟
 ماه منیر کمرش را صاف کرد و نیشخندی زد.

 دالرای چشم غره ای رفت و لبخندی به روی آرش زد.
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 آرش گفت: ماه منیر با شلیته اش چرخی زد و رو به
 _آقا اگه چیزی الزم داشتین صدام بزنید.

 _می تونی بری.
 ماه منیر رفت و نگاه دالرای روی محتویات سینی نشست.

 _اگه گشنه ت شده شروع کن تا من نماز می خونم.
 دالرای سرش را باال انداخت:

 _نه منتظر می مونم.
ستین پیراهنش را  ستاد و آ ضو کنار لگن ای شید باالی آرنآرش برای گرفتن و ج ک

 و مشغول وضو گرفتن شد.
دالرای پشررت میز نشررسررت و برگ سررفیدی را که به حال خود رها کرده بود، 

 برداشت.
سم َاقالمی را که مورد نیاز بود؛  ست گرفت و با فکر کردن، ا خودنویس را به د

 نوشت.
 حواسش به نوشتن بود و نگاه خیره ی آرش را نمی دید.

 ی طاقچه گذاشت.جانماز را برداشت و رو
 به میز که نزدیک شد، صدای قدم هایش دالرای را متوجه کرد.

 _چی می نویسی؟
 _می خوام پرده های اون اتاق رو عوض کنیم، یه رنگ روشن تر بهتره.

آرش لبخندی زد و پشت سرش رفت، دست روی شانه های همسرش قرار داد 
 و خود را خم کرد.
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 _ببینم دیگه چی نوشتی.
 خودنویس را روی میز گذاشت و دستانش را عقب کشید.دالرای 

 آرش هر خط را که می خواند، گوشه ی پلکش می پرید.
 _هر کاری که دوست داری و حالت رو خوب می کنه، انجام بده.

 لیست رو می دم دست بچه ها که از شهر بگیرن.
 دالرای سرش را باال گرفت:

 _می شه خودم انتخاب کنم؟
را میان مردمک محصررور در عسررلی های دالرای دید و آرش نقش چهره اش 

 گفت:
 _بذار دو سه روز دیگه می برمت.

فردا و پس فردا، باید ده پایین برم سررر جریان اکبر و محمدتقی؛ اون نهر آب 
 مصیبت شده.

 _هر وقت شد، موردی نداره.
 آرش سینی را برداشت و کمی جلوتر روی فرش نشست.

 خندید:به چشمان کنجکاو دالرای 
 _امروز می خوام رو زمین خدا بشینم و لقمه از دست زنم بگیرم.

 فکر کن سر زمین نشستم و قراره ناهار بیاری.
به زانوی آرش  فاصررله گرفت و او هم روی فرش، زانو  دالرای از پشرررت میز 

 نشست.
 آرش قاشق و چنگال را دورتر از دست شان قرار داد.
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تر که بودم با مش حسررین و خان بابام  _طعم غذا با دسررت خوردن بهتره، بچه
 زیاد خوردم.

 دالرای نقلی خندید و با دست مقداری پلو را میان انگشتانش جمع کرد.
 باال آورد، نگاه منتظر آرش را دید و دستش میان زمین و هوا ماند.

 _اولین لقمه رو از زنم می گیرم.
نجه ی آرش گیر دالرای سرخ شد، دست میان زمین و آسمان مانده اش میان پ

 کرد و به سمت دهانش رفت.
سر انگشتانش که به لب های آرش خورد، قصد پس کشیدن دستش را داشت 

 اما با حس نمناکی شان به لب های آرش چشم دوخت.
 چشم از دالرای نگرفت و سر انگشتانش را میان لب هایش گرفت.

 ب*و*س*ه ی نامحسوسی رویشان زد و رها کرد.
 _خوشمزه بود.

 پیکان نگاه دالرای به سمت سر انگشتانش بود. نوک
این مرد روی تمام تیرگی های چشیده و کشیده با مغز استخوانش، خط بطالن 

 می کشید.
 آرش لقمه ی کوچکی گرفت و دستش جلوی صورت دالرای آمد.

 دالرای چشم گرداند و با اشتیاق دهانش را باز کرد.
 نج روی زبانش نشست.بوی زعفران زیر بینی اش زد و طعم خوش بر

 _خوشمزه بود.
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لب آرش به لبخند شرریرینی باز شررد و بی هوا تنش را جلو کشررید و روی لب 
 هایش مهر زد.

 _زنم خودش خوشمزه تر و دندون گیرتره.
 دالرای آرام خندید و گوشه ی لبش را به زیر دندان کشید.

 باز می کرد.این مرد امروز قصد جانش را کرده بود که بی پرده زبان به سخن 
صدای  شش خورد و  سرش قرار گرفت، دم عمیق آرش به گو ست آرش روی  د

 آرامش را شنید:
 _حیای تو به صد تا زن با نسب ولی بی حیا که برام لقمه می گرفتن، می ارزه...
واسه فروش بار میوه از باغات اون طرفا هم مشتری داشتیم، واسه همین داشتم 

 ن رو می خوندم. من به زنم اعتماد دارم.نامه رو که واسم فرستاده بود
 دالرای دست آرش را گرفت و پایین کشید.

 آن را برگرداند و لب هایش روی کف دست آرش نشست.
 _دوست دارم...

سرررش را باال گرفت، رنگی شرردن نگاه آرش همان من هم دوسررتت دارم تلقی 
 می شد دیگر؛ نه؟

سرش حلقه کردن، عالقه اش شانه های هم ست دور  شان می  د شدید تر ن را 
 داد؛ مگر نه؟

لقمه هایش را یکی در میان با زنش شریک شدن، همان تکرار بی نهایت عالقه 
 اش از نوع مردانه و مسکوتش بود دیگر...مگر نه؟

 من قرن هاست
 ریشه دواندم دروِن تو 
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 بگذار 
 حس کنم که درختی تناورم... 

**** 
 _صفحه ی اول دفترتون رو باز کنید.

و واج نگاه کنجکاوشرران را به دالرای دوخته بودند که منتظر حرکت کردن هاج 
 شان بود.

اولین روز شررروع به کارش بود و پنج دختر و پسررری که در کالس حضررور 
 داشتند.

 با وجود هشدار آرش، هنوز فرزندان دیگران باقی مانده بودند.
 دالرای کتاب را پیش چشمش گشود و گفت:

 من، دفتر و کتاب تون رو نگاه کنید._به جای زل زدن به 
ماه منیر که مبصررر دو کالس شررده و خودش هم با شرروق روی نیمکت چوبی 

 نشسته بود، رو به چهار نفر دیگر تشر زد:
 _کر شدین خانم باهاتون حرف می زنه؟

 بگم آقا به فلک بگیرت تون و با چوب گردو سیاه و کبودتون کنه؟
آمد و با دسررتی لرزان شررروع به ورق زدن کتاب سررر هر چهار نفر به آنی پایین 

 هایشان کردند.
 دالرای با اخم های در هم به نیش باز ماه منیر چشم دوخت.

سفید رنگی روی آن اولین حرف الفبای  سمت تخته گرداند و با گچ  سرش را 
 فارسی را نوشت.
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 ماه منیر چشم از تخته و حرکت گچ میان انگشتان دالرای بر نمی داشت.
ضروری یک  سایل  سیده و و سه به اتمام ر ساخت مدر شد که  هفته ای می 

 مدرسه خریداری شده بود.
یک هفته از رفتن و کوچ ملوک گذشررته و یک بار به همراه آرش به دیدنش رفته 

 بود.
شررادی خانه کرده در نگاه عمه اش و مش حسررین بر هیچ کدام پوشرریده نبود و 

 د را مدام خجالت زده می کرد.آرش با کنایه زدن هایش، پیرزن و پیرمر
سریع یافت و به  سین ت شت، امور مربود به رفتن امیرح شنایی که آرش دا با آ

 زودی باید علیرغم مخالفت مادرش؛ بار سفر می بست.
 _خانم اون چیه نوشتین؟

 دالرای با خوشحالی گفت:
 _اولین حرف الفبای فارسی رو نوشتم، این اولین سرمشق شماست.

 یم بنویسیم، به چه دردمون می خوره؟_ما یاد بگیر
 شخم زمین برامون بهتره.

دالرای به چهره ی پسررر بزرگ تری که این سررؤال را پرسرریده بود، دقیق شررد و 
 مالیم گفت:

 _چرا؟
 _وقتی بزرگ بشیم باید کاری بلد باشیم که بهمون زن بدن.

 صدای ریز خنده های دو دختر بلند شد و گوشه ی لب دالرای باال رفت.
 این پسر با این سن، در فکر تشکیل زندگی بود.

 کتاب را روی میز گذاشت و روی صندلی چوبی اش نشست:
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_اگه سواد داشته باشی می تونی کارای دیگه رو هم یاد بگیری، بری شهر و اون 
 جا کار کنی.

 مصطفی نچی کرد و با چهره ای اخمو گفت:
 بگیرم._من شهر دوست ندارم، کشاورزی می خوام یاد 

 _خب یه کشاورز با سواد خیلی بهتره.
 مصطفی شانه اش را باال انداخت و به تخته زل زد.

شروع به ادامه ی درس دادنش  سرش را پایین آورد و  سی مأیوس  دالرای با نف
 کرد هر چند که می دانست هیچ کدام حواس شان به درس و کالس نیست.

نویسد و بچه ها با دستخطی در تمام دو ساعت، به زحمت توانست یک کلمه ب
 افتضاو، مشق روز اول شان را شروع کنند.

 همه را به خانه هایشان روانه کرد و دستش را زیر چانه اش بند کرد.
سامان  شان را  زمان زیادی نیاز بود تا با درس خواندن، بتواند نگاه و طرز تفکر

 دهد.
 _چرا غمبرک زدی دالرای؟

 دستش را پس کشید و صاف نشست:
 خیلی طول می کشه تا این بچه ها راه بیان و سرشون گرم مشق و درس بشه._

 ماه منیر روی نیمکت نشست و با مهربانی گفت:
_زود ناامید نشررو، از وقتی به دنیا اومدن فقط صرربح تا شررب اسررب و گاو و 

 گوسفند دور و ورشون دیدن.

http://www.roman4u.ir/


 535 یغمای بهار

اونم مال  سررر جمع دو سرره نفر غیر خانواده ی آقا، میون ما رعیت سررواد دارن
 قدیمه که کالس اکابر و قرآن رفتن.

من اگه می خوام یاد بگیرم به خاطر اینه که نمی خوام بچه هام م ل خودم بی 
سررواد بار بیان و زیر دسررت ننه باباشررون فقط دنبال پخت و پز و نهر و آبیاری و 

 زمین باشن.
 دالرای گفت:

ار کتاب شرراهنامه رو _نباید به درس خوندن این جوری فکر کنی، من اولین ب
 دستم گرفتم و مادربزرگم برام خوند.

 کم کم خوشم اومد و واسم سر مشق گفت و من نوشتم.
تو تاریکی و چادر که نمی تونسررتم بنویسررم، شرربا می رفتم زیر نور ماه می 

 نوشتم.
 ماه منیر سرش را کج کرد و کف دستش را بالشی برای سرش:

 _اون جا خیلی خوش بودی؟
 اب را جمع و تخته را پاک کرد.دالرای کت

 دلخوشی هایش کنار آرش کم نبود و تمام جانش اشباع شده بود.
 رنگ نوازش و محبت هر شبش، زندگی اش را زیر و رو کرده بود.

 _آره خوب بود ولی االنم خوبه.
 ماه منیر دفتر و مدادش را برداشت و گفت:

 _هر شب تو بغل آقا می خوابی؟
 ماه منیر پا به فرار گذاشت. دالرای سریع برگشت و
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تا در کالس پشررت سرررش دوید ام با دیدن قامت رشررید آرش، دسررتش روی 
 چهارچوب در نشست و ایستاد.

 ماه منیر کنار پای آرش نفس زنان ایستاد و سالم داد.
نگاه آرش بین او و دالرای در گردش بود، می دانست آن دویدن ماحصل آتیش 

 سوزاندن جدیدش است.
را داد و با دست های پنهان در جیب، به سمت ساختمان جمع و جور جوابش 

 مدرسه رفت.
 دالرای پیشوازش قدمی برداشت و برای سالم دادن پیشقدم شد.

 _سالم.
 _سالم خانم معلم، خسته نباشی.

 نگین نگاهش درخشید:
 _درمونده نباشی آقا.

 نگاه آرش خندان شد، این روزهایش کم از بهشت نداشت.
ب شررراب عشررق دالرای، جان و دلش را به رخوت و مسررتی می شررب به شرر

 کشاند...
 _به درس گوش دادن یا دل شون پی بازیگوشی بود؟

 دالرای پوفی کشید و لب هایش را جمع کرد:
 _حواس شون به درس نیست.

شت یه روزه  شه انتظار دا شون حرف یامفت بخونن، نمی  شش  _وقتی بغل گو
 و دو روزه عوض شن.
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 را در دست گرفت و با لبخندی امیدوار گفت: دست دالرای
 _صبوری کن، با دیدن تالشت راه میفتن.

 _من دوست دارم این کار رو، ناامید نمی شم.
 _می دونم صبوری وگرنه به اخالق من عادت نمی کردی.

 دالرای با چشمانی روشن و شاد نگاه شوهرش را کاوید.
 _خلق و خوی تندی داری ولی...

 کردن جمله اش، با نگاهی ناز دار به او زل زد. و به جای کامل
 آرش دستش را کشید و به دنبال خود راه انداخت:

 _بیا بریم زبون دار، بقیه ش رو شب می شنوم.
 دالرای به حرآ آرش به آرامی خندید و با هم به ساختمان عمارت رفتند.

انش فرزندایراندخت با رفتن ملوک، تصررمیم داشررت خانه ته باغ را به حمیرا و 
 بدهد که با مخالفت آرش روبرو شد.

هر خواسررته ای که از دید پسرررش رد می شررد، بار شررترش از کینه نسرربت به 
 دالرای پر تر می شد.

با دیدن سرررحال بودن و لباس فاخر پوشرریدن دالرای، تخم کینه اش را آبیاری 
 می کرد.

سرش، نیم نگاهی به برادرزاده اش  شت و با هر هنوز هم با وجود تهدیدات پ دا
 دید و بازدید؛ قربان صدقه ی قد و باالیش می رفت.

**** 
 _دو هفته ی دیگه هوا گرم تر می شه و موعد مسابقه ی اسب سواری میاد.

 باید از االن اسب ها آماده باشن که بدن شون کم نیاره.
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شت بتازونه که ماهیچه  ساعت بگو ِمهتر، اونا رو به تاخت تو د روزی یکی دو 
 کم نیاره و نفس شون نُبره. هاشون

امین که در سررکوت به مکالمه ی آرش و مش موسرری گوش می داد، سرررش را 
 باال گرفت و میان حرف شان رفت:

 _من اسب سواری بلدم خان.
 آرش دست از حرف زدن کشید و به چشم های زاغ امین نگاه دوخت.

 _چقدر بلدی؟
 _اون قدری که یکی دو باری اول رسیدم.

ا نبودین آقا، هدایت خان اون زمانی که میراب بودم؛ اسررب دسررتم شررما این ج
 دادن و باهاش شرکت کردم.

 آرش به دنبال سوار می گشت، پرسید:
 _با کدوم اسب رفتی؟

 _اون مادیون سفید قهوه ای رو داشتم.
شده بود، چموش نبود و این برای  سوارش  سب ترکمن خوبی بود که یک بار  ا

 شد: مسابقه امتیاز محسوب می
_می تونی طول روز وقت بیکارت رو بری باهاش تمرین کنی ولی باید یه بار 

 ببینم.
 چابک بودی و سرعتت خوب بود، میفرستمت مسابقه بدی.

 _چشم آقا.
 آرش رو به مش موسی کرد و گفت:
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 _سه تا اسب از خودمون باشن، خودمم با یاقوت شرکت می کنم.
 گفت:مش موسی با خوشحالی سرش را جنباند و 

سه ندیدن تاخت و تازت؛ هدایت خان دلش  سالی که نبودی، وا _آقا این چند 
 دیگه نمی کشید بیاد تماشای مسابقه.

ستش پیش می  سب رو با یه د سید اون زمون که ا هیچ کس به گرد پات نمی ر
 بردی.

 لبخندی خوشایند چهره ی آرش را پوشاند:
 _االن دیگه به چابکی و تیزی اون زمان نیستم.

 ما دست از رقابت و مسابقه بر نمی دارم.ا
 مش موسی عرقگیرش را برداشت و گفت:

 _من امید دارم اول شی.
برم سراغ جعفر، دو روزه چوپونی فرستادمش؛ ببینم گله رو سالم می رسونه یا 

 نه.
 _مشتی طوری بفرستش که بتونه دو ساعتی کالس بره و سواد یاد بگیره.

 اسم خودشو واسه کسی هجی کنه. حیفه قد کشیده ولی نمی تونه
 مش موسی باشه ای گفت و از اتاق آرش رفت.

رقابت باب طبع آرش بود، مزه ی سررال ها اول شرردن با چند سررال دوری و در 
 غربت ماندن؛ از زیر زبانش نرفته بود.

 رو به امین گفت:
 _ان شافالله ببینم یاقوت تا کجا باهام می تونه بیاد.
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با اسررب تو دشررت، مواظبش باش اومدی یه دور تو  تو هم صرربح به صرربح برو
 محوطه بچرخونی که ماهیچه هاش نگیره.

 _حواسمو بهش می دم.
 _باشه برو پسر به خانواده ت برس.

 صدای هیاهویی از بیرون به گوش جفت شان رسید.
 آرش از پشت میز راست ایستاد و به سمت پنجره ی اتاقش رفت.

حث و خ حال ب با مش موسرری در  کاران زنی  خدمت عدادی از  واهش بود، ت
 دورشان جمع شده و به سخنان زن گوش می دادند.

 قفل پشت پنجره را باز کرد و صدایش را کشید:
 _معرکه تون مال چیه که دست از کار کشیدین؟

 تمام نگاه ها به سمت او کشیده شد.
 دو سه نفر به احترامش سر خم کردند و راهشان را کسیدند و رفتند.

ه آن چند نفر باقی مانده بود که مش موسی سری به تأسف تکان داد چشمش ب
 و گفت:

 _خان این زن با شما صحبتی داره، گفتم وقت ندارین ولی نمی گذره.
 آرش دستش را باال آورد و به درگاه پنجره تکیه داد.

 زن صورتش را پوشانده بود و کالمی حرف نمی زد.
 _بفرستش بیاد.

 _چشم خان.
 ا بست و طول اتاق قدم زد.چفت پنجره ر
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 دستانش را پشت کمر قفل کرده و در فکر فرو رفته بود.
 امین ترجیح داد بماند تا اگر کاری پیش آمد کرد، انجامش دهد.

 زن پس از لختی انتظار، با باز شدن در؛ پشت سر مش موسی وارد اتاق شد.
 _کی هست که کارش به من افتاده؟

 خود زن به حرف آمد و گفت:قبل از به حرف آمدن مشتی، 
 _سالم آقا جان، زن بهادرم تصدقت بشم.

آرش با کمی اخم به چهره نشرراندن، به یاد نگهبان شرربی افتاد که ته باغ کشررته 
 شده بود.

 به مش موسی اجازه ی رفتن داد و رو به زن گفت:
 _بیا بشین بگو چی شده؟

و سررفت  زن بی آن که روی صررندلی بنشرریند، همان جا روی زمین سررخت
 نشست.

می دانسررت عده ای این گونه احترامش را دارند و خوشررایندش نبود اما کالمی 
 نگفت.

 _خب حرفت سر چی بود؟
صدایی بغض کرده  شاند و با  زن چادرش را روی پاهای برهنه و حنا زده اش ک

 گفت:
 _هر روز رام به ژاندارم خونه ست ولی یکی جواب منه بیوه رو نمی ده.

 کارگری کردنم جواب شکم یتیمای بهادر رو نمی دن.دستم خالیه و 
 گره ابروان آرش بیشتر شد:

 _خانواده ت کجان؟
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 _پدر پیری دارم که افتاده ست و زور تو تنش نیست.
 مادرمم به صدقه دادنای دو تا برادرام زندگی رو می چرخونه.

 خواهرمم که خودش سربار خونه خونواده شوهرشه.
 د و کنار گوشش حرفش را زد.آرش به امین اشاره ای ز

 امین رفت و آرش به جلو خم شد:
_بهادر عمری این جا نون خور خان بوده، حاال که نیست؛ جور خانواده ش رو 

 خودم می کشم.
 پسرات چند ساله شونه؟

 _یکیش ده سالش می رسه، اون یکی پنج سالشه.
 آرش به افکارش سر و سامانی داد و گفت:

 باغ هست، فعاًل اون جا خالی مونده. _یه خونه از دایه م ته
 تا به زندگی تون سر و سامون بدم، می تونی با پسرات بیای اون جا بمونی.

 اسباب نیاز نداره، فقط لباس بیارین. اگه زیاده بگم ماشین برسونتت.
شم به دهان آرش دوخته  سرش را باال گرفت و چ شحالی و ناباوری  زن با خو

 بود.
 بلند نشده بود که در با صدای قییی باز شد. هنوز صدایش به تشکری

 دالرای با دیدن زنی که پشت به او، کف زمین نشسته بود؛ هول گفت:
 _ببخشید نمی دونستم کسی این جاست.

 در حال برگشتن بود که آرش با صدا زدنش، مانع رفتنش شد.
 _بمون.
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 دالرای پا سست کرد و در را بست.
 ایستاد.قدمی برداشت و زن روی پا 

 _سالم خانم جان.
 دالرای لبخندی زد و جوابش را داد:

 _سالم، خوش اومدین.
 _خوش باشی خانم.
 _دالرای بیا این جا.

 دالرای با چشم به اشاره ی دست آرش نگاه کرد و به همان سمت رفت.
 ترجیح داد پشت صندلی آرش بایستد.

 _اسمت چیه؟
 زن سرش را پایین انداخت و گفت:

 بیگم._کنیزتون، 
 _این خانم، دالرای زن منه.

 بیگم چشمانش را باال کشید و به دالرای نیم نگاهی انداخت.
 _خدا واستون حفظش کنه، ماه مهتاب می مونه.

شاری  شانه ی آرش ف سر  شتان دالرای روی  گوشه ی لب آرش باال رفت و انگ
 آورد.

به وقتش که  تا  با پسررراش برن خونه ملوک بمونن  ی_قراره بیگم  ه خونه بتونم 
 واسشون دست و پا کنم.
 زن بهادره که کشته شد.

 دستان دالرای یخ زد و روو از تنش رفت.
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 یاد جسد م له شده ی بهادر، باعث شد دست روی دهانش بگذارد.
فشار دستش که کمتر شد، دست آرش باال آمد و نامحسوس پنجه ی دالرای را 

 گرفت.
 می کنی، حواست به زنم باشه. _تا وقتی این جا و تو این ملک زندگی

 می خوام هر کاری داشت واسش انجام بدی.
ناامید از در خونه ت برنگردوندی، رو هر دو  قا که من رو  بده آ _خدا خیرت 

 دیده م.
 خانم هر کاری داشتن بهم بگن انجام می دم.

_یه مقرری واست می ذارم و ماهانه بهت می رسونم، پسر بزرگت رو بفرست 
 بره مدرسه و سواد یاد بگیره. صبح به صبح

عصرررم می گم با خودشررون ببرنش سررر زمین که کار یاد بگیره و مرد خونه ت 
 شه.

 بیگم لب باز شده به خنده اش را نمی توانست روی هم بگذارد.
با دلی پر حرف و ناامید پا در آن ملک گذاشررته بود اما با دسررت پر روانه می 

 شد.
 صورتش را پوشاند و گفت: همان طور که سر پا مانده بود،

 _ان شافالله خیر از زن و بچه ت ببینی خان، که مِن بی سایه سر رو پناه دادی.
آرش با رضررایت سررکوت کرد، زن رفت و دالرای هنوز درگیر و دار آن شررب 

 نحس بود.
 _به اون شب فکر می کنی؟
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 دالرای لب زد:
 _بد بود...

 د خم شود.آرش دست دالرای را بیشتر کشید و مجبورش کر
 سرش را عقب کشید و به شانه ی او تکیه داد.

 _ب*غ*لت کردم، ترسیده بودی.
 دو دست دالرای دور سر شانه و گردن آرش پیچید.

ته  بده و جلو چشررمم خونش رو زمین ریخ یده بودم ولی یکی جون  _مرده د
 باشه، سخت بود.

 آرش سرش را به سمت سقف باال گرفت و چشم در چشم دالرای گفت:
 _گیر کردم با چشمات...

 لبش را به دندان گرفت و کمی تر کرد.
 قرآن ُمَصورش بود این مرد سرسخت...

 _فقط چشمام؟
سمت  ستش را از یک  صاف کرد و د سمانش بود این زن، گردنش را  ستاره ی آ

 کشید.
 دالرای پیش تر آمد و سمت راست آرش ایستاد.

روی هم؛ دسررتان شرران قفل آرش هم بلند شررد. قامت به قامت، رخ به رخ روب
 هم شد.

 _یه چیزایی گفتن نداره.
 _چه طور بفهمم شون؟

 آرش کف دستانش را با شست به نرمی نوازش می کرد:



wWw.Roman4u.iR  546 

 

 _بخون هر چی می بینی.
 مردمک های چرخانش روی چشمان آرش قفل ماند.

 _اسمت رو عوض کردم.
 دالرای ابروانش را باال فرستاد و نرم پرسید:

 گذاشتی؟_چه اسمی روم 
 آرش دستان دالرای را دور کمر خود قرار داد.

شاری که روی لبانش آورد، با مالیم  ستانش قاب گرفت و بعد از ف سر او را با د
 ترین لحن ممکن گفت:

 _می خوام دلی جان صدات بزنم...
 گل در دلش شکفت و درخت بهاری نگاهش به بار نشست...

غروری که همیشرره او را سرررکش نشرران می آیه آیه ی مهربانی این مرد، در پس 
 داد؛ انار دانه هایی بود که با آن ها دلش را ریسه می بست...

شیدن در  ستبر تنها مرد قلب و جان و زندگی اش، نفس ک سینه ی  تکیه زدن به 
 هوای بودنش؛ همه را برای خود می خواست.

 _گلیم بخت سیاهم به دل و محبتت، سفید شد.
 لبخند پنهان منی؛

 یرانه ات چشمان من...و
**** 

 به مخده تکیه زده بود و نقشه هایش را در سر زیر و رو می کرد.
 اطالعات تازه رسیده، بی قرار ترش کرده بود اما همچنان منتظر ادامه اش بود.
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 _امروز شنیدم که دختِر معلم مدرسه شده.
 د بگیرن وخان به زور داره همه رو راضی می کنه که بچه ها رو بفرستن درس یا

 مخش بنویسن.
 دندان به هم سایید و نفسش را با شدت از بینی خارج کرد.

 _اون مدرسه رو روی سرشون خراب می کنم.
 امیرحسین کی راهی می شه؟

 _تا اون جا که از بی حالی خانم فهمیدم، امروز و فردا باید بره تهران.
 طیاره ش سه چهار روز دیگه می ره.

 و به جای تهرون، فرنگ می ره باسواد تر شه. گوش به حرف مادرش نداد
استکان چای را در دست فشرد و فرش زیر پایش را با تعقیب چشمانش، وجب 

 کرد.
 _به خیالش با دور کردن یکی، ازشون می گذرم.

 اون هنوز بچه ست ولی این دو تا هستن که جور کش بالی همه بشن.
 جرعه ای از چای را بلعید و ادامه داد:

 سر از همون وقتی زبون وا کرد، حساب و کتابش دقیق بود._این پ
هدایت این رو سوای اون دو تا بچه ی دیگه ش دوست داشت و بهش پر و بال 

 داد.
هیچ شررباهتی به مادر خودخواهش نداره، هدایتم عمری به خودش پرید و با 

 احترام و عزت این و اون؛ کیفور تر شد.
 ولی من بلدم چه طور بشکنمش.این پسر فرنگ رفته ش سر سخت تره 
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شوهر  زندگی رو بهم جهنم کرد هدایت، ایراندخت آتیش به روزگارم زد؛ زن و 
 نشستن رو سیاهی و ویرونه ی آشیون زندگیم.

 بچه هاشون باید تاوان اون روزا رو یکی یکی پس بدن.
 گفتی دختره خیلی بچه ی نسترن و امیربهرام رو دوست داره؟

هی سررر وعده ی ناهار و شررام بازی می کنه و بغلش می _آره دیدم باهاش گا
 گیره.

 یه بارم از زبون خودشون شنیدم که گفتن به اون داره وابسته می شه.
 با خود به نجوا نشست و زمزمه کرد:

_منتظر باش آرش خان، اولین ضررربه رو که به سررتون چادر بزنی؛ چادر زودتر 
 زمین گیر می شه.

 ت:صدایش را باالتر برد و گف
 _فعاًل برو و تا جایی که می تونی خودت رو بهشون نزدیک کن.

 _رو جفت چشمام، اگه خبری شد خودمو می رسونم.
 _اگه خبر مهمی نبود نمی خواد زیاد با رفت و اومدت، تو چشم شون بیای.

 آسه بیا و آسه برو، نباید نقشه ی این همه سالم دود شه هوا بره.
 دام وارد شد.او را فرستاد و مردی درشت ان

 استکان چای را روی نعلبکی قرار داد و چشم در چشمش گفت:
 _در مورد شهر زندگی دختِر چیزی دستت اومد؟

 _فعاًل منتظرم از اون دهی که توش چند وقت زندگی کرده پیغوم برسونن.
 ولی این رو شنیدم که انگار دختره از اون جایی که بوده فرار کرده.
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 داشت و نیشخندی زد:تکیه اش از مخده را بر
 _پس باید دنبال علت فرار کردنش بیفتیم.

 اگه چیز دندون گیری فهمیدی مشتلق درست حسابی پیشم داری.
 مرد لبخندی زد و گفت:

 _خبرای من همیشه دست اول بودن.
_این بار واسررم خیلی فرق داره، خبرات اگه میل دلم باشررن؛ دسررتت رو همون 

 کنم.جایی که چشمش مونده، بند می 
 چشمان مرد برق زد و خشنود گفت:

_یکی دو هفته بهم مهلت بده، سررره جلد جدش رو واسرررت در میارم و پیش 
 روت می ذارم.

 _من صبورم، عمریه که صبوری کردم...
 واسه اون عمارت و خاندان، نمی خوام یک شبه آتیش شون بزنم.
 ذره ذره خون شون رو تو شیشه می کنم و جون شون رو می گیرم.

**** 
 _چرا لب به غذا نمی زنی؟

 دالرای از حالت دراز کش در آمد و گفت:
 _دلم نمی کشه.

آرش که با دیدن جای خالی دالرای سررر میز و نگاه پر اخم مادرش، دنبالش 
 آمده بود؛ با دیدن حال و روزش جا خورد.

 _می دونی که تنهایی چیزی از گلوم پایین نمی ره، مریضی؟
 تنش کشید و با بی حالی به چشمان آرش زل زد: دالرای ملحفه را روی



wWw.Roman4u.iR  550 

 

 _مدام دلم شور می خوره و دهنم ترش می شه.
 آرش کنارش نشست و دستش را گرفت.

 _االن سه روزه ناهار و شامت قد یه وعده ی منم نیست.
 _گشنه م می شه ولی سمت ظرف غذا که می رم، بی اشتها می شم.

 آرش نبض دالرای را گرفت و دقیق شد.
 ت دیگرش را روی پیشانی اش قرار داد اما خبری از تب نبود.دس

 _بدنت که داغ نیست، ولی...
دالرای چشررمان نگرانش را به لمس دوباره ی مچ دسررتش و گرفتن دوباره ی 

 نبضش دوخت.
 _ولی چی؟ مرضی تو جونم اومده؟

 _نه دختر چرا حرف بی خود می زنی؟
 ه روز، بی علت نیست.طوریت نیست ولی این بی اشتها شدنت اونم س

 دالرای سرش را جلو برد و پیشانی اش را به بازوی آرش چسباند.
 _دلم هیچی نمی خواد ولی خواب تو چشام لونه کرده.

 آرش موهای دالرای را کنار زد و دستش را روی گردنش گذاشت:
 _خیلی خوابت میاد؟

 دالرای چشمانش را کامل باز کرد و گفت:
 م سیرمونی ندارم._هر چقدر می خوابم باز

آرش سررر دالرای را از بازویش جدا کرد و کسرری می توانسررت برق جهیده در 
 مردمک های سیاهش را نبیند؟
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 لبخندش که عمیق تر شد، دالرای با لب هایی برچیده گفت:
 _خنده ت واسه خوابیدن منه؟

 آرش سرش را به همراه تک ابرویش باال انداخت:
 _نه.

 _پس چرا می خندی؟
 روی عسلی هایش ب*و*س*ه ای نشاند.آرش 

 _خبر اومدنشم خودم بهت دادم مادر نمونه!
 لبخندش ته کشید، چهره ی آرش جز شادی چیزی را نشان نمی داد.

 _بچه؟
 آرش نفس عمیقی کشید و گفت:

 _فردا اول صبح می برمت شهر که آزمایش بدی، خیالم راحت تر بشه.
**** 

 درس خوندی، چرا این بچه باید بره؟_آرش خودت این همه سال رفتی و 
 تهرانم جا هست واسه این که پیشرفت کنه و کاره ای بشه.

آرش دور دهانش را با دستمال پاک کرد و عقب کشید اما سرش را باال نگرفت 
 و با همان خصلت همیشگی گفت:

_قباًل یک بار در موردش حرف زدیم، همه چی تموم شرررده و هیچ کدوم نمی 
 ون رو بگیرین که نره.تونین جلوی ا

 ایراندخت عصایش را به زمین کوبید و صدایش باالتر رفت:
_من راضرری نیسررتم قدم از قدم برداره، تو نبودی و االن که هسررتی؛ باید دوری 

 اون رو ببینم و دم نزنم؟
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 آرش دست روی پای امیرحسین گذاشت و رو به مادرش گفت:
ذار با دلگیری سرروار طیاره _اگه خیلی دوسررتش داری، جلوی راهش نمون و ن

 بشه.
 مادری، دعا کن عاقبتش به خیر باشه.

سرانش را  شمش راه گرفت، طاقت دوری از پ شه ی چ شک ایراندخت از گو ا
 نداشت.

امیربهرام با نگاهی استفهام آمیز به امیرحسین و آرش، از پشت میز بلند شد و 
 خود را به مادرش رساند.

 و دیگه پیداش نشه. _اون که قرار نیست م ل آرش بره
 به جای غصه و غم خوردن، نوه تو بزرگ کن.

 نسترن الیار را روی پایش جابجا کرد و قاشقی ماست در دهانش گذاشت.
 با مالطفت به چهره ی غم دار عمه اش نگاه کرد:

 _عمه تا چشم رو هم بذارین، بر می گرده.
 ایراندخت نگاهش را به امیرحسین ساکت دوخت.

 به روی مادرش پاشید و گفت: لبخند کمرنگی
_زیاد نمی مونم، دفعه ی بعدی که برگردم باید واسررم عروس بگیری پس فکر 

 نکن می رم و پشت سرم رو نگاه نمی کنم.
 ایراندخت رو ترش کرد و سرش را چرخاند:

 _واسه دلخوشی من حرف بیخود نزن.
 ه کرد.آرش دست هایش را از مچ روی میز ناند و انگشتانش را در هم حلق
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_حرفش بیخود نیسررت، برای داماد شرردنش میاد و شرراید با عروسررش برگرده 
 فرنگ تا درسش تموم شه.

سش  سربلندیش مهمه ولی خودش می خواد که بعد از در برای من آینده ش و 
 برگرده.

امیربهرام که تا آن لحظه شررانه های مادرش را می مالید، با حیرت لب از هم 
 ش گفت:باز کرد و رو به دو برادر

_از چی حرف می زنید؟ چرا من چیزی از این بچه نمی دونم؟ قراره دوماد کی 
 و کجا بشه؟

 آرش به این ژست گرفتن امیربهرام پوزخندی زد.
 عمری حواسش به برادرش نبوده، محرمش هم قطعًا نبود:

 _دنبال علت نگرد، غافل بودنت از این و اون؛ چیز عجیبی نیست.
 ا روی صندلی گذاشت و فشار انگشتانش بیشتر شد:امیربهرام دست هایش ر

شمام نبودم که مرد  ستم، ولی هیچ وقت محرم  _من از هیچ کدوم تون غافل نی
 و مردونه حرف تون رو بهم بزنید.

آرش ایستاد و دست به جیب، چشمان خونسردش را به برادری دوخت که فقط 
 شش سال با خودش اختالف سنی داشت.

 شنیدی و فهمیدی._مهم اینه که االن 
 ایراندخت میان بحث دو پسر بزرگش دوید و گفت:

_واسررره آرش اگه هنوز نتونسررتم قدمی بردارم به اینه که زبون و رفتارش عین 
 هدایت می مونه.

 ولی واسه تو یکی کوتاه نمیام و باید زنی بگیری که سرش به تنش بی ارزه.
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 و گفت: امیرحسین هم به تبعیت از آرش، دست از خوردن کشید
 _اونی که روش دست گذاشتم مخالفت تو رو پشتش نداره.

 ولی زن آرش، چیزی از هیچ کس کم نداره که ارزشش زیر سؤال بره.
 ایراندخت با حسرت افزود:

_کاش برادر بزرگ تر شررمام گوش به حرفم می داد و می دید خیر و صررالحش 
 رو می خوام.

 آرش لبخندی زد و جواب مادرش را داد:
 رفت گوش ندادم ولی بدبختم نشدم، راضی ام._به ح

در ضررمن باید بگم از این به بعد بیشررتر از قبل با زنم مدارا کنید و باهاش کنار 
 بیاین.

 نسترن زیرچشمی نگاهش را به همسرش دوخت.
 می دانست میان سه برادر، او بی خیال تر به زندگی و فردایش است.

 باز و بسته کرد:ایراندخت با اخمی در هم، روسری اش را 
 _کسی نگفته باال چشمش ابروئه، زبون ما رو تو غالف کردی.

 چند شبه پیداش نیست و یک کالم نگفتیم که احترام بلد نیست بذاره.
سورمه کنیم و  شته باش، نکنه باید خاک پاش رو  شتر ازمون انتظار ندا از این بی

 به چشمامونم بکشیم که راضی بشه؟
علت مادرش را بفهمد به زیباترین قسررمت زندگی نمی توانسررت کینه ی بی 

 اش، مصرانه و با جدیت؛ کالمش را منتقل کرد:
 _اگه خاکی باشه خودم پای چشم میکشم ولی بحث من این چیزا نیست.
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 مردمک چشمانش همه را در نظر گرفت و ادامه ی حرفش همه را حیران کرد:
ل شررده به دل و زندگی _زنم داره بچه دار می شرره و جای پاش محکم تر از قب

 …من
سر ایراندخت به سمتش برگشت و دلش کمی انکار کردن می خواست اما نگاه 

 راضی پسرش، امیدش را ناامید کرد.
 لب زد:
 _بچه؟

 آرش با سر به سمت در اشاره زد:
 _اگه نمیاد واسه حال خرابشه و خودم اجازه ش رو دادم.

ین بار و بیخود جنجال کردین، ا فقط یکبار ببینم یا بشررنوم با زنم بحث کردین
 باید روی رفتن منم واسه همیشه حساب کنید.

 با بدبختی لب هایش تکان می خوردند:
 _می دونی که من بچه ش رو قبول ندارم.

 آرش خم شد و دستانش تکیه گاه تنش روی میز شد:
 _من جز اون زن و بچه ای که داره میاد، هیچ کس و هیچ چیز رو نمی بینم.

 خودم با امیرحسین شهر می رم که راهیش کنم. فردام
شمام بهتره به جای این که پشت زن من بدش رو بگی، دل پسرت رو گرم کنی 
نه خالی، که پاش برسرره اون ور؛ نلغزه و تو حسرررت عروس با اصررل و نسررب 

 بمونی!
_مبارکت باشررره داداش، با خبر خوش می رم ولی موعد اومدنش خودمو می 

 رسونم.
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ر آرش از برق نشسته در چشمانش، لبخند امیرحسین را عمیق تر رضایت خاط
 و پر بار تر کرد.

جز نگاه خشررک او، چیزی ندیده بود اما با آمدن دالرای؛ رنگ و روی زندگی 
 برادر بزرگش عوض شده بود.

 نسترن هم با به آغوش کشیدن پسرک شیطانش، لبخندی زد و گفت:
 اشه آرش خان._ان شافالله پاقدمش براتون پر خوشی ب

 آرش سالمت باشیدی گفت و امیربهرام هم با او برادرانه دست داد.
اگر اصرار دالرای به احترام بزرگترش نبود، شام و ناهارش را به همراه همسرش 

 می خورد.
 دلش ناکوک دست به مضراب برده بود.

 در ُمخیله اش این همه خواستن نمی گنجید و از حجم دلش سر ریز شده بود.
ماه منیر طبق عادت این چند روز، دستور داد غذای مورد عالقه ی دالرای را  به

 برایش مهیا کنند.
 خودش کنارش می نشست و حواسش به میزان خورد و خوراکش بود.

شتیاق خود  شدن، مدرسه رفتن را رها نمی کرد و با ا سل  با وجود خوابیدن و ک
 را به ساختمان کوچکش می رساند.

 اد می داد، لبش به لبخندی مادرانه باز می شد.هر واژه ای که ی
با حس این که در بطنش کودکی شرربیه به آن ها در حال شررکل گرفتن اسررت، 

 موجی آرام از دلش می گذشت.
 _یه لقمه بخور االن آقا پیداش می شه.
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 دالرای لقمه را پس زد و گفت:
 رو بسته. _امروز همینم از گلوم پایین نمی ره، یکی پا گذاشته و راه گلوم
 ماه منیر گوشه ی تخت نشست و لقمه را درون سینی گذاشت.

 _بس که آقا هوات رو داره نازت بیشتر شده.
 دالرای چشم درشت کرد:

 _ناز و کرشمه نداره، حالم سر جاش نیست.
 _این جا زنا رسم ندارن زیاد خودشون رو بندازن.

 رخونن.همه شون پی کار، شال به کمر می بندن و زندگی رو می چ
 _ماه منیر من تو کوه و کمر عمر گذروندم.

 اون جا سقف رو سرمون چادر بود.
بچه نزاییدم ولی خیلیا همون جا وسط دشت پا به ماه بودن و شیر می دوشیدن 

 و سوار اسب و شتر بودن.
طبع بچه اینه، دسرررت خودم نیسرررت که بخوام توجه خان رو سررمت خودم 

 برگردونم.
شتر از اندازه  توجه دارن، من که گالیه ندارم ولی نگرانی ش رو پای ادا و بهم بی

 َغمزه ی من نذار.
دلش خالی شررد، در این چند روزی که شررهر رفته و جواب آزمایش خونش را 

 آرش گرفته؛ بد غذا تر شده بود.
شمش را  شک چ شم دوخت که ا شیمان به او چ صورتی غمگین و پ ماه منیر با 

 گرفت.
 یر._دهنم لقه، تو به دل نگ
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 گاهی بی عقلی می کنم، من ندیدم مردای این جا به زن شون برسن.
 دالرای پاهایش را به موازات بدنش باال کشید و حرفی نزد.

 دل نازکی اش را دیگر کجای دلش جای می داد!
 ماه منیر با شرمندگی از اتاق خارج شد.

شغول حرف  سین افتاد که با هم م شمش به آرش و امیرح زدن و میان راهرو چ
 گفتگو بودند.

 می خواست راهش را کج کند اما طاقت ناراحتی دالرای را نداشت.
 خود را به آن دو رساند و دستانش را پشت کمرش قفل کرد.

 _آقا؟
 آرش صحبتش را قطع کرد و دو برادر به او نگاه کردند.

 _چیزی شده؟
 ماه منیر به بدنش تابی داد و با صورتی آویزان گفت:

 نخوردن._خانم هیچی 
 آرش نفس کالفه اش را بیرون فرستاد و گفت:

 _همین؟ یا چیز دیگه ای شده؟
 ماه منیر آرام تر گفت:

 _از رو بی عقلی حرف زدم و خانم ازم ناراحت شد.
 _چی گفتی؟

 _هیچی، یعنی خب گفتم...
 _چی؟
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 زیرچشمی هر دو برادر را پایید و پچ پچ وار گفت:
 که غذات رو نمی خوری!_گفتم آقا خیلی نازت رو می کشه 

امیرحسین خنده اش را پشت شانه ی پهن آرش پنهان کرد و آرش هم سرفه ای 
 مصلحتی کرد و گرهی ظریف میان ابروانش انداخت.

 _برو به کارت برس، باهاش حرف می زنم.
 ماه منیر راضی از کارش، با اجازه ای گفت و از جلوی چشم شان محو شد.

فردا که راه افتادیم، فعاًل زنت واجب تره که به  _بقیه حرف مون بمونه واسررره
 محبتت یه لقمه بخوره.

 آرش از او جدا شد و خود را به اتاق خواب شان رساند.
ست و لبخندی روی لب  ش در را که باز کرد، چهره ی درهم دالرای به رویش ن

 کاشت.
 _یه قاشق از غذات کم نشده، نخوری ضعیف تر می شی.

وادارش کرد او هم سینی را کناری هل دهد و شانه به شانه نگاه دلخور دالرای، 
 ی او بچسباند.

 _ماه منیر دسته گل آب داده؟
 _نه خودم بهش تندی کردم.

_اومد گفت چی رو زبونش اومده، فرض که به لوس شرردنتم باشرره؛ اون مال 
 خلوت من و زنِم.

ستش  سمت آرش کج کرد و موهایش روی زانوی را سرش را به  شار دالرای  آب
 شد.

 آرش بازی با موهای بلندش را دوست داشت.
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 دست انداخت میان شان و به هم ریخت.
 _کم ولی بخور، بچه زیادش خوبه.

 باید جون داشته باشی که از پس من و بچه هات بربیای.
 دالرای دست آرش را گرفت و روی پایش گذاشت.

 سرش را به آن تکیه داد و چشم بست.
 روم نبند._نگات می کنم، چشم 

 پلک هایش از هم فاصله گرفتند و آرش مجبورش کرد کمر صاف کند.
 _زیاد خم نشو بچه از رشد میفته.

 دالرای تک خنده ای زد و شاکی به او زل زد:
 _االن که هنوز شکل نگرفته.

 آرش شیطنت آمیز شانه باال انداخت:
 _در حد و اندازه ی نخود که هست.

 گ نکن!به هر حال جا و مکانش رو تن
 مدیونی داره.

 حاالم یه کم غذا بخور که سرحال تر شی.
**** 

 _داداش شما بیاین، تا حرکت کنم زابراه می شین؛ کجا میای با حال زنت؟
 آرش سر را تکان داد و آمرانه گفت:

 _برادرزاده ت میاد بدرقه، مادرشم می خواد بیاد پس حرفی نمی مونه.
 و دستی پشت موهایش کشید: لب های امیرحسین به خنده باز شدند
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 _الیار عزیزه برام ولی بچه ی تو می شه نور جفت چشمام.
 آرش سرش را باالتر گرفت و با لحنی پدرانه در جوابش گفت:

_بچه، بچه ست ولی اگه َخلف و صالح باشه نور چشم می شه وگرنه خار می 
 مونه و می شینه تو تخم چشمت.

هر گلدان و بو کشیدن هر گل، تنش را به امیرحسین با دیدن شوق دالرای پای 
 آرش نزدیک تر کرد:

شته  صوآ اگه خلق زنت رو دا شه داداش، بخ _بچه ی تو از خودتم بهتر می 
 باشه.

خان بابا به رو نمیاورد ولی مهرش به تو یه چیز دیگه بود که حتی به من که ته 
 تغاریش بودم، نداشت.

 هلش داد:آرش دست پشت کمر امیرحسین قرار داد و 
 _برو چمدونت رو چک کن چیزی از قلم نیفتاده باشه، کم حرف بزن.

 امیرحسین خندید و رفت.
 آرش به بهارخواب رفت و دالرای را به اسم صدا زد.

 دالرای برگشت و لبخندی روانه اش کرد.
 _بیا تو دختر، بس که بو کشیدی؛ بو به هیچ برگ گلی نموند!

همسرش را تأیید کرد و آرش تأسف وار سرش دالرای با خنده ی بلندی، حرف 
 را به دو طرف تکان داد و وارد خانه شد.

 دو ساعتی به پرواز مانده بود و آرش اولتیماتومی برای رفتن داد.
 خودش سریع تر کتش را پوشید و جیپ را از حیاد بیرون برد.
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 دالرای هم با پوشاندن خود، کفش به پا کرد و پشت سر شوهرش از در حیاد
 خارج شد.

 امیرحسین هم با چمدانش آمد و در ورودی را بست.
 با گام هایی آهسته می رفت و هر از چند گاهی به خانه و در و دیوار زل می زد.

سانید و قبل از این که  شد، بی توقف خود را به جیپ ر سته  سیاه که ب در آهنی 
سنگینش به عقب و  رفت عکس العملی از جانب آرش ببیند؛ به همراه چمدان 

 همان جا نشست.
 دالرای گفت:

 _آقا امیرحسین بیاین جلو، من می رم پشت می شینم.
شه که باز من  ست، اگه به بزرگی هم با شدن خوب نی ست  شما دوال را _برای 

 کوچیک ترم.
 دالرای ناراضی به چهره ی آرش زل زد و منتظر حرفی ماند.

 معذبی؟ _بیا بشین دیر می شه، خودش اون پشت راحته؛ تو چرا
 دالرای سوار شد و پشتش را به سمت در کرد و کج نشست.

امیرحسررین به این توجه لبخندی زد و دلش تنگ نیلوفری شررد که پنهانی از او 
 هم خداحافظی کرده بود.

نمی دانسررت که چیزی از آرش پنهان نمی ماند اما برای باز نشرردن روی برادر 
 کوچک ترش، لب باز نکرده بود.

 نگاه دالرای به دستان آرش روی فرمان بود.طول مسیر، 
 حامی تر و گرم تر پیدا می شد؟
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 نگاهش را آرش غافلگیر کرد و چشم گرفت.
 همراهی داشتند که نمی شد دلش را پس و پیش، در طبقی تعارفش بزند.

 جای پارک پیدا کرد و به همراه هم وارد سالن شدند.
 تشریفات پرواز به گیت رفت.میان شلوغی جا باز کردند و امیرحسین برای 

دالرای به سالن و مردمی که اک رًا با لباس رسمی در حال تردد در سالن بودند، 
 نگاه می کرد.

آرش کنارش ایستاده و مگر می شد دالرای توجه زنان بد حجاب را به شوهرش 
 نبیند؟!

نامحسرروس به آرش نزدیک تر شررد، همین که گرمای تنش را حس کند برایش 
 بود.کافی 

 _چی شده؟
 سرش را به طرف گوش آرش متمایل کرد:

 _دارن نگات می کنن.
 آرش سرش را به چپ و راست چرخاند.

شمم  سی چ شتم ولی ک سال اون ور بودم، تعهدی به زن جماعت ندا شت  _ه
 رو نگرفت.

 حاال که دو تا نور دیده دارم، بخوامم چشمم سمت شون نمی چرخه.
ش را گلگون کرد و امیرحسررین به آن ها گرمای نبض گرفته ی قلبش، صررورت

 رسید.
 دالرای میان خود و آرش فاصله ای انداخت.

 امیرحسین روبروی برادرش ایستاد:
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 _دیگه رفتنی شدم.
 آرش با محبت و صالبت میخ چشمانش شد:

 _برو و سربلندم کن، حواسم به اون امانتیت هست.
 مواظب خودت باش و سرت رو به درس گرم کن.

 ن سمتت ولی تو مجال نده.خیلیا میا
 امیرحسین خم شد و دستش را برای بوسیدن باال گرفت ولی آرش مانع شد.

 چشمانش ابری شده بود و نباید راه نرفته را با سستی طی می کرد.
 _ان شافالله وقتی که بچه ت بیاد، واسه دیدنش با سر میام.

 بود، رفت.دلش برای کودکی که هنوز در حال تکامل خون و رگ و پی اش 
 لب هایش بی اراده کش می آمد و این روزها حالش زیادی خوب بود.

 _ان شافالله پسر.
 دیگه برو سالن اصلی، طیاره ت نپره و جا بمونی.

 _می رم االن.
 به سمت دالرای رفت و سرش را پایین انداخت.

 _می رم ولی واسه دنیا اومدن بچه تون هر طور شده میام.
شت نمی دونم چی کار می  شم پ شحاله ولی من هر جا که با کنی که آرش خو

 داداشم می مونم که همیشه پشتم بوده.
 دالرای چادر را روی سرش مرتب تر کرد و دستانش روی هم گره خوردند.

 آرش برایش باران نم نمی بود که دل کندنش، مرگ او بود.
 _هر جا باشین خدا پشت و پناه تون باشه، حواسم به آرش هست.
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شنیدن ها از نمی  ست که آرش با آرش  سی  ستند تنها ک گفت هم همه می دان
 زبانش جان می گیرد.

لک روی هم  خت و پ ندا مت برادر بزرگش ا قا به  گاه دلتنگی  امیرحسررین ن
 گذاشتن او، م ل آبی بود که آتش دلش را خاموش کرد.

شمانش را شبنم زالل النه کرده در نی نی چ شد، پلک پراند تا   چند قدمی دور 
به زمین زنجیر بود که دلش پای رفتن  با وزنه ای  کسرری نبیند اما دلش انگار 

 نداشت.
سنگینی  سش را با بازدم  شد نف سرش کمی چرخید و نگاه جدی آرش، باعث 

 از سینه خارج کند و به دست تکان دادنی اکتفا کند.
هنوز اشررک های ایراندخت پیش رویش بود وقتی دسررت دور گردن پسرررش 

 یه کرد.انداخت و مو
دست های امیربهرام که تنش را فشرد، دلتنگ تر شد اما با کشیدن دستی روی 

 سر الیار؛ بغض نورس مردانه اش را پس فرستاد.
امیرحسررین که از دیدشرران دور و خارج شررد، آرش دسررت پشررت کمر دالرای 

 گذاشت:
 _بریم دلی خانم؟

 هر چه که صدایش می زد، قند بود که در دلش آب می کرد.
 _منتظر نمونیم که برن؟

 آرش لبخندی به روی زن مهربانش زد:
 _سر پا اذیت می شی.

 دالرای دستش را از زیر چادر روی دست آرش قرار داد و آرام نجوا کرد:
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 _خوبم به همون قرآن سر طاقچه.
 ولی دلم رضا نمی ده بریم قبل این که داداشت بره.

 بمونیم که خیال مون راحت شه.
 ستش روی دست دالرای فشار داد و گفت:آرش با دست را

_بریم رو صندلی بشین، تا بخوام به این عادت کنم که خودت یه شیرزنی؛ بچه 
 هات قد و نیم قد پشت سرمون صف می بندن.

دالرای ملیح خندید و چادر را جلوی دهانش کشررید تا دندان های ردیفش به 
 چشم و دل مرد دیگری به چشم نیاید.

 رگ کنیم و ثمره مون بشه، بس مونه._همین یکی رو بز
شاند و  سالن فرودگاه ن صندلی های  ستش او را روی یکی از  آرش با هدایت د

 کنارش نشست.
 _خان باید یه قشون بچه داشته باشه که واسه وقت سختیش به کار بیان.

 _آرش؟
 صدای پر حیرت دالرای این روزها فقط یک جواب داشت:

 _جان آرش، دلی خانم؟
ناجوری این مرد برایش عزیز شررده بود که هیچ رقمه نمی توانسررت یک جور 

 یک لحظه نبودنش را بغل بگیرد.
کنارش راه رفتن همان حس پرواز بود که مرغ آشیان گم کرده هم با همان امید، 

 النه اش را می یافت...
 _دالرای به چی زل زدی؟
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 دالرای میه بر هم سایید و لبخند بغض داری زد.
روزها سبک بود و قاصدکی گوشه ای ترین گوشه ی قلبش به جنب و دلش این 

 جوش مشغول و آماده ی رهایی از قفس تنش بود.
 _به تو...

 دالرای معشوق بود و عاشق، لیال بود و مجنون...
شکافتن پوسته اش بود، هنوز مانده بود  این بین، آرش تلخ گوشتی که در حال 

 شود آنی که باید...
رده که الماس تراش خورده و گران سررنگی چون دالرای نمی دانسرررت چه ک

 نصیبش شده بود.
سرش را به حدی که نگین های دالرای  شان،  با مالحظه ی خلوت بودن اطراف

 را ببیند؛ پایین کشید و واژه ها صف آرایی کردند:
 _زندگیم شدی دلی خانم، زندگیم...

وجود پر ِمهر شرروهرش نه مجالی بود و نه فضرررایش دو نفره که او بتواند ِگرد 
 بگردد.

 با اعالم پرواز و جمع شدن خیال شان، به سمت در خروجی رفتند.
 آرش در فکر برادری بود که فرستاد و امید داشت راه را از بیراه تشخیص دهد.

 قفل در را باز کرد و دالرای سوار شد.
 خودش هم پشت فرمان نشست و سوییچ را چرخاند.

که درست ادب و تربیت خرجش شده باشه؛ همه جا _دل نگران نباش، یه مرد 
 نشونش می ده.

 ناگفته ها و دل نگرانی هایش را دالرای از چهره اش می خواند.
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 نیم نگاهی به سویش انداخت و گفت:
 _ان شافالله خجالت زده نشم و بهتر از اونی که بود، برگرده.

شون امانت هدایت خان  ست تر، جفت  س سالش کمتره و پاش  ست سن و  د
 منن.

 اون که سرش با زن و بچه ش و عایدی باغات و بقیه دارایی بابا گرمه.
 ولی امیرحسین َجنم یه کاره ای شدن داشت که فرستادمش.

 _شوهرم مراقب همه هست ولی هیچ کس مواظب خودش نیست.
 آرش ماشین را به حرکت در آورد و گفت:

 تربیت تو؛ پشرت _زنم هسررت که حواسررش به من باشرره، بچه تم بزرگ شرره با
 باباش در میاد.

 دالرای سرش را کامل به سمت او گرداند، دل دل کرد اما حرفش را زد:
 _حتی اگه دختر باشه، شکایتی نداری؟

 آرش فرمان را پیچاند و با خنده گفت:
_اگه بتونه با گوشت تلخی باباش کنار بیاد، چه بهتر که یکی شبیه خودت باشه 

 ولی...
 غمی به جانش نشاند.همین ولی گفتن 

 هر خان پسری می خواهد که میراثش باشد.
 _ولی چی؟

 آرش چهره ای جدی به خود گرفت و گفت:
 _من اون رو دست کسی نمی سپرم، پس رو دل بستنش چشم می بندم.
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 دالرای نیمه خوشحال و با همان چهره ی پر فکر لب زد:
 _چرا؟ یعنی شوهر نکنه؟

 و ماشین را به سمت راست کشاند.آرش حواسش را به خیابان داد 
 سرش کامل به طرف دالرای چرخید و گفت:

 _یکی ازت داشته باشم، کمه.
 دو تا باشین که هر سمت برگردم گم نشی از جلوی چشمام.

 هیچکدوم تون رو با یه مرد دیگه تقسیم نمی کنم دلی، نمی کنم...
ست و طعم نگاه دالرای، همان  صل جنس ا شد ا شن با سل که رو شیرینی ع

 عسل ناب گرفته از گل های بهاری بود.
 اگر عشق نمی بود
 علف های بهاری

 در آن سرد سحرگاه
 سر از خاک نمی زد

 اگر عشق نمی بود
 ز سنگ سیه آن چشمه جوشان

 گریبان زمین را به جنون چاک نمی زد
 اگر عشق نمی بود

 بر آن شاخه انجیر تک افتاده، چکاوک
 ی زدچنین پرده عشاق، طربناک، نم

 اگر عشق نمی بود
 اگر عشق نمی بود...
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**** 
حال و هوای بهاری که رو به تابسررتان بود و نفس های آخرش را می کشررید، 

 طاقت همه را طاق کرده بود.
تید آفتاب روزهای پایانی خرداد ماه، تن زارعان را خسررته و عرق کرده به خانه 

 شان می رساند.
 شان را سوت و کور تر کرده بود. نبود امیرحسین و سکوت ایراندخت، جمع

 صداهای جدیدی که الیار با آن ابراز وجود می کرد، تنها دلیل لبخندشان بود.
ضاعش نمی  شد اما به روال طبیعی او شفته حال و آرش نگران تر می  دالرای آ

 توانست سامان دهد.
صیه های دوره ی بارداری خود را به  سر می زد و تو سترن روزانه به دالرای   اون

گوشررزد می کرد اما جای نبود یک مادر به تمام پسررتوهای مغزش سرررک می 
 کشید و حسرتش را زنده تر می کرد.

 ماه منیر دوید و در را باز کرد، دالرای در حال بستن مینا روی سرش بود.
 با دیدن شتاب ماه منیر، پرسید:

 _چی شده؟
 ._دالرای بیا تا مدرسه برسونمت و برم بچه ها رو جمع کنم

هر کدوم رفتن یه گوشه از عمارت و باغ سرک کشیدن، می ترسم تا رفتن شون؛ 
 کل درختا خالی شن و میوه رو شاخه شون نمونه.

 _بذار بخورن.
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_زن خانی ولی این باغ بازم میراث خور داره، عقل ناقص منم می دونه که اونا 
 راضی نیستن ما یه برگ تو عمارت شون جابجا کنیم.

و حاضررر، خم شررد و کتاب روی میز را به همراه دفتر نمره ای که دالرای آماده 
 آرش برایش از شهر تهیه کرده بود؛ به سمت در رفت:

_فکر نمی کنم این جوری باشررن، من رو قبول ندارن و رعیت می دونن ولی به 
 هیچ کدوم از زیر دستا سخت نمی گیرن.

 ماه منیر لبش را باال فرستاد و گفت:
 ی اگه به این بچه ها رو بدی کل باغ رو واست ِدرو می کنن._چه می دونم، ول

دالرای جلوتر از او خارج شد، کمی ضعف داشت اما برای مدرسه و سر و کله 
زدن با همان چند نفر؛ تمام توانش را می گذاشررت به امید روزی که حتی یک 

 نفر به جایی برسد.
**** 

 _خانم جان اومدش، بگم بیاد این جا؟
 ظرف میوه را روی میز برگرداند و گفت:ایراندخت 

 _نه بفرستش اتاقم، فقط حواست باشه کسی نفهمه.
شکی نبود ولی بازم با احتیاد  شیدم هی سرک ک شم خانم، االن تو محوطه  _چ

 میارمش.
ایراندخت بلند شرررد و به طرف اتاقش رفت، در اتاق امیربهرام و نسررترن هم 

 چفت بود.
و دالرای با کالس و مدرسرره، وقت می  می دانسررت آرش برای سرررکشرری رفته

 گذراند.
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 تکیه اش را داد و فکرش سمت کاری که می خواست، پر زد.
 در گیر و دار افکارش بود که در باز شد و حمیرا، زنی فرتوت را دعوت کرد.

 _سالم خانم، خیلی وقته ازتون پیغوم نداشتم و خبری نبود.
 گرفت:ایراندخت به دستان لرزانش نگاهی زد و چشم 

 _سالم تاج خانم، روزگار راه مون رو سمتت کشونده.
با ریز کردن  باز کرد و  تابی  هار زانو نشررسرررت، سررر ک پایین و چ خانم  تاج 

 چشمانش؛ میان کلمات به دنبال ربطی بود که به ایراندخت داشته باشد.
 ایراندخت، با سر اشاره ای زد و حمیرا بی صدا خارج شد.

 کسی م ل شما بلند نیست._پریشونی خانم، ولی بخت 
 راهی نیست که بری و نتیجه نگیری.

 این مدت خواب و خوراک نداری، گره افتاده به زندگی خودت یا عزیزت.
 سرش را باال گرفت و صفحه ی باز پیش رویش را بست. گفت:

 _حاال درد رو بگو که درمونش کنم.
 _حتمًا به گوشت از این و اون خورده که خان زن گرفته.

 زن به النگوهای طالی ایراندخت، چشم دوخت و گفت:پیر
شه ولی من باید چه کنم؛  سر خوش قد و باالت با شنیدم، مبارک پ شنیدن که  _

 اون رو بگو خانم.
 ایراندخت اخمی کرد و گفت:

 _زنش رعیت زاده ست و هر کاری کردم خان از حرفش برنگشت.
 اونم عین هدایت کله شق و یه دنده ست.
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 زنی از خودمون بگیرم ولی راضی نمی شه. می خوام واسش
 دختِر روز به روز به دلش شیرین تر می شه.

 _طلسم می خوای که محبت بین شون بخوابه؟
 ایراندخت لب هایش را روی هم فشرد و خشمگین گفت:

 _می خوام طوری زندگیش به هم بپیچه که یه لحظه خوشی نبینه.
 م بره.می خوام از دل خان که هیچ، از این خونه 

پیرزن دست در خورجین همراهش کرد و کتاب قدیمی و موروثی اش را بیرون 
 کشید.

 _دعا که تا بخوای دارم، جوابم که تا حاال همیشه گرفتی خانم جان.
_م ل همون دعایی می خوام که باهاش هدایت رو از نظرش برگردوندم، اون 

 رو بده.
 پیرزن کتاب را باز کرد و تنش لرزید:

 اون دعا می خوای، باید تا دو روز دیگه صبر کنی خانم._اگه از 
 می دونی که جن باید بیاد که ازش دعات رو بگیرم.

 ایراندخت دست زیر مخده برد و کیسه ای خارج کرد.
 دستش را سمت پیرزن دراز کرد و گفت:

 _هر کاری می کنی، فقط ازش جواب می خوام.
 می دونی که بهت بد رسیدگی نکردم.

لبخندی که دو دندان طالی جلوی دهانش را نشرران می داد، کیسرره را  پیرزن با
 گرفت و روی چشمانش قرار داد.
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_فقط چند تا چیز می خواد که باید بسررپرم بره جهانشرراه گیر بیاره. دم روباه و 
 دندون گراز و َپر کفتر.

 _باشه هر چی می خواد زود پیدا کن و دعا رو دست حمیرا واسم بفرست.
 پاش از زندگی پسرم َکنده شه.می خوام 

 پیرزن کیسه را در جیب پیراهن بلندش گذاشت و کتابش را جمع کرد.
 _کاری می کنم که اثر کفش پاشم تو عمارت نمونه خانم.

یه خجالت روم می مونه، کاری که گفتین سرش با خان حرف می زنید؛ خبری 
 ندادین.

 ه قاتل جونش.بیکاری آتیش شده به زندگی دخترم، پسر خواهرم شد
 _از دعا و طلسم خودت چرا جواب نمی گیری؟

 پیرزن دست روی زانویش گذاشت و به زور بلند شد.
 _دعا واسه خودم و از خودم، جواب نمی ده.

 به دست کسی اعتماد ندارم که دخترم رو بفرستم سراغش.
_بلشه دستت درد نکنه، سفارش شوهر و پسر خواهرت رو به پسرم می کنم که 

 ار دست بگیرن.یه ک
ولی حواسررت باشرره احدی بو نبره چرا این جایی و چی کارت داشررتم وگرنه با 

 کسی بد بیفتم، فقط بدی می بینه.
 پیرزن خورجین را به بغل گرفت و گفت:

 _همچین طلسمی واست بنویسم که هیچ دعانویسی نتونه بازش کنه.
 شده بود.زن رفت و ایراندخت ماند با چهره ای که تا حدودی باز تر 
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ساعت این طرف و آن طرف رفتن، به همراه امین از باغ آخر  آرش بعد از چهار 
 برگشت.

شتند که  سال دو هکتار کاهش میوه دا شان خوب بود اما برای ام صوالت  مح
 باید برای سال بعد، به درخت ها بیشتر رسیدگی می شد.

 حساب و حجم سرش به جای این که از جراحی و قلب و تپش پر باشد، پر از
 کتاب های زمین های زراعی و محصول باغات بود.

 از ظهر گذشته بود که به عمارت رسیدند.
 همان دم صبح، دالرای را دیده بود و دیگر خبری نداشت.

 گردنش را به دو سمت کج کرد، خستگی از سر و رویش می بارید.
 _آقا امروز صبح اسب رو بردم ولی یه نعل باید عوض شه.

 کمرش زد، چشم از خورشید گرفت و گفت: آرش دست به
 _باشه یه نعل زن داریم که تو آهنگری شهر کار می کنه.

 بفرست دست مشتی که برسونه، فامیلش می شه.
 _باشه آقا.

وسررط راه، با دیدن معصررومه گفت که آب را برایش گرم کنند که به حمام می 
 رود.

 نگاهی به ساعت نشسته روی مچ دستش انداخت.
 ظهر گذشته بود و حتی یک لیوان آب هم نخورده بود.از دو 

عادت نداشررت میان کار، سرررش به خوردن گرم شررود و رعیت عادتش را می 
 دانستند.

 _سالم خسته نباشی آرش.
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سرررش سررمت اتاق برادرش چرخید و امیربهرام را دید که در درگاه در ایسررتاده 
 است.

 _سالم، سالمت باشی.
 ن دعوایی هست، چی کار می کنی؟_سر زمینایی که عمو باهامو

_عمو اگه مرد زمین داری بود که همه رو به اسررم بابا نمی ذاشررت و پی خوش 
 گذرونیش نمی رفت.

مدعیه؟ باید بیاد تو روم وایسته و ثابت کنه جون کنده واسه وجب به وجب این 
 آبادی.

ب _سررند که به اسررم نداره ولی می تونه با چند تا دندون گرد جمع شرره و خرا
 کاری راه بندازه.

_حق کسرری خورده نمی شرره ولی اگه زمین می خواد که بعید می دونم، سررهم 
 خودش رو جدا می کنم اما با این شرد که خودش باال سرشون بشینه.

من نه رعیت می دم مفت واسش کار کنه، نه از حق آب زمین بقیه واسشون راه 
 می زنم.

فرسررتم دنبال تفکیک حق و اگه عرضرره ش رو داشررت، همین فردا وکیل می 
 حقوقش.

 امیربهرام شانه ای باال انداخت و گفت:
 _اینا رو من از زبون غالم زر خریدش شنیدم!

 می خواد پای حقش وایسته و ما رو گرفتار کنه.
 آرش با تعجب به برادرش نگاه کرد و پرسید:

http://www.roman4u.ir/


 577 یغمای بهار

 _غالم زر خریدش؟ اون کدوم بخت برگشته ایه که واسش دم تکون می ده؟
 مون جهانشاه نسناس که قباًل سرکشی زمینا با اون بود._ه

سه پول زور گرفتن و حق  شکایت به خان بابا نکنه وا روزی نبود که کسی ازش 
 رعیت رو ناحق کردن!

با ُاردنگی انداختش بیرون، دیگه این ورا پیداش  بابا، ولی  پای  به  اومدم افتاد 
 نشد تا صبح که اومد و پیغام رسون عمو شده بود.

آرش نیم چرخی زد و در اتاق شررران را باز کرد اما سرررش به طرف امیربهرام 
 برگشت:

سرشون به طاق خورده  شم که قباًل  _پس باید فکر کوتاه کردن دم این و اونی با
 و پوزه شون رو خان بابا به خاک مالونده.

 امیربهرام چشمش را به پشت سر برادرش چرخاند و گفت:
بابا الل شررون کرد، حاال که نیسررت؛ فکر می کنن _این آخریا غوغا شررد ولی 

 خبریه.
 آرش پوزخندی زد و در جواب برادرش گفت:

سر جاش؛ هر کی رو که  شونم  ست، چون منم عین همون مرد می  _خبر که ه
 پاش از گلیمش دراز تر شه!

 این رو به اون جهان که گفتی، برسون.
 در اتاق را چفت کرد و سرش همه طرف چرخید.

 سر دالرای که روی میز بود، لبخندی زد. با دیدن
سته تر می  سی آورده بود که به مدد خودش، هر روز خ ستگی اش را برای ک خ

 شد.
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 آرام قدم برداشت و باالی سرش ایستاد.
 موهایش بیرون ریخته اما هنوز مینا روی سرش بود.

تن خسررته اش را کشررید و خم شررد، با ب*و*س*ه ای که روی موهای دالرای 
 انی گرفت و به سمت کمد رفت.زد؛ ج

لباسرری مناسررب این هوای گرم انتخاب کرد. با برداشررتن حوله، از اتاق خارج 
 شد.

 برای رد شدن از در آب ریِز خانه، باید کمی سرش را خم می کرد.
 در ظرف های بزرگی آب گرم ریخته بودند، به هر طریق بود بدنش را شست.

 عضالت گرفته ی بدنش، شل تر شدند.
رخت آویزی که گوشررره ی حمام بود، حوله اش را چنگ زد و آب بدنش را  از

 گرفت.
 لباس های تمیزش را برداشت و به ترتیب تن کرد.

 لباس های پر از گرد و خاک را همان جا رها کرد و رفت.
 با دیدن مادرش که به سمت میهمان خانه می رفت، سالمی داد.

 شرویی جوابش را داد.ایراندخت لبخندی به روی پسرش زد و با خو
 _سالم مادر، خسته نباشی. عافیت باشه.

 _ممنون، کسی اومده که می ری مهمون خونه؟
 ایراندخت با صدای پایین جواب داد:

 _توران اومده، اگه اونم نیاد که تو بی کسی می میرم.
 داییت که زمین گیر شده و نمی تونه به ما سر بزنه.
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ضیاش خا سش گرفتم _دکترش دارو داده ولی بع سخه وا رجیه، این بار بدون ن
 ولی بار بعد بی نسخه نمی دن.

_خیر ببینی، پسر که نداره؛ اون جهانشیرم معلوم نیست به طمِع چی رفته امور 
 رو گرفته دستش ولی همین که منصور دست تنها نمونه، خوبه که هست.

 آرش آب موهایش را با حوله خشک می کرد، گفت:
باطل چرخیدن که االن دسررتش بند _عاطل و  مًا خیریتش همین بوده  ش حت

 شده.
 خسته م، یه چیزی بخورم؛ می خوابم.

_االن می گم واسررت غذا رو بیارن، بعدش بخواب. شررب و روز نداری مادر 
 جان، خدا عوضت بده.

 _فعاًل تنها کاریه که باید سر و سامونش بدم.
روی موهایش می از مادرش جدا شد و با همان دست راست، حوله را دورانی 

 کشید.
 در که باز شد، دالرای سرش را که درون سطلی فرو کرده بود؛ باال آورد.

دست آرش از روی حوله پایین آمد، به سمتش رفت و چشم دوخت به عسلی 
 های سرخ و بی فروفش.

دسررتش را روی پیشررانی اش گذاشررت که کسرری با زدن ضررربه ی آرامی به در، 
 اعالم حضور کرد.

 سری پایین گرفته، وارد شد و َمْجمع بزرگی را به سمت میز برد.معصومه با 
 _بیارش این جا روی تخت.

 _چشم آقا.
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 اجازه ی مرخصی داد و سرش را به سمت دالرای برگرداند.
 دل مردانه اش با دیدن بی حالی او، مچاله می شد.

 _خوبی؟
 دالرای دهانش را تمیز کرد و سرش را پایین آورد.

 به سرش کشید و گفت: آرش دست نوازشی
 _غذا از گلوت پایین رفته؟

 این بار سرش را باال انداخت و سرش را به تاج تخت تکیه داد.
 آرش موهایش را از روی نیمه ی چپ صورتش کنار زد و گفت:
 _دلی جان چیزی نمی خوای بگم حکیمه واست درست کنه؟

ته بود، ر مأوا گرف مام آن چه در معده اش  تازه ت که  با دالرای  باال آورده بود؛  ا 
 سوزش گلویش گفت:

 _نه دیگه هیچی نمی خورم.
 _مگه می شه نخوری؟ بچه هیچی، همه جون از تنت کشیده شده.

 حوله را از روی شانه اش سراند و گوشه ی تخت پرت کرد.
 با چهره ای عبوس و گرفته زمزمه کرد:

 _من اگه می دونستم این جوری می شی...
 و با لبخند ادامه ی حرفش را سؤالی پرسید:دالرای چشم باز کرد 
 _چی کار می کردی؟

 آرش با فکی منقبض نگاهش را به او داد و گفت:
 _بچه نمی کاشتم تو شکمت.
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 لبخند روی لب بی رنگ دالرای، عمیق تر شد.
کمرش را جلو کشررید و سرررش را از تاج تخت جدا کرد. دسررتش روی دسررت 

 آرش نشست و نگاهش را به خود خواند:
 _این همه آدم بچه به دل شون کشیدن و زاییدن.

با این فرق که نمی رم رو زمین م ل بقیه کار نمی  منم یکی م ل همه شررون، 
 کنم.

 آرش دست دالرای را میان دستانش گرفت و ناخشنود لب زد:
 _حالت که اینه، دیگه بچه نمی خوام.

م جلو چشررمم دو تا ازت از خدا خواسررتم و زیاده خواهی کردم، همین یکی ه
 داره آب می شه.

 تنه اش را کنار شوهرش کشید و سرش را به شانه ی آرش تکیه داد:
 _من چیزیم نیست، مادرم این طور بود که منم همون حال رو دارم.

 یه کم بچه بزرگ تر بشه منم خوب می شم، اون موقع باباش ضعف می گیره.
 آرش سرش را پیش رویش کشید و پرسید:

 _چرا من؟
 ای لب هایش را روی گونه ی آرش گذاشت و کمی فشرد، زمزمه کرد:دالر

 _چون غذای باباش رو، اون به نیابت می خوره.
 نگاه شیفته ی آرش روی زوایای چهره اش نشست.

ست، ولی این روزا کش اومدن و بچه تم  سرش حرفی نی _جون من رو بگیری 
 بزرگ نمی شه.

 میانه ی کمرش رسید.دستش را دور کمر آرش پیچاند اما فقط تا 
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 _می گذره این روزا.
 آرش سرش را روی سر دالرای گذاشت و گفت:

 _می گذره ولی با پیر شدن من.
 _چرا پریشونی آرش؟

 _از ژاندارمری من رو خواستن.
 دالرای سرش را عقب کشید و سر آرش هم به طبع آن، عقب رفت.

 با دلهره پرسید:
 _چرا؟ تو ده اتفاق دیگه ای افتاده؟

 سی طوریش شده؟ک
 آرش سرش را باال انداخت:

 _نه، واسه بهادر خواستن، باید فردا برم.
 دالرای سرش را تکان داد:

 _ان شافالله اونی که جون بی گناه رو می گیره، خدا خودش جونش رو بگیره.
 _باید دست قانون بیفته وگرنه خیالم راحت نمی شه.

 انداخت، پیدا نکردم.هنوز اونی رو که آتیش تو باغ و درختا 
فقط یه شررک افتاده تو دلم به یکی که تا حاال حواسررم بهش بوده ولی نم پس 

 نداده.
 دالرای عقب رفت و َمجْمع را با دو دست هل داد:

 _هر کی باشه یه دور دیگه خطا می کنه.
 بیا یه چیزی بخور که از صبح لب به هیچی نزدی.
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 ر زانو نشست.آرش پاهایش را باال کشید و روی تخت چها
 _تو فکرت رو مشغول اینا نکن، بسپر به خودم.
 دستش را با فشار روی پای آرش نشاند و گفت:

 _نگرانیت منم نگران می کنه آرش.
 آرش با او چشم در چشم شد:

 _تو به خودت نگاه بنداز و مواظب باش، خودش بزرگ ترین معظل مغز منه.
 دالرای ابروهایش را باال کشید و پرسید:

 بچه ت معضل شده یا من؟_
 آرش لبخندی زد و قاشق را به دست گرفت:

 _حاِلت، واسه بچه ای که گذاشتم تو دامنت.
 دالرای خندید و گفت:

 _واسه تک تک شون می خوای غصه بخوری؟
 نگاه آرش از مجمع گرفته شد، با چشمان سؤالی چهره اش را کاوید:

 _مگه چند تا می خوای داشته باشی؟
 یکی، هر چی که شد راضی ام و صدام در نمیاد. من به همین

 دالرای لبخند پر شیطنتی زد:
 _ولی من دلم بیشتر می خواد.

آرش نگاهش را به لب های شررکفته ی دالرای دوخت. با اخمی مصررنوعی و 
 شاکی گفت:

 _خوشت میاد مو سفید کنم با حال و روزت؟
 دالرای با نوازش سخن گفت:
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 تا باشن که تو رو یادم بندازن. _خوشم میاد یکی باشی و چند
 آرش قاشق را از دهانش بیرون کشید و تا بلعیدن غذا، سکوت کرد.

 دالرای لبش را گزید و حواسش را ظرف غذا داد.
 آرش پلک هایش را باال کشید و مردانه خندید:

 _هوایی نکن که دست و پام رو اون دو سانتی بسته.
 :دالرای قصد جان داشت که ادامه می داد

 _اگه نبود، چی کار می کردی؟
سط  آرش که دسرتش را خوانده بود، خونسررد خود را مشرغول خوردن کرد و و

 قورت دادن لقمه ی بعدی؛ لب زد:
_بازم پای یکی عین همونی که االن تو شکمت داری، آب می دادم دوباره رشد 

 کنه و ریشه بگیره!
 مک ی کرد و مجدد جمله ی کوتاهی گفت:

 ازم برنمیاد._کار دیگه ای 
 _آرش!؟

صرردای دالرای که پر از حیرت و ُبهت بود، خنده اش را تشرردید کرد اما فقط 
 شانه هایش تکان می خورد.

ق یا همون مسررتقیمش رو  _دروغ و دغل که نداریم، به قول شررماها؛ مسرریر شررَ
 بهت گفتم.

 دالرای چشم ریز کرد و پرسید:
 _زبون ما رو بلدی؟
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 ست به دهان گذاشت.آرش نفسی گرفت و قاشقی ما
 _نه ولی همین یکی رو از زبون یه هم والیتی خودت شنیدم.

شغول دید زدن آرش  شد و دالرای با لذت م شیده  سیر دیگری ک شان م بحث 
 شد.

 قاشق پایانی که به دهانش رفت، دالرای گفت:
 _دلم می خواد دیدن عمه برم.

 _شما زن ها به یه مشت نصیحت شنیدن معتاد شدین.
مشررت دارو می گه بخور و روش یه َمن روغن حیوانی که اسررتخونت  بری یه

 قوت بگیره و پوک نشه با چند شکم زاییدنت.
 غیر اینه مگه؟

 دالرای به لحن شیرین آرش خندید اما گفت:
 _نه ولی بزرگترمه و جای مادرم، دلم بهش خوشه.

 آرش مجمع را برداشت و کنار در، یکی از دخترکان را صدا زد.
 ه خالی شد، دست هایش را روی سینه جمع کرد.دستش ک

 _مادرم واست مادری نمی کنه و حق داری دلت بپوسه تو این چاردیواری.
 _منظورم به این نبود.

 _می دونم دالرای، جلوی هر کی سرم باال باشه؛ واسه تو نیست.
 به سمت میز رفت و خم شد. کشو را باز کرد و پیپ را برداشت.

 را به همراه توتون آتش زد.پلکش پرید و پیپ 
 دالرای بلند شد و به طرف مردش رفت.

 غرورش، غرور خودش بود و عزتش؛ امنیت او...
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 خود را به سینه ی آرش چسباند و آرام گفت:
 _دودش اذیتت نمی کنه؟

 آرش دودش را بیرون فرستاد و دستش را پشت کتف دالرای قرار داد:
 دود تو رو خفه می کنم. _من اذیتم واسه تو، ولی دارم با این
 پیپ را خاموش و روی میز رها کرد.

دالرای را به خود پیچاند و درخت تناوری شرردند که هیچ تبری نمی توانسررت 
 پای ریشه شان را از هم بگسلد...

 _دیگه دل آشوبه نداری؟
 _وقتی تو خوب باشی، خوب می شم.

 آرش سرش را مایل کرد و به پیشانی اش ُمهر زد.
 وم نباش..._دلی مظل

 زالل اشک میان نگین های عقیق نشانش، درخشید.
 غصه ی آرش را تاب نمی آورد:

 _سختی و تند، ولی مظلوم تر از تو سراغ ندارم آرش.
 باز هم با بازوانش او را به خود زنجیر کرد چون پیله ای به لباس...

 اینجا...همین جا
 نزدیك همین تنفس بیخواب

 تررو را طوری نزدیك به
 ِس هوا حس می کنملم

 که گنجشك تشنه
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 عطِر باران را ...
**** 

 دالرای میان آ*غ*و*شش جابجا شد و آرش آرام کنار گوشش لب زد:
 _من دیگه باید برم ولی تا برگردم ممکنه شب برسم.

 موقع برگشتنم، واست از داروخونه دارو می گیرم که بدنت تقویت شه.
 مواظب خودت باش و بی دلیل جایی نرو.

 هر جا خواستی بری، با اون دختِر ماه منیر می ری.
 دالرای عطر تن مردش را به ریه کشید و خوابالود گفت:

 _باشه نگران من نباش، برو به سالمت برگرد.
 آرش ِمهرش را به نگاهش بخشید:

 _تو سالم باشی من به هوای شما دو تا هر جا باشم بر می گردم.
 چشمان دالرای باز شد:

 عادتم کرده، وقتی نیستی سرگردونم آرش._محبتت بد 
 آرش سرش را پایین آورد و مماس با لب های دالرای حرفش را زد:

 _فقط به من عادت کن، تموم محبتم واسه تو و بد عادتیت خرج می شه.
شررکواییه های دِل تنگش در قفس سررینه ماند وقتی لب های آرش، همه ی 

 جانش را به تاراج برد...
 د، زود راهی می شم._کار که تموم ش

 باز هم نفس کشید هوای َمردش را و پلک زد:
 _برو خدا نگه دارت باشه.

 گونه اش را نوازش کرد:
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 _خدا شما رو واسم نگه داره.
ند،  بدن دالرای برایش آورده بود مای  باال رفتن د خاطر  به  که  نازکی را  پتوی 

 کامل رویش کشید و از تخت فاصله گرفت.
ت که پاهایش سست بود اما تردیدش را نادیده انگاشت دلش گیر و گوری داش

 و به سمت در رفت.
نمی دانسرررت چرا دلش مجال و یارای رفتنش نمی دهد، کنار در بازگشرررت و 

 همسرش را به قصد سیراب شدن دید.
 کیف چرمش را برداشت و از در بیرون رفت.

مای تن دالرای را از مای اول صرربح؛ گر طه، سررر به محو گذاشررتن  پا   با 
 آ*غ*و*شش بیرون کشید.

 رفت و دالرای ماند...
 تنها...

**** 
 _واقعًا می خوای بری خونه عمه ت؟

 دالرای لقمه ی کوچکی که ماه منیر برایش گرفته بود را خورد و آرام گفت:
 _آره چرا تعجب کردی دختر؟

 ماه منیر شانه ای باال پراند:
کردی، االنم می ری  _خب همین چند روز قبل رفتی در و دیوارش رو وارسرری

 دوباره نگاه کنی؟
 دالرای لبخندی به گیجی او زد و گفت:
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 _نه ولی تو انگاری یادت رفته االن اون جا توش یکی هست.
 می رم بهشون سر بزنم که کم و کسری نداشته باشن.

ماه منیر ضررربه ای به پیشررانی اش زد، از کتابخانه فاصررله گرفت و روی تخت 
 نشست:

ست می گی،  شکی _را صدایی از اون ور نمیاد؛ هنوزم فکر می کنم هی از بس 
 توش نیست.

 _زن خوب و صبوریه، با همون کم می سازه.
 ماه منیر قری به گردنش داد و با غمزه جوابش را داد:

_این جا همه زنا به کم و زیاد می سررازن، م ل شررهر نیسررتن که پی قرتی بازی 
 ذارن.برن و شوم تا شوم؛ یه غذا جلو شوهرشون ن

 دالرای چشمانش را چپ کرد و به او زل زد:
 _همه که یه رنگ نیستن، به قدر تفاوت انگشتای دست؛ همه با هم فرق دارن.

 ماه منیر لب پایینی اش را آویزان کرد و گفت:
 _چه می دونم، مادرم می گه شهر که بری فاسد می شی.

 گفت.دالرای جرعه ی آخر استکان چای اش را خورد و الهی شکری 
 _بریم که بعد هوا گرم تر می شه و منم وسط باغ باید هر چی خوردم پس بدم.

 ماه منیر سینی را در دست گرفت و گفت:
_باشه بذار سینی رو ببرم مطبخ و یه سرکی تو محوطه بکشم، تو یه لباس تنت 

 کن یا اگه نمی تونی؛ بمون بیام کمک حالت.
 اد و او را کمی به جلو هل داد:دالرای دستی روی بازوی ماه منیر قرار د

 _دیگه از پس یه لباس برمیام.
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 ماه منیر از در خارج شد، دالرای لباس خنک و نخی برداشت.
 دمای بدنش بی جهت باالتر می رفت و ُخلقش تنگ می شد.
 موهایش را گیس کرد و در پیراهنش جای داد که بیرون نریزد.

صالو در آیینه نگاهی به خود انداخت، ابروهایش  شده و نیاز به ا کمی پهن تر 
 داشت.

 دستی به گونه های بی رنگش کشید و شالی بلند روی شانه هایش انداخت.
لبه های پایینی شال را روی هم قرار داد و دستش جایی نزدیک به شکمش، بی 

 حرکت ماند.
 سر انگشتانش روی شکمش به حرکت در آمدند.

 لبش باال رفت.حس مطبوعی زیر پوست تنش نشست و گوشه ی 
 در گیر و دار حس و حالش بود که در بی اذن و اجازه باز شد.

 نگاهش به روبرو چرخید و مات ماند.
_تا می بینی شوهرت نیست، خوب شال و کاله می کنی و به گشت و گذار می 

 ری.
 دالرای شال را به دورخود پیچاند و آرام سالم داد اما جوابی نشنید.

 حرف دارم._بشین دو کالم باهات 
 دالرای زیر نگاه خیره و سرد ایراندخت به سمت میز رفت.

 صندلی برداشت و جلوی پای او قرار داد:
 _بفرمایید، سر پا نمونید.

 ایراندخت نگاهی به تغییرات اتاق انداخت و با اکراه نشست.
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 دالرای هم با فاصله از او، روی صندلی دیگری جای گرفت.
 م باشه، جایی میون این خانواده نداره._می دونی که بچه ت اگه پسر

دالرای لبخند تلخی زد اما مادرانه هایش اجازه نمی داد پشت دلبندش را خالی 
 کند:

 _می دونم تا چشم مون به دنیا بازه، ما دیدن نداریم.
سالم به دنیا بیاد؛  شه و  سالمت با سرش به  ست،  ولی این بچه هر چی که ه

 برای خان و مادرش عزیز می شه.
پوزخند زدن های پر رنگ و لعاب ایراندخت، داغ روی دلش می زد اما به روی 

 خود نمی آورد.
غل می  به ب ید  با گه ش رو  چه ی زن دی که االن ب به حرف من بود  _آرش اگه 

 کشید.
 دالرای خودش را جلو داد و گفت:

 _وقتی من نباشم، هر چقدر دین و آیین گفته؛ برای خان زن بگیرید.
نبودم، چون تا وقتی هستم پای زن دیگه ای به این خونه و اتاق وا  ولی وقتی من

 نمی شه.
 نگاه سهمگین ایراندخت روی دست نشسته بر شکم دالرای ماند.

 نفسش را بیرون فرستاد، به وقتش جواب زبان درازی های دخترک را می داد.
ست، هر زمون که پر و بال بدی ستاخ بودن رعیت مال امروز و دیروز نی تو  ؛_گ

 روت در میاد.
 دالرای نفس عمیقی کشید و نگاهش را پایین کشید.

 همزمان صدای سرفه های ایراندخت بلند شد و سرش باال آمد.
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با شدیدتر شدن سرفه ها، ایستاد و به میز نگاهی انداخت اما اثری از پارچ آب 
 ندید.

 هول زده به سمت ایراندخت رفت و شانه هایش را کمی مالید.
 خانم؟_چی شد 

سرررفه هایش امان نمی داد اما با دسررت لیوان آب را نشرران داد و دالرای با سرر 
 تکان داد گفت:

 _من می رم آب بیارم، زود بر می گردم.
به طرف در رفت و با عجله دوید. هنوز به درگاه در نرسیده بود که ماه منیر وارد 

 شد.
 با دیدن چهره ی هول زده ی دالرای، گفت:

 هولی؟_چی شده؟ چرا 
 دالرای دست روی زانوهایش گذاشت و نفس در سینه اش پیچید.

 دستش را به مسیر آمده گرفت و بریده بریده گفت:
 _خانم تو اتاقه، سرفه...

 ماه منیر دست روی شانه اش کشید و چند باری پشتش را نوازش کرد.
 _خانم چی شده؟

 دالرای از خمیدگی در آمد و دست ماه منیر را گرفت.
 اومد دیدنم، به سرفه افتاد. _خانم

ست می ترسم  اومدم براش آب ببرم، تو برو بیار که من برگردم پیش خانم؛ تنها
 طوریش بشه.
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 ماه منیر باشه ای گفت و راه آمده را برگشت.
 دالرای هم این بار با قدم های بلند به طرف اتاق رفت.

 دستش را ستون بدنش کرد و متوجه قطع شدن صدای سرفه ها شد.
 با فرض بدحال شدن ایراندخت، دست روی دهانش گذاشت.

 در را پشت سرش باز گذاشته بود، با قدم هایی لرزان خود را به در اتاق رساند.
 از همان فضای نیمه باز در به راحتی عبور می کرد.

 با دیدن صندلی خالی، دستش پایین افتاد و وارد شد.
سمبه ای  سوراخ  سرش و دالرای ایراندخت مشغول پیدا کردن  در اتاق مرتب پ

 می گشت.
 هنوز پشتش به در بود و متوجه حضور بی صدای دالرای نشده بود.

شک تخت را باال داد و دعای  سم و دعا، ناچارًا ت صور زود جواب دادن طل با ت
 پیچیده میان پارچه ای سبز رنگ را به زیر آن هل داد.

 خت مانده بود.نگاه حیران و به درد نشسته ی دالرای به ایراند
تا کجا او را نمی خواستش بماند، این سطح تفکرش از یک خاندان با اصالت؛ 

 دور از باور بود.
 قبل از چرخیدن ایراندخت، از جلوی در عقب رفت و به ماه منیر خورد.

 _دالرای، خانم خوبه؟
 ایراندخت با شنیدن صدای ماه منیر، عصا زنان به سمت در رفت.

حرکتی دالرای، دلش را به تب و تاب لو رفتن افتاد اما به  با دیدن سررکون و بی
 روی خود نیاورد.
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شتن داده بودی، عمدًا دیر اومدی که  ستت مونده بودم که من رو به ک _اگه رو د
 جون بدم و راحت شی؟

 دالرای به فکر دیده هایش بود و نفسش بی آرش می رفت...
 کاش بود و دستش را میان دستان گرمش می فشرد.

 نگاهش به چهره ی ایراندخت افتاد و لب زد:
 _ماه منیر رو فرستادم آب بیاره، خداروشکر که خوب شدین.

 سرش را پایین انداخت و از کنارشان عبور کرد.
 پر تالطم بود و نگاهش روی تخت ثابت و سرگشته مانده بود.

 صدای بسته شدن در آمد، و پشت بندش صدای ماه منیر بلند شد:
 ن رو به اون رو شدی؟_چرا از ای

 خانم که از منم بهتر بود پس کو سرفه هاش که خودت رو واسش کشتی؟
 _ماه منیر این جا کسی هست که دعانویس باشه؟

 ماه منیر پارچ شیشه ای را روی میز گذاشت.
 از حال آشفته ی دالرای سر در نمی آورد.

 کنارش ایستاد و رد نگاه بی فروغش را گرفت و به تخت رسید.
 _دالرای خوابت میاد که چشمات دخیل شدن به تخت و پتو؟

دعانویس که چند تایی هسررتن ولی تو ده ما کسرری نیسررت، خان بیرون شررون 
 انداخت.

 دالرای به همان سمتی رفت که ایراندخت چیزی را پنهان کرده بود.
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شده، به  شاد  شمانی گ شید و ماه منیر با دهانی باز و چ رویه ی تخت را باال ک
 دستش زل زده بود. حرکات

 دالرای تشک را باالتر داد و چشمش به همان پارچه خورد.
 با دستی لرزان آن را برداشت و تشک را رها کرد و روی زمین نشست.

 ماه منیر جلوی پایش با تأخیر نشست و گفت:
 _این چیه زیر تشک؟

 دالرای سرش را باال گرفت و دانه های غلتان سرازیر شدند.
 دستش به عادت زد و گفت:ماه منیر روی 

 _چی شده تو چرا باز جن رفت تو تنت؟
 خدا مرگ بده به من، از حرف و طعنه ی خانم دلت گرفت؟

 جوابی نگرفت و پارچه ی بقچه مانند کوچک را از دست دالرای گرفت.
 کمی زیر و رویش کرد و متفکر گفت:

 _پارچه ش که گرون و اعیونی نیست. توش چیه؟ ها؟
را به کناره ی تخت تکیه داد، زیر دلش کمی تیر کشید و چهره اش دالرای خود 
 در هم رفت.

به  باز کرد و از آن چه روی دامنش ریخت، جیغی زد و  پارچه را  ماه منیر گره 
 عقب رفت.

 دالرای هول زده تن خود را بیشتر به تخت فشرد.
 ماه منیر دست روی سرش قرار داد و چشم بست:

 ین رو پیچیده._خدا بکشه اونی رو که ا
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با چهره ای مچاله به طرف دالرای رفت و با پا دندان گراز و تکه ای از دم روباه 
 را به سمت دیگری پرت کرد.

 _تو خوبی؟ دالرای یه حرفی بزن؟ این از کجا اومده زیر تخت شما؟
 دالرای که آرام گرفت بود، پاهایش را در سینه جمع کرد.

 اتاق رو می گرده. _وقتی برگشتم دیدم خانم داره تو
 تشک تخت رو باال فرستاد و اینو زیرش گذاشت.

 _یعنی از کجا این رو آورده؟ ما دعانویس نداریم، فقط یکی...
 سکوت کرد و دالرای نگاهش را به دهان نیم باز ماه منیر دوخت.

 ماه منیر روی زمین نشست:
ی گن کتاب _فقط یه پیرزن می دونم که اگه دو تا ده رد کنی، اون جاسرررت. م

 داره و باهاش همه کار می کنه.
 وقتی ما هنوز به دنیا نیومدیم، خان از این جا بیرون انداختتش.

 _ماه منیر برام جمعش کن.
 _می خوای باهاش چی کار کنی؟ بذار بمونه که آقا بیاد.

 _نه.
 نه قاطعی که گفت، باعث شد ماه منیر با خیرگی بگوید:

 و چه کارا می کنه، جلوش در میاد._اگه آقا بفهمه مادرش تو پست
 دالرای دستانش را روی شقیقه اش قرار داد.

 _نمی خوام بین شون خراب شه.
 _تو چی می گی؟
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 فدای سر اون بال گرفته ت که بین شون خراب شه، فکر بچه ت باش.
یدی چیه؛ اگه زندگیت رو بهت زهر می  یدا نمی کردیش، اگه نمی فهم اگه پ

 ی؟کرد، بعدش چه می کرد
 این دعاها می گیره دختر، زندگیت رو به باد می ده.

 _ببر یه جا خاکش کن، نمی خوام ازش تو اتاق چیزی بمونه.
 به بچه ها بگو امروز مدرسه نیان، فردا بهشون درس جدید رو یاد می دم.

 _دالرای؟
 _بس کن ماه منیر، نمی خوام هیچ کس چیزی بدونه و بشنوه.

شه  صد تا دعا و جادو کردنم؛ به اگه این بچه قرار با شه، با  شمش به دنیا وا  چ
 دنیا میاد.

 ماه منیر با تشر دالرای لب گزید و به آرامی بلند شد.
 هر تکه از دعا را برداشت و با همان پارچه، دندان را هم گرفت.

 به سمت در رفت که صدای دالرای متوقفش کرد.
 _ماه منیر؟

 کش می کنم._به هیچ کس چیزی نمی گم، می برم خا
 دالرای بعد از بسته شدن در، سرش را روی زانو گذاشت.

به فکر نجات جان ایراندخت بود و او در فکر زیر و زبر کردن دنیای کوچک او 
 و آرش.

 همان طور غریبانه می گریست و دلتنگی اش برای آرش راه به جایی نمی برد.
 مدتی را به همان شکل ماند تا کمی دلش سبک بار شود.
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ستی پشت پلک هایش کشید و با تکیه دادن کف دستش به لبه ی تخت، بلند د
 شد.

 بی توجه به دردش، به سمت کتابخانه رفت.
شود که در  صبح فراموشش  سرگرم خواندن کتابی کرد تا اتفاق  ساعتی خود را 

 اتاق ناگهان باز شد و دخترکی سبزه رو وارد اتاق شد:
 ش گرفته._خانم زود بیاین، خونه پشت باغ آتی

 فکر کنم اون زِن بدبخت و پسرش دارن توش جزغاله می شن.
 دالرای هراسان وای گفت و به همراه دخترک به بیرون از عمارت دوید.

 پا به پایش و بی توجه به شرایطش، می دوید.
 وسط روز بود و هیچ کس در آن گرما بیرون نبود.

 نمی دید. هر چه به اواسط باغ می رسیدند، اثری از دود و آتش
 نگاهی به دو طرف و درخت ها انداخت، باز هم خبری نبود.

 ایستاد و در حین برگشت به عقب، کسی هولش داد و روی زمین سقود کرد.
 شدت ضربه به حدی بود که دالرای ناله ی بلندی سر داد.

 چشم روی هم گذاشت و ناله کرد اما کسی به دادش نرسید.
 درد داشت. دستش روی شکمش خزید و چنگ شد،

سب ها  صطبل رفت تا کمی با ا سم و دعا، به ا ماه منیر بعد از خاک کردن طل
سرش گرم  سر بزند اما با دیدن جالل؛  سرگرم کند و بعد به دالرای  خودش را 

 پنهانی حرف زدن شان شد.
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دالرای بعد از چند دقیقه به سختی نیم خیز شد، گوشه ی لبش به خون نشسته 
 ار و خاشاک شده بود اما زیر دلش درد شدیدی داشت.و کف دستانش پر از خ

 توانی نداشت و هر چه به اطراف نگاه می کرد اثری از آن دخترک ندید.
اشکش از درد، روی گونه روان شد. با تمام توان دستش را حائل بدن و دیگری 

 را روی شکمش قرار داد.
وشرره ای تا نزدیک در عمارت دوال دوال رفت، مش موسرری و پسررری جوان گ

 سمت آغل بزرگ؛ مشغول گفتگو بودند.
 روی کمک گرفتن از هیچ مردی را در آن عمارت نداشت.
 به هر سختی بود، خود را به در عمارت رساند و وارد شد.

 جلوتر به دیوار تکیه زد تا نفسش منظم شود.
 حمیرا از اتاق ایراندخت بیرون رفت، با دیدن دالرای؛ به سمتش رفت:

 انم؟_چیزیت شده خ
 دالرای پلک باز کرد و آرام گفت:

 _نه، یه کم درد دارم.
 _مطمئن باشم؟ رنگ به روت نمونده خانم، گوشه لبت چرا پاره شده؟

 _چیزی نیست، افتادم.
 حمیرا با نگرانی گفت:

 _طوریت نشد؟
 دالرای پلکی زد و سرش را باال انداخت:

 _نه ان شافالله طوریم نیست.
 رفت. حمیرا با تردید رد شد و
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 با مشقت به اتاق رسید و دیگر نتوانست سر پا بماند.
 با خزیدن پای تخت رسید و پتو را کنار زد.

 با دو دست خود را باال کشاند و پتو را با نای آخر روی تنش کشید.
**** 

 امین گفت:
 _با من کاری ندارین؟

 _نه دستت درد نکنه، برو سراغ خونواده ت؛ صبح نمی خواد بیای.
 ا این چه حرفیه، می رم می خوابم ولی اول صبح میام._نه آق

 آرش، همایون را همراه کرد و وارد ساختمان شد.
 نگاهش به راهرو بود اما اثری از دالرای ندید.

 به سمت میهمان خانه رفتند، بعد از ورود؛ آرش دست پشت همایون انداخت:
 _تو بمون تو مهمون خونه که منم بیام.

 _کجا می ری؟
 سمت رفیق چندین ساله اش برگشت و گفت:آرش 

 _دندون سر جیگر بذار، برم سراغ زنم که بدونه اومدم؛ میام.
 _تو یکی به خودم رفته بودی که اونم اغفال شدی.

 آرش قبل از بستن در، آمرانه گفت:
 _ببند.

 نیش همایون باز شد و به مخده لم داد.
 باز کرد. کراواتش را شل تر کرد و دست هایش را از دو طرف
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 هنوز در همان حال بود که صدای فریادی باعث شد سر جایش سیخ بنشیند.
 با دودلی بلند شد و با چند قدم بلند خود را به در رساند.

با باز کردن در، همزمان در دیگری هم باز شررد و امیربهرام با موهای پریشرران 
 بیرون آمد.

 با دیدن همایون، نگاهش سخت شد و گفت:
 ی دیگه؟_تو کی هست

 با صدا زدن آرش، فرصت جواب نیافت و به سمت صدا رفت.
 با دیدن آرش و زنی در آ*غ*و*شش، ماند.

**** 
 _آرش صبر کن، حتمًا خیری داشته.

_بی عرضررگی تون رو گردن خیر و شررر خدا نندازین. خودم رو جلوی چشررم 
شاید بدونی وقتی بچه ت نیومده بره و هیچ کس به دا اون  دتون آتیش می زنم، 

 زن بدبخت نرسه یعنی چی!
 که بفهمی واسه چی دارم می سوزم.

ایراندخت نگاهش را به امیربهرام انداخت اما چشم های او جای دیگری بود و 
 ندای مادرش بی پاسخ ماند.

 به سمت آرش برگشت و مهربانانه سخن از سر گرفت:
رو این جور  _پسرم این همه زن بچه شون قبل زاییدن، می میره. تو چرا خودت

 از پا می ندازی؟
 ان شافالله باز خدا بهت اوالد می ده.
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تمام جانش آتش گرفته بود، زنش از حال رفته و هیچ کس به فریادش نرسرریده 
 بود.

 فریاد کشید و حنجره اش خش برداشت:
_یه روز همه زندگی م رو دسرت شرما سرپردم، فقط یه روز مِن بی همه چیز به 

 شما تکیه دادم.
 دیر رسیده بودم، صبح باید ُغسلش می دادم.اگه 

 دستش را روی سرش گذاشت و موهایش را در چنگ گرفت.
 تصور بالیی که از سر گذرانده بود، مو بر تنش راست می کرد.

 به سمت محوطه رفت و صدایش نعره شد:
 _هیچ کس تو این خراب شده نبوده به داد زن من برسه؟

هیچ کس تا به آن لحظه، این خشم را نه در  صدای فریادش، تن همه را لرزاند.
 صدا و نه در چشمانش دیده بود.

 امیربهرام به سمتش رفت و دست روی بازوی برادرش گذاشت:
 _آرش یه کم آروم بگیر مرد، خودتم با این داد و بیداد از دست می ری.

 دستش را بیرون کشید و با همان نگاه سرخ شده به امیربهرام زل زد.
 رسیدنش طوفان شده و همه ی عمارت را در نوردیده بود.از زمان 

 _تو کجا بودی وقتی زنم درد داشته؟
 گله اش برادرانه بود و دردمند...

یک روز نبود و زنش بچه از دسررت داده بود، اگر چند صررباحی نباشررد؛ باید 
 جنازه ی زنش را از این قوم الظالمین تحویل بگیرد.
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 رش را به جهتی دیگر چرخاند.امیربهرام با چشمانی شرمسار س
_نسررترن رو بردم پیش دایی ولی خودم برگشررتم که خونه بی سررر و صرراحب 

 نمونه.
 از زنت صدا در نیومد که سراغش برم.

 آرش غرید تمام ته مانده ی خشمش را:
 _یعنی تو نفهمیدی من نیستم؟
 نشنیده بودی زنم حامله ست؟

 نمی دونستی بچه دار شدن مصیبت داره؟
به زنم بزنی؛ جای زنت  به ماه بود و زایید، فکرت نرسررید یه سررر  پا  راحت 

 برادرش؟
 امیربهرام دندان روی لب گذاشت و حرفی برای گفتن نداشت.

 عادت کرده بود او را نبیند و کاری به روزگارش نداشته باشد.
 آرش پوزخندی زد و رو از او گرفت:

سایش زندگیم فدای همه  شا به حال دل من که آ شد و بدبختیاتون رو _خو تون 
 سر من خراب!

خوبه دست تون امانت نسپردمش و جایی نرفتم وگرنه استخوِن تنش هم واسم 
 نمونده بود وقتی می اومدم.

 به جمع پر ترس نیم نگاهی انداخت و محکم تر از همیشه حرفش را زد:
 _از مالم اگه بگذرم واسرره زیادی بودن به سرررمه ولی از جون زن و بچه م به

 خدای احد و واحد نمی گذرم.
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هر کی پاش وا شرره به این ماجرا، بدونه که نفس آخرش همونه که من واسررش 
 حروم می کنم.

 به اتاق بازگشت، تأللو اشک را فقط خدا در کاسه ی چشمانش دید.
 یک روز نبود و فرزندش از بین رفت.

 _آقا؟
 نیدن او نداشت.صدای لرزان ماه منیر به گوشش آشنا بود اما توانی برای ش

 جانی برای دیدن او هم نمانده بود.
 _بعد بیا، فعاًل نمی خوام کسی رو ببینم.

ماه منیر پا پس کشررید و اشررک راه گرفته روی صررورتش، را با گوشرره ی سررر 
 آستینش پاک کرد.

 _برو درم ببند.
 ماه منیر کف دستش را محکم تر روی چشم چپش فشرد.

 پشت سرش بست.بینی اش را باال کشید و در را 
آرش به دنبال پیدا کردن پیپ، تمام کشرروهای میز را گشررت و وقتی ندیدش؛ 

 لعنتی فرستاد.
 اگر بچه بزرگ تر بود، دالرای به مشکل می خورد.

 اگر همایون را میهمان نمی کرد، شاید دلی اش را هم نداشت.
اده تخونی که جلوی پایش راه گرفته و دالرای بی رنگ و رویی که روی تخت اف

 بود، لحظه ای از پیش چشمش کنار نمی رفت.
 طاقت نیاورد و از اتاق کار بیرون رفت.
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 نمی توانست دوری اش را تاب بیاورد.
برخالف قولی که به همایون داده بود، بی این که حتی لحظه ای آرام شررود؛ به 

 اتاقی رفت که جانش به در و دیوارش وصله زده شده بود.
 ایون به سمتش چرخید.آرام وارد شد و سر هم

 نگاهش رنگ تأسف گرفت اما چیزی نبود که او را باز دارد.
همین که چشمش به دالرای افتاد، هر چه ریسیده بود؛ پنبه شد و همان یک دم 

 آرامشش هم به هوا رفت.
 _چه طوره؟

در حال نوشررتن نسررخه بود که صرربح برای دالرای بگیرند و در همان حال با 
 قاطعیت گفت:

 از توئه! _بهتر
شید، بی طاقت  شانی اش ک سپس روی پی ستش را میان موهایش و  آرش یک د

 گفت:
 _همایون االن سر به سرم نذار و دل به حالم بده.

 همایون لبخندش از این حال جدید آرش را زیر سیبیلی رد کرد.
 _شوخی نکردم، خوبه. هنوز اولش بود که سقط کرده، زودتر خوب می شه.

چسرربید و خم شررد. شررسررت دسررتش پیشررانی دالرای را نوازش آرش به تخت 
 کوتاهی کرد و با چشم گرداندن روی چهره ی همایون، گفت:

 _می دونم خوب می شه ولی خودش که طوریش نشده نه؟
 همایون نسخه را سمتش دراز کرد:

 _این رو دیگه من نمی تونم جواب بدم.
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 .دیگه دست من نیستباید بدنش برگرده به شرایط عادی و سابقش، بعدشم 
 به نسخه چنگ زد و گفت:

 _یعنی چی؟ الزمه ببرمش تهران؟
 همایون از روی تخت برخاست و لبخندی به روی آرش زد:
 _حال زن م ل ابر و باد بهاره، بدن شون زود عادت می کنه.

 تو چرا اسپند رو آتیش شدی و باال پایین می پری رو نمی دونم.
 متمایل کرد و گفت: آرش سرش را کمی به سمت شانه

پای  ندی  فت، مشرررت نمی خوابو هت می گ _زن تو بود و همین رو یکی ب
 چشمش؟

 حتی اگه رفیقت باشه؟
 همایون همیشه این مرد محکم را تحسین می کرد.

 سرش جلو رفت و روی سینه ی پر هیاهو و بی قرارش بوسه ای زد.
 سرش را باال کشید و با آرامش خاطر گفت:

تابی خان زاده ی بزرگ رو، مشررت بزنی بازم رفاقت مون  سررر _ندیده بودم بی 
 جاش می مونه.

 ولی زنت خوبه، تو خوب باش که چشم باز کرد؛ بد حالیت به هم نریزتش.
 آرش چشم از او گرفت و نگاهش سمت دلی جانش سرازیر شد.

 _دلت نرفته که بدونی نفست با نفسش رفتن یعنی چی...
 وشش گفت:همایون نیشخندی زد و کنار گ
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_نکنه مطب رو ول کردی و نیومدی، واسه خاطر اینه که صبح تا شب روبروی 
 زنت می شینی و دیوان می نویسی پسر؟

 _می دونی حساسم!
 _زنتم می دونه؟

سمتش روانه کرد و همایون با فرو بردن لبخندش، عقب  شمگینی  آرش نگاه خ
 نشینی مصلحتی کرد و گفت:

کاباره های فرنگی و دو تا مو بور چشم آبی کنار _من حاضرم بازم برم تو همون 
 دستم بشینن، شبم بیان تو تختم ولی حال امروز تو رو نداشته باشم.

 آرش سرش را به دو سمت تکان داد و با انزجار گفت:
 _مرض نگیری بدبخت، هنوزم سیرمونی نداری؟

 یه بارت شده صد بار و هنوز می خوای با این و اون تجربه ش کنی؟
 همایون کت را از تنش کند و دکمه های سر آستینش را باز کرد.

 _نه، فقط عادت شده برام.
 _عوضش کن.

 _می خوام بمونه.
 آرش با یک پا روی تخت نشست و دستش روی دست دالرای نشست.

 _هنوز تو فکر اونی که تو پاچه ت کرد و رفت؟
 اتاق انداخت:همایون بی توجه به آن چه شنید، نگاهی اجمالی به سرتاسر 

_من باید این جا وسررط اتاق تو و زنت بخوابم یا اتاق واسرره خواب مهمونتم 
 داری که برم دو ساعت چرت بزنم؟

 نگاه فراری همایون، چیزی نبود که نتواند حسش کند.
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 بی حرف اضافه، از جا بلند شد. سمت در رفت و گفت:
 _بیا برو اتاق مهمون ولی قبلش شام بخور.

 اد این وقت شب، همون دو ساعت چرت زدن بسه._چیزی نمی خو
 می دونی که بنده ی خوابم.

 آرش ایستاد و دست به کمر به سمتش برگشت:
 _می دونم بنده ی همه هستی غیر اون، راه بیا و این همه از فکت کار نکش.

 همایون خنده ی آرامی زد:
 _زبونت از نیش مار تیزتره آرش.

 تمیزی تخت، او را به داخل هدایت کرد:آرش در اتاقی را باز کرد و با 
 _بشین برم بگم واست شام بیارن.

 _آرش؟
 آرش این بار هم غرید:

 _ُحناق آرش! یه کم سرک بکش این ور و اون ور اتاق، بر می گردم.
 همایون نگاهش را به قاب های کوبیده روی دیوار داد.

 اولین بار بود که به این خانه پا می گذاشت.
 های رفاقت شان، فقط به اسم شنیده بود که خان زاده است.در تمام سال 

 تقه ای به در زده شد و همایون از روی شانه نگاهی به عقب انداخت.
 سر ماه منیر جلوتر از بدنش وارد شد و با پا، در را هل داد.

همایون کامل به همان سررمت برگشررت و با ریزبینی به دخترک و لباس هایش 
 نگاه کرد.

http://www.roman4u.ir/


 609 یغمای بهار

 سینی را روی زمین قرار داد:ماه منیر 
 _بفرمایید آقا.

 _کی گفت من رو زمین می شینم؟
ماه منیر سررش را باال گرفت اما نگاه میخ شرده ی همایون، باعث شرد خود را 

 جمع و جور تر کند.
 اخمی میان ابروانش نشست:

 _آقا گفتن شما رو زمین شام می خورین.
 باال بد هضم می شین.

شت بار آرش کرد که دست روی حساسیتش گذاشته همایون در دل حرفی در
 بود.

 _نظرم عوض شده، ببرش رو میز بذار.
 _با شکم تون شور گرفتین که گفت ببرم رو میز؟

همایون لب های باریکش را که پشت سبیلش پنهان شده بود، روی هم مماس 
 کرد و جمله اش در حد زمزمه بود:

 بنا زبون داره._خدمتکار خونه شم م ل خودش به متراژ این 
 ماه منیر گره روسری اش را چفت تر کرد و با بدخلقی خم شد.

 سینی را برداشت و به سمت میز چرخید.
 نگاه همایون روی پیله های دامن و چرخ خوردنش در تن ماه منیر مانده بود.

 ماه منیر که حرکتی از همایون ندید، سرش را باال کشید.
شد که فقط خدا نگاه ثابت او، خونش را به جوش آ ورد و همان ماه منیر لجوج 

 از پس زبانش بر می آمد:
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 _میز اون وره، این دامن منه!
صدام بزنید  شدین، غذاتون رو تموم کردین؛  سیر ن ست که از دیدنش  گرونم نی

 میام سینی رو می برم.
 همایون با خنده ی ناگهانی اش، او را شوکه کرد.

شن می کند در دل برای خود فاتحه ای خواند و د شمعی در امامزاده رو عا کرد 
 اگر امشب به خیر بگذرد.

 همایون لبش را تر کرد و با حفظ ته خنده اش گفت:
 _آرش کجاست؟

 ماه منیر ایشی گفت و با اکراه جواب داد:
 _اگه خان منظورتونه پیش زنش!

 کار دارم آقا، با اجازه تون.
منتظر ماند تا کنار قاب در رسید، همایون سرخوشانه بار دیگر براندازش کرد و 

 گفت:
 _آهای دختر جان.

 ماه منیر بمیری ن ارش کرد و برگشت:
 _بله آقا؟

 _اون وقت بخوام صدات بزنم، چی بگم؟ دامن چین دار صدات بزنم؟
 ماه منیر کینه توزانه نگاهش کرد و گفت:

 _ماه منیر صدا بزنین، َجلدی میام؛ با اجازه.
 مایون تک خنده ی دیگری هم زد.در را با صدا بست و ه
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 _یه بار دیگه صداش می زدم رو به قبله م می کرد.
 همه رو م ل خودش بار آورده مرتیکه گند اخالق!

 به سمت میز رفت و به یاد حرف آرش افتاد.
آرش می دانست او به روی زمین نشستن حساس است اما تالفی خودش را در 

 آورده بود.
 سمت خود کشید.پشت میز نشست و سینی را 

 بوی روغن حیوانی هوش از سرش برد و دم عمیقی گرفت.
 قاشق و چنگال را در دست گرفت و مشغول خوردن شد.

آرش که در همراهی ماه منیر، متوجه صررردای ناله ی دالرای شرررده بود؛ او را 
 فرستاد و خودش سراغ عمر و زندگی اش رفت.

 دالرای زمزمه می کرد و هذیان می گفت.
 ت کنارش روی پهلو دراز کشید و دستش را دور دالرای انداخت.روی تخ

چشمان عسلی نیم باز دالرای آخرین چیزی بود که دیده و بعد همایون او را از 
 اتاق بیرون فرستاده بود.

 ب*و*س*ه ای عمیقی روی شقیقه ی دالرای زد.
 صدای دالرای بلند شد:

 _بچه م...خدا...
 پوشانده شده ی دالرای سر خورد.پلکی زد و چشمانش روی شکم 
 آن موجود دو سانتی دیگر نبود...

**** 
 همایون وسط خواب، یک بار به دالرای سر زده بود.
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 هذیان گویی هایش چندان مورد جدی نبودند.
 آرش تا خود صبح حتی پلک روی هم نگذاشته بود.

 خط به خط چهره ی دالرای را از بر می کرد.
چه سررر و شررکلی او را دیده اما نمی دانسررت چه کسرری حمیرا گفته بود که با 

 وادارش کرده تنها بیرون از عمارت برود.
 یادش بود که با ماه منیر هم سخنی نگفته بود که علت غیبتش را بداند.

همه دست به دست هم داده بودند که طفل بند انگشتی اش دیگر جان نداشته 
 باشد.

 ی بود.آه پر افسوسش آرام و دور از گوش دالرا
 چه رؤیاها که برای دردانه اش نبافته بود.

 از خواب عمیق دالرای که اطمینان یافت، خود را به میز همان اتاق رساند.
 پیپ کشیدن شاید کمی وسواس فکری اش را التیام می بخشید.

شده از  سباند و به دود خارج  صندلی راک یادگار پدرش چ شتی  سرش را به پ
 دهانش خیره شده بود.

 ش سنگین میان ریه هایش در تردد بود.نفس
تاب  تب و  نداشرررت و امروز دلش بی  یل  ما با هیچ زنی ت به نزدیکی  روزی 
موجودی بود که رشررته ی پیوند میان خودش و دالرای قرار بود باشررد که دیگر 

 نیست.
به فضای غبارآلود روبرویش چشم دوخت و نور خورشید از البالی فضای دو 

 اتاق شان می تابید.لبه ی پرده، به میان 
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ست، باید خنده و لبخند و هر چه بلد نبود را بلد  ش شانی ن ستش روی پی کف د
 می شد تا دلبرکش داغ نبود دلبندش را تاب بیاورد.

 از روی صندلی بلند شد و به همراه پیپ، از اتاق خارج شد.
همایون به رویش نیاورده بود اما خودش می دانست که از دوست چندین ساله 

 خوب پذیرایی نکرده است. اش
به سررمت مطبخ خانه رفت و می دانسررت حکیمه خاتون بیدار و گوش به زنگ 

 است.
 دیشب هیچ کس حتی مادرش و امیربهرام را به حضور نپذیرفته بود.

حکیمه پشررتش به ورودی بود و در حال آماده کردن موادی بود که برای آماده 
 کردن حلیم، الزمش می شد.

 _حکیمه؟
 با هول و وال چاقو را در سینی انداخت و به پشت سر نگاهی انداخت. حکیمه

شبند به کمر  ستانش را با پاچه ای که به عنوان پی با دیدن آرش در قاب درگاه، د
 بسته بود؛ پاک کرد و گفت:

 _سالم آقا جان، چیزی الزم تونه؟
صل  صبحونه مف سینی  شب همرام مهمون آوردم، یه  _من نه ولی دیدی که دی

 اسش تدارک ببینی.و
 _چشم آقا، االن به فکرحلیمم.

 _خوبه.
 _آقا خودتون االن شیر می خورین گرم کنم براتون؟

 _نه چیزی نمی خورم.
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 قصد عقب نشینی داشت اما گوشه ی ابرویش را خاراند و گفت:
شتش رو بین خودتون  سفند پروار بزنه زمین، گو سی یه گو _امروز بگو مش مو

 تقسیم کنید.
سررالمت دالرای ولی از جگرش واسررش رو آتیش کباب کنید که ظهر به نذر 

 خوردش بدم.
 حکیمه ناراحت از چهره ی دلگیر خان، گفت:

 _همین االن می رم سراغش آقا، خاطرتون راحت.
 _به کارت برس.

 از مطبخ بیرون رفت و باز هم نفسش را دود پیپ گرفت.
 _خفه نکن خودت رو اول صبح.

 همایون، چشم به رگه های خورشید انداخت.با شنیدن صدای 
از او بعید بود از خوابش بزند، فقط کافی بود جای گرم و نرمی داشررته باشررد و 

 یک روز کامل را بی وقفه بخوابد!
 _جات گرم نبود که بیدار شدی؟

همایون با دو دسررت، موهای سرررش را با چنگ زدن مرتب کرد و دم عمیقی از 
 رفت.هوای تمیز و بکر روستا گ

 _اون لحافی که من داشتم، جای صد تا دختر نرم و گرم رو گرفته بود.
 سر تأسف تکان دادنش، لبخندی روی لب های همایون نشاند.

 هر کاری می کرد تا حس آرش را به تکان وا دارد.
 _روزی یک بار این تأسف خوردنت رو نبینم، روزم با بدخلقی می گذره.
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 ب پیدا کنم تو تهرون، نیاز داری._می تونم واست یه روانپزشک خو
همایون تک خنده ای زد و با یک حرکت پیپ را از دسررتش بیرون کشررید و به 

 لبان خود چسباند.
 آرش که حرصی شده بود، با چشم هایی پر اخم تشر زد:

 _احمق می دونی بدم میاد کسی از وسیله ی شخصی من استفاده کنه.
 پ را برگرداند، توتون نیم سوخته را ریختهمایون با یک دود به سرفه افتاد و پی

 و با ابروهای باال برده گفت:
 _حیف ریه و این هوای خوب نیست که با دود این مزخرفات پر می کنی؟

 _مأمور بهداشتی؟
 همایون پیپ را به سمتش گرفت و گفت:

 _هر چی، ولی بد تو رو نمی خوام.
 کیفت کوک شه.تو این هوا یه کره محلی می چسبه رو نون بمالی و 

 _گشنه ت شده بگم صبحانه ت رو بفرستن اتاق.
 همایون سرش را باال انداخت و گفت:

شدم پس بهتره همه چیز این  صف خوابم مونده، من که امروز موندنی  _هنوز ن
 جا رو یک باره امتحان کنم.

 خواب و غذا و فضا، فقط اومدم یه سر بهت بزنم و برگردم.
شلوار فرو برد و در سکوت به صدای پرنده و چرنده آرش دو دستش را در جیب 

 گوش می داد.
 _زیاد تو فکر نرو، نمی تونی پسش بگیری.

 _وقتی گرفته دیگه پس گرفتن نداره، حسرت خوردنش که می مونه؛ نمی مونه؟
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 همایون دستش را روی شانه ی آرش قرار داد.
 _نه وقتی هم راه هست و هم آدمش.

 باشه. زنت سالمه، سرتون سالمت
شش  شه و دوباره یه دیوان بغل گو ست نگه دارین که حالش روبراه ب یه مدت د

 بخونی، حل می شه.

 _همایون حرف نزن.
 همایون سرش را به او نزدیک کرد:

 _تا به بحث حساس می رسیم، تو رو انگار سر و ته می کنن که سگ می شی.
 را مورمور می سرش را عقب کشید تا از شر نفس های گرم همایون که پوستش

 کرد، راحت شود.
 عکس العملش همایون را به خنده انداخت و بی پروا تر از قبل گفت:

 _زنتم بهت نزدیک می شه همین جوری رم می کنی؟
 خب گردنت چه مرگشه که از نفس یکی که روش بیاد، بدت میاد؟

 آرش چشم غره ای حواله اش کرد و به سمت عمارت بازگشت.
 همایون صدایش زد:

 _خاِن واال، خان خانان کجا سِر خرت رو کج کردی؟
 راه رفته را برگشت و با فاصله ی کمی از او، سینه به سینه اش ایستاد:

 _این جا اعتبار و آبرو دارم، دهنت رو به قاعده باز کن.
اون سر دنیا نیست که فارسی هر چی به عقلت می رسه رو زبون بیاری و هیچ 

 خری نفهمه.
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 لک زدن چشمان آرش را زیر و رو کرد، مالیم و برادرانه گفت:همایون بدون پ
شه آرش، با این خودخوری پیش بری؛ اون موقع تویی  ست به خودت با _حوا

 که رو دست زنت میفتی و باید مریض داری کنه.
دستانش باال آمد و یقه ی کج آرش را صاف کرد و روی سر شانه اش ضربه ای 

 زد:
 نیستی، دردت چیه بشر؟_تو که م ل من عقیم 

 زنت ولت کرده؟
 رفته با رفیق بچگیات رو هم ریخته و دورت زده؟

شکری، جای من باش و بفهم که  ست از جای گرم در میاد و زدی تو خط نا نف
تو االن خیلی خوشرربختی؛ فقط دو دسررتی بهش بچسررب که دزد زیاده واسرره 

 چپاول هر چی که تو َچنته داری.
 سری افکنده از کنارش عبور کرد.لبخند تلخی زد و با 

صدایش  سری نبض گرفته رو گرداند که  شرمنده از تندی بی جایش، با  آرش 
 بزند؛ که همایون پیشدستی کرد و گفت:

_راستی اون دختر زبون دراز دامن چین دار خیلی شبیه خودته، اگه رعیتت نبود 
کار حال  خان تو پیری دسررتش تو  یت  هدا و هوای فکر می کردم خواهرته و 

 جوونیاش بوده!
لبخندی از این بی حیایی همایون روی لبش نشست و سر همایون قبل از وارد 

 شدن به سرسرای عمارت، سمتش چرخی زد و چشمکی زد:
 _وقتی می تونی نیش چاک بدی، قیافه ی عنتر به خودت نگیر خان بزرگ!

 آرش سرش را چرخاند و نفس دیگری به ریه کشید.



wWw.Roman4u.iR  618 

 

 به اتاق شان رساند.برگشت و خودش را 
ماه منیر که شب قبل تا نیمه های شب برای دالرای و بچه اش، گریه کرده بود؛ 

 از روی او خجالت می کشید.
نمی دانست یک صحبت کردن معمولی با جالل، باعث غفلتش و این مصیبت 

 می شود.
 روسری را جلوتر کشید و از رختخوابش دل کند.

 دایش زد.خود را به مطبخ رساند و رقیه ص
 _اون مرد غریبه کیه با خان اومد؟

 ماه منیر لب های بسته اش را از هم فاصله داد و گفت:
 _دوست آقاست.

 رقیه باز سر در گوشش برد:
 _باال سر زن خان که بودیم، چشمش به همه مون بود.

پارچه ای بود،   ماه منیر بی تفاوت نگاهش کرد. رقیه خمیر ور آمده را که زیر 
 و ناراضی تشری زد:لمس کرد 

 _تو چته دختر؟
ماه منیر به سمت گوشه ی مطبخ رفت. در سکوت سینی برداشت و هر چه به 

 نظرش می رسید، روی آن چید.
 نان هم گوشه اش قرار داد و گفت:

 _بچه خان مرده، چیه بیام وسط دایره بگیرم دستم و برقصم؟
 که به او پرید. رقیه هاج و واج به ماه منیر زل زده بود، مگر چه گفت
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 رو ترش کرد و زیر لب چیزی گفت.
 ماه منیر هم بی توجه به او، راهش را کشید و رفت.

کنار در اتاق میهمان ایسررتاد و چهره اش از رودررو شرردن با این مهمان چشررم 
 چران خان، در هم رفت.

 تقه ای زد و گوش چسباند اما خبری نشد، این پا و آن پا کرد.
 ری زد و صدایی ضعیف به گوشش رسید.مجدد ضربه ی بلندت

 دستگیره را پایین کشید و وارد شد.
سینی  سمت میز رفت و  سی که روی آن خوابیده بود،  بدون توجه به تخت و ک

 را رویش قرار داد.
شته؛  ضی از این که چیزی جا نگذا سینی و محتویاتش انداخت، را نگاهی به 

 عزم رفتن کرد.
گاهی خرج مردک هیز  با حتی نیم ن مایون  خارج شررردن، ه بل از  ما ق نکرد ا

 صدایی خواب آلود صدایش زد:
 _کسی بهت اجازه داد اومدی تو اتاق؟

سمت همایون چرخید که ای  ست به کمر  شکاری به خود گرفت و د قیافه ی 
 کاش چشمانش کور می شد.

 باالتنه ی بی لباس همایون، باعث شد جیغی بزند و چشم ببندد.
 فت:همایون اخمی کرد و گ

 _زهرمار چرا جید می زنی؟
 ماه منیر سرش را به سینه چسباند و با صورتی گر گرفته گفت:

 _لباس چرا نپوشیدین؟
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 صدای اعتراض آمیز همایون بلند شد:
 _باید از تو اجازه بگیرم مادمازل؟

 ماه منیر که نمی دانست مادمازل چیست، دندان سایید و با نگاهی تیز گفت:
 _فحش دادین؟

 که باشم، ولی چرا حرف بد می زنین؟رعیتم 
 همایون آهی کشید از این زبان نفهی دخترک و چشم هایش را مالید.

 انگار قسمت نبود تا ظهر بی سر و صدا بخوابد.
 _اومدی بی خوابم کردی، فرمایشت چی بود؟

_یه کم دیگه خورشید وسط آسمون می شینه و همه ناهار می خورن، صبحونه 
 براتون آوردم آقا.

 همایون کامل ملحفه را پایین کشید و از روی تخت بلند شد.
 ماه منیر قدمی به عقب برداشت و لب همایون کش آمد.

 به سمت میز رفت و چشمانش اندازه ی گردو شد.
 _چند نفر قراره با من صبحانه بخورن؟

 _همه ناشتایی خوردن و رفتن سراغ کارشون.
 شد و پشت میز نشست.تکه نانی َکند و سق زد. اشتهایش تحریک 

 تکه ی دیگری برداشت و در حال لقمه گرفتن بود.
 ماه منیر زیرچشمی چهره اش را از نظر گذراند و پرسید:

 _دست و رو نمی شورین؟
 همایون سری باال انداخت و لقمه را در دهانش چپاند:
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 _نه همین جوری خوبه.
 گفت:ماه منیر به سمت در رفت که همایون با همان دهان پر، 

 _تو چرا از من بدت میاد؟
 ماه منیر روی دستش زد و گفت:

 _توبه توبه، من رو چه به جسارت به مهمون آقا.
 همایون مرموزانه نگاهش را به سمتش روانه کرد:

 _لباست قشنگه.
 ماه منیر فقط دری می خواست که سر به آن بکوبد.

 لباسش را یک دور دید زد و گفت:
 مد شهریا نیست، از نداریه. ما رو با اونا قیاس نکن آقا._درز و پینه هاش از رو 

 همایون کره را روی نان مالید و با لبخندی گفت:
 _فرقت با اونا زمین تا آسمونه دختر جان.

 ماه منیر رگ کنجکاوی اش زنده شد، بدون زل زدن به تن بی لباس او؛ پرسید:
 _حاال خوب ترم یا نیستم؟

 زیر چانه زد:همایون خنده ای کرد و دست 
 _میخوای به چشم من خوب باشی یا کلی پرسیدی؟

 ماه منیر گوشه ی لبش را از داغ گاز گرفت و گفت:
 _من عقل تو سرم نیست، حرف بیخود و بی جهت زیاد می زنم.

 با اجازه تون آقا برم به خانم جان سر بزنم.
شید. آر ست از خوردن ک شید و د شد، همایون نفس عمیقی ک سته  با  امدر که ب

 خودش گفت:
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 _اتفاقًا تنها آدم عاقلی که دیدم تویی دختر.
 آرش به زور چشمانش را باز نگه داشته بود.

 به ساعتش نگاهی زد و احتمال بیدار شدن همایون را داد.
 تصمیم گرفت سری به او بزند و بعد تنش را به خواب بسپارد.

ار تکیه زده و با گوشرره ی در اتاق را که باز کرد، ماه منیر پشررت در به دیوار کن
 روسری اش ور می رفت.

 با دیدن آرش، تکیه اش را از دیوار گرفت و سالم داد.
 _سالم، این جا چی کار می کنی؟

 _می گم آقا جان، خانم خوبه؟
 آرش روی چانه اش دست کشید:

 _هنوز خوابه، تو اون موقع کجا بودی؟
 ماه منیر دستپاچه شد و زبانش گیر کرد:

 من... یعنی... من._آقا 
 آرش نفسش را کالفه بیرون داد و گفت:

 _بعد باهات حرف می زنم، باید بفهمم این جا چه خبر بوده.
 همایون بیدار شد؟

 ماه منیر با چهره ای گرفته لب زد:
 _بله آقا، از اتاق مهمون میام؛ سه الی من لقمه می گرفتن.

 :گوشه ی لبش میان آن هیاهوی درون سرش، باال رفت
 _خوابه نمی خواد بری سراغش، منم بعدش می رم می خوابم.
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شی که کردم  سفار سش به  شم، ولی به مادرت بگو حوا برای ناهار بیدار نمی 
 باشه.

 ماه منیر سرش را به دو طرف تکان داد:
 _چشم آقا، االن می رم می گم.

 نگاهش روی دالرای چرخید و از قاب در خارج شد.
 ت که همایون بود.در را بست و به سمتی رف

 ترجیح می داد با مادر و برادرش روبرو نشود.
 در را باز کرد و چشمش به همایون افتاد.

سرش را برای دیدن کسی که وارد  شم دوخته بود و حتی  سینی چ بی حواس به 
 اتاق شده بود، باال نگرفت.

 صدایش را باال برد:
 لب نزدی؟_حواست کجاست؟ مگه حرآ کره حیوانی نمی زدی؟ پس چرا 

 همایون سرش را با تأخیر باال گرفت، تکان مختصری به آن داد و گفت:
 _می خورم.

 _رفتی تو هپروت؟
 نگاه مشکوکی به او انداخت و پرسید:

 _تو با همین سر و وضع جلو چشم دختره گشتی؟
 همایون به هیکلش نگاه انداخت و گفت:

 _مگه چشه؟
 آرش چشم غره رفت سمتش:
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سرشون رو پدر و مادرشون نمی بینن، تو این ده کوره رو با اون _اونا حتی موی 
 جا اشتباه گرفتی.

 _نگو که تو توی لباس خودت رو خفه می کنی!
 آرش جوابی نداد و همایون با طمأنینه سؤال کرد:

 _می گم این دختره از بچگی این جا بزرگ شده؟ زیر بال و پر شماها؟
 آرش مشکوک پرسید:

 چیه؟ _این پرسیدنت برای
 همایون شانه باال انداخت:

 _کنجکاو شدم، شیرین زبونه ولی خیلی نیش می زنه.
 آرش به لقمه گرفتنش زل زد و اخطار دهنده گفت:

_حواست به چشم و چارت باشه، این جا خبری از دختر مو بور بی حیا نیست 
 که تو بخوای تو َنخش بری.

 همایون نیمی از لقمه اش را جوید:
دازه بدسررلیقه نشرردم دخترای شررهری رو ول کنم و بیام از تو خونه _دیگه اون ان

 تو، یه موش با خودم ببرم.
شتی؛  ستی یا کاری دا شم رو هم بذارم، چیزی خوا ساعت چ _من می رم یه 

 صداشون بزنی میان.
 همایون نیش باز کرد:

 _هر کاری؟
 _ِبلمبون و حرف اضافه نزن. سر به سر اینا نذار، بد می دونن.

http://www.roman4u.ir/


 625 یغمای بهار

 ت در رفت که همایون حال دالرای را پرسید:به سم
 _زنت چه طوره؟
 برگشت و گفت:

 _هنوز گیج و خوابه.
 _بیدار که شد، هر جوری بلدی بهش غذای خون ساز بده.

 عصری اگه مشکلی نبود من می رم.
 _بیشتر بمون.

 _می دونی که مطب بی صاحاب مونده، باید برم.
ستت درد نکنه، بار اوِل این جا شه د شدی ولی جز زحمت چیزی  _با مهمون 

 عایدت نشد.
 همایون با چشم سینی را نشانش داد:

 _مطمئنی نشده؟ برو سرت رو بذار بخواب.
 _باشه، خواستی سمت اصطبل و اسب ها برو. 

 همایون سر تکان داد و آرش رفت.
**** 

 دالرای چشم باز کرد و سنگینی چیزی را روی قفسه ی سینه اش احساس کرد.
 سمت راست چرخید و موهای آرش به چشمش آمد.سرش به 

 لبخند کمرنگی زد و دستش باال آمد اما میانه ی راه متوقف شد.
 اتفاقات دیروز یکی پس از دیگری، اجازه ی حضور در سرش را گرفتند.

 دستش بازوی آرش را به سرعت کنار زد و روی شکمش نشست.
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ه شرردن دسررتش؛ به آرش که تازه چشررمانش گرم خواب شررده بود، با پس زد
 سختی پلک باز کرد.

 با دیدن دالرای نیم خیز که مبهوت به خودش خیره شده بود، به پهلو چرخید:
 _دلی؟

 دالرای خیره لب زد:
 _بچه م هست؟

لحظه ای پلک فشرد و دستش را سمت دالرای دراز کرد تا بازویش را به دست 
 ید:بگیرد اما دالرای تن عقب کشید و سؤالش را بلندتر پرس

 _بچه م هست؟
آرش خود را باال کشید و روی تخت نشست، دست دالرای را که مدام شکمش 

 را لمس می کرد؛ گرفت و صدایش زد:
 _دالرای؟

 دالرای با چشمانی پر از شبنم، به سمتش چرخید.
 درد جسمش کم نبود اما نه بیشتر از روو آشفته حالش.

 _آرش بچه مون هست؟ نیفتاده؟
ود کشررید و میان بازوانش مأوایی پر از امنیت حضررورش آرش او را سررمت خ

 ساخت.
شروع به حرف زدن  شش آرام  شانه ی دالرای قرار داد و کنار گو سرش را روی 

 کرد:
 _دوباره مادر می شی، دوباره یکی دیگه خدا بهت می ده.
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 دالرای از او فاصله گرفت، این آغوش گرم هم ته دلش را قرآ نمی کرد.
 ریدن گرفت و زمزمه کرد:باران چشمانش با

 _من بچه م رو می خوام.
 خواست حرکتی کند اما دست های آرش پیچکی به دور تن بیقرارش شدند.

 _دالرای باید دراز بکشی و استراحت کنی، تازه بچه ِسقط شده.
سررر دالرای پایین افتاد و ناباور به خود که حتی توان نگه داری از فرزندش را 

 نداشت، چشم دوخت.
 _بچه م رو نتونستم نگه دارم.

 لبانش می لرزید و دلش می لرزید و صدایش هم...
 آرش خودش را جابجا کرد و دالرای را سفت تر به خود چسباند.

 حسرت چشمانش را پشت لبخند تلخی پنهان کرد و گفت:
_نمی خوام بهش فکر کنی، قسررمتش نبود بیاد. هنوزم می تونی مادر شرری و 

 مادری کنی.
 قد و نیم قد واسم میاری، ولی االن فقط خودت واجب تری. چند تا

دالرای سر به سینه اش گذاشت، همه ی صدایش ناله ای بود که میان تن آرش 
 گم می شد.

 ب*و*س*ه های آرش روی موهایش، دلش را به آتش می کشید.
 اگر با پای خود نمی رفت، فرزندش را در بطن داشت.

خواب به چشررمش می آمد و نه سرریل به راه صرردای آرش، الالیی بود اما نه 
 افتاده؛ بند...
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آرش دل نگران تنها زن حریم دلش بود که برای کودک زاده نشررده، بی تابی می 
 کرد.

 _آروم بگیر دختر، خون که رفته؛ آب بدنتم ته می کشه.
 _کاش می مردم، کاش قلم پام خورد می شد و نمی رفتم دنبالش.

 ای کشید:آرش لبش را به گونه ی دالر
 _تو نباشی، آرش چه کنه؟

 دالرای مشت کم جانش را به سینه می کوبید و مدام تکرار می کرد:
 _بچه م رو خودم کشتم، من کشتمش.

 آرش نجوا کنان گفت:
 _یه اتفاق بوده، حمیرا گفت افتادی.

شم به دنیا وا کنه.  شاید بچه ناقص بوده؛ روزیش نبوده چ ست دختر،  هیچی نی
 می شی.دوباره مادر 

 دالرای سرش را از روی سینه ی آرش برداشت و با بیچارگی گفت:
 _مِن روسیاه مادر شدم ولی کشتمش.

 دل آرش به داشتن این زن گرم بود که داغ فرزند به چشم دلش نمی آمد.
 دستانش را قاب چهره ی خیس از اشک دالرای کرد و سرش را پیش کشید.

شک های دالر ست، لب روی دانه به دانه ی ا ست هر دو د ش شت و با  ای گذا
 خیسی گونه هایش را گرفت.

 چشم به چشمانش دوخت و لب هایش تکان خوردند:
 _دلی خانم؟
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 عمر آرش، بی تابی نکن. مگه من از مردونگی افتادم که نگران بشی؟
 همون اندازه که زور داشتم و یکی کاشتم، باز تو شکمت یه نقل دیگه می کارم.

شرم کردن دالرای توانی برای  شت، حتی حالی برای  لب باز کردن به خنده ندا
 و گلگونه ی اناری شدن...

 دلش برای این مرد صبور گرفته بود که غمش را بروز نمی داد:
 _آرش؟

 _جان آرش؟
 گوشه ی دستش را پای پلک راستش کشید و گفت:

 _باهاش حرف می زدم.
 ت:آرش با پشت دست، پای پلک دیگرش کشید و با مهربانی گف

 _همه رو به خودم بگو، هر چی تو دلت داری.
 خودم یه روز به گوش بقیه شون می رسونم.

های پیراهن آرش  مه  های لرزانش روی دک مک  مد و مرد پایین آ گاهش  ن
 نشست.

 آرام گفت:
 _بچه ت رو کشتم...

 آرش چانه اش را گرفت و سخت در چشمانش زل زد:
وسررط کوتاهی کرده؛ باید به من _دیگه نمی خوام این رو بشررنوم، هر کی این 

 جواب پس بده.
 دیگه تو رو حتی برای یه ساعت دست کسی نمی سپرم.
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جا برم دو نفر می ذارم  عد، هر  لت این نبود ولی من ب حا ته بودم االن  گه نرف ا
 کنارت؛ اگه از ده پام رو بیرون گذاشتم، همرام می برمت.

 و و چشمات...دیگه به چشمامم اعتماد نمی کنم، به هیچ کس جز ت
 روی پلک های رنجور و خسته ی دالرای را ب*و*س*ه باران کرد.

 دل خودش را هم به دل زنش زنجیر کرد و داربستی از عشق میان شان زد.
برای حال این دختر یکی شده با دلش، جان پیشکش می کرد؛ دل که دیگر دل 

 بود...
 پیشانی دالرای را هم به عشق خود درگیر کرد.

ون طفلی گریزپا که خود را از ترس، گوشرره ای پنهان می کند؛ میان دالرای چ
 تن مردش گم شد.

 من و تو
 از آن

 تبار ِ ُمنقرضیم،
 که نگاهش

 به چشم ِ تو رسیده،
 و ُبغضش

 به گلوی من. . .
**** 

 آرش دست همایون را گرم و دوستانه در دست فشرد.
 _ممنون.
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کرد، تمامی گفته ها را ناگفته با همایون فشرراری به انگشررتان دسررت آرش وارد 
 محبتی مردانه به چشمان رفیقش خواند.

 _امروز جزو زندگیم حساب نمی شه.
 آرش لبخند بی رنگی زد:

 _انقد که بد گذشت؟
 همایون سری باال انداخت و گفت:

 _واسه این که زیادی کیف کردم.
 بقیه زندگی رو از امروز می شمرم.
 ه را روی خود دید.چشم چرخاند و نگاه خیره ی هم

 سرش را پیش برد و کنار گوش آرش، با رعایت فاصله؛ گفت:
_یه جوری من رو نگاه می کنن که مِن مرِد خیره هم خجالتم می گیره و سرخ و 

 سفید می شم.
 _یه روز اومدی و همه رو م ل خودت بی حیا کردی.

 همایون فاصله را بیشتر کرد و مردانه و آرام خندید.
 نداره ولی یه بار دکتر بیار شهر که خیالت راحت شه. _زنت مشکلی

 _یه کم روبراه شه میارمش.
دو مرد از هم جدا شدند و امین با سر تکان دادن آرش، پشت فرمان نشست و 

 همایون کنارش جای گرفت.
شه  شی شت  سرکش همایون به چهره ی ماه منیر افتاد و از پ لحظه ی آخر، نگاه 

 چشمک نامحسوسی زد.
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نیر حرکتش را ندید اما جمع شرردن قیافه ی او، به چشررم همایون آمد و ماه م
 خندید.

 با رفتن میهمان، همه سر کار خودشان رفتند.
 آرش هم به سمت در عمارت رفت که صدای آرام ماه منیر متوقفش کرد.

 با چهره ای سؤالی نگاهش کرد و او نزدیک تر ایستاد.
 آب به آرش نگاه کرد.بغضش سر باز زد، با چشمان غمگین و پر 

 _آقا دیروز...
 آرش میان کالمش آمد و گفت:

_اگه می خوای سه ساعت وایستی و جلو روم گریه زاری راه بندازی، خسته تر 
 از اونم که بمونم و ببینم.

 ماه منیر آب دهانش رافرو برد و با صدای ضعیفی گفت:
عد رفتم سراغ اسب _دیروز خانم دعوام کرد، منم کاری که گفت انجام دادم و ب

 ها.
ست  ستش را بگیرد، آرش می دان شید تا عرق کف د ستش را روی دامنش ک د

 دید زدن اسب ها چندان مورد عالقه ی این دختر نیست.
 _جالل رو دیدی و سرت گرم شده؟

 ماه منیر گلوله ی درشت اشک را از گوشه ی چشمپاک کرد و گفت:
بزنم. فقط خانم که دلخور شد، گفتم _آقا به مرگ مادرم، نرفتم که با اون حرف 

 یه کم بیرون بمونم و بعد برم سراغش.
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آرش موشکافانه چهره اش را زیر و رو کرد، دالرای اهل دعوا کردن و رو گرفتن 
 نبود اما این دختر هم اهل دروغ گفتن نبود:

 _چرا باهات دعوا کرد؟
 :ماه منیر سرش را پایین انداخت و چانه اش را به سینه رساند

 _خانم گفتن نگم.
ابروهای آرش باالتر رفت، دالرای اهل پنهان کاری نبود اما یک آن؛ ترس به 

 دلش نشست.
 سرش را خم کرد و پرسید:

 _می دونی که من همه کاره ی این جام.
که بین خودتون رفع و رجوعش  نه، چی شرررده  از من چیزی پنهون نمی مو

 کردین؟
انداخت، کمی خود را گوشرره کشرراند تا ماه منیر زیرچشررمی به اطراف نگاهی 

 زیاد پیش چشم نباشد.
 آرام گفت:

_آقا من گفتم به شررما بگه ولی خانم گفت نمی گه تا دلخوری بین مادرتون و 
 شما بیشتر نشه.

 اخمش در هم رفت و با همان صالبت گفت:
 _درست و بی دروغ، هر چی دیدی و شنیدی رو بگو.

 ت:ماه منیر سرش را باال گرفت و گف
_آقا خانم نفهمه حرف زدم وگرنه دیگه من رو قابل نمی دونه و حرفاش رو بهم 

 نمی زنه.
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 آرش که چشم روی هم گذاشت، گفت:
 _این جا نمی شه،یعنی می ترسم کسی ببینه.

 کالفه از ترسی که به دلش نشسته، گفت:
 _چی رو ببینن؟

 ماه منیر با ترس گفت:
 جایی برم. _بهتون می گم آقا، ولی قبلش باید یه

 آرش دست در جیب فرو برد و با دست دیگر، شقیقه ی دردناکش را فشرد:
 _باشه بیا اتاق کارم.

شم های  سیر رفتنش گرفت و چ شم از م سمت باغ رفت، آرش چ ماه منیر به 
 تیزبینی را که او را می پایید؛ ندید.

شته و پا ضوع دا صد پنهان کردن مو ن ی ایباز مادرش چه کرده بود که دالرای ق
 دخترک هم به ماجرا باز شده بود!؟

شده بود، هوا رو به تاریکی می رفت و  حماقت های مادرش دیگر از حد به در 
 یکی از دختران؛ در حال روشن کردن چراغ های میان راهرو بود.

 در اتاق خواب شان را باز کرد و سرکی کشید.
د از مکافات و کشیده با خوردن مسکن، باز هم دالرای به خواب رفته بود اما بع

 شدن شیره ی جانش.
 در را روی هم گذاشت و به اتاق مجاور وارد شد.

حدود ده دقیقه ای تنها ماند تا صدای در زدن و حضور ماه منیر، حواسش را به 
 خود معطوف کرد.
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ماه منیر با اجازه ی او روی صررندلی نشررسررت و پارچه ی سرربزرنگ پر خاک را 
 روی میز قرار داد.

ش که به آن افتاد، هجمه ی سؤاالتش میان مردمک چشمانش به رقص چشم آر
 در آمدند.

ست بدهد اما نگاه آرش، چیزی نبود  سید اعتماد دالرای را از د ماه منیر می تر
 که بتواند رویش چشم پوشی کند.

به آرامی شرررو ماَوَقع داد و با هر جمله ای که پیش می رفت، چشررمان آرش 
 وش تر می شد.طوفانی تر و قلبش پر خر

باورش در حد ادراک و فهم او نبود، تصورش هم طعم گسی داشت که مادرش 
 کمر به قتل او ببندد.

دسررتش را روی میز مشررت کرد و نمی دانسررت تمام خشررمش را چگونه از 
 وجودش پر دهد.

 ماه منیر که حرفش تمام شد، همان طور سر به زیر نشست.
 او را به فراموشی سپرد.آرش آن قدر به هم ریخته بود که حضور 

 به میز چشم دوخت و برای لمس پارچه، دستش پیش رفت.
 الی پارچه را باز کرد و لب فشرد.

**** 
 ر 

 _گفتم خبر مهم نداشتی نیا این طرف، گوش شنفتن نداری؟
 _دارم ولی خبر آوردم که با شنیدنش، بی انعام منو روونه نمی کنید.

 پر پرتقالی در دهان گذاشت و گفت:
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_خبرت چیه که سررر از پا نشررناختی و اول صرربح اومدی و من رو بی خواب 
 کردی؟

 _بچه ی خان افتاد.
 َپر دیگری که در دست گرفته بود از دستش افتاد و چشم هایش را درشت کرد.

 _حرف بزن ببینم.
 لبخندی زد و چاپلوسانه گفت:

 _ترتیبش رو دادم.
 _تو دادی؟

 کاری از اتاق شون در نمیان._بله، هوا که گرمه هیچ کدوم پی 
 دیدم خلوته، منم یکی رو فرستادم که بره سر وقت زن خان.

مه خبری  تازه می فه که بودن و دختِر  باغ  ند، تو  فت و اون رو بیرون کشررو ر
 نیست؛ همین که می خواد برگرده، هلش می ده و خالآ.

 تصور نمی کرد که اولین خوشی را به این زودی زیر زبان مزه کند.
 ب هایش از هم فاصله گرفتند و چشم به او دوخت:ل

 _بعید می دیدم به این زودیا بتونی کاری پیش ببری.
_ما رو دسررت کم نگیرین، درسررته سررواد درسررت و حسررابی ندارم ولی خوب 

 میفهمم کی کارمو پیش ببرم.
 خندید و از جایش بلند شد.

 _بمون که نقد بهت بدم که حالم کیفور شد.
 _رو چشم.
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اق کناری رفت و پشت پرده ی سنگینی که آویخته شده بود، دست کشید به ات
 تا کلیدی را بیابد.

ست و رو تختی اش را  ش سمت دیگر اتاق رفت، روی فرش ن شت و  آن را بردا
 کنار زد.

 صندوقچه ی نقره فام را برداشت و با کلید انداختن، قفلش را باز کرد.
 مقداری اسکناس برداشت و قفل را زد.

 چه و کلید را به ترتیب سر جایشان برگرداند و از اتاق خارج شد.صندوق
 اسکناس ها را دسته کرد و پیش چشمان از خوشی وا مانده ی او گرفت:

 _بگیرشون که امروز خبرت م ل حلوا بود و به دهنم نشست.
شد؛  ستش گرداند، برای پول هر چه می  شمان برق افتاده اش را میان پول د چ

 می کرد.
 زم دارم._خبر با

 _امروز  اومدی نعش من رو از خوشی، از این خونه ببری؟
 _خدا اون روز رو نیاره، ولی خانم هم دست به کار شده.

 پوزخندی زد و نگاهش تلخ شد:
_جز یه بار که من رو سوزوند، ایراندخت عرضه ی چه کاری رو داره که انجام 

 بده؟
پول و باج بیشررتری در  لبخند از لبانش دور نمی شررد، خبرهای دسررته اولش؛

 جیبش سرازیر می کرد.
_رفته سراغ کسی که اگه دستش واسه خان رو بشه، دوره زمونه برعکس می شه 

 و اون عاق زبون پسرش می شه.
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 طاقتش طاق شد و گفت:
 _زبون بچرخون.

 با شنیدن سیر تا پیاز داستان، صدای خنده اش در اتاق پیچید.
 چشمانش، سر ریز شد.آن قدر خندید که اشک از گوشه ی 

 _ایراندخت خودش داره همون سمتی می ره که من می خوام.
پسرش ازش نمی گذره و بین شون که به هم بخوره، تازه قصه ی من شروع می 

 شه.
 دستانش را پشت کمر قرار داد و با نفرتی عجیب گفت:

 ._وقتی داستان شون نقل دهن این و اون شد، اون وقت شاید یه کم قرار بگیرم
 شر دونه دونه شون رو از سر اون خونه باز می کنم.

 از روی زمین بلند شد:
 _قدم بعدی چی کار کنم؟

_فعاًل اوضرراع خوبی ندارن و احتمالش هسررت با هم جنگ و دعوایی داشررته 
 باشن.

بشررین و کیف کن، اولش آروم پیش می رم تا یه بار زندگی شررون رو زیر و رو 
 کنم.

 همینم واسه به هم زدن بین شون خوب بود. پسرش از نسل نیفتاده ولی
 سر خود دیگه کاری نکن تا خودم خبرت کنم.

 _فقط اون دختِر موی دماغ می شه.
 _کدوم دختر؟
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_دختر حکیمه، ندیمه ی دختره سرررت. اون دیروزم شرررانس یارم بود که از ور 
 دلش تکون خورد و رفت.

 نگاه بی تفاوتش را به او دوخت و گفت:
 بشه، سر یه دختر بچه رو راحت می شه زیر آب کرد._اگه دردسر 

 سری به نشانه ی موافقت تکان داد و عزم رفتن کرد:
 _من تا با قاطر برگردم، طرف ظهر می رسم.

 برم که به بهونه ی سر زدن به خانواده م، پا از عمارت بیرون گذاشتم.
 _برو، ببین اولین شعله ی آتیش چی و کی رو می سوزونه.

 خنده ی مستانه اش باز هم فضا را درگیر خود کرد. او رفت و
 رضایت از چشمانش می بارید، هنوز کار داشت.

 باید با آرامش برنامه می چید و خانه را بر سرشان ویران می کرد.
**** 

 _نسترن کنار گوشم یک ساعته ضجه موره می زنی، خسته نشدی؟
 گفت:نسترن دستمال میان دستش را به بینی اش رساند و 

یار بره، جونم در میاد؛ اون بی  پای ال به  _سررخته، تو مردی نمی فهمی. خار 
 چاره که ندیده بچه ش مرد.

 امیربهرام پوفی کشید و دستش را پشت گردنش کشید.
 از زمان حرکت شان، کار نسترن آه و گریه بود.

 _مگه نمی تونه دوباره بچه بزاد که تو خودت رو این جا کشتی؟
 مقصر خودش بوده که حواسش پرت چیزی شده و افتاده. حاال که شده،

 نسترن الیار را در بغل فشرد و بوسه ای به پیشانی عرق کرده اش زد.
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شته  شد، حتمی کار واجبی دا شاید طوریش نمی  ست بهش می بود  _اگه حوا
 که از اتاق بیرون اومده.

 امیربهرام شاکی شد و گفت:
مد لت او با چه غلطی کردم دن با،  با م. هر چی درد و مرض تو اون خونه _ای 

 ست، گردن من داره میفته.
_ای کاش همون دیروز خبر می رسرروندی که زودتر راه می افتادم، االن خیلی 

 ناخوش احواله؟
 _ندیدمش.

 نسترن چشم فراخ کرد و گفت:
 _یه سر بهش نزدی که حالشو پرس و جو کنی؟

 ش ندونه.اون غریبه، با این کوتاهی؛ حق داره ما رو از خود
 _تو چی می گی؟ وکیل زن مردم شدی؟
 _زن مردِم یا زن خان چند پارچه آبادی؟

 زن برادرته، توقع داره یه حال بپرسی.
 جون بچه تو نجات داد، آدم که نباید بی چشم و رو باشه.

امیربهرام سرررش را به پشررتی صررندلی تکیه داد و صرردایش را پایین تر آورد که 
 امسن نشنود:

 ببینیمش، نه من؛ نه مامان. _آرش نذاشت
نسترن که متوجه نیمه هوشیار شدن الیار شد، کمی در دستانش او را تکان داد 

 و الالیی بیخ گوشش زمزمه کرد.
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 همان طور آرام از شوهرش پرسید:
 _ چرا نذاشت؟ بین تون مشکلی پیش اومده مگه؟

 _نبود ولی از این که به زنش سر نزده بودم، شکایت داشت.
 بندش نذاشت بریم دیدنش.پشت 

_حق داره، یه روز رفته و اومده دیده دیگه بچه ای نمونده و زنشم تا مرگ رفته و 
 برگشته.

 تو اگه بودی حالت خراب نمی شد سر من و بچه ت؟
 امیربهرام فاصله انداخت میان پلکش و سرش را به سمت نسترن چرخاند.

 اگر نسترنش طوری می شد، خودش می مرد:
رو گاز بگیر، می دونم سخته واسش و شرمنده ی بی فکریم شدم ولی _زبونت 

 حتمًا قسمتش بوده.
 نسترن به چشمان امیربهرام خیره شد و دلگیر گفت:

یت  کا یت شرر به دهن بگیرم و از کم فکر که من زبون  _بهونه جور می کنی 
 نکنم؟

 امیربهرام دست دراز کرد و صورت پسرکش را با سرانگشت، نوازشی کرد.
 دست نسترن را از زیر تن الیار گرفت و گفت:

_بهونه ای ندارم، یعنی به فکرم نرسررید بهش سررر بزنم بس که این چند وقته 
 همیشه کنج اتاقش بود.

 آرش بیشتر به هم ریخته ولی به روی خودش نیاورد، به جون همه افتاد.
 نسترن به مسیر نگاه انداخت و گفت:

 زا غصه دار می شه._خدا به دل زنش صبر بده، این رو
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 تا برسیم برم دیدنش، شاید دو کالم حرف زنونه به دلش قرار بده.
شان  سمت خانه  سیاهی  ستند  سکوت به روبرو زل زدند. نمی دان هر دو در 

 سرازیر شده است.
**** 

شان آمده  صرار ملوکی که بعد از چهار روز، به هوای دلتنگی به دیدن  آرش به ا
 کشید. بود؛ دو لقمه خورد و دست

کمی با دیدن او خیالش آسرروده تر شررد، شرراید اگر کسرری غیر او و همجنس 
 دالرای باشد و با او سخن بگوید؛ آرام بگیرد.

دلش نیامد خبر تلخی را که روزهایشان را به تاریکی شب رسانده بود، به گوش 
 این پیرزن و پیرمرد بدهد.

شنیدن اتف ه بود؛ اقی که پیشامد کردملوک که بی خبر به دیدارشان آمده بود، با 
 سراغ دالرای رفت و موهایش را مادرانه نوازش کرد.

داغ مادر نشرردن به دل خودش نشررسررته بود و می دانسررت داغ فرزند، طاقت 
 فرساست.

نار  که دو روزی را ک به مش حسررین گفت  که دید،  دل نگرانی و غم آرش را 
 دالرای می ماند.

 .از این قوم برای جان دالرای می ترسید
 سخنان پر محبتش را البالی نصیحت هایش به او گوشزد می کرد.

 _دختر جان تا بوده همین بوده، خوشی که همیشه به دلت نمی مونه.
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سختی و بال و مصیبتم صف به صف بار می بندن پشت سرش و به وقتش، سر 
 وقتت میان.

 بود وبرو شکر کن که شوهرت سواد دار و اصل و نسب داره، اگه مرد دیگه ای 
شد و طلب بچه می  شب بعد باز همخوابش می  می دید زنش بچه می ندازه؛ 

 کرد.
اگه می داد که هیچ، نمی دادم دو صباو بعدش دست یه بخت برگشته ی دیگه 

 رو می گرفت میاورد رو سر زنش.
 دالرای سرش را روی پای ملوک گذاشت و گفت:

 _می دونم.
 د:ملوک دستش را روی بازوی دالرای قرار دا

_دونستن خالی که دردی دوا نمی کنه، شوهرتم غم بچه ش به دلشه ولی َمرده؛ 
 سست نیست. آروم بگیر که آروم شه.

 بوسیدش و بلند شد، کنار در آرش منتظرش بود. آرام گفت:
_باهاش حرف زدم، مادری رو سرش ندیده وقتی قد کشیده؛ واسه بچه شم بی 

 طاقتی می کنه.
 آرش گفت:

 شم._بیشتر مواظب
 ملوک بوسه ی مادرانه ای روی بازوی آرش زد و گفت:

 _سر پا می شه، این بونه گیریاش واسه محبت شوهرشه.
 با نبود بچه شم کنار میاد، من برم سرم رو بذارم و بخوابم.

 آرش دستش را دور شانه ی ملوک پیچاند و گفت:
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 دیگه. _اگه راضی نباشی اون زن و بچه هاش رو از خونه ت می برم یه جای
 با این اتفاقا، فرصت نکردم بگم واسشون یه خونه بسازن.

 ملوک گفت:
 _نه مادر، اون جا که خالی مونده. کار درست همین بود که تو کردی.

 حاللت نمی کنم اگه بیرون شون کنی.
 آرش ناراحت از وضع زن گفت:

 _هنوز تکلیف شوهرش نامعلوم بود و دستش به دهنش نمی رسید.
یاد ا هاش حروم نشررن زیر دسرررت این و اون، هم گفتم ب چه  که هم ب جا  ین 

 خودش بی سقف نمونه.
 ملوک چشمان به چروک نشسته اش را به نگاه آرش دوخت:

 _غیر اینم از بچه م انتظار ندارم.
منم امشرررب می رم همون جا کنارش می خوابم و زیر زبونش می کشررم اگه 

 میون بذارم.چیزی الزمش بود، بگه که فردا صبح باهات در 
 آرش با بدرقه ی ملوک، به اتاق برگشت و با مالطفت گفت:

 _آرومی؟
 _عمه همیشه با حرفاش مرهم می شه.

 آرش خدا را شکری زمزمه کرد، روبرویش و چسبیده به پایش نشست:
 _دالرای جان باید معاینه ت کنم و ببینم مشکل خاصی نداشته باشی.

 ور صورتش ریخت.دالرای سرش را خم کرد و موهایش دو 
 شرم گونه های زرد رنگش را به سرخی کشاند.
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 زنش بود اما هنوز هم خجالت حضورش را می کشید.
 آرش با ِمهری مردانه، دستش را به چانه ی ظریف همسرش رساند.

 با نرمه ی انگشت شست، روی آن کشید.
 _زنم شدی و هنوز سرخ و سفید می شی؟

کترت، منم که دو تاشررم پس محرم دختر جان هم شرروهرت بهت محرمه هم د
 ترم.

 دالرای سر باال نگرفت و چانه اش به باالی قفسه ی سینه اش رسید.
 دل آرش مگر می توانست برای او به در و دیوار نکوبد؟

_مادر بچه م شرردی و هنوزم پر از شرررمی، می دونی اخالقت من رو بیشررتر 
 پایبندت می کنه؟

سنگین آرش، بغض  صدای خش دار و  سیل باران با  شید و  به گلویش پنجه ک
 روی گونه هایش آوار شد.

نقطه ی وصررل شرران همان انگشررت نوازش گر آرش بود که خیال کوتاه آمدن 
 نداشت و در دل او آتش بازی به راه انداخته بود.

ست آرش  شتی د سمت گو سرش حرکت داد و ب*و*س*ه ای روی ق کمی به 
 زد، لب هایش تکان مختصری خوردند و گفت:

 _ببخش...
 آرش دستش را پس کشید و از پایین پایش بلند شد.

های دالرای را  نه  ناه نکرده روی شرررا بار گ نازک دلی و سررنگینی  قت این  طا
 نداشت.

 دو قدم به راست و سه قدم به چپ رفت.
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 گام اول برای حفظ امنیت همسرش را برداشته بود.
 _دلت روشن شد به بچه و پشت، من خاموشش کردم.

 کف داد و به سمت او رفت. طاقت از
 نفس اسیر شده ی میان ریه اش را رها کرد و سر دالرای را باال گرفت:

سی عمر و زندگیم بوده؛ نه هیچ وقت دلم دنبال  سال، نه ک سی و پنج  _تو این 
 بچه و عقبه بوده که بخوام پروار بندی کنم و پشت سر هم، پس بندازم.

 ی نفس کشیدنش بخیلی می کرد.دالرای دست روی گلویش کشید، هوا برا
 با درد گفت:

 _خانم گفت زن می گیره برات، گفتم تا وقتی منم نمی تونی بگیری ولی...
اشررک هایش، آبراهه شررده بودند و از هر چشررمش روان، نگاه طوفانی آرش را 

 دید و ادامه داد:
 _ولی حاال بگیر...

 آرش یقه ی لباس دالرای را پایین تر کشید.
جرعه ای از هوا، دسررت و پا می زند اما با هر سررخن؛ جگر او را  می دید برای

 خون می کرد.
شتم، چون خیالم تخت بود که پس  شد چون بچه رو از تو دا شن  _اگه دلم رو

 فردا آدم تر از من و خودت؛ بزرگش می کنی.
اگه قرار به حرف دیگرون می بود که االن باید به فکر عروس و دوماد کردن بچه 

 دم.هام می بو
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سه حرف و  شت، نه وا ست که حتی نفس و نبض ندا سه اون بچه  داغ دلم نه وا
 سر تکون دادن این و اون.

 غم چشمان این مرد، دلش را به آشوب می کشید.
سر از زندگی آرش بیرون  سی او را با  سید باز هم اتفاق دیگری بیفتد و ک می تر

 بیندازد.
 آرش ادامه ی سخن از سر گرفت:

شن  _داغم تویی که روی خوش تو خونه ی من ندیدی، آتیش رو یکی دیگه رو
 کرده و حاال تو داری روش آب می ریزی که خاموشش کنی؟ آره؟

شوری، با خود داریت از اونی  شم و دل من ب گناه هیچ کس رو نمی تونی تو چ
 که خطا کرده؛ طرفداری نکن.

 هنوز هیچ کس ندیده من اگه بخوام، آتیش رو آتیش میارم.
 خوام، کارایی ازم سر می زنه که همه حیرونش انگشت به دهن می گیرن.اگه ب

کوتاه اومدم که حرمت همه سر جاش باشه و نون کسی رو آجر نکنم ولی دیگه 
 بسه.

نتیجه ی حرمت داری من، شرررد این روزگار که زنم رو به مرگ بره و من فقط 
 نگاش کنم.

باال کشرریدنش بود که دالرای دسررت به سررمت پایین دامنش رسرراند و در حال 
 دست آرش روی دست سردش نشست.

 _اگه نمی خوای، فردا اول وقت می برمت شهر پیش دکتر متخصص.
 دالرای با صدای خفه ای گفت:

 _دکترش زنه؟



wWw.Roman4u.iR  648 

 

 آرش انگشتانش را خم کرد و گفت:
 _جز تهران، این اطراف دکتر زن نداره.

 چنگ گرفت.دالرای دستش را بیرون کشید و دامن پیراهنش را میان 
_نمی خوام مرد دیگه ای غیر شرروهرم بهم نزدیک شرره حتی اگه دکتر باشرره و 

 محرم...
 آرش کمک کرد بخوابد و معاینه اش کرد.

**** 
 _آرش؟

 آرش این چند روز را به عطش این لطافت گذرانده بود.
 ب*و*س*ه ی جان فزونی روی لب های دالرای زد.

 های دهان پر کن و بهانه از سر وا کن...عمیق بود، داغ بود و پر از عاشقانه 
 مخمور شدنش از تب نداشتن این زن بود.

 _جانم؟
شکش  شمانش را هدف لب های خ دالرای جواب ب*و*س*ه ی او را داد، چ

 کرد.
 _می ترسم دوباره مادر شم و بازم طوریش بشه.

 آرش از شوق و شعفی که میان شان سرک می کشید، به وجد آمد.
فرزندی دیگر می زد، امیدش برای بهبودی حالش بیشتر می  همین که حرف از

 شد:
 _نترس، این بار خودم جون سپر بالهات می کنم.
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 دالرای گوشه ی لب آرش را نوازش کرد و نگاهش را به چشمان شوهرش داد:
 _جونت به دل و سایه ت به سرم باشه، واسه من بسه.

 .آرش خدای را میان عسلی های دالرای پرستش می کرد
 _نفست تو خونه م باشه، آرش بالگردون چشمات می شه.

 لب های دالرای کمی کش آمد:
 _آرش؟

 آرش با نگاهش، دلنوازی کرد و جانمی میان تأللو چشمانش شور به پا کرد.
 _اسب سواری کنیم؟

 لبخندی زد به روی دالرای و هوس های شیرینش:
عادی  نت قوت بگیره و روال  بد بذار  یه کم بهتر شررو،  کل این _ پیش بگیره؛ 

 آبادی و دشت رو به تاخت برو.
 ولی فقط یه بار، چون بعدش محروم می شی ازش.

 دالرای پرسید:
 _چرا؟ اگه رضایت نداشته باشی نمی رم.

شد،  سیر  ساند و نرمه ی گوش دالرای میان لب هایش ا شش ر آرش لب به گو
 به آرامی گفت:

سرت بخور شینی ح شی باید ب شم _وقتی دوباره مادر  سبت چ ی و از دور به ا
 بدوزی.

 دالرای لبش را تر کرد و با ترسی عمیق گفت:
 _می شم؟
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شکل گیری بود که آرش با جمله اش، گرمای مطبوعی به دلش  سیلی در حال 
 نشاند.

_هر وقت آماده بودی، یه دونه می کارم و خودم مواظبشررم تا ریشرره بگیره تو 
 تنت...

**** 
 واسه چی تنم کنم؟_ماه منیر من اون لباس رو 

 همین که هست، خوبه.
 _دالرای این رو بپوش، رنگش شادتره.

 _ماه منیر چرا لجبازی می کنی؟
 ماه منیر دست به کمر ایستاد و گفت:

 _َبده می خوام به چشم آقا بیای؟
 تو که فکر خودت نیستی، اقاًل بذار من بهت برسم.

 دالرای لب گزید و تشر مالیمی زد:
 صدات تا اتاق خانمم می رسه. _در باز مونده،

 ماه منیر پشت چشمی برایش نازک کرد و لباس را مرتب روی تخت قرار داد.
 با دیدن لباس های محلی دالرای، کیفش کوک می شد.

آرش که پشت در رسیده بود، با شنیدن صدای آن دو و بحث شان؛ لبخندی زد 
 اما چهره ی جدی اش را حفظ کرد و وارد شد.

 ر حال وجب کردن پایین و باالی لباس، رو به او گفت:ماه منیر د
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ست یه چیزی بیارم بخوری، امروز نه؛  _بیا همین لباس رو بپوش که من برم وا
 پسون فردا که دوباره مادر می شی.

 باید استخونت قوی شه که آقا سیبیلش بپره از دیدنت.
هم  دالرای که طاق برای کوبیدن سرررش می خواسررت، دندان هایش را روی

 فشرد و با دیدن آرش در قاب در؛ به ماه منیر چشم و ابرویی آمد.
 ماه منیر چشمانش را گشاد کرد و مشکوک نگاهی به دالرای انداخت:

 _چی شده؟
 بیا لباس رو تنت کن، من که محرم تر از آقام.

 _مطمئنی از من محرم تری؟
 واویالیی گفت و به پشت سرش نگاه انداخت.

سی سته  آرش با همان لبا ش صبح به تن کرده و به زیبایی روی قاب تنش ن که 
 بود، کنار در ایستاده و دالرای را برانداز می کرد.

 ماه منیر گوشه ی روسری اش را به داخل تا کرد و با لکنت گفت:
 _نه آقا، این... یعنی خانم...

 _نمی خواد توضیحی بدی، برو یه چیزی بیار خانم بخوره.
 با ترس از کنارش گذشت.ماه منیر چشمی گفت و 

 آرش به لباس روی تخت اشاره ای زد، لبخندش را رها کرد و گفت:
 _زیاد عقل رس نیست ولی پیشنهادش بد نیست.

 حداقل اون می دونه باید برای شوهرت به خودت برسی.
شنیده بود، لبخند  شان را  شده  سخنان رد و بدل  شد آرش  دالرای که متوجه 

 چشم دوخت.نمکینی زد و به لباس 
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 شاید وقتش رسیده بود بعد از دو هفته، دستی به سر و روی خود بکشد.
 خم شد و لباس را در دست گرفت.

صندلی  سردی کامل روی  منتظر ماند آرش به کارش برسد و برود اما او با خون
 راک نشست و به دالرای زل زد.

 _امروز باید بری سرکشی؟
 _نه سپردم مش موسی و جالل برن.

 جای خاصی نمی رم مگر این که تو بخوای جایی ببرمت. امروز
 دالرای بدون ایجاد حساسیت، پرسید:

 _یعنی همین جا می مونی؟
 آرش سرش را بی تفاوت چرخاند و گفت:

 _نمونم؟
 دالرای لباس رو باال گرفت و نشانش داد:

 _میخوام لباس عوض کنم.
 آرش سرش را به سمت سقف گرفت و آرام گفت:

 _عوض کن.
سمت کمد رفت و د ست، به  سؤال و جواب بی دلیل را جایز نمی دان الرای که 

 در گوشه ای ترین زاویه ی ممکن ایستاد.
 دست برد سمت دکمه های ریز جلوی لباس و بازشان کرد.

 در حال بیرون آوردن دستش از پیراهن بود که صدای آرش شرمنده اش کرد:
 چشم نداره._عوض کن، خیالت راحت باشه؛ شوهرت به زنش 
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 خود را مشغول تعویض پیراهن نشان داد و جوابی نداد.
می دانسررت این شرررم ذاتی جلوی مردی که او را مادر کرده، بی معناسررت اما 

 دست خودش نبود.
چاک خورده و دامن پر چین  تا کمر  که دو طرف  ید  ته ای پوشرر پیراهن راسرر

 بلندش، الوان بود.
انی به سررمت آرش رفت که خود را موهایش را شررانه زد و طی تصررمیمی ناگه

 روی صندلی تکان می داد.
دسررتش را آرام روی سرررانگشررتانش قرار داد که روی سررینه ی مردانه اش جمع 

 شده بود.
 آرش چشمانش را به چهره اش دوخت.

 _موهام رو می بافی؟
 لبخند گم شده به چهره ی راضی آرش بازگشت و دالرای جان گرفت.

فاصله گرفت و همان دست دالرای را میان پنجه اش آرش با حرکتی از صندلی 
 حفظ کرد.

به طرف میز رفت و صررندلی را پیش کشررید. دالرای روی آن نشررسررت و آرش 
 پرسید:

 از اون سنجاق سر مشکی داری؟
 دالرای با تعجب سرش را چرخاند:
 _سنجاق سر می خوای واسه چی؟

 _جواب من رو بده دختر.
 زد و گفت:دالرای به کنار کمد اشاره ای 
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 _اون جا یه جعبه ی کوچیک دارم که توش سنجاق سرم هست.
شمان دالرای  سؤال را در نی نی چ شت، تعجب و  آرش جعبه را پیدا کرد و برگ

 دید اما جوابش را وقتی داد و دستش را گرفت و جلوی آیینه متوقفش کرد.
 _حاال موهات رو ببین.

 تا موهایش را ببیند. دالرای با کنجکاوی سرش را به طرف چپ کج کرد
 باورش نمی شد آرش بتواند موهایش را به این زیبایی بیاراید.

دستش با تردید باال آمد تا موهایش را لمس کند اما آرش دستش را در میانه ی 
 راه متوقف کرد.

شک  شتی که کاری کنم خ سیله ندا ست کردم، و ست نزن همین جوری در _د
 رافت.بمونه. دست بزنی، موهات می ریزه اط

شادی در همان جعبه را باز کرد  شت، با  شم از خودش بر نمی دا دالرای که چ
 و سورمه ی هدیه ی ملوک را در دست گرفت.

 میله چوب سنگی را به پودر سورمه آغشته کرد و سمت چشمانش برد.
 آرش در سکوت به او خیره شد و اجازه داد کارش را به اتمام برساند.

 برگرداند و چهره اش را رو به سمت آرش. دالرای سورمه را به جعبه
موهایش را به کمک سنجاق های سر، آرش پشت سرش تا حدودی جمع کرده 

 بود و گردنش کشیده تر به چشم می آمد.
 آرش گفت:

 _یه خورشید وسط آسمون کورمون کرد، دو تاش این جا.
 دالرای خنده ی ظریفی کرد و خودش را سینه به سینه ی آرش رساند.
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اگر ناز و نیاز با هم عوض می شررردند، به دنیا و زنانگی هایش بر نمی  گاهی
 خورد.

سردر دلش  شقانه  ست این مرد همه را به یک جمله، قاب می کند و عا می دان
 می کوبد.

 دستانش اسیر دستان آرش شد و نگاه شان مسیری رو به روشنایی پیمودند.
 _پا سست نکن دختر.

شه ی لب دالرای به تذکر آرش سم دیگران بلد  گو باال رفت. طنازی را اگر به ر
 نبود اما دل این مرد را مال خود کرده بود.

 دستش را آزاد و از همان فاصله ی ناچیز بین دست و بدن آرش، رد کرد.
 کمرش را سفت چسبید و تن خود را به تن آرش تکیه داد.

 کرد.آرش لبخندی زد و دست دیگر دالرای را هم به پشت کمرش هدایت 
 _هنوزم فرصت هست واسه خوابیدن...

 دالرای به بدجنس شدن آرش، خنده اش گرفت.
 سرش را خم کرد و بیشتر به قفسه ی سینه ی آرش فشرد.

شت  شتی انگ سمت گو شت و با ق شت موهای دالرای گذا ستش را پ آرش د
صاف کرد و خط  سرش را  شید که دالرای  ست، چندین بار روی گردنش ک ش

 تر شد. لبخند آرش عمیق
 دالرای به همان آرامی گفت:

 _آرش کی بریم اسب سواری؟
 آرش سرش را پایین کشید و لب هایش روی گردن دالرای نشست.
 تشنه بود و مردانه پا پس کشیده بود تا دالرای بخواند و بخواهدش.
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 _یه روز قبل از مسابقه ی اصلی، تو همین عمارت باهات مسابقه می دم.
صدای ست  سر پنجه  دالرای که م شده بود،  سینه ی آرش  قلب تپنده ی میان 

 اش را روی سینه اش کشاند و دستش قفل شد.
صبوری ها و مردانگی های آرش، اجازه ی پیشروی بیشتر دست دالرای روی 

 تنش را نمی داد.
 دالرای گفت:

 _اون روز مهمون میاد عمارت، من جلوی چشم بقیه باهات اسب بتازونم؟
 رای برد و گفت:آرش سر در گوش دال

 _وقتی اسم مسابقه وسط میاد، تو مرد تر از همه دور و بریام می شی.
 من ترسی ندارم بقیه ببینن زنم چه توانایی داره.

 دالرای گفت:
 _گفتی امروز بیکاری؟

 آرش میان التهاب خواستن و نشدن می سوخت، سخنش را تکرار کرد:
 _گفتم بیکارم.
 دالرای گفت:

 و بهم می دی؟_کلید در اتاق ر
 آرش مکث کرد و با تردید، سرش را از سر و گردن دالرای جدا کرد.

 چشم در چشمش شد و سؤالش را میان تیرگی چشمانش نشاند.
 دالرای لب زد:

 _همه ی روزم اگه برای تو باشه، کسی ناراحت می شه؟
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 آرش با مهربانی گفت:
 _االنم مال منی و کل روزت برای منه، چی می خوای؟

 دالرای باز هم فاصله ای میان لب هایش داد و بی صدا گفت:
 _کلید.

آرش سردرگم و کالفه از چهره ی طناز دالرای و کوتاه بودن دستش، سمت میز 
 اشاره ای زد:

 _تو کشوی میز پیداش می کنی.
 دالرای از او فاصله گرفت و نگاه آرش به دنبالش کشیده شد.

 ا توانست کلید ظریفی را پیدا کند.وسایل داخل کشو را زیر و رو کرد ت
شالی  ست  ست و کلید به د شو را ب سر آرش؛ ک شت و باال گرفت، با تأیید  بردا

 روی سرش انداخت و به طرف در رفت.
 با باز شدن لنگه ی در، ابروهای آرش باال رفت.

 دالرای شال روی سرش را جلوتر کشید و ماه منیر را با صدای بلند صدا زد.
 ه در داد و منتظر ماند سر و کله ی ماه منیر پیدا شود.تکیه اش را ب

 آرش دست به کمر وسط اتاق مانده بود و همچنان به زنش نگاه می کرد.
 نمی دانست علت این حال و هوای متغیر دالرای را به چه نسبت دهد.

 ماه منیر با عجله به سمتش آمد و گفت:
 _آقا رفت؟ واست یه چیزی بیارم؟

 تم دیرتر بیام.از ترس آقا، گف
دالرای کمی عقب کشررید و نگاه ماه منیر روی آرش خشررک شررده وسررط اتاق 

 مات ماند.
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 دیگر چرا منتظر مرگش سر پیری می ماند؟
 وقتی دلش با هر نگاه تیز این مرد، زیر و رو می شد و به مرگ و زوال می رسید!

 تکاندستش را روی دهانش گذاشت و دالرای سری برای این سربه هوایی اش 
 داد.

 کارش از افسوس گذشته بود، با صدایش نگاه ماه منیر را به خود کشاند:
_من چیزی فعاًل نمی خورم، وقت ناهارم که شررد؛ تو اتاق می خوریم اما هر 

 وقت خودم خواستم و صدات زدم.
 تا اون موقع هیچ کس نه بیاد و نه مزاحم ما بشه.

 دالرای گفت:ماه منیر سر تکان داد و منگ به او زل زد. 
 _ماه منیر می تونی بری.

 دخترک گیج را فرستاد و صورتش سمت شوهرش چرخید.
لبخندی پر محبت به رویش پاشررید و در را قفل کرد و کلید را هم همان جا 

 گذاشت بماند.
 آرش پرسید:

 _تو سرت چی می گذره دختر؟
 ایستاد.دالرای خود را به او رساند، دستش را گرفت و روبروی آیینه 

 _سنجاق تو موهام رو در میاری برام؟
 آرش دست دالرای را گرفت و چرخاند.

بی تابی اش را دیگر عیان نشرران می داد و برای حفظ جدیت اش، به خنسرری 
 خورده بود.
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 _دلی داری چی کار می کنی؟
 دالرای سرش را کج کرد و گفت:

 _می خوام کل روزت مال زنت باشه، راضی نیستی بهش؟
ت دالرای را رها کرد و با پنجه کشرریدن میان موهای مرتبش، سررعی آرش دسرر

 کرد داغی اش را با نفس های عمیقی از سر بپراند.
_تمام روزای من مال تو، ولی بگو االن چه خبره که در می بندی و سررفارش 

 اکید می کنی و من از فکرت بی خبرم؟
 بغضش میان فرو رفتن و باال آمدن، معلق مانده بود.

ست از دید آرش پنهان صدای صاف کرد اما تاری دیدش را نمی توان ش را کمی 
 کند:

_این دو سرره هفته رو مردونگی کردی، دیدم به روی خودت نیاوردی که سرررپا 
 شم.

شه ولی تو روم خندیدی  شه می خواد که نیازش برطرف  عمه گفت هر مردی با
شتی تا من از فکر بال و م سرکه نفهمم همه چی رو زیر پات گذا م صیبتی که 

 اومد، در بیام.
آرش گره میان ابروان پهنش انداخت، با دلخوری عمیقی نگاه دالرای را نشررانه 

 گرفت.
 _اینا چه ربطی به هم دارن؟

 زنم بودی و ناخوش احوال، باهات چی کار می کردم؟
ترسرری از زنیتت نداشررتم چون دیده بودم که داری ولی دل چرکین بودی، می 

 به بهونه ی مرهم شدن؛ همبسترت شم؟خواستی بیام شب 
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 درسته تو ده بزرگ شدم، ولی چند سالی تهرون و فرنگ درس خوندم.
تا این سن و سال که چشم ببندی و نیازت قدم اولت واسه نزدیک شدن به زنی 

 نباشه، کم کم صبرت بیشتر می شه.
شی و خودت بخوای که بهت نزدیک  ست که تو روبراه ب صبرم به حدی ه منم 

 .شم
 سخت می گیرم به این و اون ولی تو رابطه ی خودم و زنم، طالب زور نیستم.

دالرای لبخندی زد و با چشررم دوختن به پرده ی کنار زده، راهش را به همان 
 سمت کشید.

 هر دو لبه ی آن را به هم رساند و روشنایی فضای اتاق کمتر شد.
 ره کرد.شال را از روی موهایش کشید و با ابرو به موهایش اشا

آرش به این تخسرری تنها دخترک عامل تپنده ی قلب و ضررربان گرفته ی دلش، 
 خندید و خود را به او رساند.

 دانه به دانه سنجاق های فرو رفته میان موهای دالرای را بیرون کشید.
 _اگه می دونستم خوشت نمیاد، باال نمی بستم شون.

 _خوشم اومد.
 میان شان کشید:آرش موهایش را آزاد کرد و پنجه 

 _پس چرا خواستی در بیارم شون؟
 دالرای برگشت و مشت آرش را که سنجاق ها را نگه داشته بود، باز کرد.

دو دستش را زیر دست آرش گرفت و او با برگرداندن مشت پر شده ی دستش، 
 تمام شان را به او سپرد.
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 دالرای همه را روی میز ریخت و خود را به تخت رساند.
 گوشه ی آن نشست و چشم از آرش گرفت. به آرامی

 آرش با لبخندی معنی دار، سرش را تکان داد و گفت:
 _نکنه هوس خواب تا وسط ظهر به سرت زده؟

 دالرای سرش را باال انداخت و گفت:
 _نه فقط شوهرم رو می خوام.

 آرش با قدم های شمرده به طرف او رفت و دست روی ران پایش گذاشت.
 رو؟ _مگه نداری شوهرت

 دالرای عسلی های براقش را به چشمان آرش دوخت و گفت:
 _دارمش ولی خودم رو ازش محروم کرده بودم.

سیر در پیله ی تن را به یک باره  قلب آرش را به لرزه می انداخت و پروانه های ا
 رها می کرد.

 تنش نبض گرفت و دست دالرای را فشرد:
 _مشکلی نداری؟

 میلش بهم نباشه، مشکل دارم._اگه شوهرم من رو نخواد و 
 دست آرش روی دکمه ی پیراهنش نشست.

 با حرکتی آرام و با طمأنینه، لباس از تنش کند.
 دالرای چشم از سینه ی آرش نمی گرفت.

 با هر تپش و باال و پایین رفتنش، دلش بیشتر هم آغ*و*ش*ی می خواست.
 ش زیر پایشآرش سررر پا ایسررتاد و کمربندش را با حرکتی کشررید و روی فر

 انداخت.
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 خواستن دالرای، شوق و اشتیاقش را فزونی بخشیده بود.
شان بود، دل به دل هم  شی که روی تن  ش سرش کمک کرد و هر دو با پو به هم

 گره زدند.
 _دلی اذیت نمی شی؟

 دالرای خود را به او نزدیک تر ساخت و گفت:
 _از تردید و دو دلی شوهرم می ترسم.

 قدم اولش کرد و دل دالرای به رعشه ای زنانه نشست.آرش گونه اش را هدف 
لب هایش سر و صورت دالرای را چون تشنه ای به آب رسیده، به عشق آغشته 

 می کرد.
با تمام توان  سررر دالرای که میان گودی گردنش جای گرفت، پلک هایش را 

 روی هم فشار داد.
را نادیده می باید به حس به غلیان افتاده اش، غلبه می کرد و حسررراسرریتش 

 گرفت.
شش،  سبیدن به نرمه ی گو ساند و لب هایش با چ سرش را به گوش دالرای ر

 نغمه خوانی کردند:
_زنم شاید من رو نخواد ولی من چشم از زنم نمی گیرم. دل از دلش جدا نمی 

 کنم، ازش سیر نمی شم.
 دالرای سینه ی گرم همسرش را ب*و*س*ید و پر نوازش پرسید:

 _هیچ وقت؟
 دست روی شکم دالرای قرار داد و مخمور گفت: آرش
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 _هیچ وقت...
**** 

 _آرش چند تا مهمون جدید امسال داریم.
هم دایی یه نفر رو فرستاده، هم سردار می خواد برای این مسابقات دو نفری رو 

 بفرسته.
 آرش گفت:

سیدگی به همه مهمونا  ست ولی ر _برای من خیلی اهمیت نداره، تعداد مهم نی
 یت شون با ماست.و امن

 نمیخوام هیچ کس ناراضی پاش رو از این خونه و ده بیرون بذاره.
چیزی کسررر دارین، از مواد غذایی تا وسرریله ی پذیرایی؛ همه رو بنویسررین که 

 شهر بدم همایون اعالف ترین رو بخره و دست راننده بفرسته.
صیت او بی جواب ما شخ سؤاالتش در مورد  نده بود، امیربهرام که هنوز تمام 

 رو به آرش پرسید:
 _این همایون چند وقته دوستت حساب می شه؟
 آرش موشکافانه به برادرش نظر انداخت و گفت:

 _فرنگ با هم بودیم.
 امیربهرام خودنویس آرش را در دست گرفت و کمی چرخاند:

 _سر و همسر نداره؟
 آرش متفکر دستش را جلوی دهانش گرفت و گفت:

 نداره. _داشت، ولی حاال دیگه
 سر امیربهرام باال آمد و گفت:
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 _چرا؟ زنش مرده؟
 آرش بدون عوض کردن حالت صورتش، گفت:

_چه مرده باشرره، چه رفته باشرره؛ مهم اینه که مجرد مونده و قصررد دوباره خان 
 باال شدن نداره.

 امیربهرام هومی کرد و خودنویس را سر جایش برگرداند.
 از روی صندلی بلند شد و گفت:

همین بود که چشررماش رو همه می چرخید و از کلفت خونه م نمی  _واسرره
 گذشت.

 گفتم شاید زن می خواد!
 آرش دستش را پایین انداخت و با چهره ای سخت شده، جواب برادرش را داد:
_چشررماش عادت داره به همه نگاه کنه چون م ل من و تو، تو محیط بسررته قد 

 نکشیده.
 ی بچرخه، اونم من و خانواده م.ولی عادت نداره میلش رو ناموس کس

 امیربهرام قبل از رفتن گفت:
 _منظورم این نبود، کلی گفتم. حرفم رو پای غریبه بودنش بذار.

 آرش آرنجش را روی میز قرار داد:
 _همون کلی رو هم نگو و تکرارش نکن.

 امیربهرام باشه ای گفت و از اتاق کار خارج شد.
 امسال رقبای بیشتری داشت. با این حساب، مسابقه ی اسب دوانی

 همایون هم قول حضور داده بود و حضورش برای او خوشایند بود.
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تا  نان، تکلیف دو نفر را مشررخص می کرد  ما بل از حضررور میه ید ق با فقط 
 خیالش آسوده شود.

 نگاه بی تردیدش را به میز دوخت و با اطمینان بلند شد.
سی را رو می کرد که به ست ک شلوغی، د سط  سر و باید و سته بی   خیالش توان

 صدا غوغا کند و بی نظمی راه بیندازد.
**** 

آرش لباس مخصوآ سوار کاری اش را که همایون با خود از تهران آورده بود، 
 پوشید.

دالرای هم لباس زیبایی به تن کرد و خود را به دسررت مشرراطه ای سررپرد که به 
 دستور آرش، از شهر آمده بود.

 و آرش را پشت سر می گذاشت.امروز باید می درخشید 
 صورتش که رد نخ قرمز و پف دارش کرده بود، شکوفه ی انار بود.

ستانش را روی گونه  شید و د صورتش پا سرد به کمک ماه منیر روی  کمی آب 
 هایش قرار داد.

 _شبیه سیب دو رنگ شدی دالرای، یعنی همه این جوری خوشگل می شن؟
 دالرای لبخندی به رویش زد و گفت:

سن از  سیت بهت بر شگلی، ولی اگه روز عرو _تو همین جوری هم خیلی خو
 همه خوشگل تر می شی.

 ماه منیر هول زده گفت:
_من که خودم رو نگفتم ولی با این ابروهای پر پیچ و تاب، همین که جالل ازم 

 رم نمی کنه و می خوادم؛ خودش خیلیه.
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 دالرای صورتش را با حوله خشک کرد و گفت:
 پیوست داره، خیلیا آرزوشونه شبیه تو باشن دختر. _ابروهات

 ماه منیر با ذوقی کودکانه دستی میان ابروانش کشید و گفت:
 _راست می گی؟

 دالرای سر گرداند:
 _تا حاال از زبونم دروغ شنیدی؟

 _نه ولی خیلی خوشم میاد م ل تو بشم.
 آقا همیشه یه جوری نگات می کنه که دل آدم آب می شه.

 ب گزید و لبخند زیرپوستی اش را پشت به او زد.دالرای ل
 _برو خان رو صدا بزن بیاد.

 ماه منیر آفتابه و لگن را برداشت و رفت.
 دالرای مینا را روی سرش انداخت و جلیقه اش را هم پوشید.

تا جایی که توانسررت، موهایش را پنهان کرد و چتری هایش را به زور؛ زیر آن 
 نشود.فرستاد تا خاطر آرش مکدر 

شد که زبان به دهان گرفته و حتی به محبت آرش به  ایراندخت چند روزی می 
 دالرای هم خرده نمی گرفت.

 کمی در خود فرو رفته بود و هیچ کس به جز آرش، متوجه این تغییر نبود.
 در باز شد و آرش با همان لباس مشکی، وارد شد.

 _کارم داشتی دلی؟
 ادامه ی سخن در دهانش ماند.دالرای رو به سمتش چرخاند و 
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 _می خواستم لباسم رو قبل مسابقه ببینی، اگه مناسب باشه که با همین برم.
 آرش سرخوشانه لبخندی زد و گفت:

_با دل من بازی کنی جوابش رو شرب می گیری تو تخت، ولی با این شرکل و 
 ظاهر؛ می ترسم دل همه زن های این خونه هم به هوس بیفته.

 و گفت: دالرای خندید
 _آرش؟

عذورات  کاری می کنی توی جمع من رو تو م _دروغ نگفتم دختر، فقط هر 
 نذاری؛ که بد تالفی ش رو سرت در میارم.

 دالرای روبرویش ایستاد و به سر تا پای آرش نگاهی کرد:
 _هر چی می پوشی برازنده ی قد و باالته.

 آرش روی سر دالرای را ب*و*س*ید:
 گرد و خاک خان و زنش نشستن._بریم که همه منتظر 

 آرش دست پشت کمر دالرای قرار داد و به بیرون از اتاق دعوتش کرد.
 در را بست و مسیر راهرو را شانه به شانه ی هم رد کردند.

 در عمارت که باز شد، دالرای دستش را سایه ی صورتش کرد.
 خدمتکاران گوشه ای به تفکیک جنسیت شان، صف کشیده بودند.

 میان تکاپوی ماه منیر، نگاه دو مرد را سمت خود اسیر کرده بود.در آن 
امیربهرام به همراه نسررترن و مادرش روی صررندلی های چیده شررده در بهار 

 خواب، نشسته و پسرش نرمی آغوش مادرش را ترجیح داده بود.
اسب سواران هم که حکم میهمان داشتند، با فاصله ای از آن ها؛ روی صندلی 

 شده نشسته بودند.های تدارک 
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 تنها همایون بود که دست به جیب و آراسته، ایستاده بود.
 آرش به همراه دالرای به سمت اسب ها رفتند.

 _من می برم آرش.
 آرش دستی روی یال یاقوت کشید و گفت:

 _می بینیم که کی برنده ی آخر خط می شه دلی!
شیند و خودش ه سب بن م روی یاقوت آرش به دالرای کمک کرد تا روی زین ا

 جای گرفت.
شخص می  شتی که برنده را م شان بود، رفت و برگ سیر روبروی شان به م نگاه 

 کرد.
لبخند لب های آرش عمیق بود و مش حسررین هم به همراه ملوک به عمارت 

 آمده بودند.
 با حرکت دست مش موسی، حرکت شان شروع شد و اسب ها تیز رفتند.

 می ده؟_اون زن کیه که خان باهاش مسابقه 
 همایون سر چرخاند و به مردی که با لهجه از او سؤال پرسیده بود، زل زد.

شخیص  ضوو قابل ت شه ی ابرویش خیلی قدیمی نبود و رد چاقو به و زخم گو
 بود.

 _زن خود خان، چرا می پرسی؟
 مرد نگاهش را به مسیر پر از گرد و خاک حرکت دو اسب دوخت و گفت:

 ورا نیست، از شهر و دیار منه..._لباسی که تنش هست مال این 
**** 
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 دالرای نفس نفس زنان از زمرد پایین پرید و دست روی سینه اش نهاد.
 ضربان قلبش از هزار فرسخی هم برای همه قابل رؤیت بود.

 _نبردی.
 نگاهش چرخید و به چشمان خندان آرش خیره شد و با لبخندی گفت:

 _نباختم.
که به آن دو نگاه دوخته بودند، لبخندی به  آرش پنهان و دور از چشررم دیگرانی

زیبایی اولین شکوفه های بهاری نشسته روی شاخه ی درخت عناب؛ به همسر 
 دلنواز و زیبایش پیشکش کرد.

 _این مسابقه برنده نداشت آرش؟
 آرش نگاه از خورشید ماه نشان پیش رویش گرفت و سر برگرداند.

 بود. همایون با صورتی خندان به آن دو زل زده
 آرش سری تکان داد و گفت:

 _تنها رقیب َقَدری که تا امروز داشتم، زن منه.
 همایون تک خنده ای زد و گفت:

_از زن جماعت هیچ وقت نباید غافل شد، پس و پیش کارات رو جلو چشمت 
 می کشن.

 _ولی من خاک پای خان رو ُسرمه ی چشمام می کشم...
 دالرای و سخن محجوبانه اش چرخید.نگاه هر دو مرد به روی مهربانی 

در نی نی چشررمان یکی شرران، غرور بیداد می کرد و در نگاه دیگری حسرررت 
 موج می زد.

 _خدا نداد بهت، حاالم که داده همه چی تمومش رو داده.
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کنار گوشررش و پی وراجی همایون، گردن خم نکرد و حسرراسرریتی نشرران نداد. 
آرش نگاه کرد و حواسررش را به دالرای  همایون با ابروهای باال رفته به نیمرخ

 داد.
 _حالتون که خوبه ان شافالله؟

سؤال همایون را  سخ  سپرد و پا ست جالل  سب را به د سار ا دالرای با متانت اف
 داد:

 _ممنونم، به لطف و حمایت خان؛ خوبم.
 همایون پرسید:

 _جلوی خودشم خان صداش می زنید؟
 نگاهی انداخت و گفت:دالرای به چهره ی عرق کرده ی آرش نیم 

 _جلوی دیگران خان صداش می زنم، خلوت زن و شوهر مال خودشونه.
 همایون هومی گفت و سر تکان داد:

 _آهان پس منم جزو دیگرانم.
 آرش میان صحبت شان آمد:

 _حواس ما رو پرت کردی، وسط گرما نگه مون داشتی و استنطاق می کنی.
 شک شده.بریم یه لیوان شربت بخوریم که گلوم خ

 همایون به قصد تفریح باز هم سر به گوش آرش نزدیک کرد:
 _بریم که منم شاید همین جا دام پهن کردم واسه یکی از مهمونات.

با نگاه خونسرد آرش، یکه ای خورد و جواب تیز آرش؛ لبخند سرخوشانه را از 
 لبانش گرفت:
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 _چشمات رو درویش کن که همه شون ناموس و خانواده ی منن.
 ناراضی از چیزی که شنید، راهش رابه سمت در عمارت کج کرد و گفت:

 _به خشکی شانس که هر چی می کشم از همونه.
 غریبه توشون نیست که بشه بهش ناخونک زد؟

 آرش دالرای ا پیش از خودشان فرستاد و کنار گوش همایون، غرید:
 ل بدی._تو غلط می کنی حتی به این افکار مزخرف تو اون سرت، پر و با

 همایون چشم قربانی گفت و همراهش به کنار دیگر میهمانان رفت.
ایراندخت بعد از تماشررای مسررابقه ای که هیچ کجای حواسررش به آن نبود، به 

 کمک حمیرا به طرف اتاقش رفت.
 این روزها کمی بی حال شده بود و کم حرفی اش را پای همان گذاشته بودند.

دالرای بدون هیچ نگاهی، از کنارشان عبود کرد تعدادشان چندان زیاد نبود اما 
و ماه منیر هم برای فرار از زیر سررنگینی نگاه همایون؛ به دنبالش چون کودکی 

 که به آغوش مادرش پناه می برد، رفت.
جالل که توجه همایون به ماه منیر را دیده بود، اخمش باز شرردنی نبود و فقط 

 زد. حرمت آرش را نگه داشته بود که حرفی نمی
همایون که فرار ماه منیر را دید و نگاهش چرخید، به نگاه پسررری روسررتایی که 
ستانه  سید که چندان دو سن نه چندان باالیش می داد؛ ر شان از  شت لبش ن پ

 نبود.
شررربتش را الجرعه سررر کشررید و لیوان را درون سررینی بزرگی که بی شررک کار 

 مردمان خوش ذوق اصفهان بود، قرار داد.
 صحبت با امیربهرام بود که دستی روی شانه اش نشست. آرش مشغول
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 حرفش نیمه تمام ماند و به عقب برگشت.
 با غریبه بودن چهره ی مرد، کامل چرخید.

 مرد دستش را سمت او دراز کرد:
 _سالم خان، پسر رفیق سردار َملکم.

 آرش با معارفه و شناختنش، دستش را فشرد:
 _سالم، خوش آمدین.

 بلند شد:صدای زخمی مرد 
 _خوش باشی خان، مسابقه دیدنی بود.

 آرش تنها تکان مختصری به لب هایش به نشانه ی لبخند داد.
 _کم و کسری بود، به اطالع برسونید الساعه فراهم می شه.

 مرد تک ابرویی باال پراند و نگاهش را به محوطه دوخت:
 _همه چی هست، فقط بساد عیش و نوش ندیدم.

 آرش بی تعارف گفت:
سر همه گرم  صحبتی با رفقا،  ست مگر به دیدار و هم شی نی _تو این خونه عی

 بشه.
مرد دیگر به صررحبتش ادامه نداد و آرش هم ادامه ی حرفش با امیربهرام را از 

 پی گرفت.
 نسترن به دیدار دالرای رفت و الیار را برای زمانی کوتاه به او سپرد.

وهای سرریاه پسرررک دسررت می دالرای با عالقه ای خاآ و چشررم نواز، رو م
 کشید.
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 _بچه خیلی دوست داری؟
 دالرای گونه ی الیار را نوازش کرد و در جواب ماه منیر گفت:

 _خیلی پسر آروم و شیرینیه.
 ماه منیر هم کنارش لم داد و روی صورت الیار فوت کرد.

 پسرک لبخندی زد و آن دو هم به خنده افتادند.
 _دالرای تو پسر دوست داری؟

ی ندارن، تو این مریضرری و بی دکتری؛ همین که به دنیا بیاد و بمونه، باید _فرق
 راضی بود.

 نگاه دالرای رنگ شب به خود گرفت و الیار را به سینه چسباند.
 می دانست برای آرزوی دوباره داشتن کودکی، باید صبوری پیشه کند.

 _اگه بهت خدا دختر بده، چشماش به تو بره.
 حتمًا خوشش میاد، نه؟خوشگل می شه و آقا 

 دالرای آرام خندید و گفت:
 _شاید خان خوشش نیاد، بعدشم دست من نیست. باید خدا صالو بدونه.

 ماه منیر گفت:
 _آقا از خداشم هست که بچه ش به تو بره.

هر دو سکوت کردند و با گذر َلختی از زمان، در بی صدا باز شد و هیبت آرش 
 پدیدار گشت.

 یز از روی تخت بلند شد و با دادن سالم، صاف ایستاد.ماه منیر با یک خ
سرش  ستم. تو برو به مادرت کمک کن که امروز خیلی کار رو  سالم، من ه _

 ریخته و بقیه هر کدوم مشغول کاری هستن.
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 ماه منیر سری تکان داد و با لبخندی از کنارش گذشت.
 دالرای نگاهش را از الیار، به عموی بزرگ کودک داد و گفت:
 _تو رو که می بینه، دو تا پای دیگه م قرض می گیره و می ره.

 آرش خود را کنار پایش رساند و گفت:
 _مادر و پدرش کجان که تو شدی َلِله ی بچه شون؟
 _نسترن یه کم کار داشت، بچه رو بهم سپرد و رفت.

آرش به سررمت لباس رسررمی اش رفت تا با لباس سرروارکاری اش عوض کند، 
 بیرون کشیدن کت و شلوار از کاورش؛ گفت:همزمان با 

 _بابای راحتشم که پای حرف مفت این و اون می شینه و یاد بچه شم نمیفته.
 _چه اشکال داره مردم داری می کنن؟ جور خان این جا رو می کشن.

 سر آرش به آنی چرخید و با چشمان گشاد، گفت:
 _من مردم دار نیستم؟

سر به دالرای خنده اش را قورت داد و  الیار را میان آغوشش تکان داد. با همان 
 زیری گفت:

_زیاد اهل َحشر و َنشر نیستی با مردم، برادرت برخالف تو با همه ِقْسم و مدل 
 آدمی به حرف می شینه.

 اما باز تو هوای زیر دستت رو داری اما برادرت نه.
 آرش در حال عوض کردن لباسش گفت:

 بلت رو نادیده بگیرم؟_این تعریف بود که درشتی حرف ق
 دالرای به او زل زد و گفت:
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 _اگه باج قبولش می کنی، این رو همون حساب کن.
 آرش دکمه های پیراهنش را بست و به سمت او رفت.

 کمرش خم شد و پیشانی دالرای و الیار را به نوبت ب*و*س*ید.
بران فکر ج_از این باج دادنا که باشه، می تونی دو تا درشت دیگه هم بگی ولی 

 حسابی ترش هم باشی.
 دالرای نگاه گرفت و با دیدن چشمان باز الیار، گفت:

 _جلوی چشم بچه زشته.
 آرش موهای الیار را به هم ریخت و کمر راست کرد:

_این از االن من و تو یاد نمی گیره، چشم و دلش با اون پدر بی حیاش؛ تا حاال 
 باز شده.

 پرسید: دالرای خنده ای خجالت زده کرد و
 _آرش مهمونات ناهار رو کنار خانواده ت می خورن؟

 آرش با پوشیدن کت، در حال مرتب کردن یقه اش؛ گفت:
_آره ولی زن ها تو جمع نمی مونن، می رن اتاق دیگه ای که واسررشررون تدارک 

 دیده شده.
 این جوری خیال منم راحت تره که کسی به ناموسم نظر نمی ندازه.

 دالرای پرسید:
 واده ی داییت نمیان؟_خان

 آرش دکمه های سر آستین طالیی اش را برداشت و جوابش را داد:
 _زن دایی پیغام داده بود که امروز نمیان چون خاله توران وعده ی شام گرفته.

 فردا اول صبح با هم حرکت می کنن که خودشون رو تا وقت مسابقه، برسونن.
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 بوسید:دالرای سری تکان داد و گونه ی الیار را 
_پس امشررب زود بخواب که فردا به این همه کاری که سرررت ریخته، بتونی 

 رسیدگی کنی.
 آرش با شانه زدن موها و ادوکلن زدن، آماده ی رفتن شد:

 _من اگه نخوابمم، به کارام واقفم و چیزی از توجهم کم نمی شه.
 ن.پس وعده ی سر خرمن نده و منو به بهونه ی خواب و خستگی از سر وا نک

 الیار خندید و دالرای با صورتی گلگون به آرش زل زد و گفت:
 _بچه یه مدلی خندید که ترس به دلم نشست که نکنه حرف ما رو فهمید.

 آرش تک خنده ای زد و گفت:
_من بهت می گم این بچه زیر دسررت اون امیربهرام بزرگ شررده و راه و چاه رو 

 بلده، حرفم رو قبول نمی کنی.
لیار بلند شد و دالرای او را به بغل گرفت و سرش را روی شانه صدای گریه ی ا

 ی خود نشاند.
از روی تخت بلند شررد و با قدم هایی آهسررته، الالیی کودکانه ای را به زبان 

 محلی کنار گوشش زمزمه کرد.
سرش؛ اخم میان ابروانش را  صدای هم شنیدن  شت، با  صد رفتن دا آرش که ق

 ن را با نشاندن لبخندی گرم، به فراموشی سپرد.به دست باد داد و افسوس خورد
_دلی من می رم سررراغ مهمونا، اگه اومدن و بچه شررونو تحویل گرفتن؛ تو هم 

 برو پیش زنا.
 دالرای مسیر قدم هایش را به طرف در و آرش تغییر داد.
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 با صدای آرامی گفت:
 _باشه با نسترن می رم، لباسی رو که شهر برام خریدی رو بپوشم؟

 گفت: آرش
 _هر لباسی که دوست داشتی بپوش، فقط تیره نباشه.

 دالرای پلک روی هم فشرد، آرش سرش را پش برد و کنار گوشش نجوا کرد:
چه همون بگیر بخوابم  چه ی من بخون، این ب _این الالیی رو فقط برای ب

 واسش بس هست.
شده چون نور  شن  شید، نگاه متعجب و در عین حال رو سرش را که عقب ک

 رای؛ به نگاه و لبخندش عمق داد.دال
 _مواظب خودت باش.

شید و با عطوفت  شانه ی آرش ک سر ست آزادش را روی  دالرای بی حرف، د
 راهی اش کرد.

 شیفتگی اش با گذر ایام بیشتر می شد و دلهره اش بیشتر...
امیربهرام با دیدن آرش، از کنار همان مرد غریبه که حتی اسررمش را هم نمی 

 شد و خود را به برادرش رساند.دانست بلند 
 _آرش کجا بودی؟ واال دهنم کف افتاد بس که با همه حرف زدم.

 آرش قلیان های ردیف شده برای میهمانان را از نظر گذراند و گفت:
 _مردم داریت باألخره باید یه جا به درد ما بخوره.

شت شنیدن این جمله از زبان آرش، آن را پای تعریف گذا شه و گو امیربهرام با 
 ی لبش باال رفت.
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_زبونت به تعریف باز نمی شرره سررال به سررال، اینو یادگاری تو مغزم نگه می 
 دارم.

 آرش لبه ی کت را باال زد و دست در جیب شلوارش سراند.
 _اونی که باهاش حرف می زدی کیه؟ تو می شناسیش؟

 امیربهرام نگاهی زیرچشمی به آن سمت انداخت:
 فقط گفت سردار اون رو فرستاده و پسر رفیقش هست._نه واال نشناختمش، 

 آرش سر تکان داد و از او جدا شد.
شم او را  شاره ی چ شده بود و با ا شغول  همایون با قلیانی که روبرویش بود، م

 کنارش دعوت کرد.
 آرش به طرفش رفت و کنارش نشست:

 _خوبه این عادت بزرگون در تو ظهور کرده.
 ش بیرون فرستاد و پا روی پای انداخت:همایون دود را از بینی ا

_از اون چیزایی که من میلم می کشرره که نداری تو این خراب شررده، حداقل با 
 این خودم رو سرگرم می کنم.

_یکی دو ماه بیا این جا زندگی کن، از شررر کل عادت های مسررخره ت راحت 
 می شی.

 همایون با خنده ای گفت:
 اون آب شنگولی ها رو می زنم._اگه دستم رو بند می کنی قید همه 

 آرش سر چرخاند و با ریزبینی، چهره ی خندانش را از نظر گذراند:
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بل تر از االن؛ دسرررت  حاال خیلی ق تا  باره بودی،  گه مرد زن گرفتن دو _تو ا
 جنبونده بودی.

 همایون لوله ی قلیان را برگرداند و دست هایش را به دو سمت دراز کرد:
شو پیدا نکردم وگ شمم _مورد شه و تو چ رنه بدم نمیاد یکی بیاد که دندونگیر با

 اون قدی بزرگ باشه که بقیه رو نبینم.
 آرش جدی شد و گفت:

_فکرات که یک پول سرریاهم نمی ارزه ولی حرفی رو بی خود نمی زنی، چی 
 می خوای بهم بفهمونی؟

 همایون لبش را با زبان خیس کرد و تک سرفه ای کرد تا صدایش صاف شود.
 انش را از دو طرف پایین کشید و متفکر پرسید:دست

 _این جا دهاتی ها خیلی عقب مونده و ُاُمل هستن؟
 آرش با چهره ای شگفت زده به رفیقش زل زد.

 _این چه مدل سؤال پرسیدنه؟ به تو چه که مردم این جا چه مدل هستن!
 نفسش را بیرون داد و گفت:

و پیدا کرد و هوس بچه مچه ت _بین شون کسی پیدا می شه که بشه بهش رغبت
 سرش نباشه؟

 آرش آرام گفت:
 _پسر یه قلیون کشیدی یا توش تریاکم بود و گیجت کرده؟

 همایون پوزخند کمرنگی زد و گفت:
 _خیالت راحت، مغزم تمام و کمال سر جاشه.
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دو سرره نفر از پرسررتارای بیمارسررتان چشررمم رو گرفتن ولی با این عیبی که من 
 رفتم.دارم، سمت شون ن

 کی میاد زن مردی بشه که زور کمرش به یه بچه پس انداختنم نمی رسه؟!
 دو سه تایی که مامان پیشکش کرد، به درد یه شب می خوردن نه بیشتر.

 نگاهش را به آرش داد و در ادامه گفت:
_اگه اون یاسرر بی همه چیز سرر اون دختره ی خراب نمی زد ناکارم نمی کرد، 

 شتم.االن یه َگله بچه دا
از این َعَزب بودن کیفور نیسررتم ولی وقتی می دونم دل زن ها به نق و نوق بچه 

 بنده، مجبورم زبون به دهن بگیرم دنبالشم نباشم.
سر  سر  شجویی، میان همایون و یا آرش متأثر از آن دعوایی که اوایل دوران دان

دن شدختری القید در گرفت؛ که نتیجه اش بینی و سر شکسته ی یاسر و عقیم 
 همایون شد، حق را به او می داد.

 دستش را روی ران پای رفیقش گذاشت و فشرد:
_اگه یکی عین زنم این جا پیدا می شررد بی بر و برگشررت، واسررت جورش می 

 کردم که عروس خونه ت شه.
 ولی مردم این جا به همون جهالت پدر و مادرشون موندن.

چند هکتار زمین و کارگری  سخت می شه دنیاشون رو از این چراغ نفتی و اون
 عوض کرد.

 همایون آرام گفت:
 _اون دختر کلفت چی؟ اونم ِعینهو بقیه از دار دنیا عقب افتاده؟
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 آرش فشار دستش را بیشتر کرد و گفت:
 _از اون دختر بچه چشم بگیر، لقمه ی دهن تو نیست.

 همایون به چهره ی آرش زل زد:
 آدم راه میاد اگه مشکلت اونه._ازش خوشم اومده، بچه باشه بیشتر با 

 آرش دستش را برداشت و تنش را عقب برد:
_هجده سال اختالف سنی خیلی زیاده واسه فهم اون بچه، ولی مشکل اینه که 

 دلش پی یکی از کارگرامه و قراره دست شون رو تو دست هم بذارم.
 همایون با تعجب و دهانی باز گفت:
 ه مناسب زن شدنه؟_واسه من بچه ساله و واسه یکی دیگ

شکار  شده و  سبز  سیبیل  شت لبش دو پر  سره رو می گی که تازه پ نکنه اون پ
 بود؟

 آرش گفت:
 _رقیب بی شرمی م ل تو رو دیده که چشم از ناموسش بر نمی داری.

 اونا مال همین دیارن، خوب و بد زندگی شون م ل همه.
دنت بار پیک به پیک باال زیه بار کافیه مهمونای رنگ و وارنگ تو رو ببینه، دو 

 رو ببینه و همون جا از دم، جون از تنش بره.
همایون در فکر فرو رفت، دخترک شرریرین زبان هم حق دل دادن داشررت حتی 

 اگر عاشقش؛ پسری با سادگی جالل باشد.
 _از تو ده شمام دست خالی می رم، باز تو بگو دنبال گرم شدن تختم نرم.

 آرش گفت:
 این عالم، همه که یه رنگ نیستن. _این همه آدم تو
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به  لت  ته ولی تو چشررم و د یاری، واسرررت ریخ پایین تر ب توقع خودت رو 
 ظاهرشونه که دستت تا حاال تو پوست گردو مونده.

 همایون مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت:
 _اون دختره ورپریده االن چی داشت که می گی چشمم به ظاهر زن جماعته؟

سه شم  دیگه وا سرزندگیش خو سینه چاک ندادم، از  اون لباس چین دارش که 
 اومد.

 آرش از کنارش بلند شد و قبل از راست ایستادن، حرف آخرش را زد:
 _ترک عادت کن، مطمئنًا زن واست پیدا می شه.

 _من همینم َمرد.
آرش سری به تأسف تکان داد و رفت. به مطبخ سر زد و دستور کشیدن ناهار را 

 داد.
 سر پا ایستاده و به حرفش گوش دادند. همه

 ماه منیر هم با چشمانی خسته به او زل زده بود.
 آرش گفت:

 _از خانم خبر داری؟
 ماه منیر گفت:

 _رفتن تو اتاق تون، یه کاری داشتن.
 آرش گفت:

 _تو بهتره دستت رو بشوری، بعد از انداختن سفره؛ برو پیش خانم بمون.
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بلندی گفت که توسررط نیشررگون بازویش توسررط ماه منیر با ذوق چشررم آقای 
 مادرش، چهره اش در هم رفت و ساکت شد.

آرش به سررمت اتاق شرران رفت اما میان راه، حمیرا از او خواسررت سررری به 
 مادرش بزند که حال مساعدی ندارد.

باز کرد و ایراندخت  تاق مادرش رسررراند، در را  به ا با قدم هایی بلند خود را 
 ز کشیده بود.روبرویش بی حال درا

 _مامان چت شده؟
 ایراندخت با ضعف چشم باز کرد و گفت:

ستن  ش شه نه توان یک جا ن سه روزه حالم خرابه مادر، نه چیزی دلم می ک _دو 
 دارم.

 آرش نبضش را گرفت و پایین چشم هایش را چک کرد.
 _اگه تا امشب بهتر نشدی، فردا می برمت شهر.

 امید در باز خونه ی تو اومدن._نمی شه مادر، این همه مهمون به 
 آرش با اخم گفت:

 _اونو خودم تشخیص می دم که چه کاری بهتره.
 جون خانواده م و سالمتی شون واجب تره.

**** 
 _گفتم که پیدات می کنم هر کجا که بری روله جان! نگفتم؟

 قلبش از نبض افتاد و دلش پر تپش به لرز نشست.
بالیای طبیعی و غیر طبیعی اش بر فرق سرررش کسرری کره ی زمین را با تمام 

 کوبیده بود.
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در باورش نمی گنجید باز هم صدای نحس مردی را بشنود که از او زخم ها به 
 جان و دل داشت.

 باز هم صدای زخم خورده و خشکش را شنید:
_فکر کردی از شررهر و دیارت فرار کنی از دسررت هاکانم می تونی به جایی و 

 ببری؟مکانی و آدمی پناه 
صدا در آمده و بوی مرگ همه ی اطرافش را در  سرش به  همه ی ناقوس ها در 

 بر گرفته بود.
ضور او، چیز دیگری عایدش نمی  شیدنش هم جز هوای ک یف ح برای نفس ک

 شد.
 دستانش را روی سینه نشاند و آب دهانش را فرو برد.

 دی به سرم!_گفتم مال منی، به روم خندیدی و تا بهت نزدیک شدم؛ داس رو ز
 به خیالت جون از تنم رفت که راه کشیدی و رفتی؟

ستم ازت  شدی که د سته دور بزنه، اومدی زن خان  سی نتون هنوز هاکان رو ک
 کوتاه و دلم بی نصیب بمونه؟

 دالرای برگشت و چشم در چشم، با نفرتی عجیب لب زد:
 _االن تو خونه ی شوهر منی، این جا حریم و حرمت داره.

 خندی غلیظ زد:هاکان پوز
_اگه منم که تو رو االن راحت تر صرراحب می شررم و اون خان سررگ اخالقم 

 نمی تونه تو رو ازم بگیره.
 باالت زندگی مو دادم و یوکابد رو با خون پس فرستادم خونه ی باباش.
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شوهرت تو  شی یا کاری میکنم که تا زنده ای  صدا باهام راهی می  سر و  یا بی 
 ه چه به کنارت شب صبح کردن...!صورتت تفم نندازه، دیگ

دالرای با هر جمله می مرد، با هر واژه جان از تنش رخت بر می بسررت. لب 
 زد:

 _من زن یه مرد دیگه م، غیرت نداری ولی ناموس که داری.
 هاکان با دید زدن اطراف، گفت:

سه هاکان  شی، فقط االن اون عالقه رو بهت ندارم؛ ولی وا _می تونی زن منم ب
 تشنه ولش کردی هنوزم َقِد گوشت کبابی لذیذی.که 

 دالرای خشمگین شد و گفت:
شمنشه، پا تو  شم داره و د _خان می کشتت اگه بفهمه کسی که به ناموسش چ

 خونه ش گذاشته.
 هاکان قدمی سمتش برداشت و دالرای عقب رفت.

سرش  شم بهم برسونه. فعاًل که  ست ست بهم چپ نگاه کنه، می تونه د _اگه تون
 رم دو تا مهمونه و از زنش غافل شده.گ

 دالرای غرید:
شته ت می ارزه. حرمت مهمون به جا میاره، م ل  شرف ندا شش به  _خاک کف
شمت به زن و دختر مردم آبادی و ایل  ست که زنت بغلت می خوابید و چ تو نی

 بود.
 هاکان سرش را جلوتر کشید و در فاصله ی کمتری، گفت:

 میام و نه تو شب سر راحت رو بالش می ذاری. _با این حرفا نه من کوتاه
 باهام راه بیا تا کاری به کار شوهرت نداشته باشم وگرنه بد می بینی.
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شان، حواس هاکان را برای لحظه ای پرت  سر شت  دالرای با نگاه دوختن به پ
 کرد و گفت:

_من بدون اجازه ی شوهرم نه کاری می کنم، نه جایی می رم و نه حرفی با مرد 
 یبه دارم.غر

 هاکان گوشه ی ابرویش، کنار زخم را خاراند و با وقاحت گفت:
 _می دونه داشتم باهات یه شب به عیش می رسیدم که خراب شد؟

صدایی که  شان نداد و با  ضعف ن دلش ریخت از نگاه هرز رفته ی هاکان، اما 
 لرزشش را پنهان می کرد؛ گفت:

 م بوده رو می دونه._هر چی که در مورد من و گذشته ی سیاهم الز
منو با حرفای صد من یه غازت نترسون که شوهرم مرد تر از اینه که بخواد تو و 

 حرفات رو به من ترجیح بده.
لب دالرای چون  تاده بود و ق نار درگاه در ایسرر ند ک کل تنوم با آن هی کان  ها
گنجشررکی به این طرف و آن طرف می پرید و آشرریان پر امنیت آغوش آرش را 

 نمیافت.
هاکان دهان باز کرد تا جوابی بدهد اما برخورد چیزی به زمین، نگاه ترسیده ی 

 دالرای را به جایی میان راهرو کشاند.
 هاکان به تصور پیدا شدن سر و کله ی کسی، لعنتی گفت و از در خارج شد.

 قلبش به آشیان نرسیده، بی قرار تر به سینه کوبید.
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سخن گفتن او و هاکان ر صدای  سی  شد، خودش می مرد قبل اگر ک شنیده با ا 
از این که نگاهش را به چشررمان آرش بیندازد و شرررمنده ی غرور مردانه ی او 

 شود...
**** 

 آرش از سر شب متوجه بی تابی و به هم ریختگی دالرای شده بود.
 چند بار تصمیم گرفت علت را جویا شود اما به زمانی دیگر موکول کرد.

می زد و روند بهبود یا بدتر شدنش را بررسی می هر نیم ساعت به مادرش سر 
 کرد.

 حمیرا حواسش کاماًل به ایراندخت بود و شب را هم قرار بود کنارش بگذراند.
 همایون پس از صرف شام، بیرون از عمارت ماند و مدام در فکر بود.

 شاید حق با آرش بود که باید تغییری در اوضاع پیش رویش وضع کند.
 ببرید اتاق کارشون، با شما حرف دارن. _خان گفتن تشریف

 لبخندی روی لب همایون از این صدای رگه دار شده ی جوان، نشست.
 دم دیگری از هوای پاک آن جا گرفت و به سمت جالل چرخید.

شدن این  شم  شم در چ سر به زیری را به چ شد و  شیده  نگاه جالل به پایین ک
 ح داد.مرد که اختیار نگاهش را در دست نداشت، ترجی

 _چند سالته پسر جان؟
 _اون قدری که دیگه بچه حسابم نکنن.

صومت پیدا  شدار دهنده اش، ابروهای همایون را از این میزان خ لحن تیز و ه
 شدن؛ باال برد.

 _بعید می دونم بچه حساب شی، آرش خان که خیلی روت حساب باز کرده.
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نیدن تعریف همایون؛ نگاه مردد جالل میان زمین و آسررمان، مانده بود و با شرر
کمی خوشی در وجودش جوانه زد و ریشه ی غرور جوانی به پای دلش پیچک 

 وار راه گرفت.
_آقا لطف دارن به من، کسرری به رعیت اهمیت نمی ده ولی آقا سررری از سرررا 

 جدا دارن.
 همایون به او نزدیک شد و آرام اما مردانه گفت:

ورده رو من ازت قرار نیسررت _نترس َجوون، اونی رو که دلش به نامت سررندخ
 بگیرم.

اگه نگاه من به این و اون واسرررت هزار تا معنا داره، واسررره خودم هیچ معنایی 
 نداره.

جالل سرخ شد از این که حس و حالش ان قدر از منطق و عقلش پیشی گرفته 
 که او هم حسش را فهمیده است.

فرسررته، قول _به همین زودی ها خان شررما دو تا رو هم خونه ی خودتون می 
 نمی دم باشم اما اگه به هوای این جا اومدم؛ دو تا رقص فونگی واستون می رم.

 دستی سر شانه اش زد و رفت.
 جالل با خجالت، سر گرداند و مسیر رفتن همایون را از نظر گذراند.

 این مرد آن اندازه هم که تصور می کرد، نفرت انگیز نبود.
 خودش هم برگشت و وارد سرسرا شد.

در حال دو دو تا چهار تا کردن برای دسررت به کار شرردن و خانه سررازی بود که 
 صدایی شنید.
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به دو طرفش نگاهی انداخت اما در آن تاریکی چیزی ندید و قصررد رفتن کرد 
 اما باز هم صدا را شنید.

 آرام گفت:
 _کسی این جاست؟

نی ی_حتمًا هست که داره سه ساعت پیشت پیشت می کنم! کوری من رو نمی ب
 این گوشه؟

 جالل با شنیدن صدای ماه منیر به گوشه ی راهرو نگاه کرد و سایه ای دید.
 به همان سمت رفت و گفت:

 _تو این جا چی کار می کنی دختر؟
 ماه منیر غمزه ای آمد و گفت:

_اون مردک چی می گفت که سررراغش رفته بودی؟ نکنه داره خامت می کنه 
 ببرتت شهر؟

 توجه ماه منیر زد و گفت:جالل لبخندی از این 
 _نه من رو ببره شهر چی کارم کنه؟

 آقا گفت صداش بزنم، کارش داشت.
 ماه منیر چشم باریک کرد و با بی اعتمادی گفت:

 _همین؟
 _واال به قرآن همین بود، وگرنه من رو چه به این بشر؟

 ماه منیر خیالش که راحت شد، کمر صاف کرد و گفت:
 نه به وقتش جواب باید پس بدی._خدا کنه همین باشه وگر
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جالل از این یکدندگی ماه منیر و اصررراری که داشررت تا از ریز ماجرا سررر در 
 بیاورد، خنده اش گرفت اما به لبخندی اکتفا کرد.

 _گفت که آقا می خواد سر و سامونم بده.
 ماه منیر گفت:

 _این مردک گفت؟ اون از کجا می دونست؟
 با خودش زمزمه کرد:

 این قدر مهم شدیم که آقا از ما جلوی مهمونش بگه؟!_یعنی 
جالل که نمی خواسررت از بحث خودش و همایون حرفی بزند، فقط شررانه ای 

 باال انداخت و گفت:
 _مهم اینه که من و تو بریم سر خونه زندگی مون منم باید به فکر یه خونه باشم.

می زنم، اگه اون  _تو پولت کجا بود که خونه بسازی؟ بذار من با دالرای حرف
 به آقا بگه بهت کمک کنه؛ زودتر می تونی بسازیش.

 جالل اخم کرد و چون به غرورش برخورده بود، گفت:
نداری من باشررره، خودم بیشررتر کار می کنم و  _الزم نکرده خانم در جریان 

 دستمزدم بیشتر می شه.
 ذارم.یش بتو مسائل مردونه دخالت نکن و فقط منتظر باش با اجازه ی آقا پا پ

 ماه منیر دست به کمر زد و پچ پچ کرد:
 _تو هم که فقط قمپز میای، منم نگفتم مجانی پول کف دستت بذارن.

ستت پیش بیفته و دو تا خونه  ستون د بهت یه کار بهتر بدن که باهاش تا آخر تاب
 بسازی که دهن بابام بسته شه وگرنه هنوزم هر شب نقشه می کشه واسم.
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 جالل گفت:
من رو داری غم به دلت راه نده، مگه جالل ُمرده که تو رو گوشررت قربونی _تا 

 کنن و بدن دست اون پسره سیاه سوخته؟
سش را  شدن کله قند در دلش، پس بیفتد یا حوا ماه منیر مانده بود از ذوق آب 

 به اندرونی بدهد که مادرش او را با جالل نبیند و پوستش را دباغی نکند؟!
 دلم بهت خوشه که غیرت حالیته._دستت درد نکنه، 

پس واسررره یه کار بهتر به گوش خانم می زنم، خبرش رو یواشررکی بهت می 
 رسونم.

 جالل عرق پیشانی اش را پاک کرد و لبخندی به رویش زد.
شه. خوبیت نداره این جا  _برو تو زنونه، این جا ممکنه مرد غریبه از مهمونا رد 

 بمونی.
 ی او رفت و از راهرو خارج شد.ماه منیر در دل قربان صدقه 

 جالل هم به میهمان خانه رفت.
**** 

ست و الیار را که تازه بازی اش گرفته بود، روی پاهایش  ش سترن روی تخت ن ن
 نشاند و روسری از سرش در آورد.

 _مادر دور سرت بگرده پسرک شیرینم.
 بوسه هایش بی وقفه بر سر و صورت پسرش می نشست.

پاهایش را کش می آورد و خودش را بیشتر به سینه ی مادر  الیار با ذوق دست و
 می چسباند.

 امیربهرام کت را روی چوب رختی قرار داد و به ان دو چشم دوخت.
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 _نسترن من می رم یه سر به مامان بزنم.
 نسترن سر از روی شکم پسرش را برداشت و گفت:

 _منم بیام؟ دایه رو صدا بزن که بچه رو بهش بدم و بریم.
 نمی خواد بیای، خودم می رم و بر می گردم._

 _باشه هر طور صالو می دونی.
 امیربهرام نیشخندی زد و گفت:

_همیشرره این جوری حرف شررنوی داشررتی من یکی دیگه چیزی از خدا طلب 
 نمی کردم.

 نسترن چشم درشت کرد و گفت:
 _من ِکی رو حرفت، حرف آوردم که این بار دومم باشه؟

 با شیطنت گفت:امیربهرام آرام و 
 _پس بچه رو تا میام بخوابون، چند شب می شه که بهم خوب نرسیدی.

نسررترن نگاهی به الیار انداخت که سرراکت شررده بود، سرررش را باال آورد و 
 خصمانه غرید:

_اینم فهمیده ِکی باید زبون به دهن بگیره و به حرفای بابای بی حیاش گوش 
 می ترسم با دخترای ده بچرخه. بده، پسون فردا که بزرگ شد و قد کشید؛

 امیربهرام با خونسردی گفت:
 _تو از اون نترس، دل به حرف شوهرت بده.

 نسترن با حرآ گفت:
 _که این رو بزرگ نکرده، یکی دیگه تو دامنم بذاری؟
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 امیربهرام با شیطنت تک ابرویی باال انداخت و گفت:
 _مگه بده؟

 توجهی به نق زدن هایش نکرد.نسترن الیار را به سمت گهواره اش برد و 
 کنارش نشست و شروع به تکان دادنش داد:

_تو که ُنه ماه بچه رو این ور و اون ور نمی بری با خودت که االن شاخ شمشاد 
 جلو روم وایستادی و دلت یکی دیگه ش رو می خواد.

 امیربهرام هم راه را برگشت و کنار او نشست.
سمت دیگری رفت،  سترن که به  با لمس چانه؛ نگاهش را روی خود صورت ن

 گرداند:
 _مگه االن بیشتر از من، قربون صدقه ی پسرت نمی ری؟

 پس نخواستنت واسه چیه؟
 نسترن چانه اش را منقبض کرد و گفت:

_نگفتم نمی خوام، ولی یه کم این بچه بزرگ تر شررره و از پس خودش بربیاد، 
 بعد رو بعدی فکر کنیم.

 بار بیان و تربیت شون خوب نباشه.نمیخوام بچه هام بی سواد 
 امیربهرام دست میان موهایش کشید و گفت:

 _اصل خواستنم ولی سر جاشه پس تا میام بچه رو بخوابون.
 از پس زبونت بر نمیام و می گی رو حرفم نمیای.

 شما زن ها از دم با سیاست کاراتون رو پیش می برین.
 نسترن سقلمه ای به پهلوی شوهرش زد و گفت:

 باال سر بچه سر و صدا نکن، برو به عمه سر بزن و بیا._
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 امیربهرام سرش را کنار گوش نسترن برد و گفت:
_پس خودتم بی میل نیستی و سه ساعت از فلسفه ی سقراد واسم جمله سر 

 هم می کنی!
 نسترن هشدار دهنده نگاهش کرد و او با خنده بلند شد:

 _بخوابونش زن، میام.
 امیربهرام از اتاق، لبخندی زد و گهواره را تکان داد.نسترن با خارج شدن 

 زندگی شان روی خوبش را داشت و دلش راضی بود.
نه  خا مان  نانش، از میه ما یا در رختخواب رفتن میه یدن و  با خواب آرش هم 

 خارج شد و تمام تن خسته اش را کشید.
 _آرش اون بشر خیلی مرموزه، نیست؟

همایون که به دیواره ی اصلی ساختمان تکیه زده آرش سریع چرخید و با دیدن 
 بود و به آسمان چشم دوخته بود، گفت:

 _کدوم پسر؟
 همایون چشم از سو سو زدن و چشمک ستاره ها گرفت و به او زل زد:

_برات عجیب نیسررت اسررم کل مهمون ها رومی دونی ِاال اون که فقط می گه 
 پسر دوست فالن سرداِر؟!

 ی همایون شد، گفت:آرش که متوجه اشاره 
 _سعی کردم پاپی اش نشم ولی حواسم بهش بود.

 وسط بساد یه مدت غیبش زد ولی بعد برگشت.
 همایون تکیه اش را هم از دیوار گرفت:
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 _دیدم که رفت بیرون، اونم حواسش به همه خصوصًا تو بود.
سی که به قول خودش کلی راه کوبیده و  ساس باش، ک شتر ح به نظرم روش بی

؛ حتی زورش میاد یک کالم حرف بزنه و سرش تو الک  خودشه، یه َنمه اومده
 مشکوکه رفیق جان.

 آرش نگاهی به سمت آُغل انداخت که صدای گوسفندان به یک باره بلند شد.
 نوری دید و گفت:

 _کی تو آغل رفته این وقت شب؟
 همایون پاکت سیگار را از جیب کتش بیرون کشید و گفت:

 می خواست حکم تیر واسه من صادر کنه._همون پسره ست که 
 آرش با تعجب گفت:

 _کی؟ جالل رو می گی؟
حال آتش زدن  یدا کرد و در  یب دیگرش پ ندک طالیی رنگ را از ج مایون ف ه

 سیگار، گفت:
 _جالد روش بیشتر می شینه.

 آرش لبخندی زد و گفت:
دارن _مردم این جا سرواد درسرت و حسرابی ندارن، اما غیرت رو دیگه زیادی 

سه عبرت  شن و چیزی ازت حتی وا ست روش نذار که دیگ جوش می  پس د
 آیندگانم نمی ذارن.

 همایون تک خنده ای زد و پک عمیقی به سیگار زد.
 گوشه ی لبش را خاراند و گفت:
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_طوری بهش روحیه دادم که االن تو دلش تا حاال چند باری به شررب حجله 
 شم فکر کرده!

 آرش سری تکان داد و گفت:
_حرف مفت نزنی یه وقت، باید کم کم عروسی شونو راه بندازم که بتونم بیشتر 

 روشون حساب کنم.
 همایون سیگار را پایین کشد و گفت:

 _منم دقیقًا همین رو بهش گفتم که به فکر لباس دومادی باشه.
 اینو که شنید، بادش خالی شد و منم داخل ادم حساب کرد رعیتت!

 خندید و گفت:آرش به این اصطالو 
ستی  ست گوشه دیوار وای شب داره پس نیاز نی _بیا برو بخواب، این جا نگهبان 

 و کشیک بدی.
 همایون اشاره ای به سیگار نیمه زد و گفت:

 _این تموم بشه می رم، تو برو که یکی چشم انتظارته.
 چون نهایتش ُخر و پف مهمونات باشه که از من استقبال کنن.

 و سیگار را از دستش بیرون کشید. آرش روبرویش ایستاد
 روی زمین انداخت و با نوک کفش لگدمالش کرد:

 _هوای این جا تمیزه، نفس بکش که ریه ها و مجاری تنفسی ت تر و تازه شن.
 نمی خواد خر و پف بقیه رو بشنوی، برو همون اتاقی که بودی.

شت کمر او  ست پ شده بود، د قرار داد همایون که متوجه حرف کنایه وار آرش 
 و با خود همراهش کرد:
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سه تالفی کردنش ولی زنت از  سر من کینه می کنی و زمان می گیری وا _فقط 
 این اخالق گندت بی نصیب مونده.

 آرش گفت:
به دل بگیرم و تالفی  _چون کار اشررتباهی انجام نمی ده که بخوام ازش کینه 

 کنم.
سرت میاد و می شگی  خودت رو با اون قیاس نکن، تو عقل تو  ره؛ بودنش همی

 نیست.
 همایون کمی جلوتر رفت و گفت:

_منم یه روز تو همین حال و هوا خوش بودم ولی از من یکی که تو زرد از آب 
 در اومد.

 تو بچسب بهش که خدا سرت حسابی منت گذاشته.
 آرش حرفی نزد و همایون با گفتن شب بخیر وارد اتاق شد و در را بست.

 مسیرش را تغییر داد. او هم به سمت اتاق شان
 دالرای نه شام خورد و نه حتی قطره ای آب از گلویش پایین رفت.

 نمی دانست سر و کله ی آن مرد چگونه به این ده و خانه باز شده است.
سته  شت با قفل ب ماه منیر را هم خیلی وقت بود مرخص کرده بود اما در را از پ

 ن پیش رویش زنده نشود.بود تا دیگر چهره ی نفرت انگیز و کریه هاکا
سنگین بود که تاب  ضور او تلخی اش به اندازه ای  میان دل دل زدن هایش، ح

 رویارویی با همسرش را هم نداشت.
به آرش حقیقت را گفته بود اما اگر می دانسررت جزییات کمی بیشررتر از حدی 

 ست که برایش روایت شده، از عکس العملش می ترسید.
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ستند و ن ش ست بازگویی اش آن هم بعد از ازدواج، رخت در دلش می  می دان
 صحیح است یا جواب عکس می دهد و شوهرش از او زده می شود.

 با تکان دستگیره ی در، سرش با شتاب باال آمد.
 ضربان گرفتن قلبش به همه ی اندامش منتقل شد و دست هایش را مشت کرد.

 _دالرای تو اتاقی؟
 آوای گرم و مخملی بازگرداند...آخ که جان از تن رفته اش را این 

ستش را لرزان در جاقفلی وارد  شت د با عجله به طرف در رفت و کلید درون م
 کرد و سه دور چرخاند.

 کنار کشید تا در باز شود. آرش وارد شد و چشمش به کلید افتاد.
 _چرا در اتاق رو قفل کرده بودی؟

شد نگاه از در بگیرد و با دیدن  سلی ابری سکوت دالرای، باعث  شم های ع چ
 شده ی او؛ ابرو در هم کشید.

 در را بست و دست های دالرای را گرفت:
 _جان دل، چته؟ کسی اذیتت کرده؟ مزاحمت شده؟

صاعقه و رعد  شمانش، به  شرد و برق درد در چ ست های آرش را ف دالرای د
 نشست و صدای هق هقش در اتاق پیچید.
 را گرفت و تکان مالیمی داد:آرش دست هایش را رها کرد، شانه هایش 

سی باز تو جمع زنونه حرف  شده دختر؟ حالت که خوب بود، ک _دلی تو چت 
 و حدی ی راه انداخته؟

 دالرای به زور سرش را نیمچه تکانی داد و دل آرش بی قرار شد.
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 اگر کسی حرفی نزده پس حال دالرای چرا این بود؟
که من نمی فهمم چه خبر ب تا نگی چی شرررده  مدلی _دلی  وده و حالت چه 

 خوب می شه؟
 دالرای بینی اش را باال کشید و گفت:

 _چیزی نیست، چند ساعت نبودی منم تنها بودم.
 سعی کرد در هر صورت راستش را بگوید.

 حاال اگر نمی گفت که کدام وحشت گریبانگیر شده، شوهرش می رنجید؟
 _دلی مطمئن باشم چیزی غیر این نیست؟

 آرش دوخت، آرام لب زد: دالرای چشم به گردن
 _ترسیدم از این که نبودی، باعث شد حالم بد شه.

 آرش دستش را دور شانه ی دالرای حلقه کرد و گفت:
_مگه من رو فرسررتادن اجباری که بترسرری، ها؟ سرررت رو بگیر باال، امروز 

 درست و حسابی ندیدم چشمات رو.
 اد کرد.دالرای نگاهش را باال کشید و لبخند آرش، نفسش را آز

 _وقتی زندگی رو به راهه، تو چرا بیراهه می ری دختر؟
دالرای بغض نگفتنش را در سینه کشت. این مهربانی ها شرمنده ترش می کرد 

 و روی گفتن نداشت.
نه اش یخ  ند و نفس در سرری که رگ گردن این مرد بیرون نز فت  چه می گ از 

 نبندد؟!
 نداد.سرش را روی سینه ی آرش قرار داد و جوابی 

 بیراهه هم به این مرد ختم می شد.
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سیدنش ادامه نداد و دقایقی همان جا کنار در، دالرای را میان  سؤال پر آرش به 
 محبت های سرکشی که خساست سرشان نمی شد؛ غرق کرد و آرام...

 _بریم بخوابیم؟
 دالرای سرش را با تأخیر از سینه اش جدا کرد.

 _لباس عوض نمی کنی؟
 لباس رسمی که تنش را قاب گرفته بود، انداخت و گفت:آرش نگاهی به 

 _عوضش می کنم، بیا بهم لباس بده.
 حواس پرت کردنش هم مختص خود این مرد بود.
 لبخندی کوچک روی لبش نشست و آرش گفت:

شه باید فکر  شتر تو دل من جا باز می کنی تا اون جوری که همی _این مدلی بی
 سونم.دستمال تو جیبم باشم که دستت بر

 دالرای لبخندش را وسعت بخشید و عضالت در هم صورتش بیشتر کش آمد.
 _اگه زیاد باشه که دلت عادت می کنه و ازم خسته می شی.

 آرش دکمه های سر آستینش را باز کرد و نگاهش را به او داد:
 _هنوز محصوالت مون به ثمر ننشستن دختر جان.

س شد و بذار اینو من بهت بگم، وقتی که همه حوا صلواتی ها  ت پرت اون پدر
 از من غافل شدی.

 دالرای روسری اش را باز کرد و به سمت کمد رفت.
_من از تو هیچ وقت غافل نمی شررم، حتی اگه یه قشررون بچه دور و برمون رو 

 بگیرن.
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 آرش خندید و از پشت کمر دالرای را گرفت و از کمد فاصله اش داد.
 الن به فکر ترتیب دادن یه سربازخونه باشم._یه قشون؟ چند تا دقیقًا؟ بگو از ا

دالرای به سینه اش تکیه زد، همان گرمایش که به پوست تن او منتقل می شد؛ 
 یعنی یک کوه داری برای روزهای بی قراری ات...

 _دو تا از سرمونم زیادن.
 آرش یک دستش را دور او پیچیدو دست دیگرش را به کمر زد:

 ؟ اونا رو که خودم حریفم._از دو تا یه قشون می سازی
 سرش را نزدیک برد و آرام گفت:

 _تو زن باش، من واست مرد می مونم.
 بچه هاتم چه یکی و چه ده تا، راهی رو می رم که پدرم واسه خودم رفت.

دالرای خودش را از آرش جدا کرد و لباسی به دستش داد که پیراهن و شلوارش 
 را عوض کند.

سوی هاکان زودتر از آرش روی تخت  سمت و  ست و فکرش را از رفتن به  ش ن
 و حضورش در این عمارت، دور کرد.

 آرش لباسش را عوض کرد و سوعتش را از مچ باز کرد و روی میز قرار داد.
 _می خوام به همین زودی ها یه فکری واسه ماه منیر و جالل بکنم.
 قم سخنشدالرای با حیرتی آمیخته به شادی چهره ی آرش را برای صحت و س

 کاوید:
 _چی شد یاد اونا افتادی؟

 آرش تنه اش را روی تخت رها کرد و دالرای را سمت خود کشاند:
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_دختِر انگاری فرق نمی کنه لباس رعیت تنش باشه یا رزبفت، تو چشم اومده 
 و خواستار پیدا کرده.

 دالرای سرش را روی بازوی آرش جابجا کرد تا به چهره اش دید داشته باشد.
 نی از مهمونا کسی پیدا شده که دست رو ماه منیر بذاره؟_یع

 آرش دست روی پلک هایش گذاشت و گفت:
 _آره.

نداد و پتو را روی تن  مه  مه ای حرف زدنش را دیگر از َبر بود، ادا تک کل
 خودشان باالتر کشید.

 _ماه منیر عروس بشه از این جا می ره.
 اتاق بسازه. _نمی ره، همین جا تو حیاد پشتی می گم دو تا

 هم خودشون امنیت دارن، هم خیالم از بابت زن و بچه م راحته.
 شاپرکی در دلش تکان تکان خورد و راه پریدن در پیش گرفت.

دیگر از لرز خبری نبود، این شررانه ها که باشررند؛ بال به چه کارش می آید و 
 پرواز به کجا، چاره سازش می شود؟
 نیام؟_آرش فردا می شه من دیدن مسابقه 

 آرش دست از روی چشم هایش برداشت و به پهلو چرخید:
 _چرا نباشی؟ مسابقه ی من رو نمی خوای ببینی؟

 دالرای لبی تر کرد و گفت:
 _خواستن که می خوام ولی تو جمع مهمونات غریبگی می کنم.

 _من که هستم، رو یاقوتم که نشسته باشم همه فکرم این طرِف َپرچینه.
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 نکرد و آرش سکوت را پای موافقتش گذاشت. دالرای دیگر اصرار
 ب*و*س*ه ای روی موهایش نشاند و پلک بست.

**** 
 _معصومه این نون کجا موند؟ مگه رقیه نپخته شون؟

 معصومه چاقو در هر بشقاب قرار داد، کره محلی را برداشت و گفت:
_تنور آخرشرم داشرت تموم می شرد، م ل این که دیشرب یادشرون رفته چوب 

 کنار تنور بذارن.واسش 
 حکیمه سری تکان داد و چادرش را محکم تر به کمر گره زد:

_بیا برو اون دختر سررر به هوا رو پیداش کن، فقط ول می چرخه که باد به کله 
 ش بخوره ولی مغزش داره پوک می شه.

 معصومه گوشه ی روسری اش را جلوی دهانش گرفت و ریز خندید.
رفتن کرد که رقیه با مجمع پر از نان به مطبخ پا  کره را همان جا رها کرد و قصد

 گذاشت.
 _خدا ازشون نگذره که من به خاطرشون امروز سوختم.

 حکیمه به چهره ی سرخ رقیه نگاه کرد و گفت:
 _خسته نباشی.

 رقیه در ادامه ی غر زدن هایش گفت:
_سررالمت باشرری، از کت و کول افتادم. شررب یکی بیاد شررونه هام رو بماله، 

ست شکم  بی سه  سرم گیج رفت و نزدیک بود وا شن کردم؛ یه بارم  بار آتیش رو
 بقیه، من با سر تو آتیش بیفتم.

 حکیمه پنیر و کره را در بشقاب ها به میزان قرار داد و به معصومه گفت:



wWw.Roman4u.iR  704 

 

 _صد رحمت به اون، تو چرا این جا وایستادی و ما رو وجب می کنی؟
 مونا رو ندادیم.برو صداش بزن، ظهر شد و هنوز ناشتای مه

شید  شد و به لبه ی درگاِه مطبخ پایش گیر کرد و حکیمه پوفی ک صومه هول  مع
 و خدا را صدا زد تا صبرش دهد.

تا دیگه اضرررافه نمی کنه که کارا زودتر  نداره، چرا دو  یا  قا که کم از مال دن _آ
 سامون بگیره؟
 حکیمه گفت:

 کنن که پس فردا شر نشه._آقا نمی خوان پای هر کسی رو به این عمارت وا 
باید حواسررش به مالشررم باشرره وگرنه دو بار دنبالش رو نگیره، دیگه مالی تو 

 دستش نمی مونه.
 رقیه نان ها را کناری روی سفره چید تا سردتر شوند.

 _راست که می گی.
 آرش در راهرو امیربهرام را دید و پرسید:

 د._مامان کجاست؟ رفتم بهش سر بزنم که تو اتاقش نبو
 امیربهرام گفت:

 _با نسترن رفتن که صبحانه بخورن، سرحال تر شده بود. منم کمک کردم بره.
_خوبه، مهمونا صرربحونه که خوردن؛ بهم خبرش رو بده که تا قبل ظهر ببریم 

 شون دشت.
 _باشه مگه تو نمیای چیزی بخوری؟
 آرش نه گفت و از کنارش عبور کرد.
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 جوانه زده بود.فکرش مشغول شده بود و شک در دلش 
 به سمت اتاق همایون رفت و بی در زدن، در را باز کرد.

 _همایون؟
همایون که غرق خواب بود، با صررردای ارامش تکان نخورد و او مجبور شرررد 

 بلندتر صدایش بزند.
 از جا پرید و گفت:

 _چیه؟ چی شده؟ سیل اومده یا زلزله؟
 آرش گفت:

 م دشت واسه مسابقه._نه صبح شده پاشو یه چیزی بخور که می ری
 همایون خود را روی تخت پرت کرد و گفت:

که  پاره کردی  ها چرت من رو  ندیده  تت کنم، م ل این خیر  یاد لعن _دلم نم
 صبحانه بخورم؟

 هر کی ندونه، فکر می کنه زنتم که طاقت خواب من رو نداری!
 آرش چهره ی منزجری به خود گرفت و گفت:

 ی ُمستفیضت می کنم._دهن من رو وا نکن که اول صبح
 همایون اون پسر غریبه بهت فقط گفت پسر دوست سردار هست؟

 همایون افکار به هم ریخته اش را منظم کرد و گفت:
 _کدوم پسِر؟ همون مشکوکه؟

 _آره همون.
همایون خواست بگوید همین را گفت اما بیشتر به جمالت رد و بدل شده فکر 

 کرد و گفت:
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حرف پیش کشید و گفت اون کیه خان داره باهاش _نه، اولش از اسب سواری 
 مسابقه می ده.

گفتم زنشرره، اونم گفت پس زن غریب گرفتی چون زنت از لباسررای شررهر اونا 
 پوشیده.

شده بود؛ به آن مرد مرموز فکر کرد و چیزی  صبح، بی خواب  آرش که حوالی 
در دلش نقش بسرررت که خواب را از چشررمانش ربود و این چند سررراعت را 

 خوری کرد تا بتواند سراغ همایون بیاید و مطمئن شود.خود
_حاال چی شررد مهم شررد واسررت؟ نفوذ کالمم روت انقدر زیاد بود و خبر 

 نداشتم؟
آرش چند قدمی به چپ و راسررت رفت، دسررت روی پیشررانی اش کشررید و 

 همایون کالفه شد:
 _اومدی بیدارم کردی که رژه بری براندازت کنم؟

 که نشونی ازش دستم بیاد._دنبال راهی می گردم 
ست رو  شهر، می تونی از خوابت یه امروز دل بکنی و حوا همایون من می رم 

 بدی به این جا؟
 همایون از حالت شوخ بودنش جدا شد و گفت:

_آرش دنبال چی می گردی در موردش؟ اگه شک بی مورد باشه، اعتبار خودت 
 پیش مهمونت زیر سؤال می ره.

 آرش برگشت و گفت:
 _اگه درست باشه چی؟
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 _به چیه اون آدم شک کردی؟
 _به همشهری بودنش با زنم.

 همایون جدی تر شد، پرسید:
 _مشکلی هست این وسط؟

 گیریم شهر و ده شون یکی باشه، آشناست؟
 خب اونم باشه، باز ربطش به زنت؟

 آرش اخم در هم کشید و گفت:
از چشمم گرفته، _ربطش شخصیه ولی من واسه همون اگر و شاید که خواب 

 می خوام برم شهر و یه تلفن به سردار بکنم.
می تونم روت حساب کنم همایون؟ بخصوآ میخوام حواست چهارچشمی 

 به زنم باشه که کسی دور و َبرش نپلکه حتی یک لحظه.
همایون گیج شرررده بود اما مطمئن بود دیگر خوابی به چشررمانش نمانده که 

 وی ته ریش تازه در آمده اش کشید و گفت:بخواهد به آن ادامه دهد، دستی ر
 _حواسم هست، فقط چطوری باید مواظب زنت باشم؟

 پشت در اتاق تون کشیک بکشم؟
 آرش کمی فکر کرد و گفت:

 _بهش می گم دارم می رم شهر و حواس تو بهش هست.
به حرف گوش می ده و از اتاق نمیاد بیرون، ولی اگه کاری داشت؛ جای دوری 

 ت کنه.نباش که پیدا
 _بهش بگو تو اتاق می مونم، فوقش تو محوطه پیدام می کنه.

 _باشه پس من می رم، دستت درد نکنه.
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 آرش رفت و همایون دست از تخت و خواب کشید.
 دست و صورتش را شست و لباس مناسبی پوشید.

سینی صبحانه اش را معصومه به اتاقش آورد و او لبخند محوی از فرار ماه منیر 
 زد.

صدای پاها می  لقمه شت و لحظه ای گوش به راهرو و  ای در دهانش می گذا
 داد.

لقمه های آخرش بود که چای را به دسرررت گرفت و یک باره تمامش را سررر 
 کشید.

صدا بزند، در را باز کرد و کمی جلوتر؛  سی را  سینی ک شد تا برای بردن  بلند 
یسررتاده و با مردی درشرررت هیکل را دید که پشرررت در اتاق آرش و ماه منیر ا

 دستگیره بازی می کند.
شخص  صدایش جلوتر از خودش به  سمت رفت.  در را کامل باز کرد و به آن 

 رسید:
 _کجا جناب؟

 هاکان جا خورد اما خونسردی اش را حفظ کرد، برگشت و گفت:
 _با خان کار داشتم، گفتن این جا اتاق کارشه.

 کند، گفت:همایون کمی سکوت کرد تا خشم و هیجانش را کنترل 
 _اشتباه به عرض تون رسوندن، شایدم اشتباهی راه شما این سمت کج شده.

 صدای جیپ اون قدری بلند بود که همه فهمیدن خان نیست.
 هاکان عقب گرد کرد و گفت:
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 _نمی دونستم خان نیست، پس می رم بعد که اومد؛ بر می گردم.
 همایون به اجبار لبخندی روی لبش نشاند و گفت:

 المت._به س
 مشکوک بودنش ذهن او را بیشتر به هم ریخت.

 تقه ای به در زد:
 _گمشو از این جا.

سرحال نبود و اگر مخاطبش مرد  صدای دالرای  ست همایون روی در ماند.  د
 قبلی بود، پس باید بیشتر به او توجه کند.

 _دالرای خانم، منم همایون.
ضه قفل  کرده بود؛ هر آن منتظر هاکان دالرای که بعد از رفتن آرش، در را دو َقب

 بود که پیدایش شود و سقش چه سیاه بود که صدایش را شنیده بود.
صدای همایون؛  شنیدن  شی گرفت اما با  شنیدن دو مرتبه در زدن، زبانش پی با 

 نفس راحتی کشید.
_دالرای خانم خوبی؟ یه صرردا بزن که خیالم راحت بشرره، وگرنه آرش زنده م 

 نمی ذاره.
 ک چشمش را با کناره ی دست گرفت و به سمت در رفت.دالرای اش

 قفل باز شد و با احتیاد در را باز کرد.
 آرام گفت:

 _سالم.
 همایون مهربان پرسید:

 _سالم، خوبی؟
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 _ممنونم.
 نیشخندی زد و گفت:

 _اون فحش رو که به من ندادی، نه؟
 دالرای خجالت زده سرش را پایین انداخت و گفت:

 _نه، ببخشید.
 همایون جوابی نداده بود که صدایی پشت سرشان هوشیارشان کرد: هنوز

 _من به پسرم می گم زنت، نانجیبه ولی کو گوش شنوا...!
دالرای سررر تا به پا یخ زد و در انجماد جمله ی شرررم آور ایراندخت، آن هم 
جلوی دوسررت صررمیمی شرروهرش که برای او غریبه ای بیش نبود؛ رنگ از 

 رویش پرید.
سر برگرداند  همایون با ضای خالی میان دو ابرویش را پر کرده بود،  اخمی که ف

 و چشم در چشم ایراندخت گفت:
_سالم خانم، این جا سطح فکر خیلی باال نیست ولی شما خان زاده و رنگ به 
با دو کالم حرف زدن اونم خیلی  که  یده  یدین؛ ازتون بع مدل زندگی د رنگ 

 ون و رفیقش رو قضاوت کنید.محترمانه، این جوری عروس پسر بزرگ ت
 ایراندخت کمی بر خشم و تیزی زبانش فائق آمد و گفت:

 _من به شما جسارت نکردم پسر جان.
 نگاهش به دالرای افتاد که فقط نیمی از صورتش بیرون بود.

_عروسررم باید این چیزا رو رعایت کنه که وقتی شرروهر باال سرررش نیسررت، 
 رفتارش نجابت داشته باشه.
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 یان حرفش آمد و گفت:همایون م
 _که منم چیزی جز این از زن خان ندیدم.

دالرای که از این حمایت، رنگ و رخش کمی باز شرررد؛ ناراحتی اش از این 
 زبون و خار شدن را پشت پلک هایش پنهان کرد.

آن قدر پوسررت کلفت کرده بود که بتواند تاب درشررت و نادرسررت شررنیدن را 
ش سردی بیاورد اما پیش روی غریبه ای آ ست و عرق  ش شرمی به جانش ن نا، 

 روی تیره ی کمرش نشست که فقط توانست از او چشم بگیرد.
همایون که متوجه خصررومت ایراندخت نسرربت به دالرای شررده بود، در کمال 
آرامش میانه را در دست گرفت تا نه حساسیتی زاییده شود و نه توهین و تهمتی 

 به دامن این زن بنشیند.
این جا هستم، به سفارش خود آرش هست که گفت تو نبودش _اگه دیدین من 

 حواسم به زنش باشه که کسی اذیتش نکنه و مشکلی واسش پیش نیاد.
 منم فقط اومدم مطمئن شم که مشکلی ندارن و به چیزی نیاز ندارن.

از همصحبتی با شما خرسند شدم، با اجازه تون یه گشتی تو محوطه و باغ می 
 زنم.

 نزد و با سر تکان دادن، از کنارشان عبور کرد و رفت.ایراندخت حرفی 
 دالرای به آرامی گفت:

 _ببخشید...
 همایون سرش را چرخاند و به چهره ی ُمعذب او چشم دوخت.

زیبا بود و فکرش سررمت لبخندهای گاه و بیگاه آرش رفت که به واقع آرام تر 
 شده بود.
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 من باب شوخی و مزاو صدایش را پایین آورد و گفت:
_همین که تحت تأثیرت، اون شوهر بی اخالقت االن آدمیت به خرج می ده و 

 مالیم تر حرف می زنه؛ من کالهم رو باال می ندازم.
 دالرای لبخند بی رنگی زد و لب پایینی اش را کمی با زبان تر کرد:

 _ممنون که ازم دفاع کردین.
 همایون به همان الک بی خیالی اش رفت و گفت:

ردم، راسررتش رو گفتم. اگه گاهی به جای سررکوت کردن که اونم _من دفاع نک
فاع کنی شرروهرت  یه، از خودت د یک و بزرگتر خاطر احترام کوچ به  مًا  حت

 ناراحت نمی شه.
 دالرای لبخند تلخی زد و گفت:

سری رعیت بودن منه، این که خون خان جماعت رنگیه و از ما  صدقه  _اینا از 
 تلخ و بی رنگ.

 که به روم نمیاره ولی همه م ل اون فکر نمی کنن. آرش جدای همه ست
همایون سرررش را به پشررت سررر گرداند و خلوتی راهرو، ترغیبش کرد جمله ی 

 دیگری بگوید:
 _اونی که از دماغ فیل افتاده و منم منم زیاد می کنه، همون مترسک وسط باغه.

 اونی که بی ادعا تره، نجیب تر و اصیل تره.
 هایی ترین بخش قلبش...دو الله شکفت در انت

 یکی جان می گرفت و دیگری جان می بخشید.
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ناسررور می  بت روی زخم  بان می زد و دیگری مرهمی از مح یکی زخم ز
 گذاشت.

 _برو تو اتاقت تا من برم اون دختره ی زبون دراز گیس بریده رو پیدا کنم.
 می فرستمش که حوصله ت سر نره.

ستخونای فکش تکون می  سیده َلقوه بس که این ا سم به پیری نر خوره، می تر
 بگیره.

سیده، به آن دختر  سیده و نر دالرای به لحن همایون خنده اش گرفت که همه ر
 بند می کردند.

صحبتی  شرد که لبخندی عمیق تر نزند و دلش از این هم دو لبش را روی هم ف
 با غریبه، مکدر نشود.

سوده کرد، به ب شدن در خیال آ سته  شی به اطراف و همایون که از ب سرک هانه ی 
 پیدا کردن ماه منیر؛ چشم چرخاند تا بتواند اثری از آن مرد ناجور پیدا کند.

 به دلش بد آمده بود و نمی دانست نگران چیست.
پاکت سرریگار را از جیب بیرون کشررید و به دنبال فندک، زوایای لباسررش را 

 وارسی می کرد که فندکی روبروی سیگارش قرار گرفت.
 ا تأخیر پیش رفت و سیگار را به آتش کشید.سرش ب

هنوز دسررت مرد عقب نرفته بود که اسررمی حک شررده روی بخش فلزی فندک 
 توجهش را جلب کرد:

 _باید چیز گرونی باشه.
 هاکان فندک را عقب کشید و در جیبش فرو برد.
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سفندی زل زد که  ستاد و به گله ی گو صله ای کم، کنار همایون ای ست با فا در
 و جعفر در حال بیرون راندن شان از آغل بودند.محمود 

 _نگفتم که ندار و بی مایه م که از دیدن یه فندک تعجب کردی.
 همایون پوکی به سیگار زد و فیلتر بیشتر سوخت:

_شاید تصورم این بود که پسر رفیق یه آشنا که به این خانواده وصله، چطور از 
 اسه یه مسابقه...!زندگیش زده و تا این جا اومده اونم فقط و

 هاکان که متوجه زیرکی این مرد شده بود، گفت:
ستگی  شم ببندم و بی خ سیر چ ست که کل م _علت اومدنم اون قدری مهم ه

 بیام، ولی این چیزیه که بین من و خان این جاست.
همایون فیلتر نیمه سرروخته را زیر پا اندخت و فشررار پایش بیش از حد بود اما 

 آرام گفت:
صل  _اگه بین ست پس بهتره بین خودتون حل و ف ساب و کتابی ه تو و آرش ح

 شه.
تنه اش را چرخاند و چشررم های طوفانی اش را به نگاه زخمی هاکان دوخت و 

 لب زد:
_پای زنش رو وسررط نکش که اون موقع پیش تر از آرش، منم که گردنت رو 

 خورد می کنم.
ستفهام باال انداخت و  سمت مطبخ کج ابروهایش را به معنای ا سیرش را به  م

 کرد.
 شاید دیدن آن دخترک شیطان، آبی روی آتش غضبش می شد.
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آن قدر با این و آن سرش را گرم کرده بود که نگاه پاک و ناپاک را می توانست به 
 چشم بر هم زدنی تشخیص دهد.

 با ورودش، توجه جلب کرد و دست از کار کشیدن شان را دید:
 ن خان هست، کجاست؟_اون دختر که ندیمه ی ز

گاه  حکیمه که اسررم دخترش را از زبان همایون شررنید، اخمی مادرانه ناخودآ
 روی چهره نشاند و خشک گفت:

 _کاری از دخترم سر زده آقا؟
مادریت اش را به چشررم کشررید و نگاهش را به زمین دوخت که نگاه تلخش را 

 میهمان خان نبیند.
 تر را با مادرش به قیاس نشست.همایون به حکیمه زل زد و چهره ی آن دخ

 از او کار که سر زده بود اما رسیدنش دیگر به او دیر و دور بود.
ته دل مردانه اش را کمی قلقلک داده بود اما آن قدری جدی نبود که بخواهد 

 رویش پافشاری کند.
 _نه ولی خانم کارش داره، من اون جا بودم و گفتم صداش می زنم بره.

نرفتن دخترش، لبخندی روی گونه های گوشتی اش نقش با حس خنکای خطا 
 بست و گفت:

_رفته سراغ بره های تو آغل، صبح تا شب باهاشون بزرگ شده ولی عین ندیده 
 ها بهشون می رسه.

 االن می گم یکی بره صداش بزنه.
 همایون با حفظ جدیت اش گفت:

 .فرستمش_به کارتون برسین، خودم می رم پیداش می کنم و اتاق خانم می 
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 حکیمه ناچار سری تکان داد و همایون راه آمده را برگشت.
به  تاده و  بدون هیچ گونه تغییری ایسرر حل قبلی  مان م که ه کان  ها با دیدن 

 روبرویش زل زده، نفسی از سینه بیرون داد و به سمت آغل رفت.
 در چوبی آغل کمی برای او و قد بلندش کوتاه بود.

 کرد.در را عقب راند و سرش را خم 
با ورودش، تعداد زیادی بره ی کوچک و بزرگ دید که در حال تکاپو بودند و 
میان شرران؛ ماه منیر دو بره ی کوچک را زیر بغل زده و با آن ها در حال گفتگو 

 بود.
شد که دلش برای جوانکی تپیدن  شده با شت این دختر آن قدر بزرگ  شک دا

 گرفته و هوای عاشقی به سر داشته باشد.
یر که صرردای لوالی فلزی در را شررنید، سرررش را باال گرفت و با دیدن ماه من

 همایون دو دستش شل شد و بره ها از آغوشش فاصله گرفتند.
شونم تو راحت  ستن ِاال تو، از زن خان و بقیه  شغول یه کاری ه _همه این جا م

 تری.
می ماه منیر که همایون را می دید، اول گره روسررری اش را زیر چانه محکم تر 

 کرد و اخم پیوند ابروانش را زینت می داد:
شکل  شتم که انجام بدم ولی اگه من از اونا راحت ترم، پس چرا بو پ _کاری ندا

 گرفتم و لباس اعیونی تنم نیست؟!
در عجب بود که چطور این زبان سرررخش جلوی آرش، سررر سرربزش را به باد 

 نداده بود؟!
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 فروشه._عوضش زبونت سر تا پاشون رو می خره و می 
 ماه منیر پشت لباسش را از یونجه و علف پاک کرد و ایستاد.

 باورش نمی شد خوشی این چند لحظه اش را او با حضورش بگیرد.
 به سمت همایون رفت و محل خروج پشت هیکل او پنهان شده بود:

 _می خوام رد شم.
 همایون ناغافل پرسید:

 ی؟_تو می فهمی دوست داشتن چیه که تو فکر عروس شدن
دهانش باز ماند، نمی دانسررت او دارد زیر زبان می کشررد یا از تنهایی اش می 

 خواهد سوفاستفاده کند.
شه  سر و اندی ست وقتی نمی دانی حریف چه در  سخگو نی شه پا زبان که همی

 دارد.
 نفسش را به همراه آب دهانش فرو برد و گفت:

 _می خوام رد شم آقا.
 بخند درد آوری زد و گفت:آقا گفتنش که لرز داشت و همایون ل

_کاریت ندارم که هول َوِرت داشررت، ترگل ورگل ریختن تو شررهر؛ فقط سررؤال 
 پرسیدم.

 خودش را با یک قدم کنار کشید و آرام گفت:
 _برو...

چون غزالی تیز پا که از چنگال ببری درنده خو می گریزد، از آغل بیرون رفت و 
 دل همایون بیشتر جمع شد.
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بال بره ی کوچکی نزد به دن گار  ید و ان چه ی شررلوارش را بو می کشرر پا یک 
 مادرش، به او رسیده بود.

 لب زد:
_مادر توأم اگه این جا بود ازم فرار می کرد، کاًل اون جنس یکی م ل تو رو می 

 خوان که من رو پس می زنن...
شتش  ست و نوک انگ ش زبان بره ی کوچک بیرون بود، همایون روی دو پایش ن

 ه رساند.را به زبان بر
 ذوق بره با مکیدن انگشتش، او را به خنده انداخت.

 دستی روی سر بره کشید و از جا بلند شد.
 از آغل خارج شد و نگاه تیز و سیاه هاکان را دید.

 به روی خودش نیاورد و در را پشت سر چفت کرد تا بره ای از آن بیرون نیاید.
شتن دو زین، از کنارش عبو ست دا سی با در د سالمی پدرانه مش مو ر کرد و 

 داد.
 همایون هم جوابی داد و ترجیح داد تا رسیدن آرش، به اتاقش بازگردد.

هاکان که با تمام حسرراب و کتاب هایش، نتوانسررته بود فرصررتی دیگر برای 
ترساندن دالرای و تهدیدش؛ به دست آورد، در فکر راهی بود که ریسکش باال 

 بود اما...
ستانی  ستانش را ماه منیر که با د عرق کرده خود را به در اتاق رسانده بود کف د

 به پاچینی که پایش بود چسباند تا خیسی اش کم شود.
 دستگیره را پایین کشید اما در باز نشد. به خیال سر کار رفتنش، غر زد:
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 _مرتیکه ی بی حیا، من رو مسخره کرده.
ند و بازش دالرای با شررنیدن صرردای ماه منیر به سررمت در رفت، کلید چرخا

 کرد.
 ماه منیر نیامده پرسید:

 _این مهمون آقا کی قراره بره؟
 دالرای ابروهای نازک و کشیده اش را باال فرستاد و گفت:

 _سالم ماه منیر خانم.
 ماه منیر در را بست و نیشخندی از سر پررویی زد:

 _سالم خانم جان.
 خند گفت:دالرای نیشگونی دوستانه از بازوی ماه منیر گرفت و با لب

 _درد و بالی خانم جان، چه کار به مهمون خان داری دختر؟
 ماه منیر لب و لوچه اش را کج کرد و گفت:

شماش زیر و روی تنت رو  _مهمون آقا با من کار داره نه من با اون مردک که چ
 در میاره!

 دالرای روی فرش نشست و او را هم دعوت به نشستن کرد، گفت:
ستخون مردم  شین و ا سوزون با غیبت کردن و تهمت زدن، من بدی از _ب رو ن

 بنده ی خدا ندیدم.
ماه منیر هم کنارش نشست و از جیب کوچک لباسش چند دانه عناب درشت 

 و تازه در آورد.
 جلوی دالرای گرفت و گفت:



wWw.Roman4u.iR  720 

 

_اگه بدی ندیدی پس چرا در اتاق بست و قفل بود؟ آدم از جونش می ترسه دو 
 قدم سمتت میاد.

 دانه ای عناب برداشت و در دهان گذاشت.دالرای 
 در حال خوردنش گفت:

 _بستنش ربطی به اون نداشت، خان که نیست و تنهام؛ خوف َبَرم می داره.
 ماه منیر با چشم های در آمده عنابی درشت در دهانش چپاند و گفت:

که  له  تا بیغو یا برو اون دو  باغ بزرگ، خوف َبرت می داره؟ ب نه  _تو این خو
 د و مادرش زندگی می کنن رو ببین.محمو

 من که هر جا پیدام می شه، اون ورا نمی رم؛ می گن جن داره.
موهای تن دالرای راست شد و روی دست ماه منیر ضربه ای زد تا به سخنش 

 ادامه ندهد.
 در حال بگو و بخند بودند و چقدر ممنون همایون بود که ماه منیر را فرستاد.

شین، میان ستی خود را به  صدای بوق ما شد و دالرای با ج شنیده  شان  حرف 
 پنجره ی اتاق رساند.

 هیبت آرش، قندها در دل رنجورش آب می کرد.
ضعفش را  شید که  شید و لبش را به زیر دندان ک شمش جو شه ی چ شک گو ا

 کسی نبیند.
 از آبرویش می ترسید، قدم های مردش را می شمرد تا به او برسد.

 و هاکان را دید که چشم به پنجره دوخته بود.نگاهش به ایوان افتاد 
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خوشی اش مدام م ال زهر می شد و کاش مسابقه ای به راه نبود و دلی به ترس 
 نمی نشست.

به حرف کشرروندن  قه  که فقط واسررره دو دقی که من رو  _می گم دالرای، تو 
 میخواستی، می رم که االن آقا میاد.

حاال خو بدبختم الل می شررره،  نار و چوب گردو جلوش این زبون  به ترکه ا
 دستش نیست وگرنه روزی چند تا پاچین باید عوض می کردم!

 دالرای پرده را کشید و ته مانده ی عناب را قورت داد و هسته را در آورد.
 ماه منیر که این حرکت دالرای را دید، ایشی کرد و گفت:

 یش._یه بار با هسته ش بخور، انقد خوشت میاد که دیگه دور نمی نداز
دالرای چشررم های از حدقه در آمده اش را سررمت او چرخاند و مردمک در 

 کاسه ی آن تاب داد:
 _دختر جان معده ت درد نمی گیره؟

 ماه منیر به سمت در رفت و گفت:
 _سنگم توش بندازی خودش حل می شه، این که دیگه یه م قالم نیست.

ستش ر سته ی مانده در د سری تکان داد و ه سطل زباله ی دالرای برایش  ا در 
 کوچک کنج اتاق انداخت.

 لحظه ها را یکی دو تا جلوتر می شمرد تا رسیدن آرش دلش را قرآ کند.
های  ما هرم نفس  ته ا یدن را گرف جال نفس کشرر که م نابی دور گردنش بود  ط

 مردش دست نجاتش بود...
 در که باز شد با شتاب برگشت و چهره اش با دیدن آرش شکفت.

 های رها در باد، به مشامش رسید. بوی عطر گلبرگ
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 _سالم، خسته نباشی.
 آرش اما سکوت و نگاهش رنگ دیگری به خود گرفته بود.

 حرفی به زبانش نیامد جز سالمی که احساس دالرای با سردی اش خشکید.
 آرش به دنبال پیپ گشت و به طرفه العینی پیدایش کرد.

 و پلک بست. به آتش کشید و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد
شکلی دیگر، به  ست یا م ستگی  سر خ ست حال آرش از  دالرای که نمی دان

 طرفش رفت و روی زمین نشست.
با تردید دستش را باال برد و روی دست آرش که روی ران پایش بود، نشاند و با 

 مالیم ترین لحن ممکن صدایش زد:
 _آرش طوری شده؟

تا با نشرران گرفتن از آن چه نفسررش را چند سرراعت در سررینه محبوس کرده بود 
 دلش را زیر و رو کرده بود، سر در بیاورد اما دست خالی بازگشته بود.

شته  شگی اش تأثیر گذا شان حالی روی منطق همی ست چه کند و پری نمی دان
 بود، خنکای نامطبوع این اخالقش هم گریبانگیر دالرای شده بود.

 آرام گفت: نفسی گرفت و محو دود رقصان پیش چشمش شده بود.
 _نه...

 دو شیوه نه گفتن داشتیم و دالرای بیش از این اصرار نکرد.
 با مهربانی روی دستش نوازشی کرد و خود را عقب تر کشید.

 _اگه تشنه یا گرسنه ت شده، بگو برم یه چیزی بیارم.
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آرش خطوطی فرضرری و نامفهوم روی شررلوارش ترسرریم می کرد. باز به همان 
 شیوه ی قبل گفت:

 _نشده...
ارتباد میان شرران حتی اگر به ضررخامت طناب هم که می بود، باز هم جایی 
انگار پارگی داشررت که آرش دلسررردش می کرد و همه ی شرروق زنانه اش را 

 درونش می خشکاند.
نه لبش تکان خورد که لبخندی به چشمان پریشان همسرش هدیه کند و نه می 

 اش باشد.توانست به اصرار به دنبال علت این سردی 
 _من برم سراغ نسترن، شاید برای آماده شدن الیار کمک بخواد.

ازروی زمین و پیش پای آرش بلند شررد که دسررت رهایش اسرریر دسررت آرش 
 گشت:
 _نرو...

خدا را شکر کرد که نرو گفتنش از سر خشم نبود، همان طور ایستاد و نگاهش 
 را به او داد.

سی شغولی اش را با همان دود از  صندلی حجم دلم ستاد و از روی  نه بیرون فر
 بلند شد.

 دست دالرای را فشرد و ب*و*س*ه ای به پیشانی اش زد.
نده بود از حال دلش  ما به دلش بخشررید و دلنوازی کرد، فقط  گرمایش را که 

 بگوید و شر بی قراری دالرای را هم از سرش کم کند.
 _می خوای امروز واسه مسابقه نیای و این جا بمونی؟

 ی حرفش را مز مزه کرد و گفت:دالرا
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 _هر طور تو صالو بدونی، بخوای میام و نخوای نمیام.
پایین موهای دالرای، سررر و  با  بازی کردن  ند و  آرش پیپ را روی میز برگردا

 دلش را گرم کرد و جان گرفت.
 _از صبح چی کارا کردی؟

 دالرای گفت:
 ر زدن._همین جا موندم، ماه منیر اومد. آقا همایون هم بهم س

هنوز او را ندیده بود، گاهی سررخنان مردانه می توانسررت بیشررتر راه پیش پایش 
 بگذارد.

 _بشین موهات رو ببافم.
 دالرای لبخندی به وسعت زیبایی گلی نیلوفری زد و گفت:

 _خسته ای.
به لب های شررکفته و چهره ی رنگ گرفته ی نازک دلش زد و  آرش لبخندی 

 گفت:
 ببافم که بعدش به مهمونا سر بزنم._نه واسه تو، بریم 

به ی تخت تکیه داد و روی فرش  به ل که آرش  ند  به سررمت تخت رفت با هم 
 نشست.

ضح بود که آرش خندید و  سؤالش وا شم دوخت و  دالرای هاج و واج به او چ
 گفت:

 _دارم تواضع نشون می دم، بشین تا شلوارم تو پام پاره نشده.
 شست.دالرای هم خندید و جلوی پایش ن
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ست گیس  سمت کردن موها، توان سه ق سر  آرش با راهنمایی و توضیح دالرای 
 بلندی را سر هم کند.

 _تو عمرت این مدل بافته نشده.
 دالرای موهایش را از پشت سر کشید و روی سر شانه اش انداخت.

 نگاهی کرد و همین رج های نامنظم هم دلش را قلقلک می داد.
 بود که حس گرمای نابی روی گردنش نشست. مشغول گره زدن پایین موهایش

 نجوای آرش و نفس های مطبوعش، خیال دلش را راحت کرد.
مایون خوابش نبرده  خدا می کردم ه خدا  تا برگردم فقط  نت بودم،  _دلی نگرا

 باشه و بهت سر بزنه.
 دالرای تنش را عقب کشید و به آرش تکیه داد و آرام گفت:

 _نگران چی بودی؟
 شد.من دلم تنگت 

سخن در دهانش ماند و ب*و*س*ه های آرش تمام گردن و گونه اش  ادامه ی 
 را سوزاند.

 _مسابقه رو بی خیال می شم و می مونم.
 لبخندی روی لبان دالرای نشست و آرام تر گفت:

 _ولی باید ببری و من کیف کنم.
که در  نده ای  با خ له ی گوشررش زد و  آرش ب*و*س*ه ی دیگری روی ال

 بود، گفت: صدایش آشکار
 _االن ِکیف دلت کوک نشده دلی خانم؟
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هایش  لک  پای پ یادی  هایش، ز یه ی میه  دالرای سرررش را کج کرد و سرررا
 خودنمایی می کرد.

 _ساز دلم همیشه با تو کوکه...
ولی کیف برنده شرردنت یه چیز دیگه سررت که اونم می خوام فقط نصرریب زن 

 خان بشه.
 گفت: آرش لب های سرخ رنگش را نشانه گرفت و
 _زن خان، شوهرت اول می شه؛ شک نکن.

سرررش را مجدد پایین برد و در همان خلسرره ی آرام فرو رفتند که صرردای داد و 
 فریادی به گوشش شان خورد.

 سرش را باال کشید و دالرای از او فاصله گرفت و گفت:
 _چی شده؟

 آرش که از آن حال در آمده بود، نفسش را با حرآ بیرون فرستاد و گفت:
 _خدا می دونه دوباره کی چه غلطی کرده و دردسرش با منه!

 دالرای جلوتر رفت تا آرش بتواند بلند شود.
 آرش دستش را به لبه ی تخت گرفت و ایستاد:

 _تو بمون، می رم و بر می گردم.
 دالرای باشه ای گفت و آرش رفت.

 او هم روسری اش را از روی تخت برداشت و روی موهایش را پوشاند.
رده را کنار کشید و با دیدن مردی که به سر و رویش می زد، به همراه امیربهرام پ

 که انگار خشکش زده بود؛ دستش را روی سینه فشرد.
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همایون که منتظر آمدن آرش به اتاق بود تا خبری بدهد، با شررنیدن این ضررجه 
سرهای ناتمام آرش و از اتاق بیرون شید از این درد صف و نیمه؛ پوفی ک  های ن

 زد.
آرش زودتر به ایوان رسرید و قدم هایش با دیدن امیربهرام مبهوت کند و سرپس 

 متوقف شد.
 پسر جوانی که در خانه ی دایی اش کار می کرد، آن جا چه می کرد؟!

 جلو رفت و دست های به خون نشسته ی امیربهرام تمام مغزش را قفل کرد.
 _امیربهرام چی شده؟

د، دسررتش را روی دهان گذاشررته بود و به مرد جوان با مشررت بر سرررش کوبی
 پهنای صورت اشک می ریخت.

 هیچ کدام نشانه ی خوبی نبود.
 جلوتر رفت و همایون هم از راه رسید.

 سر و کله ی بقیه هم تک و توک پیدا شد.
 _امیربهرام این چه حال و روزیه؟

ز او امیربهرام مات و گیج وار به آرشرری که حتی پلک هم نمی زد و نگاهش را ا
 نمی گرفت، زل زد.

 باورش نشده بود که بخواهد آن را بر زبان بیاورد.
سوزن  سوزن  شتانش  سر انگ شده و  ستانش پاک ن سرخی خون از روی د هنوز 

 می شد.
 آرش شانه اش را گرفت و تکان داد:

 _با توأم پسر، بگو ببینم چه خاکی تو سرمون شده؟
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 او پرس و جویی نکند. امیربهرام چشم چشم کرد که نسترن را نبیند و
 روی زمین زانو زد و دست هایش را روی سر قالب کرد.

آرش خواسررت تشررر دیگری بزند که همایون بازویش را چسرربید و به عالمت 
 سکوت انگشتش را جلوی بینی گرفت.

 خودش روی دو پا نشست و دست روی پای امیربهرام گذاشت:
 داییت اتفاقی افتاده؟_مرد چرا با این سر و وضع اومدی؟ خونه ی 

 امیربهرام با یادآوری اسم دایی اش، زمزمه گویان نامش را مدام تکرار می کرد.
 فقط تک جمله ای گفت و همایون وا رفت:

 _کشتن، دایی رو کشتن...!
 آرش بی مهابا پیش رویش نشست و گفت:

 _چی گفتی امیر؟
 ش گفت:امیربهرام نگاه میخ شده به دستانش را باال کشید و به آر

 _دایی رو کشتن آرش، کشتنش...
ست  شتر از آن نمی توان شد. از امیربهرام بی آرش یا خدایی گفت و از جا بلند 

 حرف بکشد.
 سراغ پسر جوان رفت که صدایش خوابیده بود و به ناله رسیده بود.

 _بگو ببینم تو اون خراب شده چی شده؟
 مرد جوان با سر آستین خیسی صورتش را گرفت و گفت:

صاحاب علف بریزم، از  سه اون چند تا گاو بی  _آقا جان خبر مرگم رفتم که وا
 شب قبل همه سر سنگین بودن.
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 آرش دست به کمر زد و سرش را رو به آسمان گرفت.
 روزی بود که برایش بی مصیبت بگذرد؟

 سرش که پایین آمد، گفت:
 _کل قضیه رو بعد بگو، االن اصلش رو بگو.

قلبش گرفت. امروز دوباره اومدن سررراغش و سررر یه _دیشررب دعوا شررد، آقا 
 چیزی دوباره بحث کردن.

شم کاری رو  سوند و آخر بعد اون از خدا بی خبرم تفنگ آورده بود، همه رو تر
 که نباید می کرد، کرد و روی ما سیاه شد.

 آرش با همان اخم پرسید:
 _کی اومد که دعوا شد؟

 ت و گفت:مرد جوان نیم نگاهی سمت امیربهرام انداخ
 _پسر خواهرشون.

شیر روی دایی اش  شد جهان شم نگرفت. مگر می  شوکه به او زل زد و چ آرش 
 اسلحه بکشد؟!

شانه اش  ست روی  سمت آرش رفت و د همایون که برادرها را درمانده دید، به 
 قرار داد.

 _دست دست چرا می کنی؟ برو ببین اون جا چه خبره؟
 صدایش را باال برد: آرش سرش را با ناباوری تکان داد و

 _امین سوییچ رو بیار.
جالل که صدای داد را شنید، به دنبال امین که در حیاد جلویی و اصطبل بود؛ 

 رفت و صدایش زد.
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 امین بی معطلی خود را به ایوان رساند و سوییچ را به دست آرش سپرد.
آرش به همایون نگاهی انداخت و در جواب "همرات بیامش"، سررری تکان داد 

 و خود رفت.
همایون برگشرت و به سرراغ امیربهرام رفت. زیر بازویش را گرفت و به سرختی 

 باال کشید.
 _پاشو مرد، االن زنت تو رو ببینه پس میفته.

 امیربهرام خم شد و دست روی کاسه ی زانویش قرار داد:
 _چی بهش بگم من؟

 ود برد.همایون همه را با جمله ای متفرق کرد و امیربهرام را به اتاق خ
وقتی آب روی دسررتانش می ریخت، قطره های اشررک امیربهرام هم به همراه 

 خونابه ی سرخ رنگ، درون کاسه چکه می کرد.
 _خدا بهتون صبرش رو بده.

 امیربهرام دستانش را عقب کشید و در خود جمع شد.
 انگار طفیلی بود که در انتظار دست حمایتی پدری بود که نبود.

 ..._زده بود وسط قلبش
 چطور دایی رو تونست بزنه، تو باورت می شه؟

 همایون کنارش نشست و گفت:
 _من از این بدترشم دیدم، همه رقمه ش رو.

 ولی نمی دونم این پسرخاله ی شما چرا به جون عزیزش افتاده؟
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امیربهرام صرورتش را با کف دسرتانش پوشراند و غرور مردانه اش صردای هق 
 هقش را در گلو خفه کرد.

ون در سررکوت دسررت زیر چانه زد و به نقطه ی کوری روبرویش چشررم همای
 دوخت و نگاه نگرفت اما حواسش آن جا نبود.

هر دو مرد در حال و هوای خود بودند که در با هول باز شد و نسترن با چارقدی 
 که حتی درست روی سرش ننشسته بود، در چهارچوب در ظاهر شد.

 مشکی اش را به امیربهرام دوخت. سر هر دو باال آمد و نسترن چشم های
 همایون ضربه ای روی ران پای امیربهرام زد و از کنارش بلند شد.

 روبروی نسترن که رسید، مانده بود چه بگوید که رنگ و روی او بیشتر نپرد.
 ترجیح داد سکوت کند و با کنار رفتن او، از در خارج شود.

 د.نسترن با چند قدم بلند خود را به شوهرش رسان
 مغزش گنجایش آن چه از خدمتکاران شنیده بود را نداشت.

 _امیر این دیوانه ها چی می گن؟ ها؟
 امیربهرام نگاه چشمان تار پشت پرده ی اشکش را به رنگ زرد او داد و گفت:

 _وقتی دیدم، پام سست شد نسترن.
پاهای شرروهرش  ید و دسررتانش را روی  نسررترن اخمی کرد، روی زمین خز

 گفت:گذاشت و 
 _تو چی دیدی؟ تو که رفتی مامان و بابام رو با نیلوفر بر داری بیاری.

 پس کجان؟ چرا از هر کی سراغ گرفتم، زبون به دهن گرفت و یا واسم زار زد؟
 امیربهرام دست سردش را روی دو دست ظریف همسرش نشاند و گفت:

 _ای کاش نمی رفتم...ای کاش نمی دیدم...
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 زد و م ل ماده ببری وحشی گفت: نسترن به دست آرش چنگی
 _می گی چه به سر منه روسیاه اومده یا برم از این و اون بپرسم؟

 امیربهرام با کف یک دست روی صورتش کشید و نم چشمانش را هم گرفت.
 _دایی دیگه نیست.

 جمله سنگین بود که نسترن پس افتاد یا خالصه گفتنش، زبانش را بند آورد.
 گونه اش روان نشد. حتی قطره ای اشک روی

 امیربهرام دستش را به گونه ی نسترن رساند اما او سرش را عقب کشید.
 _رفتی بابام رو بیاری، خبر مرگش رو واسم آوردی؟

 دل شوهرش را به آتش کشید و دم گرفت تا از نفس نیفتد.
 دست روی قلبش گذاشت و چشم هایش را بست.

ستخوان های گ شت، بغض البالی ا صدای خر بازدمی ندا لویش ماند و فقط 
 خری به گوش امیربهرام رسید.

 امیربهرام سمتش خیز برداشت و او را در آ*غ*و*ش گرفت.
 _نسترن، خانم نفس بکش.

 نه نوازشش حاصلی داشت و نه امنیت آ*غ*و*ش مردانه اش.
 سرش را به سینه چسباند و دستش را روی نیمه ی صورتش قرار داد.

له گرفت و عق زد. امیربهرام دسررتپاچه از پشررت او را نسررترن ناگهان از او فاصرر
 گرفت و کمرش را مالید:

 _نسترن جان؟
 _دستت بو می ده.

http://www.roman4u.ir/


 733 یغمای بهار

 تمام محتویات معده اش را باال آورد و با صورتی اشکی گفت:
 _دستت بوی خون می ده، خون بابام به دستت نشسته.

 رفتی واسم بیاریش، امیر رفتی بیاری چرا دستت بوی خون می ده؟
امیربهرام بی توجه به وضعیت نسترن، همسرش را همان طور گرفت و دانه دانه 

 اشک های درشتش روی موهای بیرون زده از چارقد او ؛ می ریخت.
 نسترن شروع به زدن خود کرد و از خدا طلب مرگ می کرد.

امیربهرام دسررتانش را گرفت اما با همان قفل دسررتان شرروهرش، به سررینه می 
 کوبید:
 روم سیاه شد، یتیم شدم. الیارم منتظر پدربزرگش بود._امیر 

 امیربهرام کنار گوشش آرام نجوا می کرد:
 _نزن خودت رو، یه کم صبوری کن.

 نسترن دستانش را با غفلت امیربهرام آزاد کرد و فریاد زد:
 _مادرم بی َکس شد، خواهرم بی َکس شد؛ مرد رو سرشون نیست.

 من به امید کی برم اون جا؟
 یربهرام مشغول آرام کردنش بود و می دانست فایده ای ندارد.ام

 _خونه مون خراب شد خدا، داغ کردی ما رو.
 _خانم جان نزن خودت رو قربونت برم، نکن خانم.

سترن بلند  شنید، از کنار ن شنایی که  ضجه های آ صدای فریاد و  امیربهرام با 
 شد.

 رفت.او را به تخت تکیه داد و دوان دوان به طرف در 
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سته و  ش سنگفرش راهرو ن شتاب باز کرد و ایراندخت را دید که روی  در را با 
 گیس به چنگ می کشد و به صورت می زند.

حمیرا از پس او بر نمی آمد و همراهش به گریه نشسته بود و بقیه با چشم های 
 نم زده به آن دو زل زده بودند.

 از پشت گرفت و گفت:امیربهرام به همان سمت دوید و دست هتی مادرش را 
 _چی کار می کنی؟ نمی دونی قلبت ضعیفه؟

سرش نگاه کرد و  شت، با درماندگی به پ سرخ برگ صورت  ایراندخت با همان 
 گفت:

 _امیربهرام دیدی یه دونه برادرم رفت؟
 بزرگترش من بودم و اون کفن پوش شد.

سترنی بود که در  شید و نگران ن سر مادرش را به آغوش ک به  آن اتاقامیربهرام 
 حال خودش رها کرد.

 _مادر آروم بگیر، همین تو موندی؛ اونم ازمون بگیر و خیالت رو راحت کن.
 ایراندخت باز ناله و فغانش به هوا رفت و خواهرزاده اش را نفرین کرد:

سرت  شه که خون خودت رو ریختی، خدا  شیر مادرت حرومت با شیر  _جهان
 بیاره که سرم بی برادری آوردی.

 یون گوشه ای ایستاده و به آن ها با چهره ای مغموم نگاه می کرد.هما
حتی ماه منیر هم بی توجه به نزدیکی زیادش به او، کنارش ایسررتاده بود و مدام 

 روی دستش می زد.
 همایون آرام گفت:

http://www.roman4u.ir/


 735 یغمای بهار

 _تو چته دختر؟
 ماه منیر بینی اش را با صدا باال کشید و گفت:

 دم خوشی نداری._آقا مال و منال داشته باشی، یه 
 دلم می سوزه که همه سال شون شوم بود.

 همایون تکیه اش را به دیوار داد و یک پایش را روی پای دیگری قرار داد.
 دست در جیب شلوار پاچه گشادش برد و سکوت کرد.

نه چندان زیاد از آن ها ایسررتاده بود،  با فاصررله ای  با دیدن او که  امیربهرام 
 صدایش زد.
 از دیوار گرفت و به سمت شان رفت. همایون تکیه

 دو سه نفری که جلوی او در مسیر ایستاده بودند، کنار کشیدند تا عبور کند.
 _چیزی شده؟

 امیربهرام چاره ای ندید و گفت:
 _نسترن حالش به هم خورد که من اومدم این جا، یه سر بهش می زنی؟

اد و یکی از همایون چشررمی گفت و به سررمت اتاق رفت اما میان راه ایسررت
 خدمتکاران را هم با خود همراه کرد.

برای خودش که اهمیت نداشت اما به هر حال باید مراعات حساسیت و غیرت 
 های آن جمع را هم می کرد.

 _شما برو ببین خانم حجاب دارن یا نه، بعد من رو صدا بزن.
معصومه باشه ی ضعیفی گفت و وارد شد. صدایش زد که همایون وارد شد و 

شررمش به جایی کنار دامن نسررترن افتاد که هر چه باال آورده بود، روی فرش چ
 مانده بود.
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 رو به معصومه کرد و گفت:
 _یه چیزی بیار و فرش رو تمیز کن. کیف خان روهم از اتاق کارش بیار.

 _رو چشمام آقا.
 همایون خود را به نسترن رساند و کنارش زانو زد.

 دستش را گرفت و نبضش را گرفت.
 نسترن دستش را پس کشید و با چشمان بی روحش به او زل زد:

 _اگه اون جا بودین، بابام زنده می موند؟
 همایون از حال او منقلب شد و سرش را پایین انداخت:

_تسررلیت می گم، منم پدرم رو از دسرررت دادم وقتی ایران نبودم. حتی زمان 
 تشییع جنازه شم نبودم.

اال کشید، مگر کسی می توانست جای پدرش نسترن بغض کرد و پاهایش را ب
 را برایش پر کند؟

 سرنوشت خواهر و مادرش چه می شد؟
 معصومه سر رسید و کیف را کنار پای همایون گذاشت.

 همایون رو به نسترن کرد و گفت:
 _اگه حال تون خوبه نیاز به معاینه ی بیشتر نیست.

شانه های لرزانش، همایون نسترن حرفی نزد و سرش را روی زانوانش قرار داد و 
 را کالفه کرد.

 _اگه حال تون بد شد، بهم خبر بدین در خدمتم.
 از کنارش بلند شد و از معصومه خواست بماند.
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 میان راهرو، صدای ایراندخت آرام تر از قبل به گوش می رسید.
 دست روی شانه ی امیربهرام نشاند و توجه او را به حضورش جلب کرد.

 لب زد:
 _خوبه؟

 همایون چشم بست و امیربهرام کمی قرار گرفت.
 _گذاشتم حواس شون بهش باشه. من می رم یه سر به زن آرش بزنم.

 ایراندخت با شنیدن این سخن، بر آشفت و سر از سینه ی پسرش سوا کرد:
شد عروس  ست که از وقتی  شیم از اون دختر غربتی و بی بته  _هر چی می ک

 کشتن همه مون. این خونه و خان ش، کمر بست به
 شرت ِکی کنده می شه از سرمون؟

 منتظری همه رو با هم بفرستی تو قبر و این جا پادشاهی کنی؟
 امیربهرام تشر زد:

 _اینا چیه ردیف کردی جلو چشم اینا؟
 تو این بدبختی من یکی دیگه جواب بده به آرش نیستم.

اون واسه چی چی کاِر اون داری؟ پسر خواهر تو بی غیرت و بی ناموس شده، 
 باید از بقیه حرف بشنوه؟

همایون بی توجه به موعظه و یاوه گویی های ایراندخت که تمامی نداشررت و 
شخصیت دالرای را پیش چشم دیگران پایین می کشید، به همان طرف رفت و 

 تقه ای به در زد.
دالرای که از همان رفتن ناگهانی آرش و صرررداهای راهرو، پی به جریان برده 

 پشت در اتاق مغموم و گرفته نشسته بود.بود؛ 
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خواست برای دلداری دادن سراغ نسترن برچد اما پایش سست شد و همان جا 
 پشت در نشست.

او طعم بی پدری را بد چشرریده بود و می دانسررت بی پدر زندگی کردن، تمام 
 سیاهی ها را به جان خودش و زندگی اش انداخته بود.

 _دالرای خانم؟
 ش شده بود ترسیدن و فرار کردن و پنهان شدن.این روزها کار

 این زخم زدن ها که دیگر خود نیشتر بودند به قلبش.
 مگر دایی شوهرش را یک بار بیشتر دیده بود که مرگ او هم پای او نوشته شود؟

 آرش را کم می آورد.
 آب روی آتش بود، هوا برای نفس کشیدنش بود.

شید و  ستگیره را پایین ک سمت همایون د شد کمی بدنش را به  دالرای ناچار 
 دیوار بکشد.

 سر همایون وارد شد و او را دید:
 _هر وقت آرش میاد، همین جوری پشت در منتظرش می شینی؟

حق داره سررر و تهش رو که می زنن، مدام بی بهونه و با بهونه میاد به زنش سررر 
 بزنه.

 رام گفت:نه لب هایش تکان خورد و نه توانست بی احترامی کند. آ
 _سالم.

 همایون در را نیم باز کرد و گفت:
 _اجازه هست بیام تو؟
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دالرای دیگر توانی نمی دید برای یک لکه ی سرریاه دیگر که روی پیشررانی اش 
 بچسبانند:

 _پشت سرتون حرف می زنن...
 همایون نگاه خیره ای به سر فرو افتاده ی دالرای انداخت و گفت:

سه خاطر خو دم، نمی خوام حرمت زن رفیقم به هیچ و پوچ بی _نمیام اما نه وا
 ارزش شه.

 آرش با هول و وال رفت، نمی شد خبر بده و بره.
 _می دونم...

 همایون آرام گفت:
 _ولی من هستم، کاری بود فقط صدام بزن میام.

 دالرای تشکری کرد و با ریشه ی روسری مشغول شد.
 .همایون در را بست و غم دالرای روی دلش آوار شد

**** 
سی بزرگی که در  صدای خوردن مالقه های بلند به در و دیواره ی دیگ های م

 محوطه روی تلی از آتش، می جوشیدند؛ به صورت آونگ در آمده بود.
از تمامی روسررتاهای اطراف آمده بودند و هیچ کجای خانه باغ خالی و جای 

 سوزن انداختن نبود.
و پیگیری بیمارانش را به هفته ای همایون سررری به شررهر زده و تاریخ معالجه 

 دیگر موکول کرد.
 مرد نیمه راه نبود، میان این بلبشو نمی توانست آرش را دست تنها بگذارد.
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دالرای به ندرت و فقط زمان خواب آرش را می دید، روز اول همدردی اش را 
با به آ*غ*و*ش کشرریدن شرروهرش نشرران داده و کنارش مانده بود؛ بی آن که 

 سر باز بگذارد تا او مرهم ناگفته هایش شود.زخمی را 
نسترن حتی به الیار هم نمی رسید و امیربهرام یک پایش در میهمان خانه بود و 
پای دیگرش در اتاقی که فرزندش با بی تابی سررراغ گرمای آغوش مادرش را از 

 او می گرفت.
 کردند. ماه منیر و معصومه به همراه دو دختر دیگر از میهمانان پذیرایی می

 صدای پچ پچ همه در هم ادغام شده بود.
تنها غایب جمع، توراندخت بود که از خجالت پسر فراری اش؛ توان رویارویی 

 با آن جمع را نداشت.
جهانشرریر بعد از جنون آنی و پشررت سررر تهدید تو خالی اش، هول شررده و به 

فرار  جای برداشررتن دسررتش از روی ماشرره؛ آن را چکانده بود، از ترس پا به
 گذاشته بود و هیچ کس از مخفیگاهش خبر نداشت.

سنگینی این بار روی دوش  سختی و  ستا گرفته بود تا  سم را در این رو آرش مرا
 سلیمه و دخترانش نماند.

ستر می رفت و لحظه ای  شدن حالش به ب ضعف و بدتر  ایراندخت هر روز با 
 دست از آه و نفرین کردن پسر توراندخت بر نمی داشت.

 وک و مش حسین هم آمده، هر هفت روز مراسم را قرار بود همان جا بمانند.مل
هاکان هم به اسم احترام و به دلیل دیگری که خودش می دانست، میهمان شان 

 ماند.
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 امیربهرام به چند مردی که از بزرگان روستاهای اطراف بود، خوشامد گفت.
 نگران الیار شد و به سمت اتاق شان رفت.

د و خوراک افتاده بود و نسررترن شررب را کنار مادر و خواهرک غم بچه از خور
 دیده اش می گذراند.

در را که باز کرد، با دیدن الیاری که سررر در آغوش دالرای فرو برده و خود را به 
 تن او می مالید؛ لبخند تلخی زد.

 دالرای با صدای در، سرش را باال گرفت و سری به معنای سالم تکان داد.
 م صدایش را پایین آورد:امیربهرا

 _خوابیده؟
 دالرای پلک روی هم گذاشت و گفت:

 _صدای گریه ش بلند شده بود، شنیدم و اومدم سر وقتش.
 گشنه ش بود ولی بی خوابیش نذاشت بی قراری کنه و خوابش برد.

تا چهره ی پسرررک  به طرف شررران رفت و سرررش را کمی خم کرد  امیربهرام 
 معصومش را ببیند.

 الش خوب نیست و نمی تونه بهش برسه._نسترن ح
 منم که نمی تونم مجلس رو ول کنم و بچه رو نگه دارم.

 با دایه شم نمی سازه و نفس بچه می ره بس که گریه می کنه.
 دالرای موهای ابریشمی الیار را نوازش کرد و گفت:

 _مادر که از بچه دور می شه همینه.
 ه.یه بار شیر مادرش رو بخوره آروم می گیر

 امیربهرام پوفی کشید و دکمه ی باالی لباسش را باز کرد:
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 _اون یه لقمه از گلوش پایین نمی ره، شیرش کجا بود؟!
 خودشم داره تلف می شه ولی گوشش بدهکار حرفام نیست.

 دالرای سرش را باال گرفت و مالیم گفت:
نداشررتم، کم بال و  پدر  که  یاره؟ منم  قت م طا پدری رو  _حق داره، کی بی 

 مصیبت نداشتم.
ولی به بهونه ای بچه رو بهش بسررپرین، یه کم که مهر مادری به غمش فائق 

 بیاد؛ دوباره به بچه می رسه.
 امیربهرام به پسرش زل زد و زمزمه کرد:

 _فقط بغل مادرش این جوری آروم می خوابه.
 دالرای لبخندی زد و الیار را به خود بیشتر چسباند:

شدن لیاقت می خواد ست، با  _مادر  شتم. ولی مهرش که به دلم ه که من ندا
 همون آروم گرفت.

 امیربهرام سری تکان داد و به ساعت روی مچش نگاهی انداخت:
 _می شه یه کم مواظبش باشین؟

 من برم سراغ مهمونا که وقت تنگه و ناهارشون باید داده بشه.
 دالرای سری نجیبانه تکان داد و گفت:

سه انجام د سم _من که کاری وا شما به مرا ادن ندارم، مواظب بچه می مونم تا 
 برسین.

 آبروی دایی تون باید به جا بشه.
 امیربهرام کمی خیره نگاهش کرد و بی اختیار گفت:

http://www.roman4u.ir/


 743 یغمای بهار

 _چرا مادرم انقدر باهات بد تا می کنه وقتی همه رو با دو جمله آروم می کنی؟
 ان او نداد.دالرای سرش را پایین کشید و تلخی همان نیم لبخند را هم نش

 امیربهرام بوسه ای به پیشانی پسرش زد و سر برگرداند.
 _خدا خیرت بده که دلواپسی این بچه رو از دلم کم کردی.

در را پشررت سرررش بسررت و رفت. دالرای بودن با این کودک را به حضررور در 
 جمعی که طالی سر و دست به رخ هم می کشیدند، ترجیح می داد.

 همایون کنار گوشش گفت: آرش شقیقه اش را فشرد و
 _نمی تونی شب عین آدم بخوابی؟

صبح تا شب که واسه مراسم سگ دو می زنی، بقیه شم که حروم گشتن دنبال 
 اون بی پیر رو می کنی.

 آرش با صدای گرفته و بی جانی گفت:
 _تا پیداش نکنم و تحویل قانون ندم، یه لحظه رو آروم نمی شینم.

 عین سگ ترسید و فرار کرد. بی شرف جون دایی رو گرفت،
 دستم بهش برسه اول باید زیر دست و پای من خورد و خمیر شه.

 همایون چشم غره ای به او رفت و گفت:
_الزم نکرده شرروالیه بشرری و بیفتی دنبال خونخواهی، همین که بیفته به چنگ 

 قانون؛ خودشون پدرش رو در میارن.
 آرش برادرش را دید و گفت:

حرفی نزدم، نمی خواستم وسط درسش؛ حواسش این جا باشه _به امیرحسین 
 و به هم بریزه و نگران امانتیش باشه.

 همایون پرسید:
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 _امانتیش؟
 آرش سکوتی کرد و ادامه داد:

 _آره یه امانتی که به من سپرد و رفت.
 همایون بی تفاوت سری تکان داد که آرش دست روی پایش گذاشت و گفت:

رای سررر بزنم و بیام. این دو سرره روز یه جمله کاملم _من یه لحظه برم به دال
 باهاش حرف نزدم. اونم که صداش در نمیاد.

 همایون گفت:
_خیلی صرربوره آرش، بیشررتر بهش توجه کن. اگه حرفی رو نمی زنه، از سررر 

 خوشی و همه چی میزون بودن نیست.
 حواسش بیشتر از خودش، به تو و حریم رابطه ت با خانواده ته.

 ا مالیمت گفت:آرش ب
 _می دونم، حواست باشه تا برگردم.

 آرش با سر تکان دادن همایون، بلند شد و از آن جا خارج شد.
 هوا روز به روز گرم تر می شد. به سمت اتاق شان رفت و در را باز کرد.

 گوشه و کنار را از نظر گذراند و اثری از دالرای ندید.
 را درست پشت سرش شنید: صدایش زد اما جوابی نشنید، صدای حمیرا

 _خانم رفتن الیار رو نگه دارن، بچه بی قراری می کرد ولی بغل خانم خوابید.
 آرش برگشت، سری تکان داد و به سمت اتاق برادرش رفت.

دستش روی دستگیره بود که صدای زمخت مردی به گوشش نشست و دست 
 از روی دستگیره برداشت.
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 دایش در نطفه خاموش شده بود.دالرای به گهواره چسبیده بود و ص
به  باز هم  فاده کند و  کان از این شررلوغی اسررت ها که  فکرش را هم نمی کرد 

 سراغش بیاید.
_موندم که بدونی قرار نیسررت دسررت خالی برگردم جایی که همه بهم َانگ بی 
ناموسی می زنن چون توی نمک نشناس قالم گذاشتی و زنم کوس رسوایی من 

 رو دست گرفت.
سایه _چرا جی کت در نمیاد؟ شوهرت نیست که پشتت در بیاد، خودم امشب 

 سرت می شم.
 به دالرای نزدیک شد اما در باز شد و صدای آرش در اتاق طنین انداخت:

 _تو چه غلطی داری می کنی بی ناموس؟
سانی که  شه انداخت و در کمترین زمان، ک صدای فریاد آرش به تن دالرای رع

 ه سمتی که صدا آمد دویدند.در سرسرای خانه بودند؛ ب
 آرش سینه به سینه ی هاکان ایستاده بود.

_پس فکرم درسررت رفته بود سررمت ک افتی که دل زن من رو به درد آورده و تا 
این جا به بهونه ی اسرررب دوانی اومده اما االن تو اتاقی می بینمش که زن من 

 توش هست.
 هاکان خونسردی اش را حفظ کرد و گفت:

 این که زن تو بشه، قرار بود من بگیرمش._زن تو قبل 
 صدایش در نعره ی آرش و مشتی که به صورتش زد، گم شد:

 _خفه شو حروم خور بی شرف.
 هاکان به عقب پرت شد اما خود را نگه داشت تا سقود نکند.
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 دستی روی خون گوشه ی لبش نشست و نیشخندی زد:
 _می دونی چی رو از این دختر دوست داشتم؟

 سمت دالرای انداخت و چشم های گشاد شده ی او جری ترش کرد.نگاهی 
 برگشت و در چشمان به سرخی نشسته ی آرش زل زد. گفت:

 _اون ماه گرفتگی پشت کمرش رو!
 دالرای سقود کرد و آرش مرد...

**** 
شد جلوی ببر  همایون و امیربهرام با تمام توان آرش را گرفته بودند اما مگر می 

 چون او را گرفت؟زخمی و خشمگینی 
هاکان کم از بر و بازوی آرش نداشررت که حتی درشررت هیکل تر بود اما زیر 

 مشت و لگدهای آرش در حال جان دادن بود.
گاه می  به دعوا ن که  کارگران  با دیدن  ند و  به عقب چرخا مایون سرررش را  ه

 کردند، فریاد زد:
 _اون جا وایستادین چه غلطی می کنید؟

 بیاین بگیرینش.
 یر بازوی همایون زد و داد زد:آرش ز

 _ولم کن همایون، نمی ذارم زنده از این جا بیرون بره.
امیربهرام که دیگر عرق ریزان از پس برادرش بر نمی آمد، دست دیگرش را رها 

 کرد و با صدای پر غضبی رو به او گفت:
 _برو بزن، برو بکش؛ زنده ش نذار ببینم بعدش خنک می شی یا نه!
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 جوش می خوره و می شه عین اولش یا نه!ببین غیرتت 
 آرش خیز دیگری برداشت که امین هم پیش آمد و از کمر او را گرفت.

 حصار دستان زمخت و کار کرده اش به قدری قوی بود که آرش اسیر شد.
هاکان با تمام دردی که در تک تک اجزای صررورت و دسررت و پایش حس می 

 کرد، باز هم پوزخندی زد و نیم خیز شد.
 با نیمه و نصفه حرف زدن گفت:

 _بدت اومد یکی قبل تو خوشش اومده از قد و باالش؟
 از بقیه شم بگم که اگه ندیدی بدونی؟

شتی  شد و م سمت هاکان حمله ور  همایون دیگر جوش آورده بود، خودش به 
 روی چانه اش نشاند طوری که سرش از شدت ضربه به سمتی چرخید.

 کنترل شده بود، به جان پهلوهایش افتاد.آرش که دیگر غیر قابل 
 دو مرد مشغول کتک کاری بودند که صدای بلندی باعث شد مکث کنند.

 یکی از زنان به سمت اتاق دوید و رو به همه گفت:
 _خدا من رو بکشه، خانم از حال رفتن.

تاق  به ا ته بود، خود را  یان قرار گرف تازه در جر که  گام مش حسررین  مان هن ه
 رساند.

 دیدن حال و اوضاع به هم ریخته، سمت آرش رفت و گفت:با 
 _بابا جان آرش؟

شه  ستاد، دل دالرای که همان گو سینه بیرون می فر نفس های بلند آرش که از 
 کز کرده و صدایش در نمی آمد؛ را به زمستان می کشاند.

 مردش را زخمی تر از آن می دید که در تصورش بود.
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اد و نه حرفی بود که مغزش فرمان خروج صررادر نه زبان َاْلکن یاری اش می د
 کند.

 امیربهرام به سمت اتاق مادرش رفت.
 همایون روی کمر هاکان زانو زد و گفت:
 _برین یه طناب بیارین واسه این وحشی.

 جالل به سرعت باد دوید تا طنابی دست و پا کند.
 امین هم خم شد و دستان هاکان را از پشت گرفت.

 م دردش، خندید و گفت:هاکان اما با تما
 _کیف کردم.

 همایون موهایش را کشید و سرش را باال گرفت، در صورتش غرید:
 _یه پوزه بندم بیارین واسه این بی غیرت که ادعای ناموسش می شه.

 نگاهش زخم داشت، می دانست حال آرش کم از او ندارد.
 سر هاکان را به ضرب رها کرد و نگاهش را به آرش داد.

نایی و نفسرری نداشررت که خیره ی مردی شررود که چشررمانش روی او دالرای 
 مانده است.

فشررار سررنگینی نگاه شرروهرش، درسررت م ل َهجمه ی سررربازان؛ به معده اش 
 هجوم آورده بود.

 دستش به معده اش چنگ می زد و دلش خونابه می خواست که باال بیاورد.
شمئز کننده بود از این که هاکان ماه گرفتگ صورش هم م شت کمرش را بت ه ی پ

 روی غیرت شوهرش بیاورد.
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آرش دهان باز کرد حرفی بزند اما چیزی روی سررینه اش سررنگینی می کرد به 
 بلندای الوند...

شمانش بکاهد اما تک  سته در چ ش شید تا از حجم بخار ن ابروهایش را باال ک
 قطره ای که روی گونه ی مردانه اش نشست، دل همایون را به درد کشاند.

 سر رسید و طنابی به دست و پای هاکان بستند. جالل
ضعف و بی  شید، خبر از  شده بود و نفس هایی که به زور می ک تقالهایش کم 

 حالی اش می داد.
همایون نیم نگاهی سررمت دالرای کرد، مردمک چشررمانش ثابت مانده بود و 

 می ترسید نفس هایش را هم به زور کبود نشدن از سینه خارج نکند.
 رفت اما صدای خالی آرش، سد راهش شد:به سمتش 

 _برین بیرون.
 تمام تنش را چرخاند و به آرش چشم دوخت.

 آرش اما با آرامشی عجیب، مجدد گفت:
 _این خِر َدجال رو ببرین تحویل بدین، توأم برو سراغ مادرم.

 _آرش جان...
 آرش چشم بست و زمزمه کرد:

 _بیرون.
 یه هم از کنار در عقب کشیدند.مش حسین به همایون اشاره ای زد و بق

 سیرک تمام شده بود اما لبی به خنده باز نشده بود.
 در را مش حسین بست و همایون نگران این آرامش بعد از طوفان، گفت:

 _اگه بالیی سرش بیاره چی؟ بمونیم بهتره.
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 مش حسین دستش را پشت کمر همایون نشاند و سر حوصله و با صبر گفت:
 تونه آرومش کنه._هیشکی االن نمی 

 واسه همونی که به خاطرش زخم به غیرتش زدن، سینه سپر کرد.
 بالیی سرش نمیاره پسر جان.

 همایون خدا کنه ای گفت و از مش حسین جدا شد.
 به سمت اتاق ایراندخت رفت، سر امیربهرام باال آمد و گفت:

 _آرش کجاست؟
 قرار داد.همایون شانه ای باال انداخت و دست هایش را روی سرش 

 _همه رو بیرون کرد از اتاق.
 امیربهرام پوفی کشید و گفت:

 _نزنه بال مال سر اون دختره بیاره خونش گردنش بیفته.
تا آبروی رفته را جمع کند، نیم خیز  به تمارض زده بود  ایراندخت که خود را 

 شد و با صدای گرفته ای گفت:
 شت._خدا از رو زمین َبرش داره که آبرو واسمون نذا

 باید اونو زیر دست و پا می کشت، نه اون پسره ی بی خانواده رو.
 همایون برآشفت و گفت:

 _شما چرا بند کردین به اون مادرمرده؟
یکی دیگه اومده دور و بر عروس خان موس موس می کنه، جوابشررو باید اون 

 دختر بدبخت بده که نفسشم از ترس شوهرش در نمیاد؟
 اجازه ی حرف زدن نداد و گفت:ایراندخت به امیربهرام 
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 _نکنه به توأم خیر رسونده این عروس شوم و فتنه ی من؟
 شده زلیخا که همه سمتش می رن و یکی ناراضی بر نمی گرده.

 همایون نفسش را از بینی خارج کرد و با سر تکان دادنی غلیظ گفت:
ه که _تا شررما هسررتین، اون نیاز به دشررمن و بی شرررفی م ل اون خر دجال ندار

 رسواش کنه و آبرو واسش نذاره.
 صورتش را سمت امیربهرام چرخاند و گفت:

ندارمری می برم و از اون ورم  تا ژا با امین و جالل، اون بی همه چیز رو  _من 
 دیگه بر نمی گردم.

فقط کاله تونو از این خوش غیرتی بندازین باال که می ذارین حرف مفت پشت 
 بشه.سر عروس تون صف بکشه و قطار 

دلم واسه اون رفیق بدبختم می سوزه که دور و بریاش از صد تا دشمن نوکیسه 
 واسش بدترن.

از اتاق خارج شرررد و به طرف اتاقی رفت که همان وسرررایل اندکش را آن جا 
 گذاشته بود.

 وسط راه مکث کرد و پشت در ایستاد اما صدایی نمی آمد.
سررنگین فرار کند یا ماندن  نمی دانسررت این رفتن بهتر اسررت تا از شررنیده های

 کنار کسی که بیشتر از هر وقت دیگری حرف روی دلش سنگینی می کرد...
 سرش را پایین انداخت و به مسیرش ادامه داد.

نمی خواست شاهد شکستن رفیقی باشد که به جایگاهش چند روز قبل غبطه 
 خورده بود.
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شه ی خانه افت شار پایینش گو صبح با ف شنملوک هم که از اول  یدن اده بود، با 
جریان از زبان بیگم؛ دسررت گزید و خواسررت به سررراغ دالرای برود اما مش 

 حسین اجازه نداد.
شه و پا  شم کم غیرت نداره که خیالم تخت با سم از جونش، آر شتی می تر _م

 رو پا بندازم بگم خودش عقل داره.
 وخودتم خوب می دونی غیرتت تو رو بسرروزونه، عقلت منطق بردار نیسررت 

 زائل می شه.
 با دلش پیش می ره، بعد اگه به حرف باشه باز دلم آروم می گیره ولی...

مش حسررین از بیگم که اسررتکان چای جلویش گذاشررت، تشررکر کرد و رو به 
 ملوک گفت:

_اگه اون پسررر رو اون طور تربیت کردی که من دیدم، می دونم شرراید به جون 
 نمی کنه.خودش بیفته ولی دست رو اون زن غریب بلند 

شته؛ اگه بخواد  سر به بالینش گذا سال این زن  ست، بعد این همه  کم چیزی نی
 حرفی میون شون باشه، بهتره بی دخالت این و اون باشه.

 ملوک پایش را مالید و گفت:
 _دل نگران دختِر هستم، حرف که نمی زنه و منم از همینش به دلم آشوبه.

 بکی برگرداند و گفت:مش حسین استکان چای را نخورده روی نعل
 _اگه حرف نزنه پای گناهش می ذاره.

 مرده، می خواد بشنوه که اون از خدا بی خبر یاوه گفته.
 ان شافالله با هم مصالحه کنن و گوش به حرف مفت بقیه نگیرن.
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 ملوک هم آمینی گفت و بی حرف به گلیم زیر پایش زل زد.
صر چیزهایی  سخنی بیگم که از دهان رقیه به طور مخت شنیده بود، الم تا کام 

 نگفت.
وقتی زن خان اوضاعش این گونه بود، بیم آن را داشت که دو روز دیگر؛ تمامی 

 زنان این خانه باغ را به دید دیگری تماشا می کردند.
ست بگوید، هر چه که نبود؛ دایه ی خان و عمه ی  به ملوک که چیزی نمی توان

 دخترک بود.
نه ای خود را به مطبخ رساند، شاید چیزی دستگیرش با اجازه ای گفت و به بها

 شود.
شوری و دولتی به گوش  میهمانان که با دیدن این اتفاق، انگار مهم ترین خبر ک
سمت دهات خود حرکت  شان  سب های آماده به یراق  شان خورده؛ همه با ا

 کردند.
شیره ی جانش را که م سترن الیار را در بغل گرفته بود و همان ذره از  ود، انده بن

 به پسرکش می داد.
 _حاال تکلیف این دختر چیه؟

 نسترن هومی کرد و سرش را باال گرفت.
 خودش پریشان بود از این عاقبت:

_نمی دونم، اون از خدا به دور که در رفت و شررال سرریاه؛ سررر در خونه ی ما 
 آویزون کرد.

 کشه.اینم از دالرای که نمی دونم چرا دنیا اومده که فقط غم به دل ب
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نیلوفر که با هیچ کدام کالمی حرف نمی زد، پای پلک های پف کرده اش را با 
 کف هر دو دستش کشید و گفت:

 _حاال این جا دعوا می شه؟
 سلیمه به دخترک کوچکش نگاه کرد و گفت:

صل  شوهر حل و ف شد و هر چی موند؛ بین زن و  _نه مادر، هر چی بود تموم 
 می شه.

 ش که نیست بخواد دختِر رو بیرون پرتش کنه.مسخره که نیست، لباس تن
 سرش را پایین انداخت و آه پر بغض و درد آلودی کشید:

_خدا بی سررایه سرررم کرد، با این دختر تو اون خونه چه طور سررر کنم؟ تا اون 
 پسره دست و پاش بند نخورده، من چه جوری از این دختر مواظبت کنم؟

 و روی دست مادرش گذاشت: نسترن دستش را از زیر پای الیار کشید
 _تا وقتی اون بی پدر گیر نیفتاده، همین جا کنار خودمون می مونید.

 نه من می ذارم که برین و نه آرش تنها ول تون می کنه.
 سلیمه اشک روانش را پاک کرد و گفت:

 _اون خودش االن مصیبت داره، ما روی سرتون بار بشیم که چی بشه؟
 ریم، خودش پناه بی کس و کاراست.من و این دخترم خدا رو دا

نسرترن که با بغض و اشرک مادرش، داغش تازه شرده بود؛ گریان سرر مادرش 
 تشر زد:

_من از ُبته عمل اومدم؟ امیربهرام جای پسرررت نیسررت؟ آرش پشررت تو رو 
 خالی می ذاره؟
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 عمه مگه می ذاره زن برادرش ویلون و سیلون بمونه؟
دلش هوای خاک منصور را کرد که با قلب سلیمه آه جگر سوز دیگری کشید و 

 پر درد کفن دورش پیچید.
 مردش رفته بود...

نیلوفر از کنار مادرش بلند شررد و از اتاقی که چسرربیده به اتاق عمه شرران بود، 
 خارج شد.

سی را که می دید، ریش  شمانش دل هر ک سرخی چ صورتش را پاک کرد اما 
 می کرد.

 عیان نباشد.وابستگی اش به پدر چیزی نبود که 
چشررم به هر سررو که می انداخت فقط جای خالی امیرحسررین را می دید و 

 بغضش پر رنگ تر می شد.
ماه منیر گوشه ی آغل و میان گوسفندان نشسته بود، سرش را روی پاهای جمع 

 کرده اش گذاشته بود و بی صدا اشک می ریخت.
نها حامی اش هم طاقت این غم دالرای را نداشت، مگر می توانست ببیند که ت

 به او پشت کند؟
 می ترسید آرش او را در اتاق اسیر کند و نتواند دیگر حتی روی او را ببیند.

 مش موسی برای سر زدن به گوسفندانی که پا به ماه بودند، پا به آغل گذاشت.
با این طرف و آن طرف رفتن شان، راه برایش باز شد و لنگان به سمتی رفت که 

 میده بود.گوسفند پرواری ل
 با دیدن ماه منیر میان یونجه و علف، گفت:



wWw.Roman4u.iR  756 

 

_پدر آمرزیده تو این جا چرا ُبد کردی نشررسررتی؟ نمی گی قلب منه پیرمرد 
 ضعیفه، خوف می کنه؟

 ماه منیر ته مانده گریه اش را هم کرد و گفت:
 _االن آقا حتمًا داره دعواش می کنه، اگه بزنتش من چه خاکی به سرم بریزم؟

سی ک شد و به مش مو صلحت وارد  ضایا بود، از راه م ه خودش هم حیران آن ق
 شوخی گفت:

سین  سین ح شی که داری ح شوهرشه، تو چه کاره  ست روش بلند کنه  _اگه د
 می کنی؟

 ماه منیر گردن صاف کرد و پر مدعا گفت:
 _حاال حتمًا از یه شکم باید در اومده باشیم که االن کاره ش باشم؟

 شد خواهرم.من که خواهر نداشتم، 
 حرآ زده از جایش بلند شد و گفت:

شت در و انقدر زار می زنم و داد و بیداد  شد، االن می رم پ _حاال که این طور 
 می کنم که آقا بیاد منو بزنه.

ست. در همان حال زبان  ش سری پدرانه تکان داد و کنار گوسفند ن مش موسی 
 به نصیحت گشود:

ی کنه مگر به نزدیکی شررون؛ تو می _تو کار زن و شرروهر، خدام مداخله نم
 خوای بری بگی چند َمنه؟!

 صبر کن دختر جان، اونم باألخره شوهرشه و تکلیفش رو روشن می کنه.
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بهتونم که باشررره، کم چیزی نیسرررت، مرد می خواد که غیرت کنه و زیر و رو 
 نکشه.

ر دماه منیر تمام باد خالی شررده اش را با نفس عمیقی بیرون فرسررتاد و از آغل 
 آمد.

چشررمش به نیلوفر افتاد که کنار درخت گردویی نشررسررته بود و حواسررش به 
 اطراف نبود.

 به طرفش رفت و سرکی کشید تا چهره اش را ببیند:
 _خانم جان چیزی شده؟

 نیلوفر سرش را باال انداخت و خود را به درخت چسباند.
 ماه منیر نزدیک تر رفت و دوباره پرسید:

 ت غصه می خوری؟_توأم داری واسه بابا
 نیلوفر آرام گفت:

 _مگه توأم غصه می خوری؟
 ماه منیر با همان روی بازش رفت کنارش نشست و شلیته اش را روی پا کشید:

 _هر کی یه جا نشسته و دماغش رو باال می کشه. منم دارم غصه می خورم.
 نیلوفر چشمانش را روی نگاه کنجکاو ماه منیر چرخاند و گفت:

 _غصه ی کی؟
 اه منیر گفت:م

_غصه دالرای رو می خورم، دلم خونه. اون مردک پوست پیازی آبروش رو برد 
 و رفت.

 می ترسم آقا دست روش بلند کنه، بعد من چه جوری برم دیدنش؟
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 نیلوفر سرش را روی زانو گداشت و فکش را باال داد:
ه پنجر_کاری نداره، یواشکی برو. بذار االن دعواهاش که تموم شد، تو از دری 

 ای برو سراغش.
 ماه منیر چشم درشت کرد و گفت:

 _توأم از این کارا می کنی؟
 نیلوفری سری باال و پایین کرد.

 هر دو به درخت تکیه زده و هر کدام به یاد کسی و غمی بودند.
ایراندخت که سررحال تر شرد، امیربهرام از کنارش رفته بود تا سرراغی از زن و 

 فرزندش بگیرد.
با  یل ژاندارمری داد اما همایون  شررراهد بودن خودش و آن دو، هاکان را تحو

 لحظه ای نیشخند از چهره ی او نمی رفت.
عزت نفس داشرررت که به روی خود نمی آورد. با بیرون آمدن از آن جا، همان 

 خرده وسایلش را برداشت و از جالل و امین جدا شد.
 ده بود.امین پشت فرمان نشست و دست هایش سخت به دور آن پیچی

 جالل آرنجش را به کناره ی شیشه تکیه داد و گفت:
 _حاال چی می شه؟

 امین با صدای گرفته ای گفت:
 _آقا خشمش رو به این زودی نمی خوره.

 جالل هم گفت:

http://www.roman4u.ir/


 759 یغمای بهار

_این چه مصرریبتی بود که سرررمون اومد؟ اون از آقا منصررور و این از آقای 
 خودمون.

 سریع تر باز می گشتند.امین از تنها ماندن آرش بیم داشت، باید 
 پایش را روی پدال فشرد تا از فضای شهر خارج شوند.

 دالرای و آرش تنها کسانی بودند که میان شایدها و بایدها مانده بودند.
 اگر می گفت، دقیقًا چه را باید بر زبان می آورد؟

 از حماقتش می گفت؟
 هر چه هم خوب شود،

 زخم که کاری باشد؛
 ماند...م به تن میباز آثاری از آن زخ

 آرش همان طور سر پا ایستاده بود، سانتی جا به جا نشده بود.
 کمرش که خم شده و دلش که از درد شنیده هایش مچاله شده بود.

 دستش را تخت سینه اش فشرد و راه نفسش را باز کرد:
 _می دونستی این جاست؟

ژه در سرش معنا کالمش نه سوز داشت و نه سخت بود، اما دردش را واژه به وا
 می کرد.

 مرد شکسته را هم چون دل رفته از کف، می توانست از نو سر پا کند؟
سوخت  شتر می  دلش برای آوارگی های خودش یک طرف، اما برای این مرد بی

 که پیله ی تنش شده بود اما او را از هم شکافتند...
و نه  زل گشتنه صدای شوم بوفی در آن حوالی شنیده بود که این بال سرشان نا

 خودش قابیل شده و هابیلش را به مرگ کشانده بود.
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سنگین بود و واج به واج  سینه اش  سر چرخاند.  صدایش که در نیامد، آرش 
 غرورش به یغما رفته بود.

 پلک روی هم فشرد و دومین بلور شیشه ای هم نرم نرمک راه گرفت.
شد که آ ست و نمی  ست و پایی نمی زد، نمی توان شش دالرای د ن چه در گو

 نشسته بود را نشنیده به باد بسپارد.
 خود لعنتی اش که ماه گرفتگی تن محرمش را دیده بود.

ید و چه طور به هییتش می تازد اما زبانش بند  می دانسررت آن مرد چه می گو
 آمده بود.

 به جایی میان ریشه های روسری بلند دالرای زل زد و آرام گفت:
 مش تا شهر رفتم ولی سردار جواب تلفن نداد._به هوای فهمیدن اسم و رس

پوزخند نزد اما لب هایش به سررمتی کش آمدند، شرراید افسرروسرری بود برای 
 خودش:

ما  مک منو می خوره ا نه م داره ن _زنم می دونسرررت دشررمن جونم توی خو
 محرمش نبودم که زبون وا کنه.

 انقد سست و بی ُبته بودم تو مغزت؟
شب سر کنارم می ذاشتی و من تا خود صبح؛  با همین اعتقاد سستت، شب به

 خواب بچه دار شدن از تو رو توی سرم داشتم؟
 دالرای بغض هایش را روی هم تلنبار می کرد، راه دیگری هم مگر داشت؟

آبرویش نگفته رفته بود از کف، ولی اگر می گفت شرراید مردش تا به این حد و 
 پیش روی آن جمع؛ نمی شکست.
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س ترک خورده بود، کوزه ی سررفالی شررکسررته ای را می خودش که دیگر از ب
سبانی؛ دلبری کردن را برای جرعه  سب هم دور تا دورش بچ ست که اگر چ مان

 ای آب خنک، از یاد می برد.
 _چه کردی با من؟

 دالرای دستش را به گهواره گرفت تا بیش از آن، از پا نیفتد.
 دریده بود.کاری نکرده بود، فقط کالف زندگی اش را از هم 

 _چه کردی با خودت؟
هنوز منطقش را داشت این مرد سرسخت، هنوز هم به فکرش بود اما همان که 

 نگاهش نمی کرد؛ راه مردن را در پیش می گرفت.
شد زیر پای خودش را خالی تر از این  آرش هم بغض کردن را بلد بود اما نمی 

 کند.
لش رسرروخ می کرد سررکوت مزمن چشررمان کهربایی زنش به تمام هسررتی و د

 اما...
 پا به پای رقیبش رفته و او را شکسته بود.

 قدمی به عقب برداشت و گفت:
 _چهار روز دیگه مراسم تموم می شه، تا اون موقع تو همون اتاق بمون.

 جلوی چشمم نباش و حرفی نزن که دیره واسه گفتن.
 آرش قدم بر می داشت و دالرای جان از تنش می رفت.

 د را به کدام سیاهی روزگارش پیوند می داد و باز سر پا می شد؟آغوش او نباش
شده ی او می  شته بودند و نه دلی گفتنش را خرج دل پینه  شانه هایش برافرا نه 

 کرد.
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 آرام گفت:
 _مراسم دایی که تموم شد، تکلیفت روشن می شه.

رگبار نبارید و کسرری به روحش تازیانه نزد اما روشررن شرردنش یعنی همان دل 
 یدن از این مرد مغرور که او را سخت عاشق بود و دلدار...بر

 با رفتن آرش، سرش را به گهواره کوبید.
 یک بار؛ دو بار، سه بار...

 خدا پس می داد مردش را؟
بعد از گذشررت چند دقیقه، در باز شررد اما نگاه مردش پشررت در نبود و او به 

 هبود رسید...
چه کسرری به همان نرمی و با همان از فردایی که دلتنگ دلی گفتنش می شررد؛ 

 خواستن، صدایش می زد؟
عمه ملوکش با چشم های بارانی به چهره ی مفلوک برادرزاده اش چشم دوخته 

 بود.
 سرنوشت این دختر هم شده بود پیشانی نوشت خودش و عزیز جانش...

 شب افتادست
 و          
 من         

 تاریک       
 و          

 تنهایم !      
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**** 
 _چه طوری برم ببینمش؟

 نیلوفر کنار ماه منیر ایستاده بود و سرکی سمت اتاق دالرای و آرش انداخت.
 _خب از در باید بری دیگه، نگاه کن اون جا کسی نیست برو پشت در.

 ماه منیر چراغ گردسوز را باالتر گرفت تا چشم های نیلوفر را ببیند.
 یکی بیدار شه._در زدن که خودم بلدم، ولی می ترسم 
 نیلوفر کمی چانه اش را خاراند و گفت:

 _می خوای من این جا مواظب می مونم، اگه کسی اومد بهت خبر می دم.
 ماه منیر آرام گفت:

_من وقتی ازت به قاعده ی چند تا در دور شررم، چه جوری می خوای خبرم 
 کنی که کسی با صدات بیدار نشه؟

 نیلوفر درمانده شد و گفت:
 سوت می زنم، خوبه؟ ولی آروم._خب یه 

ماه منیر با چشررمان از حدقه در آمده اش سررر تا پای نیلوفر را در آن تاریکی از 
 نظر گذراند و گفت:

 _تو خان زاده هستی واقعًا؟
 نیلوفر غمگین شد و بغض کرده گفت:

 _بودم...
 ماه منیر سرش را پیش برد و گونه ی او را بوسید و گفت:

 کارایی که تو بلدی، من بلد نیستم شون._االنم هستی ولی 
 این رو بگیر دستت تا برم، خدا کنه دالرای بیدار باشه.
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 نیلوفر پایه ی گردسوز را در دست گرفت و سری تکان داد که ماه منیر ندید.
 آرام قدم بر می داشت تا گالش های پایش صدایی ایجاد نکنند.

 او قول همراهی داده بود.برای شب بارها با نیلوفر هماهنگ کرده بود و 
 به در اتاق که رسید، چشم ریز کرد تا از درست رسیدنش مطمئن شود.

گوش به در چسباند اما هیچ صدایی نمی آمد. لحظه ای پشیمان شد اما دلش 
 بی تاب دالرای بود که از خواهر نداشته برایش عزیزتر بود.

 م های شتاباندستش روی دستگیره نشست که صدای باز شدن دری آمد و قد
 که به او نزدیک می شد.

 دست روی دهانش گذاشت تا صدای جیغش به هوا نرود.
 پاها دقیقًا روبرویش متوقف شدند و صدایی که شنید، نفسش را بند آورد:

 _این وقت شب این جا چه غلطی می کنی؟
صرردای عصرربی آرش که نگرانی هایش را پشررت اخم پنهان کرده بود، دلش را 

 لرزاند.
 دانست چه بگوید که او را خشمگین نکند. نمی

 آرش جلو آمد و صورتش را پیش برد و گفت:
 _این جا چی کار می کردی؟

 ماه منیر به هق هق نشست و دستش به گوشه ی لباس آرش نشست.
 آن را کمی کشید و گفت:

 _آقا... تو رو قرآن یه لحظه خانم رو ببینم.
 به خدا فقط اومدم یه نظر ببینمش و برم.
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آرش نفسررش را رها کرد و در دل لعنتی ن ار ماه منیر کرد که قلبش را ترسررانده 
 بود، هنوز ضربانش حالت عادی به خود نگرفته بود.

آن قدر در سررکوت به دیوار اتاق کارش خیره شررده بود که صرردای نفس های 
 دیگران هم به گوشش می رسید.

 رساند. صدای پا باعث شد دلش پایین بریزد و به سرعت خود را
 دل چرکین بود اما از جان دالرای بیم داشت.

ماه منیر دسررتش را از روی دهان برداشررت و آرش عقب کشررید تا دسررت او از 
 پیراهن تنش جدا شود.

شدی اومدی  شبی پا  صفه  صبح بیای که م ل دزدا ن ستی  _عین آدم نمی تون
 پشت در اتاق؟

 زد. ماه منیر سکسکه ای زد و محکم با کف دست روی دهانش
 وسطش گفت:

 _یعنی بیام؟ یعنی من رو نمی زنید بیام پیش خانم؟
 آرش سرش را پایین انداخت، خانمش بد کرده بود...

 نبودن خانمش خواب از چشمانش گرفته بود.
 خانمش تنها بود و خودش تنها بود و دلش درد می کرد...

آمده، اما مردانه های وجودش به فریاد رسرریده بود و دیگ غرورش به جوش 
 دلی و چشمانش را چه می کرد؟

 دلی و پنهان کاری اش و خورد شدن خود را چه می کرد؟
حرف این و آن را از فردا چگونه تاب می آورد که ناموسررش،بی ناموسرری کرده 

 است و نکرده بود...
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پشررتش خالی تر از هر وقت دیگری بود و خدا می دانسررت تا کجای خط می 
 تواند پیش برود.

 یه کنار در سالن؟ جالله؟_اون ک
 دالرای به عقب برگشت و نور چراغ را دید و گفت:

 _نه آقا، اون بیاد چی کار؟
 سکسکه ای زد و ادامه داد:

 _نیلوفره، یعنی نیلوفر خانمه.
 آرش سری به افسوس تکان داد و گفت:

 _اونم همپای خودت کردی؟
 برین بخوابین تا بقیه رو بیدار نکردین.

 اما ماه منیر باز هم گفت: برگشت تا برود
 _آقا مرگ مِن پاسوخته، خانم رو نزنید گناه داره.

که دردش بیشررتره، ولی خانم نخوره دردش  با همون َترکه  ید  یاین من رو بزن ب
 میاد.

 آرش ایستاد، تمام تنش درد داشت.
 از فردا که ناموسش ورد دهان کس و بی کس می شد، او می مرد...

 اش را چگونه می دید و وانمود می کرد نمی بیند؟ غم چشمان کهربایی دلی
 برگشت و آرام گفت:

 _مغزت با کاهگل پر شده که هذیون می گی.
 بقیه رو به خاطر خانم به شالق و ترکه می بندم ولی خانم...
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 او چه می فهمید از غرور بر باد رفته ی این مرد؟
 از خطای دالرای که خودش را بیشتر می سوزاند.

 و ادامه داد: سکوتی کرد
 _برو صبح بیا، حواست به خورد و خوراک خانم باشه.

بگو اون دختر دیوانه هم بره بخوابه که خواهر و مادرش دنبالش نگردن و هول 
 ور نداره شون.

 ماه منیر لبخندی به زیبایی غنچه گلی روی لبش داشت.
 خواهرش را می توانست ببیند، با دست بینی اش را باال کشید و گفت:

 _خدا انقدر بهتون بده نتونید جمع کنید آقا جان.
شانه  سنگینی اش  ست چطور از زیر بار  خدا به او آن قدر داده بود که نمی دان

 خالی کند...
 درست میان قلبش را نشانه رفته بود.

 ماه منیر با سکوت آرش، عقب گرد کرد و رفت.
 .آرش نیم نگاهی پر از زخم سمت در بسته ی اتاق شان انداخت

 خریدار ناز نگاه دلبرش بود اما دردهای نشسته در سینه اش، یکی دو تا نبود.
 نگران دلی جانش بود و دلتنگ چشمانش با هوایی ابری...

 هوای نفس های دالرای در قلبش بود و این شب های بی او را نمی خواست.
 دستش را به دیوار گرفت، بهشت و جهنمش همین اتاق بود.

سینه ای سخت و سنگین، به طرف طاقتش تمام شد و  با دستی مشت شده با 
 اتاق کارش رفت.
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دالرای پشررت در به حال و روز خود زار می زد، صرردای آرش را می شررنید و 
 قلبش قوت می گرفت.

 نتوانسته بود به بوی تن عمه اش بخوابد.
دلش بدقلقلی می کرد و آرش و ب*و*س*ه های ریز و دلی جانم هایش را از 

 کرد. او طلب می
 تا همان دم، پشت پنجره ایستاده و پلک روی هم نگذاشته بود.

سرد  صدای  شت در، ابتدا ترسید اما وقتی گرمای  صحبتی پ صدای  شنیدن  با 
 آرش به جانش نشست؛ همه تن گوش شد برای شنیدن و نوشیدن...

ست می  شت و به بوی تنش، م سکر آوری بود که در دنیا دا شراب  آرش همان 
 شد.

 راب نه، تک خال ورق زندگی اش بود که جان به جانش بسته بود...اصاًل ش
 _مادر، دالرای؟

 دالرای صدای فریادش را در اشک هایش خفه می کرد.
 شوهرش را می خواست و خودش ساقه ی ترد نهال جان او را شکسته بود.

 _بله عمه؟
ره جملوک روسری اش را روی سرش انداخت و نگاهی به پرده ی کنار رفته و پن

 ی باز انداخت.
 _تو اون جا کنار در نشستی چرا دختر؟

دالرای موهایش را کنار زد، بلندی شرران به چه کارش می آمد وقتی انگشررتان 
 دست آرش البالی تارهایش حرکت نمی کرد؟
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 _همین جوری نشستم.
 ملوک پرسید:

 _دلتنگ صدای شوهرت بودی؟
و سرد و گرم شوهرش، تن پس او هم بیدار بود که به عشق شنیدن صدای آرام 

 به در چسبانده بود.
 _عمه اگه بگه برو، اگه من رو دیگه نخواد؟

شکی که روی زمین برایش  سری تکان داد و الاله االالله گفت. از روی ت ملوک 
 انداخته بود، بلند شد و به سمت در رفت.

 کنار دالرای ایستاد و گفت:
ولی از خواب و خوراکت _پاشررو دختر جان، وقت واسرره غصرره خوردن زیاده 

 نیفت.
 بهونه دست بقیه نده که بیشتر نمک بپاشن به زخم دل اون مرد و خودت.

 دالرای به آرامی بلند شد و بی حرف خود را به تخت رساند.
سرمای نبودن آرش تمام وجودش را به  سردش بود،  شید اما  پتو را تا گلو باال ک

 پاییز و باران رسانیده بود.
ش شیدن پلک روی هم ف ست بی او، نه خواب به او مجال نفس ک رد اما می دان

 می دهد و نه بیداری، حالش را دگرگون می کند.
**** 

 _آقا چی بگم بهشون؟ بگم نیستین؟
 آرش با کف دو دست روی صورت زبر شده با ته ریشش کشید و گفت:

 _از کسی ُخرده ُبرده ندارم، بگو بیاد.
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 _بله آقا.
نگ اعصررراب امروزش جالل از در بیرون رفت  و آرش خود را برای اولین ج

 آماده می کرد.
چند سالی می شد که پای عموهایش از این عمارت کنده شده بود و این آمدن 

 چندان به مزاقش خوش نمی آمد و بوهای خوبی به مشامش نمی رسید.
در باز شد و هاشم وارد شد. آرش سر بلند کرد و زوایای چهره ی عمویش را به 

 تمام تغییرات ریز و درشتش، از نظر گذراند. همراه
شیر از رو  شم شم  شد اما ها سالم دادن پیش قدم  ستاد و در  سم احترام ای به ر

 بسته بود که به اکراه علیکی گفت و روی صندلی نشست.
مام نشررردنی این  کاری ت به این حجم از طلب ندی بی رنگ زد  آرش هم پوزخ

 کرده بود. عموی ناخلف که خون پدرشان را در شیشه
 _چی باعث شده بعد چند سال قدم رنجه کنید این خونه؟

 دلتنگی که نیست، اما حداقل خیر باشه ان شافالله.
هاشم دستی به سبیل پر پشتش کشید و رنگ سیاه دودی اش که داد می زد من 

 تازه به رنگ نشسته ام، لب آرش را باال کشید.
و بگم دندون لق رو باید َکند و _اومدم حاال که بزرگ تری نیسررت، بزرگی کنم 

 دور انداخت.
 آرش حواسش را جمع کرد و تیز شد:

 _بزرگ تر این جا منم و مشکلی نداریم که لنگ بزرگی مونده باشه.
 هاشم نگاهش را به این ببر زخمی داد و طعنه زنان گفت:
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_اگه به جای رفتن به فرنگسررتون، بزرگی کردن و راه و رسررمش رو بابات بهت 
 ی داد؛ امروز کسی جرأت پدرش نمی شد انگ بزنه و بی آبرویی کنه.یاد م

سخن می گفت؛ حتی اگر پا  شیوه ی خودش  شد، باید با این مرد به  آرش تلخ 
 فراتر از حریم و احترام گذاشته می شد:

صیحت برادرزاده ی ناخلف  سمت ن شونه  شما رو بک _این جا خبری نبوده که 
 تون.

 هاشم گفت:
شمام  _زن و بچه ی ما ستن که یه وقت نگن  ش شه خونه مون ن از خجالت گو

 ناموس سرتون نمی شه و مردتون غیرت نداره.
 آرش لحظه ای پلک بست تا بتواند حرمت سر جایش نگه دارد.

_اصل حرف رو بی پس و پیش بگو عمو، حاشیه رفتن تو کار پسر هدایت خان 
 نیست.

ه از دسررتش رفته بود، دندان هاشررم با شررنیدن نام برادر بزرگش و زمین هایی ک
 روی دندان سایید و گفت:

_زنت رو بفرسررت بره دیارش و یه زن اهل بگیر تا صرردا و حرف مردم بخوابه، 
 اینم مخلص حرفام بی حاشیه.

 آرش سرش را باال گرفت و از پشت میز بلند شد.
 به طرف در رفت و آن را تا انتها باز کرد.

 که طالق دادنش باشه. _زن گرفتنم به اجازه ی کسی نبوده
حرمتی اگه مونده به یاد ایام قدیم که کینه ای این میون قد انار تو دل تون نبود، 

 همون رو بذارین نگه دارم و بی احترامی نکنم. سالم برسونید.
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 هاشم با چهره ای برزخی ایستاد و رو به برادرزاده اش گفت:
 _با آبروی یه خاندان بازی نکن پسر جان.

زیاده زن، ولی آبرو چیزی نیسررت که با حرف این و اون به باد بره و چیزی که 
 باز سر باال بگیری.

بخوای این جوری پیش بری، من و عموت ازتون خودمون رو جدا می کنیم و 
 می گیم نسبتی میون مون  نیست.

االنم که همه به خاطر منصررور، این جا مجلس شررون گرمه و تا بتونن؛ پشررتت 
 ُلُغز می خونن.

 مع کن قبل این که بقیه تو رو مترسک سر جالیزم ندونن.ج
 یه زن طالق دادن به حساب یه عمر آبروی خودت و خاندانت، می ارزه.

 خشم در چشمانش و عصبانیت در سرش به طغیان نشسته بود.
مردی که به حرآ و طمع مال، از پدرش بریده بود؛ به اسررم آبروداری حالی 

 و اعتبار، سراغ پسرش آمده بود. نپرسید و امروز به همان اسم
 _واسه حرف مفت، اندازه ی ک یف کاری الیارم ارزش قائل نیستم.

 واسه دل نگرانی شما کاری از دستم ساخته نیست.
 لبش باال رفت و ادامه داد:

_جز این که بخوام تا حاال که ما رو حسرراب نکردین، از امروز به بعدم همون 
 راه رو در پیش بگیرین.

 وبروی برادرزاده ی ارشدش ایستاد و چشم در چشمش گفت:هاشم ر
 _بد می تازی پسر، اسبت یه جا نفسش می بره...!
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شد و  ضاعف از عمارت خارج  شم با همان ناراحتی م سکوت کرد، ها آرش 
 رفت.

 مشت آرش روی دیوار نشست و نفس در سینه اش حبس شد.
 _دلی چه کردی با من و خودت...

 غمش، جز به گوش خدا نمی رسید.زمزمه های پر اخم و 
 هنوز حرف ها مانده بود، هنوز نمک به زخم ها مانده بود.

شد و  شروع می  سم روز چهارم هم  ساعتی دیگر مرا شد، تا  از اتاقش خارج 
 باید حواسش را به برگزاری درست و به جای مراسم می داد.

 ه بود.ماه منیر از طلوع خورشید، از خواب پریده و سروقت دالرای رفت
 ده دقیقه از آغوشش بیرون نیامده و برایش دنیایی درد و دل کرد.

ست چه می گوید و نه  دالرای با چهره ای زرد به ماه منیر زل زده بود. نه می دان
 می خواست بداند.

 شبی را نفس به نفس شوهرش نگذرانده بود.
 شبی را به گرمای مهرش نخوابیده بود.

 سوخته بود.شبی را به خطای نکرده، دلش 
 نبودن تو 

 فقط نبودن تو
 نیرررسررررت 

 نبودن خیلی چیزهاست...!
 _دالرای حواست به منه؟

 دالرای زالل نگاهش را به او دوخت و آرام گفت:
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 _نیست ماه منیر جان، حواسم به هیچی نیست.
 ماه منیر نطقش کور شد، چهره ی غمزده ای به خود گرفت و گفت:

 که می زنم گوش نمی دی. _هیچی که نمی خوری، حرفم
 دلت پیش آقاست؟

 همه جانش به درد نشسته بود بی آقا...
 سرش را مظلومانه روی زانوهای جمع شده اش قرار داد و رو به ماه منیر کرد.

 پرسید:
 _یه کاری برام انجام می دی؟

 ماه منیر گفت:
 _هر چی بخوای، واسه تو نکنم؛ واسه هیچ کس دیگه م نمی کنم.

 ان عسلی نگاهش، جان گرفت و روی تیغه ی بینی اش سرازیر شد:شبنمی می
 _ماه منیر حواست به خان باشه، خودت واسش شام و ناهار ببر.

 کارش که زیاده، خورد و خوراکش رو پشت گوش می ندازه.
 نگاهش را به روتختی داد و ضعیف تر گفت:

رنجور _سرررش به کار گرمه ولی دلش به خون غرق، دلم نمی خواد جونشررم 
 بشه.

 َمرده، غرورش شکسته. حواست بهش هست؟
 ماه منیر لب برچید و گفت:

 _الهی پیش مرگت بشم من که این همه غم داری.
 خدا دربه در کنه اونی رو که اومد گروکشی کرد.
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 رخت مون که سیاه منصور خان بود، اونم دل ما رو سیاه کرد و رفت.
 صبحانه زل زد.دالرای حرفی نزد و ماه منیر هم به سینی 

حتی تکه نانی از آن کم نشده بود، شام دیروزش را هم دست نخورده برگردانده 
 بودند.

 _سینی رو ببر.
 ماه منیر چشمی گفت و به همراه سینی از اتاق خارج شد.

 در خودش فرو رفته بود که به صخره ای سنگی خورد.
رام؛ سرررش را هول شررد و نگاهش را باالتر کشررید، با دیدن اخم غلیظ امیربه

 پایین انداخت و گفت:
 _ببخشید آقا.

امیربهرام که از صرربح بدخلق و بداخالق شررده بود، چشررم غره ای رفت و بی 
 حرف از کنارش رد شد.

 فاصله ای که گرفت، ماه منیر چشم هایش را لوچ کرد و گفت:
 _بین شون اونی که از همه بی عرضه تره، قیافه گرفتناش بیشتره!

 می ده به آدم!خدا قد لیاقت 
 راهش را کشید و از اندرونی در آمد.

در مطبخ همه مشررغول بودند اما میان شرران حرف مجلس زنانه، نقل و نبات 
 شده بود.

 حکیمه خاتون دست روی پیشانی اش گذاشت و عرق جبین پاک کرد.
 برنج پیمانه شده را گوشه ای قرار داد و نفسی چاق کرد:

 دا بزنه بیاد این جا مرد الزم داریم._یکی بره جعفر یا محمود رو ص
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 معصومه از جا پرید و شتاب زده گفت:
 _من االن می رم.

رقیه خنده اش را پشت پر روسری اش پنهان کرد و حکیمه چشم غره ای سمت 
 معصومه رفت:

_حیا خوب چیزیه، موندم شما دخترا َکک تو تن تون افتاده که حتمًا باید شوهر 
 رای نامحرم می شینه؟کنید که چشم تون رو پس

صررورت معصررومه گل انداخت و حرارتش، جان می سرروزاند. آرام و با لرز 
 صدایی مشهود گفت:

 _گفتی برم صدا بزنم حکیمه خاتون، من که بی اجازه نرفتم.
 حکیمه مالقه ی بزرگی را برداشت و پشت به او کرد:

 _نری به بهونه صدا زدن، همون جا لحاف و تشک بندازی.
 صداش می زنی و جلدی بر می گردی.می ری 

 معصومه با شرم گفت:
 _زود میام.

 او که رفت، رقیه خنده اش را رها کرد.
**** 

 _آرش کجایی؟
سته و پر  شم های خ سته و چ ش صندلی راک پدرش ن شت به در روی  آرش پ

 دردش را بسته بود.
 _هستم، بگو.
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 امیربهرام وارد اتاق شد و گفت:
 دات بزنم بری اتاق زن دایی._مامان کارت داره، گفت ص

 چشم باز کرد و از روی صندلی برخاست:
 _چیزی شده؟

 امیربهرام شانه ای از سر بی تفاوتی باال انداخت و گفت:
_نمی دونم بح ش سر چیه، یه سرش که به زنت و این بدبختی تازه وصله؛ سر 

 دیگه رو نمی دونم.
 نفس راحتی کشید و گفت:

 ، حداقل واسه من یکی شده رؤیا و آرزو._تو این خونه آسایش نیست
 امیربهرام گفت:

سگ داره جون می کنه  ست کجا م ل  شیر چی کار کنیم؟ معلوم نی _برای جهان
 که خبری ازش نیست.

 آرش به طرف برادرش رفت و گفت:
 _فردا با تیمسار قرار دارم، مجلس دست خودته حواست رو جمع کن.

 باشه، با دست خودم تحویلش می دم.پیداش می کنم حتی اگه قطره شده 
 امیربهرام باشه ای گفت و از جلوی راه برادرش کنار کشید.

 آرش هم رفت تا نگفته های مادرش را که دیگر از بر بود، بشنود.
ایستاد و آرام در زد. نیلوفر با سرک کشیدن الی در، آن را تا انتها باز کرد و سالم 

 آرامی داد.
 به او تحویل داد و گفت:آرش چیزی شبیه لبخند 

 _سالم کاراگاه بزرگ و همدست موِش چموش این خونه.



wWw.Roman4u.iR  778 

 

 لب نیلوفر به لبخند ریزی باز شد و سرش را پایین انداخت.
 _با اجازه تون من برم پیش ماه منیر.

آرش از قاب در فاصررله گرفت تا راه برای تن ظریف و شررکننده ی نیلوفر باز 
 شود.

 ت سرش بست.چشم از او گرفت و در را پش
 _سالم.

 سلیمه به پایش بلند شد و جوابش را با مهربانی و عطوفت داد.
 ایراندخت هم با کمی رنجیدگی علیک سالمی گفت.

 _چی شده که من رو خواستین؟
 ایراندخت گفت:

 _بشین، با تو حرف دارم ولی باید پیش روی سلیمه باشه.
 آرش نشست و به مخده ای مخملی تکیه زد:

 _می شنوم.
 ایراندخت میخ پسرش شد و گفت:

 _کی زن طالق می دی؟
 آرش قصد رفتن کرد که سلیمه وادار به نشستنش کرد و گفت:

_بشین پسرم، حرفی رو قبول نداری طوری نیست ولی بزرگترته؛ تو که حرمت 
 نگه داری بشین و گوش بده.

 آرش حرآ زده گفت:
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همه یه اتفاق رو َعَلم  _قراره به دخالت با هیچ احد الناسرری نداشررتم که االن
 کردن و باهاش آسایش من رو ازم گرفتن.

 ایراندخت دیگر تاب نیاورد و گفت:
 _آرش من این حرفا حالیم نیست. اینا رو االن می گم که زن داییت می شنوه.

 دختر دسته گل برادرم نمی تونه بی سایه سر بمونه.
کی جواب این بی اگه اون خدانشررناس پیداش بشرره و سررراغ این دختر بیاد، 

 آبرویی رو می ده؟
 نیلوفر قصه ش با اون دختر غربتی فرق داره.

 آرش سر بلند کرد و گفت:
 _بی صاحاب نشده که َتنِگ اسمش، حرف نامربود می شنوم!

 ایراندخت اخم عمیقی کرد و رو به سلیمه گفت:
_سررلیمه این رو بهت می گم که بدونی، می دونی که عمری بد تو رو با بچه 

 هات نخواستم.
 دختر بزرگت عروس پسرم شد و دل من بهشون گرمه که از خون منن.

دختر کوچیکتم که همیشه روش نظر داشتم واسه آرش، ولی به حرف منه مادر 
 گوش نگرفت و رفت غریب گرفت.

سررکوت کرد و نفسرری گرفت برای ادامه ی حرف، سررلیمه میان حرفش آمد و 
 گفت:

 له بودم و بد ازتون ندیدم._ایران عمری باهاتون هم پیا
از این که نسترن عروس هدایت خان مرحوم و تو شد، نه من ناراضی بودم و نه 

 پدرش...
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 نم اشکی در چشمانش متبلور شد و گفت:
_جهانشرریر که پا پیش گذاشررت، منصررور نه آورد و گفت قول این دختر رو به 

 دامادم دادم.
 اونم سگ تازی شد و حرمت نون و نمک شکست.

 ر سوز و جگر رو به آرش کرد و گفت:پ
 _منصور پای حرفش موند و صبحش سقف خونه م رو سرم هوار شد.

آرش شرررمنده از مردانگی دایی اش، لب گزید و فشررارهای این چند روز هم 
 شانه هایش را خمیده تر کرد.

 ایراندخت با شک و دودلی پرسید:
 _قولش رو به کی داده منصور؟

 گرفته ی آرش زل زد و لب فرو بست.سلیمه به چهره ی 
 ایراندخت نگاهی میان آن دو رد و بدل کرد و گفت:

 _چی این وسط هست که من نمی دونم؟
آرش از جایش بلند شررد، به چهره ی پر غصرره ی زن دایی اش نگاهی کرد و 

 پلکی اطمینان بخش روی هم گذاشت.
 به مادرش هم نیم نگاهی کرد و با مالحظه گفت:

 ا وقتی این جاست، نگران فرداش نباش._نیلوفر ت
سی راه می  سات عرو سور و  سش  شد، خودم وا شوهر دادنش  هر وقت زمان 

 ندازم.
 ایراندخت با بد دلی چشم به پسرش دوخت و گفت:

http://www.roman4u.ir/


 781 یغمای بهار

_من کاری به اون زنت ندارم، صررالحت در اینه که طالق بگیره ولی باز می 
 ذاریش پای دخالت مادرونه م.

ه تو محرم نیسررت و قراره این جا بمونه، تکلیف دیگه ای ولی سررر نیلوفر که ب
 مشخص کن.

نهایتش اینه که اون زن رو نگهش دار ولی نه این جا و جلوی چشررم، تا وقتی 
 اسم و حرفش نقل دهن خان و رعیته.

ولی نیلوفر رو بعد از هفتم برادرم، محرم خودت می کنی تا به وقتش عروسرری 
 هم براتون بگیرم.

 ر این بند پایانی، تا شد و با نگاه طوفانی به مادرش نگاه کرد.کمرش زیر با
 صاعقه به جانش زدند...

 …گیجم 
 م ل اسفند 

 که معشوقه ی زمستان است 
 …اما

 همه می خواهند 
 دستش را 

 در دست بهار بگذارند!
**** 

دالرای اول صبح لباس مناسبی پوشید و بی حرف به سمت ساختمان مدرسه 
 رفت.

 دو نفری رو از او برگرداندند.در محوطه 
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 سرش پایین بود و در حال و هوای دیگری سیر می کرد.
شک می  ستش را با آن خ ستانش را چفت دامنش قرار داده بود و عرق کف د د

 کرد.
سار  سراغ تیم سمی بود، باید با علت و دلیل به  شتن نامه ای ر شغول نو آرش م

 می رفت تا دست هاکان را کوتاه کند.
 رتب کردن جمله بندی اش بود که امیربهرام با ناراحتی وارد شد.در حال م

 آرش سرش را باال گرفت و به چهره ی شاکی برادرش زل زد.
 _آرش بی غیرت نیستم ولی اگه حرفی نمی زنم، پای ندیدن و نشنیدنم نذار.

آرش دسررت از نوشررتن برداشررت، خودنویس را روی کاغذ رها کرد و دسررت 
 :هایش را زیر چانه زد

 _به تو چی بدهکارم که باید پرداخت بشه و تعویق افتاده؟
امیربهرام نگاهی به پشررت سرررش انداخت و در را بسررت. کامل وارد شررد و 

 روبروی میز ایستاد:
 _من نه می گم مادرم و نه می گم زن تو، می گم آبرو.

 آرش نفس کالفه اش را بیرون فرستاد و گفت:
 له رو خودم گفتم!_برس به والظالین جمله ت، بسم ال

سینه اش را جلو  ست هایش را به میز تکیه داد.  شد و د امیربهرام روی میز خم 
 کشید و گفت:
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_االن صررالو نیسررت با این مردم دهن لق، وقتی حرف زنت م ل میوه ی تازه 
پوسررت کنده سررت و بوش پیچیده؛ اون این طرف و اون طرف بره تو عمارت و 

 باغ.
می شررد، مغزش به جوش آمد از این حقارت حرارت از سرررش هم متصرراعد 

 نصیبی اجباری که دست و پای دلش را بسته بود.
ضربه  شاره چند  شت ا شد و خود را به برادرش رساند، با انگ شت میز بلند  از پ

 ی پیاپی به سینه ی برادرش زد و خشم را هم چاشنی سخنش کرد:
رو نشررخوار  _سررعی کن جلوی من دهنت رو به قاعده باز کنی و قبلش حرفت

 کنی که خودت بفهمی چی می گی!
امیربهرام شرروکه از لفظ و لحن آرش، ابرو به هم تابید. صرردایش را کمی باالتر 

 برد و با عتاب گفت:
_زنت خوش و خرم تو محوطه واسه خودش می گرده و فحش بی غیرتی تو رو 

 من از در و دیوار این خونه و جماعت می شنوم.
 سیاه آرش برد و نمادین مرتبش کرد:دست سمت یقه ی پیراهن 

_هر چقدر که بگی من بی خیالم ولی حداقل زنی گرفتم که امروز و فردا سرررم 
 بابتش بلنده، کالهت رو بنداز باالتر خان داداش!

شان  سرش پراند. یادش نمی آمد حتی در کودکی های سیلی آرش، برق از  برق 
 دست بلند شدنش را دید.هم از برادرش حرف درشتی شنیده باشد که امروز، 

هنوز مبهوت این پاره شرردن بند حرمت بود که صرردای رگه دار و خشررک آرش 
 هم ضمیمه اش شد:

 _زنت ناموس منه، حتی اگه از پشت کوه می گرفتیش.
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 هندونه نیست که از سر جالیز َسوا کرده باشی.
ست که مرد می خوام  شکل دار بودن اون نی ست، پای م ست نی زن من اگه نامو

به دهن ج که  نه  پای بی وجودی برادر م ته؛  پای زنم کج رف گه  یاد و ب لوم در ب
 آدمی که هرز می ره، چفت و بند نمی زنه.

 امیربهرام روی گوشه ی گونه اش را که می سوخت دست کشید و آرام گفت:
_ضرررب دسررتت خوبه ماشررافالله، یکی رو حروم ناموسررت می کردی که تو 

رون خونه نچرخه؛ منت کش بقیه شررم من می اتاقش بمونه و تو این وضررع بی
 بودم.

با خروج امیربهرام،  قدر خشررم در وجودش روی هم جمع شرررده بود که  آن 
 لگدی سمت میز پرت کرد و لعنتی ن ار خودش و روزگارش کرد.
 تمامی وسایل روی زمین پرت شدند و صدای بلندی ایجاد کرد.

 دست روی ته ریشش کشید و از اتاق بیرون زد.
یی نبود که بخواهد به ریه هایش بفرسررتد که عطری از دالرای هم برایش هوا

 بیاورد.
ضورش در ملک پدری و کاش هایش درختی بودند که  شده بود ح خفقان آور 

 به ثمر نمی نشستند.
 کنار ورودی عمارت ایستاد و همه به احترامش از کار ایستادند و سالمی دادند.

 سری تکان داد و جعفر را صدا زد.
 جعفر از کنار محمود برخاست و پشت شلوارش را تکاند و به سمتش دوید:

 _بله خان؟
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 آرش آرام پرسید:
 _خانم رو ندیدی این دور و بر؟

 جعفر پشت سرش را خاراند و معذب گفت:
 _دیدم آقا.

 آرش مکث او را نشانه ی خوبی تصور نکرد و گفت:
 _کجا؟

 جعفر سرش را پایین آورد و چشم به خاک دوخت:
سط راه نفهمیدم زن بهادر خدا بیامرز چی  سه، ولی و سمت مدر _دیدم رفتن 

 گفت که خانم رفتن پشت باغ؛ برنگشتن ولی نمی دونم کجای باغ موندن.
 آرش گفت:

 _می تونی بری.
جعفر با سرررعت دور شررد، سررخنان بیگم به دالرای را شررنیده بود چون روی 

 درخت باالی سرشان مشغول شکم چرانی بود.
 راه پشت ساختمان و باغ را در پیش گرفت. آرش

 آرامشی نداشت که همان ته مانده را هم پای حرف یاوه ی دیگران می سوزاند.
ما اثری از  ند ا باغ، مدام نگاه می چرخا میان درخت های بلند و ریشررره دار 

 دالرای نمی دید.
به طرف سرراختمان نقلی مدرسرره رفت و هر دو کالس با دری باز، به او دهن 

 کجی می کردند.
در مدرسرره را روی هم کوبید، نگاهی به دو سررو کرد و چشررمانش زیر نور تند 

 خورشید؛ جمع تر شد.
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سمت چپ پیچید. جایی که برای اولین بار  ست دل داد و  سار عقلش را به د اف
 دالرای را دیده و معنای اسمش را پرسیده بود.

بود در خاک دوانده بود. به درخت تناوری رسید که ریشه هایش را سالیان سال 
 دستش را روی تنه ی آن قرار داد، صدای ظریفی شنید.

 به خیال پیدا کردن دالرای، گوش هایش تیز شد تا بشنود.
 صدای هق هق بود، از پشت درخت در آمد و به روبرویش چشم دوخت.

 دالرای با همان لباس محلی روی تنه ی سوخته ی درختی نشسته بود.
به کمر خمیده و پاهای جمع شرررده اش، پلکی زد و به همان خیره مانده بود 

 سمت رفت.
 _چرا این جایی؟

با صرردایش، دالرای پرید. هر تصرروری می توانسررت داشررته باشررد مگر دیدن 
 آرشی که فقط یک بار از پشت پنجره دیده بود.

پیه ی جسررارت زل زدن به نگاه سررخت شرروهرش را به تن مالید و خیسرری 
 ه مدام به مغز آرش کوبیده می شد.صورتش مته ای بود ک

 _گفته بودم تو اتاقت بمون.
دالرای سیراب کرد چشمانش را، تشنه ی یک نگاه بود. از روی کنده ی درخت 

 بلند شد و صدای خفه اش بلند شد:
 _گفتی جلوی چشمت نباشم.

 آرش دستانش را در جیب فرستاد و گفت:
 _فردا روز آخر مراسمه.
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چه شررنید و تلخ تر از فاجعه بود، ببخشرریدی گفت و رد  دالرای بی توجه به آن
 شد.

 آرش برگشت و صدایش زد:
 _بیا این جا.

هان خودش و  حدیث؛ د با حرف و  که  تاد، از خودش بیزار بود  دالرای ایسرر
 شوهرش را جلوی حرف مفت دیگران بسته بود.

جلو رفت و روبرویش ایسررتاد. شرروهرش سرررد بود اما گرمای تنش، حالش را 
 کرد. عوض

 یک سر به سینه گذاشتن و یک نفس کشیدن از ته دل می خواست.
آرش چند راهی سررختی پیش رو داشرررت، فکرش باال و پایین که می شرررد؛ 

 تصمیم گرفتن سخت بود:
 _لباسات رو جمع و جور کن، فردا می فرستمت بری.

تک برگ های بهاری تنش ریخت، جانش به کف دسررتش آمد و نفس در لوله 
 اش گیر کرد.ی تنفسی 

 پا پس کشید اما گفت:
 _چشم...

 الیه ی غم روی چشمانش کشیده شد، دلی اش را باید پس می زد.
 نگاهش به مسیر رفتن دالرای مانده بود.

 دل کندن نداشت کهربای نگاهش...
 دالرای با پاهای بی جان خود را به اتاقش رساند و همان پشت در، آوار شد.
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سرداب دلش حبس می  صدایش در گلو پیچید و نفس هایش یکی در میان در 
 شد.

 نسترن کنار امیربهرام نشسته و به صورت ورم کرده ی شوهرش میخ شده بود.
 باورش نمی شد آرش ضرب شستش را به او نشان دهد.

 دستش که باال آمد، امیربهرام سر عقب کشید و شاکی گفت:
 _چیه هی دست می ذاری روش؟!

 د و روی پای شوهرش قرار داد:نسترن انگشتانش را مشت کر
 _باورم نمی شه دست روت بلند کرده.

 امیربهرام دستی گوشه ی لبش کشید و نیشخند تلخی زد.
 به چهره ی غرق در خواب الیار زل زد و گفت:

 _زبونم تیز بود، کتک همه بچگی ها و جوونی ها رو یه جا تالفی کرد.
 ت خالی کرد؟_مگه چی گفتی که آرش کار یه عمر نکرده رو سر

 امیربهرام سرش را به سقف کرد و گفت:
 _حرف زنش رو پیش کشیدم.

 نسترن با دهانی باز، گره دستش را روی ران پای شوهرش زد و گفت:
 _تو مگه عقلت به دستت نیست؟

االن همه بهش پیله کردن و روانی شرررده، رفتی از اون دالرای بدبخت حرف 
 زدی و آتیشش زدی؟

 سمت نگاه پر شکوه ی نسترن برگرداند و با حسرت گفت:امیربهرام سرش را 
 _نمی دونم آتیشی چی بودم که سر وقتش رفتم.
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 نمی دونم تا چه حد زنش دخیل بوده ولی حرف آبروی همه وسطه.
 نسترن دستش را روبروی صورت شوهرش گرفت و دعوت به سکوت کرد:

 _حرف زن تو وسط بود، چی کار می کردی؟
 مونده اون مرد؟ می فهمی االن برزخ

 امیربهرام با اخم و خشم عمیقی به نسترن نگاه انداخت و گفت:
 _حرف یاوه نزن، اون زمینه و تو آسمون.

 نسترن بغض کرد، بدی ندیده بود که بد بگوید و به بدش راضی شود:
شم، چطور انتظار داری اون  شرعی کرده با _وقتی قبول نداری من کار خالف 

 گلش خبطی کرده؟قبول کنه زن م ل برگ 
 امیربهرام سکوت کرد و نسترن با کف دست به سینه اش ضربه ای زد:

_تو که طاقت غیرتت نمیاد تو خلوت مونم حرفی ازش باشرره، فهمیدی اون تو 
 جمع کلفت و کارگر چی به سرش اومد ُکُلفت شنید؟

ها؟ هر چی که هسررت، خوب تر و شررریف تر از من و توئه که یه بار چشررم 
 بگه پشتم در بیاین.نچرخوند 

 شوهرش جور همه قوم خودش رو کشید و خم به ابرو نیاورد.
شی داد  سرش را مال سینه ی پ ست دراز کرد و  امیربهرام با تکان خوردن الیار، د

 تا چشم باز نکند.
 نسترن اشک چشمش را گرفت و کنار امیربهرام نشست:

که دیگه کس و کاری _چند روزه بابام نیسررت و من آتیش تو جونم افتاده، اون 
 نداره بدون چقدر سختشه بی آبرویی.

 امیربهرام دستش را دور کمر زنش سفت کرد و سرش را به شانه اش چسباند:
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 _زبونم به مادرم رفته.
 نسترن گفت:

 _عقل و هوشت به کی کشیده؟
نگاه چپ چپ امیربهرام را به جان خرید و سرررش را از شررانه ی شرروهرش 

 برداشت:
 مون، تو با زبونت دل به زبون تند و تیز عمه نده._تلخه روزگار

 نیلوفر بچه ست، چشم بسته که این رو محرمت کن!
 امیربهرام ابروانش را باال داد و گفت:

 _کی نیلوفر رو محرمش کنه؟
 _آرش.

 مات تکان خوردن دهان زنش مانده بود، گفت:
 _اون جای دخترشه، عقدش کنه و شب با عروسکش َتنِگ هم بخوابن؟

 نسترن آهی کشید و گفت:
 _یه چیزی هست که من نتونستم از زیر زبون مادرم بکشم.

به تالفی تو  پای نیلوفر رو  مه حرفی نزده، می ترسررم  ولی آرش در جواب ع
 ماجرا باز کنن و اون بچه حروم شه.

 امیربهرام گفت:
_بعید می دونم این شرریر زخمی محل به حرف مادرم بده، اون نمیاد بچه رو 

 بدبخت کنه واسه زهر چشم گرفتن از زنش که بابتش من چک خوردم.
 _تو پر به پر اون برادرت نده، بذار ببینیم با زندگیش چی کار می کنه.
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 فعاًل که فقط اتاق جدا کردن و حرفی میون زن و شوهر نیست.
شرراید می خواد غضرربش بخوابه، اون زنم حقش نیسررت اگه ناحقه؛ بسرروزه تو 

 آتیش.
 ر به سوختن باشه، تو کنده درخت ننداز وسطش که شعله بگیره.اگرم قرا

 امیربهرام فشاری به پهلویش داد و گفت:
_همین یکی رو خوردم دنیا دور سرررم چرخید، فعاًل پیچ شررل دهن خودم رو 

 سفت کنم بهتره.
 نسترن به عاقبت خواهر فکر می کرد و امیربهرام به خشم برادرش...

به نه  تاق را  نه  دالرای در ا مه اش،  به روی ع نه  باز کرده بود و  ماه منیر  روی 
 چیزی از گلویش پایین رفته بود و نه میلی داشت.

 لباس هایش را با چنگ از کمد بیرون کشید و دور خودش ریخت.
 روی هر کدام که دست می گذاشت، عطر آرش در مشامش می نشست.

 نداخت.چشمان پر آبش را به لباس های آویز شده و مرتب شوهرش ا
طاقت یک شب و دو شب دوری در دلش ریشه ندوانده بود و مصیبت رفتن را 

 چه می کرد؟
 َتِه این جاده به تنهایِی من ختم ُشَده ست...

 تو بگو ِکی وکجا سمِت دلم می آیی؟!
 نه پای دلش مسیر رفتن را بلد بود و نه جان و دلش فکر رفتن داشت...

قش خیره بود. سرراعتی می شررد که به آرش به شررعله ی کوچک چراغ نفتی اتا
 اجبار خستگی چشمانش، پلک می زد.

 در اتاقش آرام باز شد و نگاه خیره ی آرش چرخید.
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 مش حسین وارد شد و گفت:
 _سالم پسر جان، تو مجلس داییت کم پیدا شدی.

 آرش جواب سالمش را آرام داد و گفت:
 ن سر الکردار._به هیچ کاری نرسیدم مشتی، گیر و گرفت زیاد داره ای
 مش حسین روی صندلی نشست و چشم به او دوخت:

_نه من اهل نصرریحتم و نه تو نصرریحت شررنو، اومدم بگم این مدل راه تباهی 
 میاره. سنگاتو وا کندی باهاش؟

 حرفاشو شنفتی که کی ناحق گفته و چی باطل بوده؟
 آرش سر میان دستانش گرفت و گفت:

 زبون همه شد._اعتماد نکرد که نگفت، َلقلقه ی 
 سوز دلم همینه مشتی، که دیر به حرف اومد.

 سکه یه پول شدم وسط یه مشت زیر دست و غریبه.
 مش حسین دستی به محاسنش کشید و گفت:

 _آزادش کن بره، اگه به دلت بد نشسته.
 سر آرش چرخید و نگاهش کرد. عذر زنش را خواسته بود و کسی خبر نداشت.

 فقط گفت:
 جا شدن و دل از خونه زندگیت کندن هستی؟ _مشتی اهل جا به

 مش حسین با چشمانی ریز شده، نگاهش کرد و گفت:
 _مصلحتم به رفتن باشه، چرا که نه؟

 ولی پشت سرم آباد رو ویرونه نمی کنم که راه برگشت داشته باشم.
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 آرش سرش را پایین انداخت و گفت:
 _من ازت پدری بخوام، می کنی؟

 ه زد و گفت:مش حسین لبخندی فهیمان
_پدرت خدابیامرز به قدری الیق پدریت بوده که من این بین به قیاسم نیام ولی 
کاری از منه پیرمرد بر بیاد، واسه پسرم با همون جون و دلی که مونده انجام می 

 دم.
 آرش از جایش بلند شد، طاقت نشستن و حرف زدن نداشت.

 بی قراری اش از چشم دزدیدنش عیان بود که گفت:
فردا زنم راهی می شه، گفتم بار و بندیل ببنده. می خوام تو و ملوک هواش رو _

 داشته باشین که دلم به تنها رفتنش رضا نیست...
 مش حسین الهی خیر و مصلحت باشدی گفت و بلند شد.

 دستش روی شانه ی آرش نشست:
 _فکر کن پسر جان، راه برگشت همیشه نیست.

 صدایش گرفته بود که گفت:
 کردم که این نتیجه ش شده، بره به صالو خودشه._فکر 

 _باشه پسر، با ملوک تو خلوت در میون می ذارم که در جریان ماوقع باشه.
یک ساعت چشم رو هم بذار، نه زنت چیزی ازش مونده و نه از تو چیزی باقی 

 می مونه.
آرش سرررش را تکان داد و مش حسررین رفت. خود را روی تخت یک نفره اش 

 و ساعدش روی پلک های دردمندش قرار گرفت.پرت کرد 
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ست کم  ست. راهی اش می کرد، د ش شتاب روی تخت ن شت و با  ست بردا د
 بدرقه کردن را که می توانست از او درید نکند.

 مردانه ماندن پای مردانگی هایش، خفه اش کرده بود.
 تردیدش را به یقین بدل کرد و از اتاق کارش در آمد.

پاسی از شب گذشته بود. از اندرونی خارج شد و چندین بار راهرو خالی بود، 
 ماه منیر را صدا زد.

سری را زیر چانه  شم باز کرد و رو شنیدن نامش، چ ماه منیر گیج و خوابالود با 
 گره زد.

 از اتاق بیرون رفت و با چشم دنبال آرش گشت.
 _پشت سرتم.

 ماه منیر به آن سمت چرخید:
 تین؟_ببخشید آقا جان، کاری داش

 آرش پرسید:
 _چیزی واسه خوردن پیدا می شه تو این مطبخ؟

 ماه منیر سرش را خاراند و گفت:
 _غذای گرم که نه آقا، ولی همه چی هست شکر خدا.

 _یه سینی بردار و هر چی پیدا می کنی توش بذار و برام بیار.
 _االن می رم آقا، فقط نون پنیر باشه؟

 آرش با بی حوصلگی گفت:
 چی، اونم باشه مهم نیست._گفتم هر 
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 ماه منیر چراغی برداشت و پا به مطبخ گذاشت.
 کمی سبزی خوردن به همراه نان محلی و پنیر برداشت.

ست دیگر چه بردارد که  سل هم در پیاله ای ریخت، نمی دان در ظرف چید و ع
 آرش صدایش زد.

 سریع سینی را برداشت و با دستی لرزان، چراغ را هم باال گرفت.
 _ببخشید آقا، طول کشید.

 آرش ممنونی گفت و سینی را از دستش گرفت.
 پا به اتاقی قرار بود بگذارد که ساحل امنش را به خود حرام کرده بود.

ست یا تنهایی اش را با بی  ست ملوک کنارش ه شد، نمی دان شت در مردد  پ
 کسی پر می کند.

 دستگیره را پایین کشید و آرام الی در را باز کرد.
 ری از کسی نبود، داخل رفت و اتاق به هم ریخته، چشمانش را گشاد کرد.خب

 محال بود دالرای تا این اندازه شلخته باشد.
سینی را روی تخت گذاشت و گوشه، مابین دیوار و کمد؛ دالرای نشسته بود و 

 چیزی را به آغوش گرفته بود.
 جلوتر رفت و از صدای پایش، دالرای چشم باز کرد.

 عمه اش، چشمش به آرش افتاد.به خیال 
صوتی اش به هم  صدایش گرفته و تارهای  شت که  سینه اش دا آن قدر زخم به 

 چسبیده بود:
 _از لباسات یکی رو ببرم؟
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بغض مردانه اش جا داشررت سررر باز کند، دلی خندان و مهربانش؛ زنی تکیده 
 شده بود که برای آرامش خیال، گوشه ای از لباسش را می خواست...

 _ببر...
 دالرای گفت:

شت و من روی کمرم، اون یه بار تو بچگی  _یوکاُبد روی بازوش ماه گرفتگی دا
 چشمش خورده بود که وقت حموم کردن؛ از من پشت کمرمه.

 چهار ستون بدن آرش با شنیدن آن واژه هم به لرزه می افتاد.
 دالرای پیراهن آرش را در بغل فشرد و ادامه داد:

شم و ابروی هاکان نبود _از همون بچگی،  شق چ سرای ایل بود. عا همبازی پ
 ولی دربه در مال و منال خان چرا.

سر خان نبود  ضی به پ شد ولی هیچ کس را دو بار رفت و اومد تا دل هاکان نرم 
 که چشمش دنبال همه بود.

ست؛  شد، بازویش را گرفت و با زور یک د سمت دالرای رفت و خم  آرش به 
 باال کشید:

 اون جا. _پاشو از
خون به رگ ها و شررریان های قلبش پمپاژ شررد، گرمای دسررت آرش؛ تنش را 

 لرزاند.
 پیراهن را رها نکرد و در خود جمع شد.

 آرش او را روی تخت نشاند و سینی را جلوی پایش گذاشت:
 _یه چیزی بخور.
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 دالرای به سینی زل زد و گفت:
 وای غذا بدی؟_قبل کشتن قربونی، بهش آب می دن. تو چرا بهم می خ

 فکش قفل شد و سکوت کرد. گوشه ای کنارش جا باز کرد و نشست.
 لقمه ای گرفت و سمتش دراز کرد.

 _بخور.
 دالرای لقمه را گرفت و با گوشه ی نان بازی می کرد:

سش  شده بود ولی هو شت من رو دید و یوکابد دلش رو زد. زنش  _یه روز تو د
 سیر نمی شد.

 کلفت یدالله خان، تو انبار کاه زندونی بودم. منو گرفتن و بردن به اسم
 دالرای لقمه را برگرداند و پیراهن را کنارش روی پتو نهاد.

 _چراغ رو نزدیک تر بیار.
 _دالرای؟

دالرای حرفش را تکرار کرد، طعم به اسم صدا شدنش از هزار لقمه ی بهشتی 
 هم شیرین تر بود.

 به او قرار داد. آرش باالجبار بلند شد و چراغ را نزدیک تر
_با تعلیمی اسرررب و کمربند چرم خان، زیاد کتک خوردم ولی بهش نزدیک 

 نشدم.
 پشت به آرش نشست و گفت پیراهنش را از پشت بشکافد.

 _دالرای دست بردار، یه چیزی بخور که برم.
 دالرای گفت:

 _پاره ش کن، مرگ دالرای...
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لباس تنش کرد که دست آرش آرش حرکتی نکرد و دالرای تصمیم به در آوردن 
 روی دستش نشست:

 _نکن.
 _محرمی، تو ببین.

 آرش دست سمت شانه اش برد و او را به خود نزدیک تر کرد.
 کنار گوشش زمزمه کرد:

 _دیدم، نکن...
 دالرای به یقه ی پیراهن آرش چنگ زد:

_یک بار خان برای حرف گوش ندادنم، اون قدر با تعلیمی زد که جای زخمش 
 م موند.رو تن

 لباسم پاره شد، گوشه ی انباری موندم تا خود صبح.
سم باز  سمتم و لبا شکی نبود. اومد  ست و پاتیل اومد، هی صبح م سر  سرش  پ

 بود.
 پشت کمرم رو دید و نزدیک شد.

 فشار دست آرش روی شانه اش بیشتر شد و دالرای پا به پای هق هقش گفت:
 رار کردم._گوشه ی ابروش با داس زخم مونده، زدم و ف

 از خونه خان فرار کردم، به من کسی دست نزد که سرت پایین باشه.
 آرش تا مرز انفجار پیش رفته بود، هر واژه شالق بود که بر تنش می نشست.
 خواست دست روی دهان دالرای بگذارد اما دالرای طاقت از کف داده بود.

 د._به سوز دل دالرای، بهم دست نزد. به جان عمه بهم دست نز
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 نذاشتم بیاد سمتم، این جا نبودی اومد سراغم.
 ترسیدم بگم دیدمش، ترسیدم خونش رو دستت بمونه.

 ترسیدم برای جونت...
 آرش سر دالرای را روی سینه اش سراند و با صدایی خفه گفت:

 _آبرو دادی که جونم بمونه؟
 غیرتم رو دادی که جونم حروم نشه؟
 شوهرش او را به سکوت کشاند.دالرای خاموش شد، شمیم عطر تن 

 دم گرفت، آرام شد و چشم بست.
 اینجا...همین جا

 نزدیك همین تنفس بیخواب
 تررو را طوری نزدیك به
 لمِس هوا حس می کنم

 که گنجشك تشنه
 عطِر باران را ...

 _اعتماد داری به من؟
سرش اندکی به قدر  سینه ی آرش مالید و  دالرای تنش را چون کودکی نوپا به 

 اجت و جواب گرفتن آرش، خم شد.ح
 دستش زیر روسری دالرای خزید و موهایش را لمس کرد.

 دالرای جان و جهانش بود، اما بیش از این ممکن نبود به این بودن ادامه دهد.
 خاطرات شان را کنار هم چید و پشت دلی اش خالی بود.
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شا شان رخ سمان دوخت، هیچ کدام  ستاره های آ شم به  ن تر از رو به پنجره چ
 دو کندوی عسلی دالرای نبودند و نمی شدند.

شید اما  شعله ک شتر  دو دو تا چهار تا کردنش چند واژه بود که دل دردمندش بی
 بر زبان آورد:

 _برو...
 دلی جان برو...

 گاهی باید
 چترت را ببندی ؛

 بگذاری باران
 آتشی را که در قلبت روشن است

 نم نم 
 خاموش کند...

**** 
شه  ست گو شب د سرش، دلش گیر  شته بود و میان هیاهوی  ی میز اتاقش گذا

 گذشته بود و مرواریدهایی که دانه به دانه تسبیح شدند...
آویزی از آن ها دور گردنش زنجیر شررد، پالکش به الماسرری مزین شررد و تک 

 نگین زندگی اش همان درخششی بود که در تأللو چشمان دالرای دید.
 ا به این و آن، جانش را گرفته بود.حجم دلواپسی ها و بدبینی ه

وقتی نگاه سرررد و یخبندانش با حضررور دالرای، نور گرفته بود؛ این روزمرگی 
 های بی او از سر و کول دلش راه گرفته و باال می رفت.
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 همه برایش نمک بودند و کسی راه مرهم بودن را از بر نبود.
اند چشمانش را پوشدیشب با بغض نفس ترین دلیل زندگی اش، پرده ای روی 

و چشررم از سرروسررو زدن غریبانه ی سررتاره ها گرفت که تک سررتاره ی خودش 
 غریبانه تر میان آ*غ*و*شش به پیمردن رسیده بود.
 حالش بد بود بی اویی که از امروز دیگر نداشتش.

 دلش بی رمق شده و در جهنم دست و پا می زد.
 اش دور می کرد.از مرد بودنش بیزار بود که او را از تنها داشته 

 از مسئولیت های بی شمار و کارهای نکرده و راه های نرفته اش بیزار بود.
سخنی بگوید و  شت و محرمی نبود که از دلتنگی های گلوگیرش  قلبش درد دا

 مردانه بار دل سبک کند.
با لبخندی جان و انگیزه برای طلوع خورشرریدی دیگر گرفته  هر دقیقه اش را 

 از امروز به دست باد و عطرش را به نسیم سپرده بود.بود، که داشتنش را 
 تقه ای به در اتاق خورد و سرش با طمأنینه چرخید.

 شدت زمختی و گرفتگی صدایش را با سرفه ای کم کرد و گفت:
 _بیا تو.

 جالل وارد شد:
 _سالم آقا جان.

 آرش آرنج هایش را به پشتی صندلی تکیه داد و گفت:
 _کارت رو بگو؟

 منی کرد و گفت:جالل من 
 _مهمون دارین آقا.
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 _صدای ماشین اومد، امین بود یا مهمون؟
 جالل آرام و پر تردید گفت:

 _مهمون.
 _شناختیش؟

 جالل لحظه به لحظه با صدای آرام تری جمالتش را کامل می کرد:
_یکی رو می شناسم که سردار ملک خان هستن و اون یکی هم دوست شون 

 ون شده بودن.که شب عروسی شما مهمون ت
پوزخندش عمدی نبود اما به لبش حالت داد. دسررت هایش را عقب کشررید و 

 چانه باال انداخت.
 _بیارشون این جا، همه جور پذیرایی هم الزمه ازشون بکنید.

 _چشم آقا، می گم این جا بیان.
با رفتن جالل، آرش قدمی برداشت و به وسایل روی میزش نظم بیشتری داد و 

 ی بود که چشم انتظارش مانده بود.منتظر میهمان
 در به دست جالل باز شد و تعارفی که به میهمانان زد.

شی  شم های می شد و چ شگی اش وارد  سردار ملک خان با همان ابهت همی
 رنگش به چشمان خونسرد و آرام آرش افتاد.

 _سالم سردار.
 سردار نگاهی به پشت سرش انداخت و پیش رفت.

 یدالله خان هم وارد شد و در را به آرامی بست.دست آرش را که فشرد، 
 _سالم پسر، چطوری؟
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 نگاه تیز آرش روی صورت یدالله خان خیره مانده بود اما جواب سردار را داد:
 _خوب، شکر. خسته ی راه طوالنی نباشین.

سررردار آن قدر باهوش بود که کنایه ی آرش به یدالله را بگیرد و گوشرره ی لبش 
 باال برود.

شکل اما به همراه لبخندی یدالل شک و گرفته داد که به همان  سالمی خ ه خان 
 مردانه که گوشه ی لب آرش نشسته بود، جواب گرفت.

 آرش دستش را به سمت صندلی ها گرفت و دعوت به نشستن شان کرد.
 سردار نزدیک و بی فاصله به میز نشست و یدالله خان کنارش جاگیر شد.

سرم که بخوام  ستی پ سالن _بچه نی ستان امیرار ضیح دا ساعت تو ست دو  وا
 نامدار بدم و بگم که چرا بی خبر اومدیم.

هاکان چه خبطی کرده که گوشرره ُحلفدونی افتاده و پدر مریضررش از اون سررر 
 مملکت تا این جا دنبالش روون شده؟

آرش به صررندلی تکیه زد و با سررر انگشررتانش روی میز ضرررب آرامی گرفت و 
 گفت:

که گوشه زندون قراره بمونه و آب خنک بخوره، ممکنه از علت  _وقتی خبر داده
 چیزی نگفته باشه؟

 سردار نگاهی به رفیق سال های شبابش انداخت و گفت:
 _حرفی میون زنت و اون پسر بوده که کار به اون جا کشیده؟

درد عمیقی که در قلبش داشت، فشاری به سینه اش آورد و لب هایش روی هم 
 چفت شد.

 ن اسمش هم از زبان مردی دیگر، حساس بود.به شنید
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 _بین زن من و اون مردک نه، اما تو سِر پر از ک افت اون پسر چرا.
 یدالله خان سر باال آورد و با اخمی عمیق به او نگریست.

 سردار دست روی پای رفیق این سالیانش گذاشت تا با آرامش پیش بروند.
سرم بحث دو تا مرد که می تونه با حرفم شکایت  _پ سه، زندان و  سامون بر به 

 چرا؟
 آرش انگشتان دو دستش را در هم قفل کرد، لبخندی زد و گفت:

_مرد با مرد که کارش به شررکایت و آجان نمی کشرره سررردار، ولی اگه طرفت 
 نامرد باشه؛ جای پاش رو باید تو اون راه سفت کنی.

 یدالله خان طاقت به سکوت نیاورد و غرید:
یارت شررهریاری، اون پسرررم بچه ی خان و خودش خان زاده _اگه به شررهر و د

 ست.
 رضایت بده از زندون در بیاد، نمی ذارم پاش دیگه این جا برسه.

 آرش لب هایش را متفکر جلو داد و گفت:
_ولی حاال که اومده، باید پذیرایی به حد لیاقتش بشرره که البته نذاشررتن خودم 

 این کارو تموم کنم.
گرفت، همراه رفیقش به اجبار آمده بود تا آرش از رأی  سررردار سرررش را پایین

خود بگذرد ولی سرسختی این پسر با نگاه سرد و خاموشش، کارشان را سخت 
 تر می کرد.

 _چی گیرت میاد از این که اون پسر تو زندان بمونه؟
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یه ماجرا و داسررتان کهنه رو باز نکن پسررر جان، اونم حماقت کرده و به خیالی  
 ه سراب رسیده.اومده که ب

شب نخوابیدنش، پر  سرخ چند  آرش لبخند روی لبش را پاک کرد و رگه های 
 رنگ تر به چشم می آمد:

_تا تمام روزایی که واسررش رو پرونده تعیین بشرره رو اون تو نگذرونه، من از 
 شکایتم منصرف نمی شم.

 خبط کرده و جورکش خطای خودش شده.
 سردار سرش را باال کشید و گفت:

که همون  _آرش فت هسرررت؟ اون رو بگو  خان راهی برای عوض کردن حر
 طریق رو پیش بریم.

 راه کوبیدیم اومدیم ریش گرو بذاریم که از خطای اون پسر بگذری.
 آرش به احترام سردار نگاهش را پایین آورد و گفت:
 _احترام شما م ل احترامیه که برای پدرم قائل بودم.

 زیش بگیره، به سوزوندن می رسونمش.اما کسی که با آبروی ناموسم با
 یدالله خان نفس عمیقی کشید و گفت:

 _اون پسر االن مسئول زن و بچه ش هست، باید سایه ش روی سر اونا باشه.
آرش از جا برخاست، دست در جیب روبروی آن دو ایستاد و با تمام سنگینی 

 های انباشته شده روی دلش با عصبانیت گفت:
و نگار تن زن من، همه َکِس من؛ حرف به میون میاره جلو _زن داره و از نقش 

 غریب و َاجیر؟
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اگه فکرش دنبال زن یکی دیگه نبود، پست فطرت بودم اگه دستش رو تو دست 
 شما نمی ذاشتم و همین حاال باهاتون راهیش نمی کردم.

 دستانش را از اسارت جیب آزاد کرد و چشم در چشم یدالله خان گفت:
سم شونه؛ کور و کر  _اما وقتی ا سی به دامنش لکه ی ننگ بن سط بیاد، ک زنم و

 می شم و دار و ندارش رو به آتیش می کشونم.
مهمونید و احترام تون به سررر من، اما در مورد چیزی که تا این جا به خاطرش 

 اومدین؛ کاری ازم برنمیاد.
 یدالله از جایش بلند شد و رو به سردار گفت:

به به دل بزرگترش راه  _این پسررر راه نمیاد،  پاپتی کینه کرده و  خاطر یه دختر 
 نمیاد.

 گفتم بذار از راه خودم پیش برم ولی گفتی مرد منطق و عقله.
 تو ازش اینا رو دیدی که به خاطرش پا رو موی سفیدم گذاشتم و اومدم؟

 بریم سراغ همونی که عمری گردنش حق دارم.
 سردار چشم بست و آرش زبان باز کرد:

_احترام موی سفیدت بهم واجب باشه تو این خاک و خونه، ولی کسی که اسم 
 رو ناموسم بذاره به چشمم ارزش و احترام و اعتبار نداره.

شد و دالرای میان قاب  سنگین به هم زل زده بودند که در باز  سه با نگاهی  هر 
 در ایستاد.
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رای که خود را آرش با دیدن او، اخم به ابرو نشرراند و به سررمتش رفت اما دال
حسابی پوشانده بود؛ با چهره ای جدی به چشمان آرش چشم دوخت و زمزمه 

 کرد:
 _حرف دارم آرش، از زندگیم افتادم به بی آبرویی؛ با این مرد حرف دارم...

 آرش با صدای دو رگه ای گفت:
 _برگرد اتاقت.

 نگاه نگرفت و لب زد:
 _به پات می افتم، بعد می رم از این خونه...

 آرش سخنی بر زبان نیاورد اما مخالفتش هم در نطفه خاموش شد.
 دالرای از سکوت شوهرش جان و قوتی گرفت و قدمی به جلو برداشت.

 _اومدی دنبال پسرت؟ اومدی دوباره روی ک افتش ماله بکشی؟
 یدالله خان که مبهوت چهره و پوشش دالرای شده بود، لب باز کرد و گفت:

 فی، تو وسطش بودی._اگه آتیشی بوده و حر
دالرای از زمانی که از زبان ماه منیر شنیده بود چه کسی پای به عمارت گذاشته 

 است، اسپند روی آتش شده بود.
 تمام غصه هایش را گوشه ای در همان اتاق گذاشت و لباس عوض کرد.

 باید قبل از رفتن، حساب حرف های درشت این مرد را به خودش پس می داد.
ه قرار داد و به آرش که کنارش و دوشادوشش ایستاده بود، اشاره دست روی سین

 کرد و گفت:
_اومدی اون پسررر بی حرمت و نانجیب خودت رو با شرروهر من قیاس می 

 کنی؟
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یک تار موش، خاک پاش؛ به تمام هیکل پر از نجاسررت پسرررت شرررف داره 
 خان.

 سردار نیم نگاهی به غم پوشاننده ی چهره ی آرش انداخت و گفت:
 _دخترم اگه حرفی زده شده که نباید به زبون می اومده، به من ببخش.
 دالرای چشم از یدالله خان و نگاه پر خفت و کینه اش گرفت و گفت:

_جون پدرم رو همین خان که رفیق گرمابه و گلستان شماست، به نامردی و به 
 اسم اختالف قوم و قبیله گرفت و کیفور شد.

ولی من خوب یادمه، اون کلفتی که جلوی مهمونای شررما من رو یادتون نمیاد 
 رنگ و وارنگ خان قهوه می گرفت و تعارف می کرد، من بودم. یادتونه؟

 دلش ضعف می رفت از سستی، اما حرف ها داشت:
سی  صدام در نیومد که ک _برای هر فنجون قهوه ده بار کمربند رو تنم خورده و 

 رو نداشتم.
ضربه سینه ی آرش  ستش تخت  شت، زد و با دل  با د ای که کم از نوازش ندا

 ضعفه ای که تنش را به رعشه انداخته بود؛ گفت:
شد، پدرم  شد، برادرم  سی هام، مادرم  شت من و بی ک شد پ شوهرم  _این جا 

 شد.
 گفتم وقت خوشی منه که خان شوهرم بود.

 صورتش سمت یدالله خان برگشت و با ضجه گفت:
شدم،  سیر خونه ت  هنوز جای تموم اون روزا و دردا رو تن و دلم _تک و تنها ا

 مونده.
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 فرار کردم و پا کشیدم قبل این که پسرت دستش دراز شه به عصمتم.
آرش دندان به هم می سایید و مردانگی هایش را همان جا، دانه به دانه دفن می 

 کرد و می شکست.
 دالرای گفت:

شمش به من افت ستی تا چ ستم بود و خوب می دون اد، هوس زنش از _زنش دو
 سرش افتاد.

می اومد من رو می سوزوند، من رو بی حی یت می کرد؛ دلم آتیش نمی گرفت 
 که آبروی شوهر من رو گرویی گرفت و شرف اونو بازی گرفت.

ست لرزان و  ست پیش برد و د صدایش، دل آرش را به درد می آورد. د تحکم 
 سرمازده ی دالرای را در دست گرفت.

 ش نزدیک تر شد و گفت:دالرای به شوهر
_تا وقتی شوهرم از حق دلش نگذره، تا وقتی راضی نباشه؛ آرزوی دیدن پسرت 

 رو به گور می بری خان.
 سردار نگاه متأسفی به یدالله خان انداخت و دو قدم پیش رفت.

 به گره دست زن و شوهر نگاهی انداخت و آرام اما سنگین گفت:
گه رو خوردیم، پام به سرررای هدایت _به حرمت یدالله که عمری نمک همدی

 باز شد.
شرررمندگیش برای مِن که با مو سررفید کردن، به حرف رفیقم اومدم بلکه کاری 

 ازم بربیاد.
شم دوخت و با  سرزنش گر به یدالله چ شمانی  شید و با چ سرش را به عقب ک

 گالیه گفت:
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ار ب_َخبط پسرررت فقط نافرمونی از دسررتور باباش نبوده، بچه رو که ناخلف 
 بیاری چیزی بهتر دستت رو تو پیری نمی گیره.

 تو ماشین منتظرتم، امروز برمی گردم تهران؛ تو خودت می دونی و پسرت.
قدم  پادرمیونی  که بی خبر واسررره  مه  ناه از خود ندم کنن، گ گه بهم ریشررخ ا

 برداشتم.
 نگاهی به آرش انداخت و دست روی شانه اش گذاشت:

چی هسررت به همون پایبند باش و ریش _حالل کن پسررر جان، صررالحت هر 
 گرویی ما رو از یاد ببر.

 آرش دست دالرای را رها کرد و ضربه ی مردانه ای روی دست سردار زد:
ندارم اما این  به فکر صررلح میون همه قدم بر می دارین، شرررک  _در این که 

 مشکل تموم زندگی من رو به باد داده.
 یخ بست. دالرای نگاهش را پایین کشید و تمام تنش

لباس هایش را ماه منیر برایش با سرروز و گداز جمع کرده و در چمدانی چیده 
 بود.

ملوک قبل از سکوت عذاب آوری که پیشه ی خود کرده، به او گفته بود که قرار 
 است شهر بروند و مدتی را تا مشخص شدن جدایی آن دو کنارش بمانند.

 _زنده باشی پسر.
صورت گر  شمان پر حرفش زل سرش کمی چرخید، به  گرفته ی دالرای و چ

 زد و گفت:
 _آرش دست رو زن بی اراده نمی ذاره، از اول می دونستم شیرزن گرفته.
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 بچسب به زندگیت که این پسر، مردونگی رو بلده دختر جان.
لبخندش هم ملس بود و هم تلخ، لرزیدن مردمک چشرمانش را کسری ندید و 

 سرش را پایین انداخت.
حاف خدا بد بود و سررردار  حالش  که هنوز  له  یدال فت.  تاهی کرد و ر ظی کو

 حاصلی از این دیدار جز خورد شدن، نصیبش نشده بود؛ گفت:
صالحه کنیم ولی زبون  شه پیش می رم، اومدم ُم _برای آزادیش تا هر کجا که ب

 زن و شوهر تیز و تنده.
 می شناسمش، اگه کینه کنه؛ خدام نمی تونه جلوی اون پسر رو بگیره.

 آرش نگاهی به چهره ی ملتهب مرد انداخت و گفت:
_پاش به یک متری زن و زندگیم برسرره، تموم تیکه های تنش می شرره خوراک 

 سگ های ولگرِد ده.
که دسرررت آرش پشرررت کمرش  نداخت  به دالرای ا له نگاهی پر عتاب  یدال

 نشست، به خود چسباند و گفت:
پاش این جا برسه؛ من _نگاهت حرف داره خان، شِر پسرت رو بخوابون چون 
 طوری آتیشش رو می خوابونم که از هوا و هوس بیفته.

یدالله خان از کنارشرران رد شررد و با بسررته شرردن در اتاق، دالرای روی دو زانو 
 فرود آمد.

 آرش خم شد و دستانش را گرفت:
 _گوش نمی دی به حرفم، پاشو رو تخت دراز بکش.

 د، آرام و ملیح گفت:دالرای لبخندی کمرنگ اما گرم مهمانش کر
 _هر جا پشتم بودی، من بی حرف وایستادم و نگات کردم.
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 امروز رو بهت مدیون بودم آرش، دلت که درد بیاد؛ دل من بیشتر درد می گیره.
 آرش نرم تر شد و دستش را گرفت و تا روی تخت همراهی اش کرد.

بلند شررد و دالرای دسررتش را گرفت، نگاهش روی سررفیدی دسررت دالرای 
 نشست و آمرانه گفت:

 _می رم یه چیزی بیارم بخوریم.
 میم جمع بستنش، لبش را به لبخند و چشمانش را به شبنم و باران دعوت کرد.

 دست آرش را رها کرد و خود را عقب کشید.
 آرش معصومه را دید و دستور داد برای یک نفر غذایی آماده کند.

که رفتند، او هم از همان غذا معصررومه گفت برای میهمانان تدارک دیده بودند 
 گفت به اتاقش بیاورند.

 پلک بست و دلش همان نوازش ها را می خواست اما...
 به درب بسته ی اتاق مشترک شان نگاه کرد و به همان سمت رفت.

 دستگیره را پایین کشید و وارد شد، اتاق از تمیزی به برق نشسته بود.
 ادامه داد.یک دستش را در جیب فرو برد و به مسیرش 

 چشم چرخاند و نگاهش روی چمدان قهوه ای رنگی کنار کمد، خیره ماند.
 با بدحالی های بعدش نمی دانست چه باید بکند...

به همان طرف رفت و در کمد را باز کرد، لباس هایش مرتب و پشررت سررر هم 
سی که با آن  شده بودند اما اثری از لباس های دالرای نبود جز همان لبا چیده 

 روی زمرد می نشست و با تاختش به زمین و زمان فخر می فروخت.
 لبخند تلخی و شبه دردی زد، در کمد را بست و پیشانی اش را به آن تکیه داد.
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 با سرعت عقبگرد کرد و از فضای سنگین و سرد اتاق دور شد.
 به اتاق کار رفت و سینی را روی میز دید.

شده و به همان شکل خوابش برده  دالرای به تخت تکیه زده و سرش کمی کج
 بود.

به سررمتش رفت و کنارش نشررسررت. دالرای با پایین رفتن تشررک تخت، پلک 
 هایش را باز کرد و با دیدن نگاه آرش سرش را از تاج تخت فاصله داد.

 _خسته ای بخواب.
شانه خم  سرش را کمی به روی  شاند و  دالرای نگاهش را به پیراهن تن آرش ک

 کرد:
 منیر مواظب خوراکت باشه. _گفتم ماه

 به کارت برس ولی ناهار و شامتم واجبن.
 آرش دست پیش برد و او را به خود خواند.

دالرای نزدیک تر نشررسررت و دسررت آرش تمام تنش را در بر گرفت، سررر کنار 
 گوشش برد و زمزمه کرد:

 _سختش نکن...
 مردش درد داشت، صدای خسته اش در گوشش مدام زنگ می زد.

 سرش را چرخاند و به چشمان آرش زل زد: دالرای
 _اگه طالقم بدی، دلم طاقت نمیاره ولی تو اذیت نشی من حرفی ندارم.

 هر روزت به دلهره و جواب پس دادن به این و اون گذشت.
 آرش سرش را پایین تر کشاند و آرام گفت:
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یه روز زنم  گه  قت نزن، حتی ا فت هیچ و مت پس حرف م _خودم خواسررت
 نباشی...

 بودنش اول خودش را می کشت و دوم خودش و سوم دلش را...ن
 مگر می توانست نگاه از این عسلی های به خون نشسته بگیرد؟

 دالرای سرش را باال آورد و ب*و*س*ه ی لرزانی روی قلب آرش زد:
 _دردش بیاد، دردم میاد...

 آرش چشم هایش را رو به سقف گرفت و حرفی نزد.
 رج بود روی ناز بی تکلف این زن چشم بپوشد.از گنجایش دل و دینش خا

نگاهش با کج شرردن سرررش، به موهای بیرون آمده از مینای بلند روی سرررش 
 نشست.

 نفسش را با آه بیرون فرستاد، بلند شد و گفت:
 _راحت بشین، یه چیزی بخور؛ فشارت باال بیاد، رنگ و روت زرد شده.

 کشید و صاف نشست. دالرای خودش را جمع و جور کرد. بدنش را عقب
 آرش سینی را جلوی او قرار داد و گفت:

 _بخور.
دالرای به تکه های سرخ شده ی مرغ نگاه کرد و تنگ دوغی که همراهش بود، 

 آرام گفت:
 _تو بخور، منم می خورم.

 آرش مکث کرد در نشستن، اما به تردیدش فائق آمد و روی تخت نشست.
 وشت جلوی صورتش قرار گرفت.قاشقی برنج زعفرانی و تکه ی کوچکی گ
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 دست دراز کرد و قاشق را از دالرای گرفت و جلوی صورت خودش برگرداند:
 _قاشق اول مال ضعیفه ست، دومی مال شوهرش.

لبخندش هم درد می کرد، تنش هم درد می کرد؛ سررر تا پایش بی شررانه های 
 این مرد درد می کرد و استخوان های تنش به سوز نشسته بود.

جلو کشررید و دهانش را باز کرد. قطره اشررکی روی مچ دسررت آرش  سرررش را
 نشست.

 دستش را عقب کشید و منتظر ماند دالرای لقمه را بجود و قورت دهد.
دالرای دسررتش را دراز کرد قاشررق را از دسررت او بگیرد اما آرش، قاشررق را در 

 بشقاب رها کرد و سینی را از روی تخت برداشت و پایین تخت گذاشت.
 ای به چهره ی آرامش زل زد، آرش عقب رفت و به او چسبید:دالر

شت بندش دلت نلرزه از هر خبری که از این خونه به  _از این جا که می ری، پ
 گوشت رسید.

یاد آورد و آب دهانش را فرو فرسررتاد که چیزی در  به  دالرای لبخند نیلوفر را 
 گلویش بغض نشود و راه نفسش را بند نیاورد.

 رست نشه، حرفی از طالق وسط نمیاد._تا اوضاع د
 اسم زن دیگه ای هم تو زندگیم نمیاد.

 دالرای سر خم کرد و آرش چانه اش را باال گرفت.
شید، حرفی به زبان نمی آورد  شمانش اگر می ک شق چ نفس آخرش را هم به ع

 و شکایتی نمی کرد.
 سرش را پیش برد و پیشانی اش را عمیق بویید و ب*و*س*ید.

 دست دالرای به پیراهنش چنگ زد.انگشتان 



wWw.Roman4u.iR  816 

 

 _هر چی شنیدی، حرف من یادت نره.

 زنی تو زندگیم نمیاد مگر به مصلحت.
هیچ کس قرار نیسررت جای تو رو بگیره، حتی اگه هیچ وقت سررر جای خودتم 

 برنگشتی.
 منطقش سر تکان می داد و دلش، تیر می کشید.

 آرش گونه اش را با پشت دست نوازش کرد و گفت:
 ولی..._برو 

 دالرای لب زد:
 _می رم ولی...

سینه  سر دالرای را به  ست و  ش شک آرش ن لبخند بی رنگی روی لب های خ
 چسباند:

 _نکن دلی، بازی نکن که می ترسم از باختن...
 بذار جای پام نلغزه...

**** 
آرش چشررم دوخته بود به درب آهنی بزرگی که در تاریکی و ظلمات فرو رفته 

 بود.
 نور و رنگی خودش هم سیاه شده بود. روزهای پر از

این روزها که بگذرد، جانی برایش می ماند برای از یاد بردن تمامی روز و شب 
 هایی که کنار کسی دیگر سپری کرده بود؟

 _آرش کارت درست بود؟
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 سرش تکان نخورد، نگاهش هم از در دست نکشید اما پر درد گفت:
 _تنها راه بود...

 پشتی صندلی چسباند و گفت:همایون هم سرش را به 
_دلت بند اون خراب شرررده نمی شررره وقتی زنت شرررب و روزش رو این جا 

 بگذرونه و حواست این جا باشه.
 آرش پلک هایش را با دو انگشت شست و سبابه فشرد و گفت:

 _می دونم.
 همایون پر حرآ گفت:

 _درد و می دونم.
 لبخندی گذرا روی لب آرش خانه کرد:

 زنی؟ _تو چرا جوش می
 همایون فکش را منقبض کرد و گفت:

 _ریختت به همم می ریزه آرش...
 آرش نگاهش را به در دوخت و حسرت وار، در سیاهی اش غرق شد.

 یک شب هم طاقتش نیامده بود...
 میان خاطرات بی شمارمان

 ای آشنا!
 به بودنت ادامه بده

 از اولین آغوش
 هزار شب هم که بگذرد

 باز ستاره بی قرار ُو 
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 مهتاب بی قرار ُو 
 این دل بی قرار است...

**** 
 فرمان را چرخاند و نگاهی به اطراف انداخت.

 سال ها از آشنایی شان می گذشت، پسر تیمسار تا سیکل با او همکالس بود.
اما او راه پدر رفت و استخدام ارتش شد و آرش راهش سمت دانشگاه تهران و 

 بعد به امریکا کشیده شد.
نگ حاوی مدارک هم روی صررندلی کنارش گرفت و به سررر در پاکت سررفید ر

 ژاندارمری نگاه کرد.
 امیدوار بود این آشناهی به حکم بریدن برای هاکان کفایت کند.

 راه افتاد و به سمت مطب همایون مسیرش را تغییر داد.
 قول گرفته بود خبر این آمد و رفت را به او هم بدهد.

اتاق شرران که م ل موریانه افکارش را می جوید، بدون فکر کردن به در و دیوار 
 سرش را تکانی داد.

شین  شین را زد و با دیدن خلوتی و نبود ما ست ما سمت را شمک زن  چراغ چ
 دیگری پشت سرش، جیپ را به حاشیه ی خیابان کشاند.

 جانب احتیاد را رعایت کرد، مدارک را برداشت و از ماشین پیاده شد.
 سمت مطب رفت.با قفل کردن ماشین، به 

تاق معاینه ی  به ا به  از چند پله ای که ورودی مطب بود، باال رفت و خود را 
 همایون رساند.
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 با دیدن گلدان های بزرگ گل که دو گوشه ی اتاق بود، ابرویی باال فرستاد.
سیون محیط دیده می  ضا و دکورا از آخرین دیدارشان در این جا، تغییراتی در ف

 شد.
 _آرش تویی؟

تاق روبرویش چشررم دوخت و  نگاهش به ا را از میز خالی منشرری گرفت و 
 گفت:

 _نه پسر میرزا حسنعلی خاَنم!
صدای خنده ی همایون به گوشش خورد، بدون این که به خود زحمتی دهد به 
اتاق پا بگذارد؛ همان جا روی صندلی منشی نشست و پاکت را روی میز پرت 

 کرد.
بست و با حوله ای کاغذی خشک شان  همایون با شستن دستانش، شیر آب را

 کرد.
 از اتاق در آمد و حوله را گوشه ای قرار داد و دست به کمر به آرش زل زد.

 _مطبت چرا منشی نداره؟
با باز شرردن الی پلک های آرش، همایون هم دسررتانش را از کمر انداخت و 

 گفت:
 _من خوبم شکر، کارمم که ای آب باریکه ای در حال گذره.

 عین همیشه، یه اژدهای وحشی که االن آتیشت من رو جزغاله می کنه. توأم که
ست باال برد،  شوخ همایون نگرفت تا باألخره او د شمان  نگاه خیره اش را از چ

 به طرف آشپزخانه ی کوچک مطب رفت و در همان حین؛ گفت:
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_نگاتم که م ل اون دختِر، منشی دکتر محسن پور سگ داره، ولی حیف که قد 
 ت و اعضاف و حوارحت بهم یادآوری می کنه همجنس خودمی!و باال

 آرش تکیه اش را از تاج صندلی گرفت و دو آرنجش را روی میز کشاند:
 _وگرنه االن ترتیب من رو می دادی؟

 همایون با دو فنجان چای بیرون آمد و به سمتش رفت.
چای را جلوی دسررتش گذاشرررت و خودش هم روی صررندلی ارباب رجوع 

 نشست.
 جه در هم قفل کرد و با نگاهی ذره بینی گفت:پن

_تو مطب خیلی نمی شرره مانور داد، یه کلبه خرابه ای داریم؛ می بردمت اون 
 جا.

 آرش خاک بر سری گفت و سرش را روی ساعد دستانش گذاشت.
 خستگی اش را پیش چشم او دیگر پنهان نمی کرد.

 _چی شد؟ با اون پسر تیمسار یعقوبی به کجا رسیدی؟
 دای بم آرش با کمی مکث بلند شد:ص

_گفت حواسش رو می ده به زیر دستاش که مراوده ای با یدالله خان و در مورد 
 اون پرونده نداشته باشن.

 همایون فنجان چای را به دست گرفت و پا روی پا انداخت.
 لبی تر کرد و گفت:

 _مردک بی سواد خدا کنه خودش تو زرد از آب در نیاد.
 می باال گرفت و زاویه ای به نگاهش داد و گفت:آرش سرش را ک
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 _از تو بدتر نمی شه.
 نیش باز همایون، چشمانش را ریز کرد و کامل نشست:

 _نگفتی، چرا منشی نداری؟
 همایون خونسرد چای نوشید و گفت:

_با هم کنار نیومدیم، منم گفتم برو بشین تو خونه ور دست مادرت سبزی پاک 
 کن.

 برداشت و گرمایش، به تنش رخوتی بخشید.آرش فنجان چای را 
 شاید کمی از خستگی هایش را هم می شست و با خود می برد:

 _سر شب موندن باهاش به توافق نرسیدی؟
 همایون فنجان خالی را روی میز گذاشت و با دلخوری گفت:

 _دیگه با هر عنتر و منتری شبام رو سر نمی کنم، این بار درد از اون بود.
 می خواست و به نظرش بغل خوابی با من، فرقی باهاش نداشت.جا خواب 

 آرش نگاه حیرانش را به او دوخت و گوشه ی لبش باال پرید.
 همایون شکار از دست او و رفتار موذیانه اش گفت:

 _حاال اون کج خند واسه چیه؟
 لبخندش کمی دیگر وسعت گرفت و دستش را دو طرف پیشانی فشرد:

 ده!_یکی رو دستت بلند ش
 همایون با رو ترش کردن گفت:

شه و  شلوار حرفات پاره  سم کش  _خب دیگه انقدر ماجرا رو ِکش نده، می تر
 بی سیرت کنه خودش رو!

 آرش سری تکان داد و جرعه ای از چای را تلخ فرو فرستاد.
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 خودش هم تلخ بود و داغی آب جوشیده هم از داغی تنش کم نمی کرد.
 همایون آرام پرسید:

 ز این شکایت و بند و بساطش، بازم سراغی از زنت نمی گیری؟_بعد ا
قهوه ای چشمان آرش کدر شده بود، فنجان خالی را با دست سمت او سراند و 

 گفت:
 _نه.

 همایون با ناراحتی که در مردمک چشمانش رسوخ کرده بود، گفت:
_هر وقت یه غلطی می کردم، ماسررت مالی کردنش با تو بود؛ ولی این بار می 

 ترسم.
 آرش خیره خیره نگاهش کرد و گفت:

 _که چی؟
 همایون سرش را جلو کشید و گفت:

 _که غلط تو رو من هیچ َرَقمه نتونم ماله بکشم.
 آرش با اخم جا کرده میان ابروانش گفت:

 _پیچ دهنت شل شده، آچار داری یا واست جور کنم؟
 همایون با صورتی کالفه، دستی میان موهایش کشید:

 ناحسابی، یه خط از اون فکرت رو من نمی دونم. _آخه مرد
اگه حرف اعتماده و اونو به من نداری، به یکی حداقل بگو که فکرات اون تو؛ 

 نگنده.
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آرش نگاهش را به گرد و خاک نشسته روی گوشه ی میز دوخت، نشان می داد 
 چندان با حوصله تمیز نشده است.

 و بقیه هیچ غلطی نمی کنن._دردسر زیاد دارم، همه شونم رو دوش خودمه 
 همایون با نرمی گفت:

_انقدر که حرف نمی زنی، یه فکرایی تو سرررم میاد و می ره که مغزم به انفجار 
 می رسه و دود از سرم بلند می شه.

 نگاه خیره اش را از میز گرفت، پرسید:
 _چه فکرایی می زنه به سرت؟

 همایون از روی صندلی بلند شد و چند قدم برداشت.
 تردید از گفتن افکارش، در گام هایش هم مشخص بود.

 آرش زحمتش را کم کرد و گفت:
 _فکر کردی می خوام بچه ی دایی م رو بگیرم؟

 همایون از حرکت ایستاد، سرش را آرام برگرداند و گفت:
 _این یکیشه آرش...

 آرش با مشت چند باری روی پیشانی دردناکش ضربه زد و گفت:
 له._احمق بی شعور بی ک

 همایون با چشمانی از حدقه در آمده، گفت:
 _با منی تو؟

 آرش دور و برش را نمادین نگاه کرد و گفت:
 _فقط منم و تو، مگر این که گوشه کنار دختری پنهون کرده باشی!

 همایون شاکی به چهره ی پر درد آرش زل زد و سکوتش را نشکست.
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 آرش سرش را باال گرفت و گفت:
 پیدا نمی شه برای سردردم؟ _این جا هیچ کوفتی

 همایون بی حرف از کنارش عبور کرد وبه اتاق ویزیت رفت.
 وسایلش را زیر و رو کرد تا توانست ورقی مسکن پیدا کند.

شقابی قرار داد و با  شت. لیوان را در ب شپزخانه رفت و از یخچال، آبی بردا به آ
سررینه به حفظ همان سررکوت، روبروی آرش گذاشررت و دسررت هایش را روی 

 صلیب کشید.
 آرش با صدای گرفته، تشکری کرد و با یک جرعه؛ قرآ را بلعید.

 همایون دیگر طاقت نیاورد و گفت:
_حاال اگه ادب و تربیتت سر جاش برگشت، بگو پس تو سرت چیه که مِن گاو 

 نمی فهمم.
شده، تویی که از درد می مردی ولی  صت خوب  ست به قر چیه تو مغزت که د

 و دوا نمی زدی؟لب به قرآ 
 آرش سرش را سمت نگاه دلگیر همایون انداخت و گفت:

_اون دختر رو امیرحسین بهم سپرده و رفته، از سرت گذشته که می رم عقدش 
 می کنم و تا برگشتن اون؛ حتمًا شکمش رو هم باال میارم!؟

همایون به وضوو جا خورد و آرش با تأسف سری برای این کج فهمی همایون 
 تکان داد.و بقیه 

 مدارک را برداشت و ایستاد. دستش را سمت او دراز کرد و گفت:
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_اینا دستت امانت بمونه، شاید من یه جا نبودم یا بهم دسترسی نبود. اینا شاید 
الزم شن، جور کردم که پای اون پست فطرت برسه به سلولش، تا اون روز باید 

 جای امنی نگه داری.
 ل به آرش نگاه می کرد.همایون پاکت را نگرفت و زل ز

آرش دستش را پایین انداخت، با او چشم در چشم شد و با غم، لبخندی زد و 
 گفت:

_نشررناختی من رو؟ جز نگاه و ناز زنم، چشررمم جایی چرخیده که تا دو روز 
 کنارم نباشه؛ فکر کردی می رم جای خالی شو با یه بچه پر می کنم؟

ست دراز کرد و پاکت  شید همایون با تأخیر د شتان آرش بیرون ک را از میان انگ
 و گفت:

ستی و می ذاری بقیه همین مدلی در موردت فکر کنن، اذیتم  _این که اهلش نی
 می کنه آرش.

 آرش دستش را بند کمرش کرد و آرام لب زد:
_شرراید نتونم دیگه زن خودمو داشررته باشررم رفیق، ولی جاش رو با هیچ بنی 

 شدنی نیست. بشری پر نمی کنم که جای خالیش پر
 همایون دست روی شانه ی آرش نهاد و گفت:

_آرش من رو می ترسونی، چی شده که حاضر شدی زنت رو بفرستی یه جایی 
 دور از خودت و این جوری به هم بریزی؟

 آرش مصلحتی خندید و گفت:
 _مسیر فکریت رو عوض نکن، بذار همونی که هست بمونه.

 است به زنم باشه.هر روز سر می زنم ولی اگه نبودم، حو
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 همایون دستش را کشید، پاکت را روی میز پرت کرد و با عصبانیت گفت:
_خودت این جا جلوم وایسررتادی، زنت رو به مِن بی همه چیز می سررپری که 

 چی کارش کنم؟
 آرش صاف در چشمانش نگاه کرد و گفت:

 _مطمئن تر از تو سراغ ندارم...
 الفه گفت:همایون دست روی گونه و چانه نشاند، ک

 _قراره کفنت کنم به امید خدا؟
 نگاه آرش دو دو زد اما دل نگرانی همایون به کارش نمی آمد.

 با لبخندی گفت:
 _خرمای هفتم تو رو نخورم، هیچ قبرستونی نمی رم.

 همایون قدمی برداشت، سینه به سینه ی آرش ایستاد و گفت:
کارایی می کنی، فکر کن منم یه  کاری مگس پر  _آرش غلط نکنم داری  از بی

 می دم. بگو بیام تو گود، َکباده نمی کشم ولی حداقل حواسم بهت هست.
 آرش آرام لب زد:

 _تو بیای وسط، حواس کی به زنم باشه؟
 اصرار نکن پسر، فعاًل خبری نیست.

همایون پوفی کشررید و روپوش سررفید را از تن کند. روی صررندلی انداخت و 
 گفت:

نیست، یا می گی چی شده یا خودم می افتم دنبالت  _ببین من این حرفا حالیم
 و تا از جیک و پوکت سر در نیارم؛ ول کن ماجرا نیستم.
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 چشم چرخاند و نگاهش را روی چشمان آرش قفل کرد، ادامه داد و گفت:
 _می دونی که کله خرم.

 آرش لب هایش را مختصر تکان داد و گفت:
 ، یه عاقد پولکی الزم دارم._می دونم کله خری! ولی االن جای حرف نیست

 همایون چشم فراخ کرد و گفت:
_خدا لعنتت نکنه مرد، االن دیگه خیالم راحت شرررد که از مرض خوابیدن با 

 جنس مخالف نمی میرم.
 تو هستی که جون من رو باال بیاری و از حلقومم بکشی بیرون!

 آرش به ساعت مچی اش نگاهی کرد و گفت:
 پاکت رو یه جا محکم کاری کن. _داره دیرم می شه، پس این

در حدی محکم کاری که اگه مست و پاتیل بغل زنی نشستی هم، چاک دهنت 
 وا نشه.

صدایش را باال برد  سرش را چرخاند و به همراه پاکت به اتاقش رفت.  همایون 
 و گفت:

 _تو َترکم.
 آرش لبخندی زد و گفت:

 _امیدوارم.
 به آن نرسد.همایون پاکت را جایی گذاشت که دست کسی 

 از اتاق خارج شد و رو به آرش گفت:
 _دارم می رم یه سر به خونه تون بزنم.

 نگاه آرش چرخید، روی در ورودی قفل شد و نفسی کشید.
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 به او می گفت دارد از دلتنگی جان می دهد، به گوش دلبرش می رسید؟
 _نمی خوای حتی یه لحظه بیای ببینیش؟

 بیشتر می سوزاند. صدای زمزمه های همایون، دلش را
 دست و پای دلش را به زنجیر کشیده بود.

به خودش قول شرف داده بود از دلی چشم عسلی اش محافظت کند حتی با از 
 او گذشتن...

 _نه نمی خوام.
همایون خواسرررت حرف دیگری بزند که آرش به سررمت در پا تند کرد و در 

 جواب صدا زدن های همایون، با ناراحتی گفت:
انقدر احمق نباش که بخوای پای من رو سررسررت کنی و دل اون زن  _تو دیگه

 بیچاره رو بازی بدی.
همایون وسط اتاق ایستاد و نفس بلندی کشید. کاش می توانست بیشتر بداند 

 اما جنس و دهان قرآ آرش را بهتر از خودش می شناخت.
 خودش را روی صندلی رها کرد و زیر لب چندین لعنتی ن ار روزگار کرد.

ملوک در کل این دو سرره روز، فقط در حد نمی خورم و ممنون از زبان دالرای 
 حرف شنیده بود.

 مش حسین گفته بود اصرار نکند و او را با پافشاری، کم حرف تر نکند.
شت میز  شان اهل پ سفره ی کوچکی انداخت. هیچ کدام  شام را آماده کرد و 

 نشستن نبودند.
 خدا را که از ما نگرفته اند.به قول مش حسین که می گفت زمین 
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 _مشتی بیا، اون دختر رو هم صدا بزن از کنج اتاقش بیاد بیرون.
ضور آرش را برای دالرای تداعی  سمت اتاقی رفت که عطر ح سین به  مش ح

 می کرد.
 با شنیدن صدای در، روسری اش را پیش کشید و گفت:

 _عمه گشنه م نیست.
 _منم دختر جان.

و به سمت در رفت. بازش کرد و شرمنده سرش را پایین  دالرای از جا بلند شد
 گرفت:

 _ببخشید که اومدن تون با مِن مادر مرده، جز عذاب چیزی براتون نداره.
 مش حسین لبخندی به رویش زد و گفت:

 _بیا یه لقمه بخور، به دل عمه ت کاری نکن ولی خودت رو از پا ننداز.
 اد.دلش کنج همان اتاق آشنا، به تپش می افت

 نبضش انگار دو تا می شد، وقتی به گوشه گوشه ی اتاق چشم می دوخت.
سرد  صدای  ست نگاهش را جای دیگری بچرخاند و یاد قدم ها و  مگر می توان

 آرش نیفتد؟
ست. دلم گواه خوب  ست خودم نی سین، د سمت چیزی نمی ره مش ح _دلم 

 نمی ده.
 _نگران نباش دختر جان، اون پسر حواسش به خودش هست.
 اون شمری که تو باالسرش گذاشتی و اومدی، بهش می رسه.

دالرای به یاد نگاه پر اشررک ماه منیر که سرریل چشررمانش دمی بند نمی آمد، 
 بغض کرد و با معصومیت سری تکان داد:
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 _االن میام.
مش حسین نگاه عمیقی به چهره ی بی رنگ و رویش انداخت که صدای زنگ 

 در، سر هر دو را چرخاند.
 وقت شب دیگه کیه، من تا برم در باز کنم؛ تو برو سر سفره بشین._این 

 دالرای چشمی گفت و با نگاه مش حسین را تا در هال، بدرقه کرد.
از تصررور این که شرراید آرش باشررد، دلش غنج رفت اما دم آمدن؛ نگفته بود به 

 امید دیداری مجدد...
ته بود دوباره برگرد؛ فقط خواسرنگفته بود دوباره می خواهم ببینمت، نگفته بود 

 مواظب خودش باشد و به او اعتماد کند...
 _خوش اومدی پسر جان، بفرما تو.

صدای دل نبض گرفته اش را  سرش باال آمد و دیدن هیبت همایون، بغض بی 
 شکست.

 نگاه همایون به در اتاق و قامت دالرای افتاد.
 لبخندی روی لبش کاشت و مهربان سخن گفت:

 الرای خانم، خوبی؟_سالم د
 دالرای از قاب در تنش را جلوتر کشید و در را پشت سرش بست.

 قدمی نزدیک تر شد و گفت:
 _سالم آقا همایون، خوش اومدین.

 همایون گفت:
 _من کاًل همه جا خوش میام.
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 بویی کشید و گفت:
 _شام خوردین؟

 مش حسین دست پشت شانه اش قرار داد و گفت:
 نداختیم که روزی توأم بود که االن این جایی._نه پسر، تازه سفره ا

همایون آخ جانی گفت و سررمت آشررپزخانه رفت. با دیدن ملوک که کاسرره ی 
 آبگوشت را وسط سفره می گذاشت، گفت:

 _بهشت خدا رو به همین سفره و آبگوشت می فروشم.
 ملوک سرش را باال آورد و گفت:

 ن، یه کاسه اضافه بذارم._سالم دکتر جان، خوش به اقبالت باشه. بیا بشی
 همایون پیش رفت و بی تعارف کنار سفره نشست.

 مش حسین و دالرای هم به آشپزخانه رفتند و دو سوی خالی سفره نشستند.
_چه عجب دختر، اگه امشرربم سررر بی شرروم زمین می ذاشررتی دیگه چشررم تو 

 چشمتم نمی شدم.
و برای شررکسررتن همایون زیرچشررمی نگاهی به چهره ی آرام دالرای انداخت 

 فضای یخ زده ی جمع، گفت:
_اگه دالرای خانم کج سررلیقه سررت و لب به این دسررتپخِت َکره نمی زنه، من 

 شام و ناهار خودم رو این جا دعوت می کنم.
 ملوک لبخندی زد و گفت:

 _قدمت سر چشم، یه لقمه دور هم می خوریم و خدا رو شکر می کنیم.
 مایون هم با حرکت دستش باال آمد.دالرای تکه نانی برداشت و نگاه ه

 مش حسین پرسید:
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 _مطب بودی پسر جان؟
 همایون نگاه نگرفت و گفت:

 _آره ولی بیشتر موندم که آرش بیاد، کارش داشتم.
دست دالرای لرزید اما با حبس نفس در سینه، نان از دستش نیفتاد اما همایون 

 شد.نگاهش را پایین کشید و بی حرف؛ مشغول خوردن غذا 
 دلش غزل غزل حرف داشت، اما به مرثیه نشسته بود.

دو قاشررق را به زور خورد و طعم تلخ دهانش، باعث شررد دسررت از خوردن 
 بکشد.

 _چیزی نخوردی مادر.
 دالرای نتوانست غده ی مانده در گلویش را پایین بفرستد، با نجوا گفت:

 _عمه بی اون هیچی از گلوم پایین نمی ره.
سررفره بلند شررد و جای خالی اش، به صررورت هر سرره دهن به سرررعت از پای 

 کجی می کرد.
 همایون دست از خوردن کشید و پر افسوس نگاهش را به گل های سفره داد:

_آرش بازی بدی رو شروع کرده، می ترسم هم خودش رو بسوزونه هم این زِن 
 بدبختش رو.

پای  مش حسررین نگاهی به چهره ی ماتم زده ی ملوک انداخت و دسررت روی
 همایون قرار داد:

 _پسر هدایت خان بی گدار به آب نمی زنه، قبلش از عقلش استفاده می کنه.
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حتمًا فکر همه جا رو کرده که خواسررته زنش اون جا و میون اون همه حرف 
 مفت بقیه نمونه.

ملوک پر روسررری اش را باال گرفت و در حال کشرریدن به گوشرره ی چشررمش، 
 گفت:

 کشم که اینام بخت و زندگی شون سیاه شد._کم مصیبت به دل می 
 همایون گفت:

 _خیلی خوشمزه بود، دستت درد نکنه.
 ملوک دست روی زانوهایش گذاشت و غصهگفت:ر گفت:

 _نوش جونت مادر، گشنه از سر سفره پا نشی.
 _نه زیادم خوردم. من دیگه برم، صبح یه سری کار دارم.

 مش حسین متفکر گفت:
 صابخونه ای که تعارفت نمی کنم. _بمون پسر جان، خودت

 همایون لبخندی زد و گفت:
_راسرتش به هوای دل اون بی شررفی اومدم که دلش این جاسرت و خودش تو 

 اون ده خراب شده!
راضرری نشررد بیاد ببینتش، گفتم بیام ببینمش و یه خبر از احوالش ببرم که اینم 

 بدتر از اونه.
 ملوک سر بلند کرد و گفت:

 سر به مِن مادر که بزنه، بزرگش کردم و انتظار دارم._بهش بگو یه 
 همایون به چشمان ملوک نگاه دوخت و گفت:
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_هر وقت بیاد، به بهونه ای میام و همرام می برمت که ببینیش؛ بعید می دونم 
 این جا پا بذاره.

 ملوک رو به مش حسین کرد و گفت:
 انداختنه. _خدا لعنتش کنه اونی رو که مسبب آتیش به جون اون پسر

 خیر از زندگیش نبینه که زن و شوهر رو از هم سوا کرد.
 همایون بار دیگر تشکر کرد و رفت.

شته  شان به گذ ستند و حرف  ش سین هم در حیاد دلباز خانه ن ملوک و مش ح
 کشید.

 _هنوز دردی تو سینه م مونده که نگفتنش، سینه م رو می سوزونه مشتی.
 وی پای ملوک زد و گفت:مش حسین با دست آرام ضربه ای ر

 _درد من که با صبوری درمون شد شکر خدا.
 ملوک سر برگرداند و گفت:

 _دلت نمی سوزه اوالد نداری؟
 مش حسین به چشمانش زل زد و گفت:

 _عمری از نداشتنت سوختم زن، دیگه فکر اوالد تو سرم نبود.
چشررم ملوک سرررش را پایین انداخت و به گل های ریز و درشررت پیراهن تنش 

 دوخت.
 _مشتی یه حرف رو دلم سنگینی می کنه.

 مش حسین پرسید:
 _االن که محرمی، حرف دلتم بگو سبک شی.
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ملوک مردد بود، سال ها بود که این راز سر به ُمهر گوشه ی صندوقچه ی دلش 
 را به کسی نگفته بود.

_تو که عمری همراه خان بودی، از زبونش حرفی نشررنفتی از عالقه ش به یه 
 زن؟

 مش حسین جدی شد و به فکر فرو رفت.
با هم جدای از خان و رعیتی، سررری سرروا داشررتند اما همه ی آن چه در دل 

 داشتند را هم به حرمت؛ زیاد باز نمی کردند.
 _نه حرفی به من نزده ولی یه زن بود که خان یکی دو باری ازش گفت.

 ملوک صدای لرزانش را صاف کرد و گفت:
 فت؟!_دایه ی آرش رو می گ

**** 
 ایراندخت آرام و بی صدا وارد اتاق شد.

 آرش روی صندلی راک نشسته و شاهنامه در دستش بود.
 _آرش چرا چیزی نمیای بخوری؟

 آرش نگاه از صفحه ی مقابلش گرفت و گفت:
 _سیرم، شهر که بودم یه چیزی خوردم.

 ایراندخت روی تخت نشست و زانوهایش را کمی ماساژ داد.
 پا گذاشتی تو این اتاق؟_چی شده که 

 ایراندخت با زبان، لبش را کمی تر کرد و از در مهربانی اما جدیت وارد شد:
 _آرش نگفتی باألخره چی کار می کنی؟

 هفت داییت تمام شده ولی حرف مردم نه، حاال که اونو فرستادی رفت.
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وقتش نشررده تا دهن مردم به اسررم آوردن از ناموس دایی خدا بیامرزت هم وا 
 نشده، برای نیلوفر تصمیم بگیری؟

فشار بند بند انگشتانش به جلد کتاب، لحظه به لحظه بیشتر می شد. با صدای 
 آرامی گفت:

_عقدش نه سررر و صرردا می خواد، نه تو بوق و کرنا کردن؛ می برمش شررهر و 
 همون جا محرم می شیم.

 صدای ایراندخت در حال بلند شدن بود که آرش با صالبت گفت:
 غیر این، اگه تو سرت داری؛ بریز دور که محاله حرفم جز این باشه... _چیزی

ایراندخت سررعی کرد حرفی به مخالفت پسرررش نزند تا او دوباره سرررکشرری و 
 طغیان نکند.

 راضی و ناراضی از جایش بلند شد و گفت:
سابی بگیری که همه بدونن و  شن ح سال داییت باید ج شه مادر، ولی بعد  _با

 شرکت کنن.
 پاسخی به این آرزوی واهی مادرش نداد و ایراندخت از اتاق بیرون رفت. آرش

سرمای نبود دلبرکش؛ تنش را در این گرمای پر تنش،  شم دوخت،  به تخت چ
 می لرزاند.

 مگر می توانست سوار بر اسبش شود و نگاه براق دالرای را از یاد ببرد؟
 نکند.رفتنش را ندید و در اتاق کارش ماند، تا دلش رسوایش 

 برای دل بریدن و دل کندن از جام می انگورش، دیر بود اما...
**** 
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سفندان  شده و میان گو شه ای بود که پر از علف  ماه منیر در حال بلند کردن تی
 می خواست بریزد.

 _مگه اینا آغل ندارن که تو محوطه بهشون تغذیه روزانه شون رو می دی دختر؟
 وی فرق سر گوسفندی کنار پایش افتاد.َزهره اش آب شد و تیشه از دستش ر

 چهره اش در هم رفت و خم شد، تیشه را برداشت و شاکی برگشت.
دیدن چهره ی همایون که برایش مفهومی جز مردک مزاحم نداشرررت، آن هم 

 وسط عمارت؛ حتمًا عواقب شروع روز مزخرفی بود.
 برس. _حاال چرا به من زل زدی؟ سالم دادن که یادت ندادن، پس به کارت

 اخمی کرد و تیز در چشمان همایون زل زد، گفت:
 _یادمون دادن آقا، ولی قبلش از شما سالمی نشنیدم که علیکش رو بگم.

 ابروهای همایون با خنده ای زیر پوستی باال رفت:
تا  قایم کردی رو نمی دونم، ولی  نت  جای اون ده _تو این دو متر زبون رو ک

 ورده؛ بهشون برس مادر نمونه!باقی چین دامنت رو اون بدبخت نخ
سفیدی را دید که گوشه  سیاه و  سرش را با تردید پایین آورد و گوسفند  ماه منیر 

 ی لباسش را مزمزه می کند.
همایون با دیدن عکس العمل ماه منیر و درشررت شرردن چشررمان درشررتش، 
ساختمان عمارت و آرش  سمت  شت به او کرد تا به  لبخندش را قورت داد و پ

 برود.
 اه منیر لباسش را از دهان گوسفند در آورد و گفت:م

 _این از صد تا نکیر و منکرتو قبرم بدتره، مرتیکه بی حیا.
 کمی با تیشه، علوفه ها را بین شان پخش کرد و کمر راست کرد.
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از روزی که دالرای را با اشررک و بغض روانه کرده بود، از اول صرربح تا پایان 
 تا نبودنش زیاد به چشمش نیاید.شب؛ سرش را گرم کاری می کرد 

 همایون با دیدن نسترن که در راهرو بود، نگاهش را پایین کشید و گفت:
 _سالم خانم.

نسررترن هم روسررری اش را جلوتر کشررید و الیار را سررفت تر گرفت تا با تکان 
 خوردن هایش، از دستانش رها نشود.

 _سالم آقا همایون، خوش اومدین.
 ه؟_خوش باشین، آرش اتاقش

 نسترن نگاهی به همان سمت کرد و گفت:
 _شب تا صبح که همون جاست، نمی دونم حتمًا باقی روزم اون جا می مونه.

 همایون سری به نشانه ی احترام تکان داد و به سمت اتاق رفت.
در را آرام باز کرد و وارد شررد، هنوز سرررش نچرخیده بود که صرردای آرش بلند 

 شد:
 قنبر که در نزده اومدی؟_گاراژه یا خونه ننه 

تاق دراز  که روی تخت کنج ا با دیدن آرش  ید.  همایون در را بسرررت و چرخ
 کشیده بود و سقف را بازبینی می کرد، گفت:

 _سالم، این جا شده غارت؟
 نگاهش را به در و دیوار داد، نچ نچی کرد و گفت:

 _امکاناتش که خوبه ولی حیفش که توی روانی ازش استفاده می کنی.
 سر آرش روی شانه کج شد و چشمانش را به او دوخت:
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سه گفتنش دلت طاقت نیاورد منتظر بمونی خودم اون  صل حرفت چیه که وا _ا
 ور پیدام شه؟

 همایون نگاهش را به چشمان خاموش آرش دوخت و گفت:
_اینم که صرربح تا شررب گیر یه اتاق بیسررت سرری متری باشرری، جزو برنامه ی 

 افتادی یه پله پایین تر؟مزخرفته یا از زندگی 
آرش به آرامی به خودش تکانی داد و نشست. دکمه ی باالی یقه اش را باز کرد 

 و گفت:
_همایون من از بابام که خان یه وره مملکت بودم نصرریحت گوش ندادم که 

 االن بخوام به حرفای تو فکر کنم، چی انقدر مهم بوده که اومدی این جا؟
 ز او گرفت و گفت:همایون نگاه خیره اش را ا

 _آرش هر کاری می کنی، دست بجنبون وگرنه...
 آرش سرش را باال آورد و سؤالی به چهره اش زل زد.

 همایون نفسش را از بینی خارج کرد و گفت:
 _این دختِر رو می تونم ببرم شهر؟

 آرش که منظورش از لفظ دختره را فهمیده بود، اخم به چهره نشاند و گفت:
 شه؟_ببری که چی ب

 همایون به نگاه بدبین آرش نیم نگاهی انداخت و به سمت دیگر تخت رفت.
 روی آن نشست و گفت:

_چشمات رو چپ نکن واسم، فکر نکن با اون بوی خوب گوسفندایی که بین 
شررون می لولید؛ یک درصررد بهش نزدیک بشررم چه برسرره به این که فکرم رو 

 چیزی که بازم نیست، بچرخه.
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 آرش گفت:
 لقمه رو راحت بذار دهنت و بجو، دور سرت نچرخون._همایون 

 همایون سرش را سمت او مایل کرد و آرام گفت:
قل این دختر رو ببرم  حدا یای؛  که نم تاده آرش، خودت  ندگی اف نت از ز _ز

 حواسش از تو پرت شه.
 غم نگاه آرش زنده شد و سرش پایین افتاد.

شده برای تهرا ستاده  ساب فاکتورهای میوه های فر شتباه ح صبح ا ن را هم اول 
 جمع بسته و ساعتی سر چند نفری داد و بیداد کرده بود.

_آرش نکن با خودت این جوری، دیشب یه لقمه اونم به التماس مشتی و عمه 
 ش خورد.

 حواسش به هیچی نیست، خب بذار ببینتت شاید به خودش برسه.
 طاقت بیاورد؟آرش مگر می توانست درگیری خودش با نبود چشمان دالرای را 

 صدایش پایین آمد و گفت:
 _نمی شه همایون.

 _زنته، اگه به اون دید بهش نگاه کنی هنوز زنت حساب می شه.
 صدای آرش گرفته شد و گفت:

 _بشنوه شوهرش زن گرفته، از پا می افته.
 همایون صاف نشست، دهان باز مانده اش هیچ رقمه بسته نمی شد.

 آرش و سر فرو افتاده اش خیره ماند: با حیرت از آن چه که شنید، به
 _چی گفتی؟ مگه می خوای دوباره شاه باال بشی که رفتی تو کار زن گرفتن؟
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 از جایش بلند شد و دست به کمر و پر مدعا گفت:
_اصاًل یه لحظه  سِر خرت رو نگه دار، با هم بریم. مگه نگفتی زن نمی گیری؟ 

 پس االن این حرفا چیه؟
 شم در چشم گفت:آرش لبخندی زد و چ

 186#پارت
 _گفتم زن نمی گیرم ولی نگفتم وانمودم نمی کنم!

 همایون با کالفگی مشهودی گفت:
 _عین آدم واسم توی دو خط توضیح بده چی به چیه؟

شون  شهر، اون بچه رو هم که می گی نمی خوام و ن ستادیش رفت  زنت که فر
 کرده ی داداشته؛ االن پس درد سر چیه؟

 پشت گردنش گرفت و گفت: آرش دستانش را
_به چشم همه باید زنم باشه، نگفتی عاقد زیرمیزی کار و پولکی سراغ داری یا 

 باید امروز کل شهر دنبالش بگردم؟
 همایون دستی روی سبیل و دهانش کشید و گفت:

 _به زنت چی، به اونم نمی خوای راستش رو بگی؟
، ضررربه ای زد و آرش سررکوت کرد. دسررت روی کاسرره ی زانوهایش قرار داد

 گفت:
 _بریم دنبال پیدا کردن عاقد، تو با چی تا این جا اومدی؟

 همایون گفت:
 _با یه مینی بوس درب و داغون، ماشینم ریپ می زد تعمیرگاه گذاشتمش.

 آرش بلند شد و گفت:
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سراغ اون دختره؛  سراغ  نیلوفر برم، توأم برو  شم و  _پس تا من می رم لباس بپو
 د واسه یکی دو ساعت که من شهر کار دارم بیاد و بره دیدن...ببین اگه می خوا

ساژ داد و به  شت گردنش را ما ستوی ذهنش، پ شده بود در پ نامش هم ممنوعه 
 طرف در اتاق رفت اما بازویش کشیده شد.

 نگاهش سمت همایون و نگاهش برگشت و منتظر ماند.
 همایون با جدیت گفت:

 _آرش زنتم قراره م ل بقیه ندونه؟
 مرد حسابی داره بی تو گوشه ی اون خونه، خودشو به در و دیوار اتاق می زنه.

 آرش بازویش را آزاد کرد و گفت:
 _ببینمش، نه فکرم کار می کنه؛ نه کاری پیش می برم.

 همایون لب زد:
_بگو بهش آرش، می پوسررره اون جا. حداقل کاش یه آدم بیخود و احمق می 

 بابای جفت شون.بودی که دلم نسوزه و بگم گور 
سر  ست هم تجاوز کرده بود.  شتان د شمار لبخندهای تلخ آرش از تعداد انگ

 برگرداند و از در خارج شد.
همایون به فرش زیر پایش چشم دوخت و دست هایش را باال و میان موهایش 

 برد.
از این آرش درب و داغان می ترسید، باید زورش را می زد و امیدوار بود جواب 

 بگیرد.
 هم با همان چهره ی در هم و متفکر بیرون رفت. او
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آرش با پوشیدن پیراهن سورمه ای رنگی که دالرای دوست داشت، شانه ای به 
 موهای مواجش زد.

 باید سراغ نیلوفر می رفت و دعا می کرد بتواند او را هم قصه ی خود سازد.
 پشت در اتاق زن دایی اش ایستاد و ضربه ای زد.

سلیمه؛ نگاهش را منتظر ماند و در  سرخ و پف کرده ی  شمان  شد، نگاه چ باز 
 نرم کرد و گفت:

 _چی شده؟
 سلیمه نم چشمانش را گرفت و گفت:

 _دختِر راضی نمی شه قدم از قدم برداره.
 آرش لبخند پدرانه ای زد و گفت:

 _اجازه بدین خودم باهاش دو کالم حرف بزنم.
 داد.سلیمه نگاهی به پشت سرش انداخت و سری تکان 

چادری برداشررت و از در بیرون آمد. آرش وارد شررد و صرردای بلند هق هق 
 نیلوفر، لبخندش را عمیق تر کرد.

 _اگه دلت از نبودن دایی پره که هیچ، اگه نه که بگو با هم درمونش کنیم.
نیلوفر سرررش را باال گرفت، لپ های خیس گل انداخته و لب های نقلی اش؛ 

 بود.از او عروسک زیبایی ساخته 
 _من هیچ جا نمیام.

 آرش نزدیک تر رفت، نشست و به مخده تکیه زد:
 _می دونی که در موردت با دایی حرف زدم و قولت رو ازش گرفتم.

 نیلوفر بیشتر بغض کرد و حرفی نزد. آرش ادامه داد:
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 _هنوز جهانشیر دست مأمور دولت نیفتاده که دل و خیال مون راحت باشه.
سبتی میون مون ب ستم اگه ن شه و هم من که تو د شه، هم خیال بقیه راحت می  ا

 امانتی.
 نیلوفر با همان سیبی که در گلویش مانده و راه نفسش را گرفته بود، گفت:

 _من نمی خوام، نمیام.
 آرش دستانش را روی ران پایش قرار داد و گفت:

 _اگه نیای، آرزوی اون عمه زاده ی لندهورت رو هم از سرت بیرون کن!
اش به سکسکه رسید و با اخمی ظریف به چهره ی آرش از پشت الیه ی گریه 

 اشک، زل زد.
 آرش با دیدن چهره ی تمام سرخش، سری تکان داد و گفت:

_من که می شررم بابات، ولی اونی که به امید حرف میون من و دایی؛ پا شررد 
به تریج  نه گفتن االنت  یاد دسرررت زنش رو بگیره و بره،  رفت فرنگ که بعد ب

 باش بر می خوره.ق
حاال اگه نمی خوای بیای بگو که فکر یه دختر دیگه بردارم واسرره اون پسررر که 

 منتظر خبر منه.
نیلوفر حتی پلک هم نمی زد، از همان دیشررب که مادرش جریان محرمیت و 

 خواسته ی عمه اش را بر زبان آورده بود؛ بنای گریه و زاری گذاشته بود.
با نگاه قفل و چهره ی  هاج و واج نیلوفر، از جا بلند شرررد و روبرویش آرش 

 ایستاد. دست در جیب کرد و گفت:
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_من خیلی عادت ندارم منتظر بمونم، زود یه لباس درسررت حسررابی بپوش و 
 روسری بلند هم بردار که واسه عکس گرفتن می برمت.

نیلوفر دست به دیوار گرفت و روی پا ایستاد، با سر آستین روی صورتش کشید 
 ید:و پرس

 _عکس؟
 آرش سری تکان داد و گفت:

_هر کی پرسررید، می گی داریم میریم محرم شرریم ولی الم تا کام از این عکس 
 گرفتن و باقی قضایا حرف نمی زنی.

می خوام ببینم دخترم که قراره عروس برادرم شه، حرف و قولش چقدر سند می 
 شه و اعتبار داره.

 ی آرش زد:لب های غنچه ای اش شکفت و لبخندی به رو
 _چشم.

 آرش نگاه پر ِمهری به او انداخت و از اتاق خارج شد.
سلیمه را ندید اما نسترن همان اطراف پرسه می زد و مدام انگشتانش را در هم 

 قفل می کرد.
با دیدن هیبت او، به سررمتش رفت و با چهره ای ملتهب به چشررمانش نگاه 

 دوخت.
نه می جوید، چشررمان آرش را زیر و به دنبال تأیید آن چه فکرش را چون موریا

 رو کرد اما جوابی نیافت.
 _راضی شد؟

 آرش با همان آرامش ذاتی اش گفت:
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 _مگه قرارمون به مخالفت بود که نخواد راضی شه؟
نسترن این پا و آن پا کرد، خواهرش بیست سال از این مرد کوچک تر بود. سر 

 پایین گرفت و با لحنی مضطرب گفت:
 شه؟ اون راضی به بودن نیلوفره؟_دالرای چی می 

 آرش با حفظ همان حالتش گفت:
 _دلیلی واسه نارضایتیش نیست.

 نسترن مغموم و دلگیر لب زد:
 _مبارکه...

 لب آرش کمی کش آمد و گفت:
 _ان شافالله واسه هر دو خانواده مبارک و خیر باشه.

 با تمام شدن جمله اش، در باز شد و سر نسترن با شتاب باال آمد.
 لب های نیلوفر به طرز عجیبی خندان بود.

 _بریم که دیگه دیر شد، اون دخترم باهامون میاد.
ست  سترن برایش خریده بود را به د شحالی، کیف کوچکی را که ن نیلوفر با خو

 گرفت و گونه ی نسترن را بوسید.
آرش پیش افتاد و نسترن هر دویشان با غم و اشک بدرقه کرد. باورش نمی شد 

 کوچکش قرار است عروس آرش و هووی دالرای شود.عروسک 
سرمای پر  سرش را برگرداند و تن امیربهرام؛  ست،  ش شانه اش ن ستی روی  د

 حرف دلش را گرما بخشید.
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_اینی که چشررم از زنش بر نمی داشررت، حاال داره بدو بدو می ره اون بچه رو 
 عروس خونه ش کنه.

 نسترن بی حرف، به راهرو چشم دوخته بود.
 هدایت دست امیربهرام و شانه هایی افتاده، به اتاق شان بازگشت.با 

سرلیمه کنار ایراندخت نشرسرته و با هم از خاطرات شروهر و برادر سرخن می 
 گفتند.

ماه منیر با شرروق کنار جیپ منتظر ایسررتاده بود. همایون از همراهی آرش و 
 نیلوفر هم گفته بود تا راضی به رفتن شود.

 ن رفت و آرش با گام هایی استوار به سمت شان رفت.نیلوفر به طرف ماشی
صندلی جلو، به عقب رفتند و  شیدن  ست و دخترها با پایین ک ش شت فرمان ن پ

 همایون آخر سر سوار شد.
 در تمام طول مسیر، فکر آرش درگیر اتفاقاتی بود که تمام مدت افتاده بود.

 نداشت.یکه و تنها پیش رفتن خطر داشت اما راهی جز این سراغ 
 _تو فکری.

 نیم نگاهی سمت همایون انداخت و گفت:
 _خوبم.

همایون از آیینه ی کوچک کناری نگاهی به دخترها انداخت و صدایش را پایین 
 آورد:

 _حال خوش تو رو هم دارم می بینم.
 از این بیش از حد ساکت و مرموز شدن آرش، ناراضی بود.

 ی ریز ماه منیر شد.سرش را سمت پنجره گرداند و متوجه خنده ها
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ند و  ما نگاهش را از او گرفت و سرررش را چرخا ید ا باال پر گوشررره ی لبش 
 چشمانش را به دیدن مسیر پیش رویشان مشغول کرد.

**** 
 _تو برو خونه پیش خانم، ما کار داریم.

 ماه منیر به نیمرخ آرش نگاهی انداخت و گفت:
 _شمام میاین آقا؟

 نگاه و صدایش جدی و خشک شد:
 _برو پایین، وقت حرف زدن نیست.

 ماه منیر لبش را گزید و به چشمان همایون زل زد.
رد لبخندی پر محبت در ِنی ِنی چشررمانش دیده می شررد اما چشررمانش را به 

 صندلی جلو دوخت.
 همایون صندلی را به جلو هل داد و مسیر رفتن باز شد.

 سریع پیاده شد و به همراه همایون آن طرف رفتند.
 همایون روی زنگ نشست و چشم های آرش به روبرو دوخته شد.دست 

 نیلوفر ساکت و بی صدا سر جایش نشسته بود و مدام با کیفش ور می رفت.
 تمام حواسش به سمت و جهت دیگری بود اما نگاهش...

روزگار بازی بدی را در پیش گرفته بود، شرراید پایانش به چیزی ختم شررود که 
 گزینه ی آخرش بود.

ن با تأخیر از در خانه بیرون زد، اخم هایش در هم بود و بی کالم اضررافه همایو
 ای؛ نشست و گفت:
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 _من رو برسون مطب و خودتون سراغ اون آدرسی که دادم، برین.
 _چی شد؟ تو که کاری نداشتی صبح.

 همایون گوشه ی لبش را جوید و حرفی نزد.
 رفت.آرش ابرویی باال انداخت و مسیر مطب او را در پیش گ

باید رقم درشررتی از حسرراب بانکی اش بیرون می کشررید، بسررتن دهان عاقد 
 برایش واجب از هر واجبی بود.

 همایون را کنار مطب پیاده کرد اما قبل از رفتنش، گفت:
 _کارم تموم شد میام دنبالت.
 _من این جا نیستم که بیای.

 عصبی شد و گفت:
 داره و من بی خبرم؟ _چه مرگت شد رفتی تو اون خونه و برگشتی؟ جن

 نگاه تند همایون به نیلوفر کشیده شد و گفت:
 _کارتون که تموم شد، بیا در خونه دنبالم.

 اون دختِر رو که باید برگردونی.
 اجازه ی هیچ پرسش و پاسخی نداد، در را به هم کوبید و رفت.

ی سآرش با شک به این تغییر رفتار، ماشین را به حرکت در آورد و به سمت عکا
 و آدرسی رفت که از او گرفته بود.

کارشرران چند سرراعت طول کشررید اما با صرربوری پا به پای نیلوفر و شرریطنت 
 هایش هم مسیر بود و گاهی تذکری پدرانه می داد تا کمی آرام تر باشد.

 در رستوران، ناهاری به نیلوفر داد و خود به میز زل زد.
 راه خانه را در پیش گرفت. حوالی غروب بود که کارشان به اتمام رسید و
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سکوت، پنهان  سکون و  شت کوهی از  مرد بودن معنای دیگر دلتنگی بود که پ
 شده بود.

 از دلش کسی خبر نداشت که جان می دهد از دلتنگی دو چشم عسلی...
 ناچار بودنش را فقط خدا می دانست و بس.

ه روز بود کاما اسیر شدنش میان خواستن و نباید خواستن دلبرش، تنها چیزی 
 و شبش را به هم پیوند می داد...

 _می ریم تو؟
 آرش سرش را به صندلی چسباند و آرام گفت:

 _من این جا منتظر می مونم، تو برو ولی بهشون بگو زود بیان و بریم.
 نیلوفر باشه ای گفت و با کمک آرش، صندلی را هل داد و در را باز کرد.

 ت کرد.پایش که به زمین رسید، سریع تر حرک
 پشت در کمی ماند تا صدای قدم های همایون به گوش رسید.

 آرش سرش را چرخاند و به چهره ی او زل زد.
همایون نگاه از نیلوفر گرفت و اجازه داد وارد شود اما خودش در را باز گذاشت 

 و سمت آرش رفت.
 دست به سینه کنار ماشین، ایستاد.

 ی؟_چته تو؟ تو اون خونه چه خبره که سگ شد
 همایون پوزخندی زد و گفت:

 _مهمه واست؟
 _هست که می پرسم.
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 همایون آرام گفت:
_زنت تب کرده، تا االن مواظبش بودم چون راضی نشد دکتر دیگه ای ببرمش. 

 فعاًل براش سرم زدم، تازه تموم شد.
 آرش راست نشست و گفت:

 _االن بهم می گی؟
 ._دقیقًا کی می گفتم؟ تو که میلت نمیاد ببینیش

 آرش با عصبانیت از ماشین پیاده شد و با کف دست به سینه ی همایون زد:
 _تو آدمی یا یابو؟ می گم نمی خوام ببینمش از سِر خر کیف بودنم نیست.

 نمیام که بعد دلم نمی خواد یه لحظه ازم دور شه.
 نمیام که می دونم کنار من باشه خطر داره، عقلت قد می ده بفهمی شون؟

 روی شانه اش قرار داد و گفت:همایون دست 
_سررالمتیش اگه نباشرری هم تو خطر می افته، با یه بار دیدن که دیگه گناه کبیره 

 پات نمی نویسن.
سررکوت آرش، دلش را قرآ تر کرد. تکانی به بازویش داد و قدم هایشرران راه 

 خانه را پیمودند.
 .الصی یابندهمایون جلوتر رفت تا آماده شان کند، شاید از این غمبرک زدن خ

 آرش با سری پایین افتاده وارد شد.
 ملوک با شوق به استقبال و قربان صدقه ی قد و باالیش رفت.

 بوسه هایش روی سینه ی آرش می نشست.
 مش حسین هم با لبی پر لبخند نظاره گرشان بود.

 ماه منیر خود را جمع و جور کرد و کنار نیلوفر ایستاد.
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 زد و دالرای از روی تشک بلند شد.همایون ضربه ای به در اتاق 
 نشست و سر همایون داخل رفت:

 _خوبی مادمازل؟
 دالرای لبخند بی حالی زد و گفت:

 _خوبم شکر خدا.
همایون در را کامل باز کرد، حرفی از دهانش خارج نشده بود که با دیدن دهان 

 وا رفته ی دالرای؛ لبخندی کنج لبش خانه کرد.
 ت، به قامت آرش که پشت در پدیدار شد؛ زل زد.دالرای با ناباوری و به

 قهوه ای چشمان آرش تیره تر از هر زمان دیگری بود.
 همایون خنده ی محجوبانه ای زد و گفت:

یداش شرررد، می گم خودش نسررخه بپیچه که زودتر از داروی  _عامل تب پ
 تجویزی من روبراه شی.

آمدن خواست مراعاتش برگشت و نگاه آرش را متوجه خود کرد. با چشم و ابرو 
 را بکند.

 آرش پلک زد و کنار ایستاد تا همایون از جلوی در رد شود.
دالرای دسرت به لباسرش گرفت و چشرم شرد برای مرور باال و پایین چهره ی 

 آرش...
 داغی تنش از داغی دیدن او، بیشتر نبود.

 آرش به آرامی قدمی برداشت و پا به درون اتاق گذاشت.
 را به جان و ریه کشید.عطر حضور دلبرش 
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 سرش را باال گرفت و به در چسبید تا بسته شود:
 _این جوری تحویلت دادم دست مشتی و ملوک؟

شید و لب هایش برای زدن حرفی تکان  شمان دالرای جو سه ی چ شک در کا ا
 خوردند:

 _خوبی؟
 خوب بود که دلی جانش را پیش چشم می دید.

ست تا  سی بازخواستش خوب بود که چشمانش را می توان بی نهایت ببیند و ک
 نکند.

خوب بود که باران نگاهش مال او بود و کنار او دلش به نبض می افتاد و قلبش 
 بی قرار می شد.

 بیمار همین نگاه بی تاب بود که با دست سمت سینه اش اشاره ای زد.
سمت اوی پر از خوبی اش و بغض کردن مانده بود  شتن  دالرای میان گام بردا

 رش همان یک قدم را هم پر کرد و سر دالرای را به سینه چسباند.که آ
شمان  سیقی باران چ شان در هم آمیخت و مو ضربان قلب  صدای  سکوت و 

 دالرای، روی پیراهنش نقش زد.
سکوتش را  شرد، اما  شتر به خود ف شد و بی سفت تر  ستش روی کمر دالرای  د

 نشکست.
 ت.صدای خودش را که داشت، صدای او را کم داش

 _نیلوفر...
اجازه نداد کلمه به جمله بکشد، فشار دستش را بیشتر کرد و با صدایی مخملی 

 گفت:
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شنوم؛ وقتی تویی  ست، حرف این و اون رو نمی خوام از زبونت ب _زنم این جا
 که باید باشی، هستی.

دالرای وسط هجوم لشکر تمامی سیاهی ها، لبخندی زد و سرش را از سینه ی 
 آرش جدا کرد.

 رش به رد اشک هایش زل زد و گفت:آ
 _تبت مال چیه؟

 دالرای نگاه ابری تازه شفاف شده اش را به او دوخت و گفت:
 _آقا همایون گفت چون عامل تب نبوده.

 آرش سرش را پایین برد و دستش برای نوازش گونه ی دالرای باال آمد:
 _همایون غلط زیادی کرد، من علت تبم؟

ه غایت شرریرینی زد، سرررش را باال انداخت و آرام دالرای لبخند کوچک اما ب
 گفت:

 _درمانی...
مدت کم  ها را این  مام دلبری  ید. کم داشرررت، ت نه لرز نه اش، مردا دل مردا

 داشت.
 میه هایش روی پلک پایین سایه انداخت و دلش را به دل او گره زد.

ب*و*س*ه اش طعم ناب عسررل داشررت و دلواپسرری های خوابیده در نی نی 
 ش، پاگیرترش می کرد...چشمان

 _کنارم نباشی دیوونه می شم دلی...
 همایون کنار مش حسین روی مبل نشسته و مشغول نوشیدن چای بود.
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 نیلوفر و ماه منیر هم گوشه ای نشسته و به صدای گرامافون گوش می دادند.
 نیلوفر تجربه هایی از این دست داشت، اما همه برای ماه منیر تازه و نو بود.

 ملوک پاهایش را ماساژ می داد و به سخنان دو مرد گوش سپرده بود.
 _این جا چیزی پیدا می شه که براشون ببرم بخورن؟

 ملوک سرش را باال گرفت اما همایون پاسخ ماه منیر را زودتر داد:
 _اون دو تا به این زودی گشنه نمی شن، تو بشین به کارت برس.

 ی گفت.ماه منیر رویش را برگرداند و ایش
 نیلوفر دست جلوی دهانش گرفت و آرام خندید.

 ماه منیر سرش را چرخاند و پچ پچ کنان گفت:
 _چرا با آقا همایون زیاد خوب حرف نمی زنی و محلش نمی ذاری؟

 ماه منیر گفت:
شم علیک نمی  سالم ست محلش می دم وگرنه  _ازش بدم میاد، چون رفیق آقا

 کنم.
 دیگری زد. ماه منیر گفت:نیلوفر سری تکان داد و لبخند 

 _خیلی قشنگ می خونه، از این چیزا که تو ده نداریم.
 نیلوفر گفت:

 _ما گرامافون داریم ولی خونه ی خودمونه، خیلی صداهای قشنگ می خونن.
 ماه منیر سر تکان داد و چیزی نگفت.

 ملوک سر بلند کرد و گفت:
 زیم.که زودتر سفره بندا _من برم فکر شام وردارم، دخترا بیاین بهم کمک کنید
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ماه منیر و نیلوفر دسررت از حرف زدن بغل گوش همدیگر کشرریدند و به همراه 
 او، به آشپزخانه رفتند.

 همایون گفت:
 _این جا شب موندگار نیست، با بهونه کشوندمش که اومد.

سه ی زانوی چپش  شت و روی کا سیاه روی موهایش را بردا سین کاله  مش ح
 قرار داد و گفت:

مینی که پا شد اومد از سر دلشه، وگرنه این پسر رو حرفش می مونه و ازش _ه
 بر نمی گرده.

 خاطر زنش رو می خواد که حرفش رو زیر پاش می ذاره.
 همایون دست هایش را در هم چفت کرد، پا از روی پا برداشت و گفت:

 _مشتی من که هر چی می گم، میخ تو سنگ نرفتنه. تو که بزرگ تری، دو کالم
 باهاش حرف بزن که از خر شیطون پایین بیاد.

مش حسین که از سخنان ملوک هنوز انگشت به دهان و حیران بود، آهی کشید 
 و گفت:

_اگه صررالو بدونه در میون می ذاره، قبل رفتنش باید چیزی رو بهش بگم که 
 خود منم یکی دو روزه شنیدم و آشفته م کرده.

کف هر دو دسررت روی ران پاهایش  همایون نگاهی به سرراعت انداخت و با
 ضربه زد:

 _من برم که امشب باید دیدن یکی از رفقا برم.
 _بمون پسر جان، شام ما واسه هفت سردار نیست.
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 همایون لبخندی زد و با تواضع گفت:
_نمک گیر شدم حسابی، ولی امشب قول دادم. برم به گوش آرش بزنم که دارم 

 می رم.
همایون از روی مبل بلند شد و سمت اتاق قدم مش حسین تعارف دیگری نزد. 

 برداشت.
 دو ساعتی بود که صدایی از آن ها در نمی آمد، همایون تقه ای به در زد.

 دالرای سر روی پای آرش گذاشته و به خواب رفته بود.
ند و درگیر چهره ی آرام دالرای بود، پتو را  یدارش ک مد ب که دلش نمی آ آرش 

 روی تنش کشید و گفت:
 یا تو._ب

تاق، آرش را دید و سررر  تاریک روشررن ا باز کرد و در  به آرامی  همایون در را 
 دالرای را که روی پایش بود.

صدایش را پایین آورد تا دالرای از  شد.  لبخند مهربانی به روی آرش زد و وارد 
 خواب بیدار نشود، گفت:

 _همیشه همین جوری آدم باش.
 ا خنده ادامه داد:چشم غره ی آرش را بی جواب گذاشت و ب

 _دو ساعته این جا موندی و صداتم در نیومده، خالف شرع که نکردی زنته.
 آرش که به هیچ کس اجازه ی حضور در خلوت شان را نمی داد، گفت:

 _ببند اون دهن بی صاحابت رو، چی می خوای اومدی این جا؟
 همایون که از مرزهای رفتاری آرش با خبر بود، گفت:

 ارم فلنگ رو می بندم، با سعید قرار دارم که شب مهمونی برم._اومدم بگم د
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 نگاه آرش سخت شد و گفت:
 _می ری که زهرماری بریزی تو خندق بال؟ بعدشم...

 همایون شانه ای باال انداخت و گفت:
سبونم که یکی رو  شکل نداره، ولی اون قدری دیگه آمپر نمی چ _کمش زیاد م

 عصا به دست الزم داشته باشم.
ش چیزی نگفت و پای چپش را کشررید. همایون نیم نگاهی به چهره ی غرق آر

 خواب دالرای انداخت و گفت:
 _خوبه حالش؟ تبش پایین اومد؟

 آرش نگاهش را به عزیزترینش داد و زمزمه کرد:
_خوبه، دیگه داغ نیست ولی انگار این چند روزه خواب به چشمش نیومده که 

 نه.االن با این حرفا چشم باز نمی ک
 همایون مالیم گفت:

_خوب شرررد گوش به عقلت نسررپردی و اومدی، گناه داره این جا تک و تنها 
 مونده.

 آرش سرش را به سمت پایین تکان و حرفش را تأیید کرد.
 همایون قدم آمده را عقب رفت و گفت:

 _من دیگه رفتم، اگه کاری داشتی بهم یه خبر بده خودم رو می رسونم.
 دالرای گرفت و گفت:آرش نگاه از 

 _دستت درد نکنه، کاری بود بهت زحمت می دم.
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همایون خداحافظی کرد و از اتاق رفت. آرش به سررقف خیره شرررد اما حس 
سرش را  شد  ست، باعث  ش ستش و گرمایی که به جانش ن شتان د لمس انگ

 پایین بکشد.
دالرای با انگشتان دستش بازی می کرد، آرش انگشتان دستش را چفت دست 

 و کرد و مخمور گفت:ا
 _بیدار شدی؟

 دالرای آب دهانش را قورت داد و با صدای بی نهایت آرامی گفت:
 _با صدای در بیدار شدم، زیاد خوابیدم؟

سرش  شود. دالرای باالتنه اش را به او تکیه داد و  آرش به او کمک کرد تا بلند 
 را باال آورد.

 می دانست که شب از ماندن آرش خبری نبود.
که نگاه خیره و صامت دالرای را روی صورتش دید، دستش را روی گونه آرش 

 اش نشاند.
 _چی شده که چشم نمی گیری؟

 دالرای زمزمه کرد:
 _بری، نمی دونم باز میای این جا یا دلت بر نمی داره بیای.

 نگاه آرش روی چشمان خمار از خواب دالرای مانده بود.
سرکش چشمان مست او، پناه شده بود امشب را زندگی کرده بود میان شعله ی 

 برای شانه های خمیده و پر نیاز دلی جانش...
 این سان که با هوای تو

 امدر خویش رفته 
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 گویری بهار در نفِس مهرباِن توست...
 _طاقت داری بشنوی هر چی تو سر من و دلیل این دوریه؟

ید جان می خر به  ما هر حرفی را  نداشرررت ا قت دوری اش را  طا که  دالرای 
 شرطش پایان این دوری باشد.

 _دلت باهام صاف شده؟
 آرش دست راستش را پایین آورد و پهلوی دالرای را در آغوش گرفت:

 _چشمات که نباشن، دلگیریم می شه همین ندیدن و نبودنت.
 شبنم به چشمان دالرای نشست و سرش را تا روی شانه ی آرش باال آورد.

د و سرررش را میان آ*غ*و*ش او جای ب*و*س*ه ای روی چانه ی آرش نشرران
 داد.

 _دلی خانم نکن که حساب پس دادنت سخت می شه.
 دالرای چانه اش را به سینه ی آرش چسباند و گفت:

 _حساب کشی اگه واسه دل تو باشه، پس می دم.
 آرش سرش را خم کرد و چانه روی سر دالرای گذاشت.

 پتو را کنار زد و گفت:
دختر، پیرزن و پیرمرد از کت و کول افتادن ولی  _وقتی نیسررتم به خودت برس

 حرف و اعتراضی ندارن.
عمرشررون تو در و دشررت گذشررته، اومدن شررون فقط به اسررم تو و به حرف من 

 بوده. سخت می گذره شب تا صبح کنج اتاق خودتو اسیر کردی.
 دالرای بغض به آشیان حنجره اش نشسته را پس زد و لب هایش تکان خورد:
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 دارم که به حرف نمیام... _تو رو کم
آرش با هر آن چه در توان داشت، خودداری می کرد و دالرای شرر به دلش می 

 نشاند.
 _دلی خانم صبر و قرارت از وقتی یادمه، همیشه زیاد بود.
 دالرای سر از سینه اش برداشت و با خاطری آزرده گفت:

 _تو بودی که قرار داشتم...
سلی، آخر شدن کندوهای ع شانی پر آب  ین جرعه ی جانش را هم گرفت. پی

 اش را به ِمهر خود آغشته کرد و گفت:
سنگینیش رو  شه قافیه رو باختم دلی جان، کارا که زمین بمونن؛  ست  س _پام 

 شونه هام موندگار می شه.
 هزار تا مسئولیت رو دست و بالم دارم که هر کدومش فیل زمین می ندازه.

فکرم بی عمل می مونه و این ک افت کاریا تموم راه به راه بیام این جا سررراغت، 
 نمی شه.

 دالرای مشوش به پیراهن آرش چنگ زد و با صدای لرزانی گفت:
 _می خوای چی کار کنی که حتی اومدنت پیش منم، توش جایی نداره؟

 آرش دست روی دست مشت شده ی دالرای گذاشت و با مالطفت گفت:
 ی خشکونم._ریشه ی این غلط کردن و کج رفتن رو م

هر چی چشم بستم و کوتاه اومدم، حیا رو ِقی کردن و دست رو اونایی گذاشتن 
 که من بهشون حساسم.

 با نرمه ی شست دستش، روی بندهای انگشت دالرای را نوازش می کرد.
 _تا اون موقع هزار تا اتفاق میفته، نمیام که اومدنم؛ رفتن نداره دختر.
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ده چو بیفته، سررر و کله ی اون بی غیرت پیدا اسررم نیلوفر به اسررم محرم من تو 
 می شه.

 دالرای لب زیرینش را به دهان کشید و با مالحظه پرسید:
 _محرمت می شه؟

شمان  سکوت، به حالت چ صورت دالرای را قاب گرفت و در  آرش دو طرف 
 تب دارش دقیق شد.

سررر پیش کشررید و جفت چشررمانش را هم به می لبانش دعوت داد. عقب که 
 پلک های دالرای لرزیدند.رفت، 

سم برادرمه و مهر هم  ستی نه اون بچه که به ا ش _محرم من تویی که روبروم ن
 رو به دل دارن که اگه نداشتن هم، توفیری تو اصل و حال من نداشت.

 دالرای پلک گشود و قهوه ای چشمان آرش هم به روشنی می زد.
 _امیرحسین می خواد...

 :آرش لبخندی مردانه زد و گفت
 _آره اون الدنگ زن می خواد، من باید جورکش بشم و این رو بفرستمش.

سم تو عمارت  سم و ر شه که بی ا شدن کار و بار رفتنش، نمی  ست  ولی تا در
 بمونه.

سررخته که اسررم من روی اون دختر بشررینه ولی اگه به گوش جهانشرریر بشررینه، 
 زودتر از لونه موشی که توش گم و گور شده؛ در میاد.

یک خروار و حجم گلوگیری از  دالرای ندازه ی  به ا باری  فت،  به فکر فرو ر
 بغض؛ از روی سینه اش برداشته شد.
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شت، لب هایش که کش  سی ندا شوهرش را با هیچ احدالنا شدن  شریک  دل 
 آمدند؛ لرزش شانه های آرش او را هم تکان مختصری داد.

ته دلش را به نگاه چشررمان بی قرارش را به او داد و خنده ی دلنشررین آرش، 
 ضعف انداخت.

 _یادته روزای اول بهت چی گفتم؟
 دالرای چشم ریز کرد و گفت:

 _حرفات یادم میاد اما نمی دونم کدومش رو می گی.
 آرش خنده اش را به لبخندی بدل کرد و گفت:

ست اما  شه حرفی نی شته با صفت ندا شم میاد، که اگه هزار  _گفتم چه زنی خو
 زن حسود دوست دارم.

ای نگاه به چشررمان پر شرریطنت آرش داد، با شررتاب خود را باال کشررید و دالر
 لبخندش را به لب های آرش دوخت...

 دست آرش در هوا ماند، انتظار این میزان دلتنگی را نداشت.
 نفس به نفسش داد و دل به مهر خانه کرده میان نگاهش...

شت کمر دال ستش را پ صله گرفت، آرش دو د شان که از هم فا رای به صورت 
 هم گره زد.

 _دلی یه کم صبر به دلت بده، یه کم این سختی رو تحمل کن.
راهی جز این نبود که بگم نگهت نمی دارم، وقتی حرف رو حرف میومد و دل 

 تو به درد.
 دالرای نفس عمیقی کشید و دم گرفت.
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_دسررت یکی دو تا رو شررده، باید تو رو دورت می کردم که حواس همه پرت 
 بشه.عروس جدید 

 نگاهش سرد و خیره به در بود، ادامه داد:
شون؛ رو  شم خیلی کارا کردن، باید دونه به دونه  _تا حاال کبک بودم و بیخ گو

 بشه.
اگه اون جا می موندی سررخت بود کنار اومدن با حرفای مفت و جنگیدن با 

 اونایی که به ظاهر دوستن و باطن، بدتر از دشمن.
 خیره شد و گفت: دالرای نگران به چهره ی آرش

 _آرش مواظب خودت باش، دورم و دلم طاقت و صبر ور نمی داره.
 آرش پلک زد، نمی دانست پا در چه راهی می گذارد.

 قول مردانه هم نمی توانست به او بدهد.
 سکوتش، دالرای را به واکنش نشان دادن کشاند و گفت:

 زنت نیستم._آرش طوریت بشه، من این جا دستم کوتاهه وقتی همه بگن 
 آرش آه کشید اما نیم لبخندی به چهره ی دالرای زد، آرام گفت:

_تو به خودت برسی و من خبر احوال بدت رو از زبون دیگرون نشنوم، حواسم 
 بیشتر جمع کار و بار می شه.

 دالرای با گریه های تبلور یافته روی گونه هایش، گفت:
من رو از خودت بی خبر _من غذا می خورم، حواسررمو به خودم می دم ولی 

 نذار.
 به سر من قسم بخور که هر روز یه خبر از خودت بهم می دی.
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 آرش دست هایش را پس کشید و از دالرای فاصله گرفت.
 موهایش را عقب راند و گفت:

 _من رو سر چیزی قسم نده که روش حساسم.
 اره.دفکر کنم دیگه باید راه بیفتم که تا ده، مسیر اونم شب؛ زیاد امنیت ن

دلش ریخت، حال که آمده بود؛ رفتنش را چگونه با پلک بسررتن، به روی خود 
 نمی آورد؟

شد نگاهش در طول اتاق بچرخاند و روی او  سکوت پر حرف دالرای، باعث 
 ثابت نگهش دارد.
 _چیزی نمی گی؟

 دالرای با غم و دلهره ای که به تن و جانش نشسته بود، گفت:
 _بگم بمون، می مونی؟

ستاده بود؛ رفت و آرش د سمت دالرای که اکنون روی پا ای ست به کمر زد، به 
 گفت:

_دلی جان، تا االن با سرررسررختی دندون رو جیگر گذاشررتم و توی اون چار 
یام  به در نمونه چون نمی دونم کی می تونم ب مت  دیواری سررر کردم؛ چشرر

 ببینمت.
شانه های دالرای قرار داد، او را به خود ن سر  ستش را روی  زدیک کرد و نفس د

 به نفسش گفت:
 _دلم تنگت می شه ولی صبر می کنم، توأم صبر کن جون دل آرش...

 قطره اشکی چکید و آرش لب به گونه اش چسباند، لب زد:
 _دعا کن به خیر بگذره، دوباره بیای که به بوی تو خوابم ببره.
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ندا ر گریه نکن که حاللت نمی کنم دلی، می دونی که چشررمات همه دار و 
 منه...

هد، آرش ب*و*س*ه ای روی  کا یه اش ب تا از شررردت گر ید  لب گز دالرای 
 چتری های بیرون ریخته اش زد و گفت:

 _بیرون نیا تا نرفتم، دلم پای رفتن نداره وقتی می بینمت. باشه؟
 ب*و*س*ه ی دالرای روی سینه اش نشست. از اتاق بیرون زد و با غم گفت:

کاری  گه بهتره بریم،  ما دی مایون رو _ ماره تلفن خونه ی ه گه داشررتین شرر ا
 گذاشتم.

 اون شماره خوندن که سخت تون نیست؟
 ملوک نه گفت و ادامه داد:

 _کجا می ری پسرم؟ شام آماده شد، شکم گشنه نرین.
 آرش رو به ملوک کرد و گفت:

 _راه دوره و تا االنشم زیاد موندم، شب امن نیست و دو تا دختر همراه منن.
 سمت آن ها چرخاند و گفت: سرش را به

شب می  صفه  سیم ن سه خودتون توی نون بپیچین که بریم، تا بر _دو تا لقمه وا
 شه.

 ماه منیر و نیلوفر کنار ملوک منتظر ایستاده بودند.
ساندویچی پر و پیمان  ملوک که دید آرش واقعًا قصد رفتن دارد، برای هر کدام 

 درست کرد و به دست شان داد.
 ین دست داد و دالرای را باز هم به او سپرد.آرش با مش حس
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 ملوک هم بازوی شیرمردش را بوسید و او را به خدا سپرد.
از دالرای قول گرفت که از اتاق در نیاید، یک نگاه خیره کافی بود که قید همه 

 چیز را بزند و کنارش؛ شب را به صبح برساند.
فر غش غش به او می در تمام طول مسرریر، ماه منیر سررؤال می پرسررید و نیلو

 خندید که تصور کرده بود نیلوفر هووی دالرای شده است.
**** 

 جعفر تلو تلو خوران پشت در رفت، دو لنگه ی در را باز کرد و کناری ایستاد.
 آرش جیپ را به داخل محوطه هدایت کرد.
 زیر سایبان پارک کرد و دخترها پیاده شدند.

 ت:خودش هم پیاده شد و رو به نیلوفر گف
_بی صرردا برو اتاق و بگیر بخواب، کسرری حرفی زد و چیزی خواسررت از زیر 

 زبونت بکشه؛ می دونی که چی بگی.
 نیلوفر سری تکان داد و آرش پلک فشرد.

 ماه منیر هم که در طول مسیر، کنجکاوی اش ارضا شده بود؛ گفت:
 _آقا منم حرفی نمی زنم، دهنم قرصه.

 چاشنی جدیت، گفت:آرش نگاهی به او انداخت و با 
 _حواس تو بیشتر باید جمع باشه، از خانم حرفی به میون نمیاری.

 می گی که ندیدیش، االنم برو دیگه که تا صبح چیزی نمونده.
سعی کرد  سخ گفت و کور کورانه  شب بخیر آرش را پا با رفتن نیلوفر، ماه منیر 

 به طرف اتاق خودشان برود که شب را آن جا صبح می کرد.
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راه صدایی شنید و قدم از قدم برنداشت. با این که شنیدن صدای احشام وسط 
 چیز عجیبی نبود اما کنجکاوی اش گل کرد.

 به پشت سر نگاهی انداخت و اثری از آرش ندید.
ناچار با همان قدم های کوتاه، به سمت دیگری رفت. صدای پا شنید و خود را 

 کنار دیوار چسباند تا دیده نشود.
 ا آرام بود اما نشان از تعجیل فرد داشت.صدای قدم ه

سرش را پیش برد و زیر نور مهتاب که چندان هم روشنایی نداشت، به مسیری 
 که پاها می رفت؛ چشم دوخت.

 به همان آرامی پشت سرش می رفت اما فاصله ی میان شان زیاد بود.
شب سر چرخاند و اتاق گوشه ی نزدیک آغل را دید که جالل و جعفر معمواًل 

 را آن جا می گذراندند.
 با حسابی سر انگشتی، گالش را از پایش در آورد و به سمت اتاق آن ها رفت.

شمانش از  شنه ی پایش گیر کرد و چ سنگی زیر پا هنوز پنج قدم نرفته بود که 
 درد روی هم آمد.

 رو به سمتی که آن فرد رفته بود، گفت:
 شد._خدا لعنتت کنه که به خاطر تو، پای من چالق 

 گالش را پا زد و لنگان خود را به اتاق رساند.
 پشت در که رسید، جالل را صدا زد.

 کمی منتظر ماند اما می ترسید او را از دست بدهد.
 دوباره صدا زد و با دو انگشت، چفت در را تکانی داد.
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حرآ می خورد و همچنان پشررت در منتظر بود که جالل با موهای آشررفته و 
 واب، در را باز کرد.چشمانی خمار از خ

 ماه منیر با دیدنش، دست به کمر زد و گفت:
 _مگه خواب مرگ رفتی که بیدار نمی شی؟

جالل خیره خیره به ماه منیر که در تاریکی مطلق ایسررتاده بود، نگاه می کرد که 
 باز هم تشر دیگری شنید:

 _الل ُمردی؟ می گم من دارم از حیاد پشتی صدا می شنوم.
 جا بود ولی رفت تو اون یکی حیاد. یعنی اول این

 صدای خوابالود جالل به زحمت بلند شد و گفت:
 _نکنه باید نصفه شبی ِسرگین خر جمع کنم یا ِپهن گاو؟!

شته؛ حاالم خیاالت  شهر بهت خوش گذ ست، رفتی  صدای همونا خب حتمًا 
 ورت داشته.

 :لتماس زدماه منیر وقت را برای شاخ و شانه کشیدن مناسب ندید، دست به ا
 _جالل به ارواو خاک هدایت خان، صدای خر و سگ و گاو نیست.

 صدای پچ پچ آدم می اومد، خودم با این جفت گوشام شنیدم.
 جالل ُمِصر روی حرفش ماند و گفت:

_مش موسی شاید باشه، سر شبی می گفت یه گاو ناخوش احواله. حتمًا رفته 
 یه سری بهش بزنه.

شررنیدن آن صرردای زمخت ترس در دلش بود، خود را ماه منیر که هنوز هم از 
 عقب کشید و با عتاب گفت:
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_برو سرررت رو روی بالش بذار و تا خود صرربح کیف کن، خودم می رم ببینم 
 کی و چی اون جاست که حتی صدای سگم در نمیاد.

 قدمی برداشت که جالل با پای برهنه پشت سرش آمد و گفت:
 شبی این جاها بچرخی._کجا می ری تو؟ الزم نکرده نصفه 

 ماه منیر روبرویش ایستاد و با حرآ گفت:
ست  _می رم بلکه تو خجالت مردونگیت رو بکشری. برو بخواب، منم بازخوا

 نکن.
 باز هم چرخید برود اما جالل جهید و روبرویش قرار گرفت:

سپیده دم؛ با اون زبون  شو و رم نکن، غیرت منم این وقت  صاری ن سب َع _ا
 بازی نگیر.م ل مارت به 

ماه منیر اخم کرد و جوابی نداد. جالل موهای جلوی سرررش را با چنگ زدن 
 مرتب تر کرد و گفت:

شی آب بدم. مطمئنم  سر و گو _تو برو اندرونی و تخت بخواب، خودم می رم 
 کسی نیست ولی باز می رم که بدونی حرفت رو پشت گوش نمی ندازم.

 اولین چیزی که دید را پوشید.ماه منیر منتظر ماند، جالل برگشت و 
 چوب دم دستش را هم از پشت در برداشت و بیرون آمد.

 _تو چرا هنوز این جا موندی؟ برو دیگه.
 ماه منیر تخس شد و سرش را باال انداخت:

 _من جایی نمی رم، باید خودم با جفت چشمام ببینم کیه.
 حالل پر اخم گفت:
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که اگه کسی هم بود تا االن راه کشیده _خوش ندارم توأم همرام بیای، برو دختر 
 و رفته.

 ماه منیر چوب را گرفت و گفت:
_حرفم عوض نمی شرره، گفتم میام پس حرف غیرت نزن. الزم شررد، می دونم 

 مواظبم هستی.
پر سبیل تازه در آمده ی جالل پرید و با شنیدن جمله ی پایانی ماه منیر، دست 

 پشت موهایش کشید و گفت:
نمی دونم کی آقا می خواد دسررت به کار شرره و تو رو برام از  _با این زبونت،

 بابات بگیره.
 ماه منیر لبخند پر شیطنتی زد و گفت:

 _بیا بریم که االن سپیده می زنه.
 جالل جلوتر رفت و ماه منیر هم پشت سرش به آرامی به راه افتاد.

ن؛ آ به در حیاد بزرگ تر که رسیدند، پشت در چوبی میان محوطه ی اصلی و
 گوش ایستادند.

سرزنش بار به ماه منیر بزند  شت حرفی  سکوت عجیبی برقرار بود و جالل برگ
 که، صدای مردی را شنیدند.

 ماه منیر با ذوق از حدس درستش، گفت:
 _دیدی، دیدی گفتم یکی اون جا هست.

 جالل دست روی بینی اش قرار داد و گفت:
 _ساکت دختر، االن صدات رو می شنون.



wWw.Roman4u.iR  872 

 

شان می ماه  سختی به گوش  صدا به  ستاد.  سکوت کرد و نزدیک جالل ای منیر 
 رسید:

 _االن باید بریم سروقت آقا؟
شتباه دیگه ای راه  سم کار ا صور، می تر شده با دختر من اگه بفهمه خان محرم 

 بندازه و نقشه ها رو به هم بریزه.
 ه شد.صدای دیگری که بلند شد، ماه منیر با چشم هایی فراخ به جالل خیر

 مگر می توانست صاحب صدا را نشناسد؟
_نمی خواد به اون پیغوم بدی، بذار خودم اول صرربح بهونه ای جور می کنم و 

 از عمارت می رم.
اصل کاری اونه، خودتم می دونی که اول باید به گوش خودش برسونم و ببینم 

از  وچی می گه. پس فردا خبط دیگه ای از اون پسررره بی فکر سررر بزنه، من و ت
 پول و پله میفتیم.

 صدای مرد بلند شد و گفت:
 _هر حرفی زد و شنیدی رو بیا به من برسون که بدونم چی به اون پسر بگم.

 صدای دیگری بلند شد:
 _باشه بهت می رسونم که چی کار کنی.

 مرد گفت:
 _االن برگرد برو، سر صبح راه بیفت.

 وز پیش داد و هوار می کرد.نمی دونم قراره چه بالیی سر خان بیاره که چند ر
 نگاه جالل و ماه منیر به هم دوخته شد...
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**** 
 _ماه منیر چه مرگته از دم صبح که حواست به خودت نیست؟

به  ماه منیر که تمام این چند سررراعت را بی خبر از جالل مانده بود، چشررم 
 مادرش دوخت.

د ت و خوحکیمه با بی حوصررلگی نگاهی تند و تیز به چهره ی دخترش انداخ
 را به پاک کردن کوهی سبزی مشغول کرد.

معصومه هم که کنارشان نشسته بود، نگاهش را به دستان لرزان ماه منیر داد و 
 سکوتش را آرام شکست:

_راست می گه مادرت، چرا داری آشغال سبزی رو میون اونایی که تمیز شده؛ 
 می ریزی؟

ب دستانش را از سبزی تکاند، ماه منیر به مسیر اشاره ی معصومه زل زد و بی تا
 بلند شد و گفت:

 _من االن بر می گردم.
 حکیمه دست از کار کشید و به مسیر رفتن دخترش چشم دوخت و گفت:

 _دختر بزرگ کردم کنار دستم بمونه، رو دستم مونده!
معصررومه برای این که مورد شررماتت قرار نگیرد، سرررش را به کار گرم کرد و 

 نیامد.صدایی از او در 
ایراندخت کنار سررلیمه و نیلوفر نشررسررته بود، لبخند برای لحظه ای از روی 
یادآوری مرگ برادرش و نفرین خواهرزاده ی  پاک نمی شرررد؛ مگر  بانش  ل

 ناخلفش.
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سرلیمه هم کمی از نگرانی اش کم شرده بود اما نسرترن چشرم دیدن شرادی و 
 کش نداشت.شکفتن غنچه های گل بوته های رز را روی گونه های خواهر

شان دهد که حتی کمتر بی  شوق ن شدن این چنین  شد برای هوو  باورش نمی 
 تاب پدر از دست رفته اش باشد.

امیربهرام با پوزخندی که بیشررتر در چشررمان و نگاهش نمود پیدا می کرد، به 
 آرش چشم می دوخت.

به  به نیلوفر نشررران می داد؛  با توجه کم رنگی که  ادعاهای دروغین برادرش، 
 نده اش می انداخت.خ

 آرش اصراری برای رفع سوفتفاهمات این برادر بی خبرش نداشت.
آرش با گرفتن تماس با امیرحسررین، شرررو ماوقع داد و از او خواسررت که برای 

 رفتن نیلوفر؛ خودش برگردد.
به علت شروع شدن دروس سنگین، کمی ناراحت دیر رسیدنش بود اما از این 

 این وسعت و تلخی افتاده، حیران مانده بود.که در نبودش اتفاقاتی به 
ماه منیر به همان مسیری رفت که صبح تا جایی جالل را تعقیب کرده بود که او 

 متوجه شده و با خشم و عتاب برش گردانده بود.
 هر چه سر می کشید، جز مسیر جنگل چیز دیگری نمی دید.
یشرتر می شرد که جالل گفته بود که خطر حمله ی گراز وجود دارد و ترسرش ب

 نکند خودش گرفتار یکی از آن ها شده که تا این لحظه خبری از او نیست.
سیده  سمت رفت. هنوز به درخت های ابتدایی نر سم اللهی گفت و به همان  ب

 بود که سایه ی راه رفتن کسی را دید.
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شد و  شت درخت گز گوتاهی پنهان  شید و پ شه ای ک سرعت خود را به گو با 
 رد.چشم روی هم فش

 نفسش را با شنیدن صدا در سینه حبس کرد اما گوش هایش تیز شد.
 _تو چرا شر درست کردی؟

 صدای زمخت همان مرد دیشبی بلند شد:
 _پسِر دنبال سرت راه افتاده بود، حاال زبونت برای من دراز شده؟

 کور بودی و ندیدیش، اگه من پشت سرتون نمیومدم که االن همه لو رفته بودن.
ه این که خونش بیفته گردن مون، جواب خان و خانواده ش رو چی می _دیگه ن

 دی؟
 مرد با همان رگه ی خشونت که انگار جزیی از ذاتش بود، گفت:

 _چغر بود و از دستم در می رفت، مجبور شدم ساکتش کنم.
 _حاال مطمئنی کسی به این زودی پیداش نمی کنه؟

 مرد دست پشت کمر قفل کرد و گفت:
این چیزا نباش، جایی گم و گورش کردم که بوش به این زودیا نمی _تو نگران 

 پیچه.
 صدا کمی مکث کرد و با شکستن سکوتش، پرسید:

 _بگو کجا بردیش که بگم از اون جا بردارنش؟
 مرد آرام تر گفت:

 _چاِه خشک پشت جنگل انداختمش، کسی نمی تونه پیدا کنه.
شم هایش باز مانده بود و  شت، چ سش برنگ سرش نف ساکت کردن در  مدام 

 زنگ می زد.
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 جالل را ساکت کرده بود؟ جالل دیگر نبود؟
 پلک نمی زد و خیره ی همان درخت گزی بود که کنارش بیتوته کرده بود.

 هوا چرا به ریه هایش نمی رسید؟
 به زحمت سر چرخاند و مسیر قدم های آن دو را از نظر گذراند.

 را نبینند. دور شده بودند اما نه آن قدر که او
سختی  شده بود اما راه رفتنش به  شید، فلج که ن ست روی جفت پاهایش ک د

 بود.
 با فشاری به زانوهایش، از پشت درخت بلند شد.

اولین قطره روی خاک مأوا گرفت، چه فرقی داشت از آسمان ببارد یا از چشمان 
 سیاه او؟

 ل زد.دست روی سرش گذاشت و به مسیر خاکی که به جنگل می رسید، ز
 لب هایش کودکانه می لرزید و نگاهش دو دو می زد.

 نیرویی وادارش کرد دو قدم عقب بگذارد، صدا هم در گلویش خفه شد.
دست به روسری اش کشید و دهان خشکش برای یک نفس باز و بسته می شد 

 اما راه به جایی نمی برد.
 شاید هنوز امیدی باشد، به پایش نیرویی داد و راه افتاد.

 لش هایش روی خاک کشیده می شد، با دویدن ده دقیقه راهش شده بود.گا
 با این راه رفتن که دیگر قرنی به طول می انجامید.

 با هر بدبختی و فالکتی بود خود را به عمارت رساند.
 میانه ی راه که بودند، مرد راهش را جدا کرد و سمت دیگری رفت.
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 به در تکیه زد.ماه منیر در را هل داد، وارد محوطه شد و 
 صدای حیوان و آدم با هم ادغام شده بود.

 سرش را پایین انداخت، صدای مش موسی حواسش را به خود جلب کرد:
 _دختر جان این جا چی کار می کنی؟ کجا رفتی آتیش به پا کردی و برگشتی؟

ماه منیر به چروک کنار چشررم و پینه ی دسررتان مش موسرری نگاه انداخت و 
 اهش را کشید و رفت.سکوتش نشکست. ر

 مش موسی با داسی در دست، به او نگاه کرد.
 این حرف نزدن دیگر از اخالقیات او نبود.

 الاله االالله گفت و سرش را به کارش گرم کرد.
 ماه منیر از نزدیک اصطبل هم رد شد و به محوطه ی اصلی ساختمان رسید.

 پلکی زد و به طرف ساختمان رفت.
 فشرده می شد، چشم هایش می سوخت.لب هایش روی هم 

شتن  شد. بی توجه به نگاه ایراندخت که در حال گذ سید و وارد  ساختمان ر به 
 از کنارش بود، به در اتاق آرش زل زد.

 _ادبت کجا جا مونده دختر؟
صدایی از گلویش خارج  سرش را چرخاند اما  شمگین ایراندخت،  صدای خ

 نشد.
 ش سقود کرد.برگشت و قطره ی دیگری از پلک های

ایراندخت با عصررا ضررربه ای به در ورودی زد، غری که زد؛ به گوش ماه منیر 
 نرسید.

 ماه منیر دست لرزانش را روی دستگیره گذاشت.
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تاب  به حسررراب و ک که سرررش را  قدمی جلوتر رفت. آرش  باز کرد و  در را 
 محصوالت باغات گرم کرده بود، با تحیر نگاهش را باال کشید.

صدای  با دیدن باز ست و با  ش سی، گرهی میان ابروانش ن شدن در و نیامدن ک
 گرفته ای گفت:

 _کی پشت دره؟ بی اجازه که در باز کردی، حاال استخاره می گیری بیای تو؟
 ماه منیر قدم دیگری با تردید برداشت و نیمرخش را آرش دید.

ود، ب رنگ به رویش نمانده بود و سفیدی سر انگشتانش که روی دستگیره مانده
 از استرس و فشار بود.

 آرش هر چه جلوی دستش بود را عقب راند و گفت:
 _چی شده دختر جان؟

نگاه ماه منیر چرخید و مردمک های گشرراد شررده اش به چهره ی سررؤالی آرش 
 رسید.

 دهان باز کرد اما قطرات اشک، سیل آسا روی گونه هایش شیار کشیدند.
 پشت میز بلند شد. آرش با همان اخم و عمیق تر کردنش، از

سنگین بود که دیگر تاب  صلحتی آن قدر  نبود دالرای و حرف این زن گرفتن م
 مشکل و بساد دیگری را نداشته باشد.

 _توو در کردن تو ده؟
ماه منیر گوشه ی لبش را به دندان گرفت و با همان چشمان اشکی، به قهوه ای 

 چشمان آرش زل زد.
 آرش سرش را جلوتر کشید و گفت:
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 چی شده؟ این گریه کردن سر چیه؟_
 درشت شنیدی از کسی؟
 ماه منیر به سختی گفت:

 _جالل...
 آرش پرسید:

_جالل چی؟ بیا برو بشین روی اون صندلی و درست حسابی بگو چه خبره که 
 دستمال الزم شدی تو؟

 ماه منیر از جایش تکان نخورد و با صدای گرفته اما بلندتری گفت:
 _جالل...

ست به سر کج  آرش د صبانیت به بیرون پرتاب کرد و  سش را با ع کمر زد و نف
 کرد سمت او:

_اگه غیر اسررم جالل، حرف دیگه ای تو دهنت میاد می شررنوم؛ زبونت نمی 
 چرخه بگو یه فکر دیگه بکنم.

 ماه منیر با هق هق گفت:
 _جالل رو کشت.

 گردنش همان سمت ماند، ابروهایش حتی باال هم نرفت.
 صورتش را لحظه ای از دست داد.قدرت عضالت 
 _چی گفتی تو؟

 ماه منیر که با به زبان و حرف آمدن، صدایش به اوج رسیده بود؛ گفت:
 _آقا کشتنش، به خدا کشتنش.
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آرش دسررت هایش را پایین انداخت و به طرف او رفت. بازویش را گرفت و با 
 زور دستش، ماه منیر را سمت صندلی کشاند.

 یش نشست:او را نشاند و روبرو
 _جالل رو کی کشت؟ اصاًل کجاست االن؟

ست آرش روی بازویش را گرفت و خود را ننو وار تکان می داد  ماه منیر جای د
 و زمزمه می کرد:

 _تقصیر من بود، من بودم که کشتمش. من بودم که جالل رو به کشتن دادم.
 آرش با تحکم و صدایی بلندتر گفت:
اکی ریختن رو سرم؟ این پسره کجاست _درست حرف بزن بفهمم دیگه چه خ

 که از صبح دو بار خواستمش و پیداش نشده؟
 ماه منیر روی دو پایش زد و ناله وار گفت:

 _من گفتم بره، من رو با خودش نبرد.
شان جاری  ست تا کمی آرامش میان  شم ب شید و چ صدایی ک آرش نفس پر 

 شود.
 پلک باز کرد و شمرده شمرده گفت:

 کش و درست بگو تو چی کار کردی و اون پسر کجا رفته؟_دختر جان نفس ب
ماه منیر چند بار نفس نیمه عمیق کشررید و لب هایش را تکان داد، با التماس 

 گفت:
 _دیشب، آقا شما رفتین و من صدای حرف شنیدم.

 رفتم دنبالش و از ترسم، سراغ جالل رفتم و از خواب کشیدمش.
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به  ناقص،  با جمالتی  قات را  فا مام ات نه وار روی میز ت فت و آرش دیوا با هم 
 ضربه می زد.

_می اومدی دنبالم، مِن بی پیر که بیدار بودم. از این و اون می کشررم، شررماها 
 رو چه کنم؟

ماه منیر در خود جمع شده بود و دستانش را دو طرف صندلی قرار داده و گریه 
 می کرد.

 آرش چرخید و با خشم گفت:
 مادرت که راه افتادی دنبال اونا؟_تو بابات کاراگاه بوده یا 

 صدای بلند آرش، به گوش نسترن و امیربهرام هم رسید.
سترن، به اتاقش آمد و با دیدن ماه  صرار ن ضی و به ا شید و نارا امیربهرام پوفی ک

 منیر ابرو باال پراند و گفت:
 _باز اینا چی کار کردن که صدات کل خونه رو گرفته؟

 داخت و مردد سؤال پرسید:آرش به امیربهرام نگاهی ان
 _چاه پشت جنگل می دونی کجاست؟

 امیربهرام با تعجب به او نگریست و گفت:
 _کدوم چاه؟ کل روستا پره از چاه و قناِت.

آرش به سمت میز رفت و کشوی آن را باز کرد. اسلحه چهار تیر یادگار پدرش 
 را برداشت و گفت:

 ن و تو خشک افتاده بود._چاه خشک قدیمی رو می گم، همون که از سن م
 االن یادم نیست کجای جنگل میفته، بلدی باهام بیا.

 امیربهرام گفت:
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 _االن یاد خاطرات بچگی مون افتادی؟ من پامو اون ور جنگل نذاشتم.
 باید مشتی بدونه االن کجاش میفته.

 آرش گفت:
 _نمی خواد بیای، خودم می رم.

 هست. تو این جا بمون که من خاطرم جمع بشه یکی
 اون اسلحه دو لول رو بردار و ُپرش کن، بذار دم دستت باشه.

 امیربهرام کالفه نگاه برتابید و گفت:
 _آرش باز چی شده؟ یه روز آسایش نداریم ما.

 اسلحه می خوای چی کار که داری بر می داریش؟
آرش اسلحه را پشت کمر گذاشت و با نگاهی به ماه منیر در هم شکسته، سری 

 و رو به امیربهرام گفت: تکان داد
شن و  سترن و نیلوفر مواظبش با ست، بگو ن _این دختر خیلی حالش روبراه نی

 نذارن کسی بهش نزدیک بشه.
شکش که روی دامن  شم چرخاند، به ماه منیر و بی قراری قطرات ا امیربهرام چ

 گلدارش می ریخت؛ نگاه کرد.
 _چه خبره تو این خونه، خدا خودش بخیر بگذرونه.

 آرش از کنارش رد شد اما بازویش را گرفت و نگاه برادر را سمت خود کشاند:
 _حواست به همه شون باشه، به تو سپردم شون.

 دعا کن اونی که شنیدم راست نباشه وگرنه خون به پا می کنم.
 رفت و امیربهرام کنار در ماند. نفسش را بیرون کشید و گفت:
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 دیگه این وسط چت شده رو خدا می دونه._بمون برم بگم بیان بهت برسن. تو 
آرش با سرعت از خانه خارج شد و با صدایی بلند، امین و مش موسی را صدا 

 زد.
 مش موسی با همان پای لنگ، قدم های کوتاه و بلندی برداشت.

 امین که سرگرم ماشین بود، با این صدای بلند؛ سرش را بیرون کشید.
یدن جعفر و محمود، او ه م در ماشررین را بسرررت و به سررمت در با دیدن دو

 ورودی ساختمان رفت.
 _مشتی مسیر جنگل ماشین رو هست یا نه؟

 مش موسی نفس نفس زنان گفت:
 _نه پدر جان، اون جا فقط راه برای خر و اسب و قاطر بازه.

 آرش به امین چشم دوخت و گفت:
 _تو و مشتی باهام بیاین. باید بریم پشت جنگل.

 ماشین هست، بیار که الزم می شه. طناب و چراغ قوه تو
 مش موسی پرسید:

 _چیزی شده آقا جان؟
 آرش با تصورش هم به هم می ریخت. آرام تر گفت:

 _دعا کن نیفتاده باشه مشتی، دعا کن.
 بهتره زودتر راه بیفتیم که هر یه دقیقه حکم مرگ و زندگی داره.

شک هایش ر شتر و ا ضش بی شده بوماه منیر که با دیدن نیلوفر، بغ د؛ به وان تر 
 سرعت از میان آغوش شان در آمد و از اتاق خارج شد.

 او هم باید می رفت، جالل را او به این بال دچار کرد.
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با رسیدن کنار در و دیدن چند اسب، خود را به آرش رساند و گوشه ی پیراهنش 
 را به چنگ کشید:

 _آقا منم ببر.
سر چرخاند و با آرش که بی هوا به همراه پیراهنش کمی به  شد،  شیده  عقب ک

 لحنی پر سرزنش گفت:
_همون که رفت و سرررش رو به باد داد بسرره، برو توی اتاق و تا برنگشررتم در 

 نمیای.
ماه منیر باز هم اصرررار کرد و آرش با دادی، غصررره های خودش را هم از دل 

 بیرون راند:
 می خوردی که_برو تا اون روی سگم باال نیومده، جا داشت چند تا تو گوشت 

 غلط گنده تر از دهنت نکنی و پِی چیزی نری که بهت ربط نداره.

 ماه منیر لباسش را رها کرد و صورتش را با کف دو دست پوشاند.
 آرش با پرشی روی اسب پرید و پا در رکاب فرو برد.

مش موسی به کمک امین روی اسب نشست و هر سه با باز شدن در اصلی از 
 عمارت خارج شدند.

**** 
 _چیزی دیده می شه؟

 امین سر فرو کرد در دهانه ی چاه و صدایش به تکرار افتاد:
 _نه آقا چیزی دیده نمی شه از این جا.
 طناب ببندیم به درخت، من برم پایین.
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 مش موسی به شانه های پهن امین چشم دوخت و گفت:
 _تو لبه ی چاه پایین تر نمی تونی بری، گیر می کنی.

 بندین دور کمرم.من الغرترم، ب
آرش به ناچار پذیرفت و طناب را هر دو گرفتند و گره محکمی دور کمر پیرمرد 

 زدند:
صدا بزن که باال  سریع  شد  شتی مواظب باش، قدیمیه ممکنه بریزه. چیزی  _م

 بکشیمت.
مشتی باشه ای گفت و لبه ی چاه نشست. پاهایش که آویزان شد، دنبال جای 

 احتیاد خود را پایین کشید.پا گشت و با آرامش و 
 هر دو مرد سر دیگر طناب را شل کردند تا پایین تر برود.

باألخره با مشررقت، مش موسرری به پایین چاه رسررید و صرردای یا ابوالفضررلش 
 رعشه به جان آرش انداخت.

 آرش صدایش را باال برد و گفت:
 _مشتی چی شد؟ چیزی دیدی؟

 _ُمرده آقا جان...
 اریک و پر از ظلمات چشم دوخت.امین حیران به چاه ت

 اما صدای نه گفتن آرش، تن خودش را هم لرزاند.
**** 

 _شما چه طور از وجود این جنازه اونم تو این چاه با خبر شدین؟
امین سرررش را باال گرفت و نگاه ناباور و سرررخش به تیله های غمگین آرش 

 رسید.
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شه فتن؛ آرش سکوت پیاز زمان بیرون کشیدن جالل، تا نفس دادن و ضربان گر
 کرده بود.

 _آقا با شما حرف می زنم، کجا رو داری نگاه میکنی؟
مردمک چشررمان امین روی مأمور نشررسررت و قبل از باز شرردن دهانش، آرش 

 پیشدستی کرد و گفت:
 _اون دو نفر در جریان چیزی نیستن، همراه من اومدن.

 مأمور دستی به کمر زد و رو به آرش گفت:
 شدن پرونده ی این قتل، باید شهر بیای._برای تکمیل 

آرش سری نامحسوس تکان داد و با دیدن نگاه مضطرب مش موسی و سرکش 
 امین، پلک روی هم گذاشت.

 کار انتقال جسد به اتمام رسید و آرش لگام اسب را به دست امین داد و گفت:
 _همه ی حواست به عمارت باشه، کسی نزدیک اون خونه نشه.

 ن از بقیه به امیربهرام بگو.قضیه رو پنهو
 در ضمن شماره تلفن همایون روی میزم، گوشه ی اون نوشته ست.

من پام به شررهر برسرره باهاش سررعی می کنم هر جور شررده تماس بگیرم، اگه 
 خبری ازم نشد برین سراغش. حواست که هست؟

 امین با گرفتگی مشهودی لب باز کرد:
ر اون خونه نباشررین؛ همه به هم می _آقا می ذاشررتین من رو ببرن، شررما باالسرر

 ریزن و از هم می پاشن.
 آرش تلخ شد و لب زد:
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 _جواب ُمردن این پسر که قولی بهش داده بودم رو شونه و به ِضِمه ی منه.
 نگران چیزی نباشین، می تونم خودم رو از بند خالآ کنم.

امین چشررمی گفت وبه همراه مش موسرری که هوش و حواس چندانی برایش 
 نده بود، سمت اسب هایشان رفتند:نما

 _مشتی اگه حالت میزون نیست، بمونیم بعد بریم؟
مش موسرری خیره به مسرریری که مأموران به همراه تراکتور و از نقطه ی وصررل 

 روستای دیگری به آن منطقه آمده بودند، گفت:
شده  ستم بزرگ  سر از بچگی وقتی قدش اندازه یه َترکه انارم نبود، زیر د _اون پ

 ود...ب
شده را از  سخت  شگی اش بود؛ آهی  امین که در این مدت، جالل همراه همی

 سینه بیرون کشید و گفت:
_حیف جوونی و سررر پر شررورش که اسرریر خاک بشرره، مادر چشررم انتظارش 

 همین یه دونه پسر رو داشت.
 مش موسی وای از زمونه ای گفت و با کمک امین، سوار اسب شد.

ی زین اسب جا گرفت و افسار یاقوت را هم در دست امین هم با پرشی تیز، رو
 فشرد.

 _باید آروم بریم که اسب آقا هم پیش بیاد بی راکبش.
 مش موسی نگاهی به یاقوت انداخت و با غم گفت:

 _عادت به سوارش داره ولی راه عمارت رو از من و تو بهتر بلده.
 ره.مشکل نخوباید زودتر عمارت برسیم که برای آقا دست بجنبونیم که به 

 امین با کناره ی پا، ضربه ای به پهلوی اسبش زد و حرکت شان تند تر شد.
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ماه منیر کنار در اصررلی عمارت، دخیل بسررته بود و سرررزنش و داد و بیداد هم 
 افاقه نکرده بود.

 هر آن منتظر دیدن قامت جالل و لبخند شرمزده اش بود.
سته بود  ش شته، روی خاک ن ست روی زانوانش گذا و به حرف احدی توجه د

 نمی کرد.
 منتظر معجزه ای بود که با دیدنش، لب به دندان بگیرد و ُشکر از زبانش نیفتد.

امیربهرام با خشرم به او زل زده بود و هر چند لحظه، بد و بیراهی به این روزگار 
 و خودشان که بی مصیبت روزشان شب نمی شد؛ می فرستاد.

ست ایراندخت که جریان ماوقع را از  شنیده بود، با البه و زاری د سترن  زبان ن
 روی دست می زد و آرش را می طلبید.

شت پنجره به در عمارت خیره  سته و هر از چند گاهی از پ ش شه ای ن نیلوفر گو
 می شد و نگران حال ماه منیر بود.

میان این غوغا، دلگیرانه ترین نگاه را ماه منیر داشررت که سرررش به دوران افتاده 
سرما به تنش بود و دل سیده؛  ست که به دیوار نر شکی می مان ش به پیچک خ

 نشسته بود.
با دیدن دو اسررب با سرروار و اسررب قهوه ای رنگ بی سرروار آرش، دسررت به در 

 گرفت و ایستاد.
 قدم هایش نامتعادل بود اما دست از ته مانده ی امیدش بر نمی داشت.

سمان سیدن نگاهش به آ سر باال گرفت و قبل از ر شوش و امین  ، به چهره ی م
 بی رنگ ماه منیر رسید.
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 چشم دزدید و سر اسب را به همان سمت کج کرد.
 _دختِر منتظر خبرش نشسته، ای جوونی...

 اون پسر به این دختر دل داشت. امان از روزگار نامروت.
شکی اش را کم کرد اما  شانی و میان دو ابروی پر و م سته روی پی ش امین اخم ن

 ه صورت دختر معصوم ندوخت.نگاهش را دیگر ب
شید و قدمی به عقب  شیهه ای ک سب آرش  سید، ا ماه منیر با دویدن به آن ها ر

 نهاد. امین افسارش را محکم تر گرفت و گفت:
 _ندو اسب رم می کنه.

شانی از آرش و  شمانش به دنبال ن ستاد و مردمک چ سب ای ماه منیر روبروی ا
 جالل گشت:

 _آقا کجاست؟ جالل پیدا شده؟
 طوریش نشده بود، نه؟

 با هم دارن میان که شما تنها برگشتین؟
شمان  شد، نگاهش را به چ ساند و پیاده  سالمش را به زمین ر شی پای  مش مو

 ریسه بسته ی ماه منیر دوخت و گفت:
 _دیر یا زود که نداشت، کارشو همون اول ساخته بودن.

 آن ها زل زد. ماه منیر دست از تقال برداشت و م ل چوب خشکی تکیده به
 شرر نگاهش خاموش شد و روو از تنش رفت.

ستاد و نگاهش تا روی گالش های خاکی  سب ای شد، میان دو ا امین هم پیاده 
 ماه منیر باال آمد:

 _مشتی من اسب ها رو می برم اصطبل.
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قدمی برنداشررته بود که تنه ی ماه منیر سررینه به سررینه اش متوقف شررد. نگاه پر 
 ای دزدیده شده ی امین ثابت کرد:دردش را روی چشم ه

_جالل و آقا کجا موندن که تو سر افسار اسب خان رو گرفتی و خودش پیداش 
 نیست؟

 هنوز باورش نشده آن چه از زبان مش موسی شنیده بود.
 پیرمرد دستی به ریش سفیدش کشید و سکوت کرد.

 گفت:امین برای هر چه زودتر خالآ شدن از آن مخمصه، آرام اما به سرعت 
 _آقا رفتن شهر که جوابگوی مأمور دولت باشن.

 ماه منیر با امیدی دوباره ریشه گرفته پرسید:
_جواب چی رو باید می دادن؟ مگه جالل پی شررکایت کردن رفته که با شررما 

 نیست؟
امین کمی سرش را باال آورد و پر افسوس به چشمان سیاه دختر چشم دوخت 

 و به سختی زبان در دهان چرخاند:
 _جنازه ی جالل رو شهر بردن...

زانوانش به زمین نرسیده، دست امین افسار اسب را رها کرد و به بازویش چنگ 
 زد.

 میانه ی راه ماند و سنگینی بدنش روی پنجه ی امین افتاد.
 مش موسی دهنه ی اسب را گرفت و گفت:

ی ک_خوبیت نداره بیرون عمارت موندیم، کمکش کن تا کنار در بیاد تا بگم ی
 از دخترا خودشو برسونه.
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نبض رگ گردنش تند و وحشیانه می زد، به کسی این چنین نزدیک شده بود که 
سرش باال نمی  شیطنت دخترک،  چند ماهی به حرمت نگاه دزدانه ی جالل و 

 آمد.
 _جالل پیدا شد؟ لباس تنش م ل همیشه پر خاک و خاشاک شده؟

اش بودم که ترس زبونم رو بند تو چاه تنگ و تاریک نترسرریده بود؟ من اگه ج
 می آورد.

 امین بی حرکت ایستاد، چه می گفت به صدای لرزان و نگاه پر باران دخترک؟
 که خودش بیشتر به لرز نشسته بود و عرق پشت گردنش نشسته بود.

 _بریم تو خونه، این جا خوب نیست که وسط جاده موندیم.
 ماه منیر لبخندی زد و گفت:

 برسه من رو وسط جاده نبینه، عصبانی می شه._بریم که جالل 
امین بی حرف او را کشید و سمت در رفت. سنگینی نگاه پر آب ماه منیر لحظه 

 ای از صورت مردانه و سوخته اش برداشته نمی شد:
 _گفتی جالل میاد؟

امین لب روی هم فشرررد و به پاهایش سرررعت بیشررتری داد، ماه منیر چون 
 همراهش تاب می خورد. عروسکی خیمه شب بازی به

 به در که رسیدند، امین کف دستش را روی آن گذاشت و هل داد.
 با باز شدن در، نیلوفر و معصومه را دید که به همان می دویدند.

قصررد رها کردن بازوی نحیف ماه منیر را داشررت اما می دانسررت روی زمین 
 ویرانه می شود.

 فت:ناچارًا نفسش را به بیرون پرت کرد و آرام گ
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 _باور کن که رفت...باور کن.
 ماه منیر تند سمتش چرخید و با انرژی نداشته اش، گفت:

 _میاد؟ بگو میاد، که من حرف نزنم و الل شم.
 امین لحظه ای به نیمرخش چشم دوخت و سرش را سمتی دیگر گرفت.

 علت خشم نهفته در چشمانش را خودش هم نمی دانست.
و بازویش را به دسررت معصررومه سررپرد و از با رسرریدن آن دو، سررری تکان داد 

 کنارشان عبور کرد اما بازگشت:
 _دو نفری بگیرین که بتونین تا یه جا برسونیدش.

معصررومه زیر بازویش را گرفت و نیلوفر هم دسررتش را میان دسررتان سررردش 
 فشرد:

 _دختر تو چی شدی؟
 ماه منیر لبخندی زد و گفت:

 _جالل میاد.
بدل شررد. او را با خود همراه کردند و حکیمه با همان نگاهی بین دو دختر رد و 

شمانش  سایبان چ ست  شده به دور کمرش، از مطبخ بیرون آمد و د چادر گره 
 کرد که از تیزی آفتاب در امان باشد.

 مش موسی بی حرف و سخنی اضافه، فقط خواسته بود او را دریابند.
شب ها خودش هم اگر حال م ادرش روبراه تر بود، امین به اتاقی رفت که اک ر 

 همان جا می ماند.

http://www.roman4u.ir/


 893 یغمای بهار

با دیدن تشک و پتوی به هم ریخته، نفسش گرفت. این رفتن و نیامدن را چطور 
 می توان هضم کرد؟

یاد حرف آرش افتاد و از اتاق خارج شد. به سرعت سمت ساختمان رفت و در 
 را باز کرد اما حیا کرد و با صدایی بلند یاالله گفت.

ر مادرش نشسته بود، با شنیدن صدای مردانه ای با شتاب بلند امیربهرام که کنا
 شد و گفت:

 _برم ببینم کیه.
از اتاق مادرش که در آمد، با دیدن هیکل درشت امین چشم ریز کرد و رد نگاه 

 آشنایش را زد.
 نفسی راحت کشید و گفت:

_بیا جلوتر، چی شررد؟ آرش کجاسررت که بعد از چند سرراعت االن پیداتون 
 شده؟

ین با همان سررر پایین و مأخوذ به حیا بودن، قدم هایش را ردیف کرد و به او ام
 نزدیک شد. آرام گفت:

 _سالم آقا، دیر رسیدیم.
 امیربهرام با حالتی مشکوک پرسید:

_من که از رفتن تون هیچی نفهمیدم، کجا دیر رسرریدین؟ اصرراًل اون چاه چی 
 داشت که شما گیرش بودین؟

 امین با احتیاد گفت:
شید. آقا _ شیدن؛ طول ک شتن، تا مأمور آوردیم و جنازه رو بیرون ک جالل رو ک

 همراه شون رفتن شهر که جواب بدن.
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گفتن اگه دیر کردن و برنگشررتن، شررما رو شررهر برسررونم که سررراغ رفیق شررون 
 همایون خان رو بگیرین.

امیربهرام خواسررت بزاق دهانش را فرو برد اما در گلویش پرید و سرررفه هایش 
 ت گرفت.شد

 امین با دست پهن و بزرگش پشت کمرش ضربه ای زد.
 امیربهرام سرفه ی خشک دیگری کرد و دستش را باال آورد:

 _بسه.
سرفه های  سته ی گردن امیربهرام از این  شید و رگ برج ستش را عقب ک امین د

 پیاپی، به چشمش آمد.
 _کی ُمرده؟

 امین دست پشت گردنش قرار داد و گفت:
 _جالل.
 پسری که این جا کار می کرد؟ _همون

ستش را میان موهایش برد و  سرش را تکان داد و امیربهرام با وای گفتن، د امین 
 از ریشه کشید:

 _االن برم دنبال اون بساد یا بمونم حواسم رو بدم به این زن ها و بچه؟
 امین آرام گفت:

 _اگه صالو بدونید من برم شهر.
 آدرس مطب شون کجاست.قباًل با آقا رفتم و می دونم 

 شما بمونید که این جا بی مرد نمونه، آقا سفارش کردن.
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 امیربهرام نیم نگاهی به پشت سر انداخت و گوشه ی لبش را جوید.
 به فکر فرو رفت و گفت:

_باشرره فقط زود خودت رو برسررون که به نیمه شررب نخوری و بتونی یه خبری 
 بهمون بدی.

سری تکان داد و با اجازه  سوییچ جیپ و امین  گرفتن، به اتاق کار آرش رفت. 
 شماره تماس همایون را برداشت و در جیب شلوارش گذاشت.

 هنوز از در خارج نشده بود که امیربهرام صدایش زد و گفت:
 _وایستا.

 روبروی او منتظر ایستاد و دست او پیش رویش قرار گرفت:
 _بگیر الزمت می شه.

 کشید: دسته اسکناس را دید و نگاه پایین
 _جیبم خالی نیست آقا.

 امیربهرام دستش را با همان دسته اسکناس روی سینه اش نهاد و گفت:
 _هیچی معلوم نیست، میون راه و تنها؛ شاید مشکلی پیش بیاد.

 امین به اجبار لب باز کرد و گفت:
 _ممنون آقا.

ش رپول را گرفت، راهش را کشررید و رفت. امیربهرام با درماندگی به اتاق ماد
 رفت و رو به او گفت:

 _امشب یه کم محتاد تر باشیم، بهتره.
 همه تون برین تو اتاق بزرگ من و نسترن.

 به زن دایی هم می گم، امشب به خیر بگذره.
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 ایراندخت گفت:
 _آرشم کجاست؟

 امیربهرام گفت:
صبح  شد اول  شب خبری ازش ن سر رفته، اگه تا آخر  _طبق معمول دنبال درد

 رسونم. خودم رو شهر می
 ایراندخت با بی طاقتی گفت:

 _مگه چی شده که پیداش نشد؟
 امیربهرام صدایش را پایین آورد و گفت:

_یکی از پسرررای رعیت که این جا کار می کرده، کشررته شرررده و آرش رو با 
 خودشون بردن که از صحت و ُسقم حرفاش مطمئن شن.

 کرد که امیربهرام با بی ایراندخت به گونه اش زد و واویال گویان، شررروع به ناله
 صبری غرید:

یه رو  یه کم دلت رو گنده تر کن، دل بق به هم بریزی؟  که تو این جور  _گفتم 
 هم به شور ننداز که تا صبح وسط شما دیوانه می شم و سر به بیابون می ذارم.

 ایراندخت دلبستگی عمیقی به پسر ارشدش داشت.
 و ناله سر ندهد. نمی توانست بی خبر از حال و روز او بماند

 اشک در کاسه ی چشمانش جوشید و گونه اش را مرطوب کرد.
 امیربهرام گفت:

_می رم بقیه رو هم ببرم اتاق خودمون، بگم شررام رو هم زودتر بدن و همه برن 
 سر خونه و زندگی خودشون.
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 از اتاق در آمد و نگاهی به در و دیوار راهرو انداخت.
 قیقه ی دردناکش را فشرد.سرش را به طرفین تکان داد و ش

**** 
 _اون احمق چرا همیشه دردسر برای خودش می خره؟

 امین حرفی نزد و به مسیر مستقیمی که می رفت، چشم دوخت.
از همان ابتدای شررنیدن ماجرا، همایون تمام خشررم و غضرربش را با غر زدن و 

 حرف درشت زدن؛ خالی می کرد.
این همه به بال میفته؛ خودم نمی _عجب آدمیه، می دونسررتم با برگشررتن مون 

 ذاشتم پاش به این خراب شده برسه.
 امین با مالیمت گفت:

_تقصیری سمت آقا نیست که هر چی پیش میاد، از سر بخیلی این و اونه که با 
 رفتن هدایت خان؛ زبون باز کردن و جلوی پای آقا سنگ می ندازن.

 همایون نفسی گرفت و گفت:
 _بپیچ سمت راست.

 اطاعت کرد و چراغ راهنمای ماشین را زد.امین 
 خود را که به ژاندارمری رساندند، همایون سریع تر از جیپ پایین پرید و رفت.
 امین هم پیاده شد و جیپ را قفل کرد. با قدم هایی آرام و شمرده خود را رساند.
سته ی  سرخ و خ شمان  شم چرخاند تا همایون را پیدا کند اما نگاهش در چ چ

 شد. آرش میخ
 جلوتر رفت و گفت:

 _سالم آقا، حالتون خوبه؟
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سر تکان  آرش با سرانگشت، گوشه ی چشم های دردناکش را فشرد و فقط به 
 دادنی اکتفا کرد.

شان  سمت  امین حرفی نزده بود که همایون به همراه مردی با لباس نظامی، به 
 آمد و گفت:

 هر رو نداری._فعاًل می تونی از این جا بری ولی حق خارج شدن از ش
 یعنی امشب دور اون خراب شده رو باید خط بگیری و این جا موندگار شی.

 آرش آرام و خش دار گفت:
 _باشه می مونم.

که ذره ذره  حال این مرد  مایون، نگران  خاموشرری آرش بود و ه امین خیره ی 
 چون شمع آب می شد اما صدای اعتراضش بلند نمی شد.

ها بمونه عقلش زایل می شرره و از دسررتش کار _امین برگرد ده، امیر دسررت تن
 زیادی بر نمیاد.

 امین به حال و روزش نگاهی انداخت و گفت:
_این جا نیازی به بودنم نیست آقا؟ حداقلش شما رو تا یه جایی برسونم و بعد 

 برم.
 آرش سر باال انداخت و گفت:

 _نه برو که دیگه نصفه شب می رسی.
 همایون با دست های به کمر زده، گفت:امین با اجازه ای گفت و رفت. 

_آرش تو چرا از وقتی پا تو این مملکت و اون خونه پدری گذاشتی، روز خوش 
 نداری مرد؟
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 آرش چیزی شبیه به پوزخند روی لبش نقاشی کرد و گفت:
 _از من می پرسی؟ جوابش پیدا شد به منم بگو.
 همایون دست روی بازوی آرش نشاند و گفت:

 ت و..._ببرمت پیش زن
 هنوز جمله اش به فعل نرسیده بود که آرش با جدیت گفت:

_اون جا نمی رم، حال این که تا صرربح اونا رو داغون کنم و خودم خراب تر 
 شم؛ ندارم. امروز نمی کشم، هیچی نمی کشم.

 همایون فشار مالیمی به بازویش داد و گفت:
شی من، هم یه دوش آب گرم بگیری و سر راحت  _پس بریم کلبه ی دروی هم 

 رو بالش بذاری.
 آرش تکانی به لب هایش داد و گفت:

_بعید می دونم بتونم چشررم رو هم بذارم وقتی چهره ی اون پسررر از جلوی 
 چشمام نمی ره...

 همایون مردانه گفت:
سرزنش نکن وقتی روحتم از این  ستی، خودت رو  صر این اتفاق که تو نی _مق

 اتفاق بی خبر بوده.
شت پلک هایش را با چند آرش به هوای  ستگی پ شت تا تمام خ تمیزی نیاز دا

 نفس عمیق به ریه بکشد.
 نگاه خیره و چشمان باز مانده ی جالل، لحظه ای از سرش نمی رفت.

 هنوز به قولش وفا نکرده و دامادش نکرده بود.
 _آرش بریم دیگه، این جا موندن و غصه خوردن؛ دوای درد نیست.
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 ست، بی درمونه..._هیچی دوای این درد نی
 نگاه آرش و سرمای زمهریر نگاهش، مغمومش می کرد.

 دستش را پس کشید، می دانست این مرد از موضع ضعف برخورد نمی کند.
با هم به راه افتادند و کمی کنار خیابان در انتظار تاکسرری ماندند، که باألخره 

 ماشینی درب و داغان پیش پایشان ترمز زد.
دیگری می بود، چشم درشت کرده و سر بر می گرداند اما االن اگر روز و حال 

 همان را هم غنیمت می دانست.
 آرش عقب نشست و سرش را به پشتی تکیه داد.

 همایون هم جلو نشست و آدرس خانه اش را داد.
 دست زیر چانه زد و غرق در افکار نابسامان و به هم ریخته اش، دست و پا زد.

**** 
 تکن بذار که تو این فاصله، واست یه آب بهش بزنم._لباست رو توی رخ

 پر از گرد و خاکه، تا صبح خشک شده و اتو کشیده تحویلت می دم.
 آرش پیراهن را از تنش بیرون کشید و پا به درون حمام گذاشت.

 شیر اب را باز کرد و تنش را به آب سپرد.
 شامپو را روی موهایش ریخت و شروع به چنگ زدن کرد.

 شم هایش از خستگی و رفتن شامپو به آن ها بیشتر شد.سوزش چ
هایش را محکم روی  نده بود، دسرررت  مام صررورت جالل را پوشرررا خاک ت

 چشمانش کشید.
 حالش بدتر از آن چیزی بود که به رو می آورد. پلک زد و چشم باز کرد.
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دوش سبکی گرفت و از حمام خارج شد. حوله ی حمام همایون را برداشت و 
 یچید.دور خود پ

 _عافیت باشه، شام بهت بدم یا قهوه؟
 آرش موهایش را خشک کرد و گفت:

 _چیزی نمی خورم.
 _روزه گرفتی؟

 _همایون وقت ُفکاهی و مزه ریختن نیست.
همایون حرفی نزد و از اتاق خارج شرررد. تالشررش برای بهبود حال آرش بی 

 جواب مانده بود.
 رختخوابی برداشت و وسط هال پهن کرد و گفت:

 _پس حداقل بیا بگیر بخواب، منم تو همون اتاق بچپم که خوابت ببره.
صدای زنگ  شب بود که  شت. نیمه ی  شید و پلک روی هم گذا آرش دراز ک

 تلفن بلند شد.
 _چی شده این وقت شب؟

 سکوت کرد تا سخن مش حسین را بشنود.
 نگاهی به آرش انداخت و گفت:

 لباس تن بزنم و بیام؛ زمان می بره._سعی می کنم زود خودم رو برسونم اما تا 
 کمی سکوت کرد و مجدد گفت:

 _نگران نباشین، چیزیش نیست اما تا میام بهش یه کم آبلیمو بدین که بهتر شه.
 ولی دارو نمی خواد بدین، دوباره که تب نکرده؟
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خداروشررکری گفت و با این جمله که خودش را به موقع می رسرراند، تماس را 
 ا سر جایش برگرداند.قطع کرد و گوشی ر

 _چی شده؟
 به خوش خیالی خود، پوزخندی زد و گفت:

 _یعنی تف تو ذات خرابت که من فکر کردم خوابیدی.
 آرش دست از روی چشمانش برداشت و گفت:

 _این وقت شب، مش حسین چی کارت داشت؟ دالرای مشکلی داره؟
 همایون لبش را به سمتی کج کرد و گفت:

 روبراه نیست. _می گفت زیاد احوالش
 آرش نیم خیز شد و باالتنه ی برهنه اش از زیر پتو بیرون آمد.

 _االن یه چیزی می پوشم که بریم.
 همایون برو بابایی ن ارش کرد و به اتاق خوابش رفت.

 از همان جا صدایش را باال برد و گفت:
 _با این قیافه داغونت بیا که َزهر ترک کنی زِن بدبخت رو.

 اید سردیش کرده یا باز بی هوا پا شده تو حیاد قدمی زده.الزم نکرده، ش
 تو همین جا بمون تا برگردم، فقط حواست باشه اگه کسی زنگ زد جواب ندی.
 منم به سرایدار می سپرم که حواسش باشه که کسی دور و بر خونه پیداش نشه.

 آرش پاهایش را جمع کرد و گفت:
 و همرات بیام._همایون یه پیراهن واسم بیار که بپوشم 

 همایون در حال بستن دکمه های پیراهنش از اتاق در آمد و گفت:
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_پیراهن من تو تنت جر می خوره، اگه می خوای دلقک بشرری و زنت بخنده؛ 
 پاشو بیا وگرنه بگیر ِبَکپ تا من برم و بیام.

سر او را  سنگینی نگاهش  شد.  سرش را باال گرفت، به حاالت همایون دقیق 
 ت:گرداند و گف

 _چیه؟ می خوای من رو بگیری که هی زل می زنی به قد و هیکلم؟
 آرش با همان چشمان باریک شده و صدایی جدی پرسید:

 _همایون دروغ و دغل که تو کارت نیست؟ فقط یه بی حالی ساده ست؟
 همایون سر کج کرد و با نیشخند گفت:

 _دروغم کجا بود؟ چشمام لوچ بشه اگه دروغ به خیِکت ببندم.
 ولی بگو هوای یار کردی که مدام ازش می پرسی نه؟

آرش که می دانست پشت بند حرفش، ذهن منحرف همایون و سخنان گزاف و 
 بیخودش را باید تحمل کند؛ خود را روی رختخوابش پرت کرد و گفت:

 _فکت هیچ وقت پیچ و مهره نداره.
کفش همایون کیف وسررایل ضررروری اش را برداشررت و کنار در ورودی هال، 

 هایش را به پا کرد.
 صاف ایستاد و رو به آرش گفت:

 _چیزی خواستی بخوری، تو یخچال یه چیزایی پیدا می شه.
 از اون نوشیدنی های خاآ هم اگه الزمت شد...

 آرش به او توپید:
 _برو گمشو دیگه.

 لبخندش را همان دندان های ردیفش که برق می زد، به رخ می کشید:
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می کنه بیرون، خان واال این جا دیگه جزو مایملکت  _از خونه خودمم پرتم
 نیست.

 همراه با نیم خیز شدن آرش، در هال را باز کرد و بیرون پرید.
خواب به چشررمش نیامد، نگاهش به سرراعت دیواری روبرویش بود که آونگ 

 وار تکان می خورد.
 دلش برای جوانی جالل می سوخت، حتی قولش هم عملی نشده بود.

 ی صورتش کشید و چشم بست.پتو را رو
چهره ی غرق خون و خاکش لحظه ای محو نمی شد. چشمان بازش، قلبش را 

 به درد می آورد.
 صدای در که آمد، پتو را کنار زد و روی رختخواب نشست.

 نگرانی حال دالرای هم رمقش را گرفته بود.
 در هال که باز شد، چشمان تب دار و سرخش را به چهره ی همایون دوخت.

 _دالرای چطور بود؟
شید. نگاهش را  ستانش را به دو طرف ک همایون کیفش را کنار پا پرت کرد و د

 به آرش داد و با تأسف از بیدار ماندنش گفت:
_من رو که داخل آدم حسررراب نمی کنی، یه بارم حال من رو بپرس؛ شررراید 

 عاشق چشم و ابروت شدم بشر.
یش را از پا کند و با خم شررردن؛ آرش با خیرگی به او زل زد، همایون کفش ها

 غری زد و کیف را برداشت:
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_خوب بود اعلی حضرررت، بهتر از دفعه ی قبل بود. یه کم آب روغن قاطی 
 کرده بود که ردیفش کردم.

 آرش پلک بست و دل نگرانی از تنش رخت بر بست.
شی، کنار آرش پهن زمین  شتن پتو و بال سش را عوض کرد و با بردا همایون لبا

 شد.
 رش سر کج کرد و گفت:آ

 _یادم نمیاد دلتنگت شده باشم که اومدی کنارم بخوابی.
 همایون یک چشمش را باز کرد و گفت:

 _نترس اشتباه نمی گیرمت، تا صبح سالم می مونی.
 آرش دراز کشید و پرسید:

 _بی حالیش سر چی بود؟ قول داد به خودش می رسه.
شه کرد اما با چرخش آ سکوت پی ست هایش را همایون لختی  رش به پهلو، د

 روی سینه صلیب کرد و گفت:
 _اون بار که فرقی با میت نداشت، این دفعه...

صرردایش با مشررتی که به بازویش نشررسررت، قطع شررد و سرررش را چرخاند. با 
 چشمانی فراخ گفت:

 _آرش دستت هرز می ره، پات رسیده والیت؛ به خوی اجدادت برگشتی؟
 آرش هم صاف دراز کشید و گفت:

 _غلط زیادی نکن که مشت نخوری.
 همایون لبخندی زد و پتو را تا روی گردن باال کشید و گفت:
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سنگ  _بهتره بخوابم وگرنه با دو جمله دیگه، منم راهی دیار باقی می کنی و رو 
 قبرم می نویسن جوان ناکام زیر دست مردی وحشی جان باخت.

 آرش باز هم سؤالش را تکرار کرد و گفت:
 و بعد تا قیام قیامت بکپ و بیدار نشو. _جواب بده

 همایون هوم کنان گفت:
_از من و تو هم سالم تر بود، اون بنده خداها یه کم نگران شده بودن که دست 

 تنها بودن.
باهام تماس  یاز نداشرررت، حالش میزونه ولی گفتم هر کاری داشررتن  دارو ن

 بگیرن.
 آرش هم چشم بست و همایون غر زد:

 خاموش کنم؟ _چراغم من پاشم
 آرش با همان پلک های روی هم نشسته، لب زد:

_خیلی حرف می زنی، پاشررو چراغ رو خاموش کن که شرراید افاقه کرد و الل 
 شدی.

 همایون موهایش را با دست به هم ریخت و نشست:
 _نامردی آرش.

 آرش لبش را به یک سمت کشاند و جوابی نداد.
 همایون وسط راه سر برگرداند و گفت:

شدی، پس عهد و عیال رو چطوری می خوای _را ستی تو که این جا موندگار 
 ضبط و ربط کنی توی اون ویرونه ی شام؟
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 تمام مدت ذهنش درگیر همین مشکالت دست و پا گیر بود.
شیر و ناتوانی امیربهرام؛ دلهره ای به  ضور جهان شتن بود، بیم ح تنها راهش برگ

 دلش می انداخت.
 _فردا بر می گردم.

 ون چپ چپی نگاهش کرد و گفت:همای
_من رو نگفتن تو این محدوده بمونم، پس دردسررر تازه واسرره خودت درسررت 

 نکن.
 آرش چشم باز کرد و رو به سقف، چندین بار پلک زد و گفت:

_نمی تونم اون خونه رو به امید امیربهرام بذارم، وقتی می دونم اون جهانشرریر 
 پیداش شه.کفتار به اسم عقد نیلوفر و من؛ ممکنه 

 همایون که چهره ی نگران دالرای پیش چشمش بود، گفت:
مدام  که  باش  مه. فکر دل اونم  یه مهمن، زنتم مه که بق ندازه  _آرش همون ا

 چشمش به در و گوشش به بلند شدن صدای تلفن خونه ست.
 آرش پتو را کنار زد و با کف هر دو دست روی صورتش کشید.

ز منه. باید فکر تعداد خر و قاطر اون خونه م _چشررم همه به منه، انتظار همه ا
 باشم، دیگه آدماش که جای خود دارن.

 همایون به سمت کلید برق رفت و آن را خاموش کرد.
 برگشت و کنار آرش نشست:

سیدن  ضه ش رو داره و نه توان جای تو به کارا ر _می فهمم که هیچ کس نه عر
 ماعت بشی.رو، ولی خودت که قرار نیست تلف و تباه اون ج

 آرش با یادآوری خاطرات مانده در گوشه ی ذهنش گفت:
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_هر وقت با بابام سررر زمین و چاه و قنات کشرراورزا می رفتیم، حواسررم رو می 
 دادم که دو کالم یاد بگیرم.

 بزرگ تر که شدم، دلم دیگه اون اشتیاق و عالقه رو نداشت.
ندم می فروختن و چ ند َخرمن گ فت چ یادم ر گه  تار زمین رفتم و دی ند هک

 داشتیم.
شده که  شتم تو همون ده جفت و جور  شونی نو سمت و پی ولی انگار از اول ق

 بازم برگشتم سر خونه ی اول و االن درگیر مشکالتش شدم.
 همایون با مالیمت و توجه گفت:

سئول  شت ولی حاال م _آرش االن زن داری، اگه هنوزم َعَزب می بودی فرق دا
ستی که بی شهر، فکر و ذکرش  زندگی اونم ه شه ی دیگه ی  خبر از تو؛ یه گو

 تویی و سالم بودنت.
 دلش که پر می زد اما دل خراب کردن حال و روز او را نداشت.

_اگه من رو با این حال و اوضرراع می دید، بیشررتر پس می افتاد. نمی خوام از 
 قبل اون خونه و خانواده م، بیشتر از این اذیت بشه.

 همایون پرسید:
 اذیتی واسش دارن؟_چه 

شمانش، تکانی به لب هایش  سرش را پایین انداخت و با غم نهفته در چ آرش 
 داد:

 _کمترینش مرگ بچه ش بود...
 سر همایون با شدت به سمت او چرخید. ناباور پرسید:
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 _یعنی چی که مرگ بچه ش به خانواده ت مربوطه؟
 آرش از باز کردن موضوع امتناع کرد و گفت:

 مطب نمی ری؟ بگیر بخواب._فردا مگه 
 همایون بازوی آرش را که نیم خیز شده بود، در دست گرفت و پرسید:

شه خودت رو می  سخره رو که داره ری _آرش با تو بودم، بس کن این رازداری م
 سوزونه.

 افتادن بچه ت چه دخلی به خانواده ت داره؟
 آرش چشم به چشمان نگران همایون دوخت و گفت:

م، یه کلمه گفتم که جواب بگیری ولی حوصررله ی باز کردن _مبهم حرف نزد
 ندارم.

سر رفیقش چه می گذرد  ست در  همایون با تمام وجود کم آورده بود، نمی دان
 که روز به روز سخنانش کمتر و سکوتش بیشتر می شود.

 گلویش خشک شده و احساس تشنگی می کرد.
 از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت.

 ن، زنگ تلفن خانه بلند شد.در همان حی
 آرش تکانی به خود داد و صدایش را باال برد:

 _من جواب می دم شاید مشتی باشه.
 همایون بطری آب را سر کشید و با پشت دست، خیسی دور دهانش را گرفت.

 نمی دانست چه بگوید که آرش را از خر شیطان پیاده کند.
همایون؟ دالرای چیزیش _خودمم مشررتی، چی شررده که دوباره زنگ زدی به 

 شده؟
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وقفه ی میان کالم آرش، او را به در آشپزخانه کشاند و دست به جیب؛ بازویش 
 را به قاب در تکیه داد.

_همایون گفت حالش خوبه که من نیومدم و پیگیر نشرردم. خودم االن راه می 
 افتم ولی بهش چیزی نگو.

با خداحافظی گوشی  همایون تکیه اش را از در گرفت و به سمت آرش رفت که
 را روی دستگاه تلفن برگرداند.

 _تو که گفتی هیچی نیست پس این حالش که مدام آشوبه از سر چیه؟
 می ترسم بازم چیزی نخورده باشه.

 همایون آرام گفت:
 _چیزیش نیست، تو زیادی حساس شدی.
 آرش نگاهش را سمت او چرخاند و گفت:

 ی باشم؟_به اون و سالمتش حساس نباشم، نگران ک
 همایون پلک زد و به اتاق خوابش رفت.
 پیراهنی برداشت و به سمت آرش رفت:

شکل بیرون بزنی؛ فکرای  سر و  شبی با این تیپ و  صفه  _بیا این رو بپوش، ن
 ناجور می کنن.

سرروییچ رو هم بردار که زودتر برسرری، کلید در رو نمی دم چون می دونم اگه 
 بری موندگار می شی.

 د نکنه._باشه دستت در
 همایون صدایش زد و گفت:
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 _فقط حرفی از امروز و بدبیاریاش نزنی که بنده ی خدا از حال نره.
 آرش در حال بستن دکمه های پیراهن و پوشیدن کفش هایش، گفت:

بدم. خودم خراب و داغون  با این وضررعیت، خبر امروز رو بهش  _نمی تونم 
 و دم نزنه.شدم دیگه قرار نیست اونم پا به پای من بسوزه 

 همایون سری به تأیید تکان داد و آرش از خانه خارج شد.
با سرررعتی که او می راند، نگاهش به سررر چهارراه و خیابان ها بود که مأموری 

 دستور ایست ندهد.
شان افتاد و پایش بی  شمش به درب بزرگ خانه  ساعت، چ شت نیم  بعد از گذ

 اختیار روی پدال گاز نشست.
 مد و درش را قفل کرد.از ماشین بیرون آ

کلیدی همراهش نبود، ناپار زنگ در را زد. سرش پایین بود و با نوک کفش قهوه 
 ای رنگش؛ خطوطی فرضی روی زمین می کشید.

 مش حسین آرام و سالنه سالنه به سمت در رفت. با احتیاد گفت:
 _این وقت شب کیه؟

 آرش با شنیدن صدای او، به در چسبید و گفت:
 باز کن._منم مشتی، 

 مش حسین با خیالی آسوده در را باز کرد و با لبخند کنار ایستاد:
 _سالم پسر خوش اومدی.

 آرش دستش را دراز کرد و به احترام با او دست داد و جوابش را داد:
 _سالم از مِن مشتی، خوش باشی. چه خبر؟ االن اوضاعش چطوره؟

 سرشان بست:مش حسین دست پشت کمرش قرار داد و در را هم پشت 
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 _الحمدالله خوبه پسرم، یه مقدار بی تابی می کرد که االن آروم گرفته.
 آرش به در ورودی چشم دوخت و قدم هایش را بلندتر برداشت:

 _بازم به خودش نمی رسه که این جوری شده؟
 مش حسین گفت:

صاًل زنگ نمی زدم بابا جان. االن  شی ا ستم انقدر دل نگرون می  _اگه می دون
 ببینش که خیالت آسوده شه.برو 

 آرش هم با عبور از کنار گل ها، نفس عمیقی کشید و خود را به خانه رساند.
 در را باز کرد و بلند نامش را صدا زد:

 _دالرای؟
ملوک که روی مبل نشسته و در حال صلوات گفتن بود، با صدای آرش؛ تسبیح 

 د:را پایین آورد و با دست گذاشتن روی زانوهایش، بلند ش
 _سالم دورت بگردم، چه هولت کردن اینا؟

 آرش چشم از در اتاق دالرای گرفت و گفت:
 _سالم، اگه چیز کوچیکی بود که زنگ نمی زدن. تو اتاقه؟

 ملوک گفت:
 _پسر جان یه کم قرار بگیر که برم واست چایی تازه دم بیارم.

 آرش به طرف اتاق رفت و گفت:
 این دختر چشه._چایی می خوام چی کار؟ برم ببینم 

ملوک سررری تکان داد و به مش حسررین چشررم دوخت. هنوز هم ذهن هر دو 
 سمت حرف های جا مانده در گذشته می چرخید.
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 _مشتی بیا برات یه استکان چایی بریزم.
 مش حسین لبخندی زد و راه آشپزخانه را در پیش گرفت.

شم هایش، در آن تاریکی به  شد و با ریز کردن چ دنبال ج ه ی آرش وارد اتاق 
 دالرای می گشت.

 _دلی؟
دالرای که با شنیدن نامش، چون گل بهاری به شکوفه نشسته بود؛ بی طاقت از 

 جا برخاست و خود را به بهشت آ*غ*و*ش این مرد رساند.
با حلقه شررردن دسرررت دالرای دور کمرش، تمام ترس و نگرانی اش را از دل 

سینه خارج شید و با بازدمی عمیق؛ از  ستانش به آرامی دور تن  بیرون ک کرد. د
 دالرای خزیدند و صدایش مخملی تر از همیشه به گوش او نشست:

 _خوبی عمر آرش؟
 اگر خوب نبود هم، دیگر به نهایت خوشی رسیده بود.

 هوا و جان و عمرش را در بر گرفته بود و زبانش به کمکش نمی شتافت.
 _زبونت کجا مونده دلی خانم؟

 اش سایید و گفت: دالرای گونه به سینه
 _تو که باشی، حرفای عالم می شه باد هوا؛ اصل تویی.

 این زن تمام تلخی روزش را به شهد و شکر رساند.
 روی سرش را با تمام سرخوشی ب*و*س*ید و زمزمه کرد:
 _نگرانت شدم دختر، حرف شوهرت رو که دو تا نکردیش؟
 گفت:دالرای با لبخندی ظریف و چشمانی روشن تر از همیشه، 

 _تو جون منم بخوای رو حرفت، حرف و نه نمیارم.
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 آرش سرش را پایین تر برد و زمزمه اش را به نجوا رساند:
 _جونت دستت امانته، همه چیت مال منه.

 گرم شدند و کیفور، دالرای کمی عقب کشید و گفت:
 _بذار چراغ اتاق رو روشن کنم که بتونم ببینمت.

شرد و با ست ف ستش را در د شتن، دالرای با  آرش د سمت دیوار بردا قدمی به 
 زدن کلید؛ اتاق را روشن و چشمانش را جمع کرد.

نگاه خیره ی آرش روی سررایه انداختن میه های دالرای بود، آب زیر پوسررتش 
 رفته بود و از بی حالی خبری نبود.

 دست زیر چانه ی دالرای کشید و گفت:
 همایون زنگ زد؟_مشکلت چی بود که مشتی نگران شد و خونه ی 

 دالرای نگاه تب دارش را سمت چشمان قهوه ای او کشید و لب زد:
 _تو این جا بودی و نیومدی ببینمت...

یاد  یادآوری حجم ز با  حل کرد و  بازویش  یان دو  آرش او را در وجود و م
 اتفاقات، آرام گفت:

شد. همایون باهام بود و گفتم  شهر وا  ضروری پیش اومد که پام به  گه دی_کار 
 شبی شما رو زابراه نکنم. نگفتی چت بود؟

 دالرای چانه اش را به سینه ی آرش تکیه داد و گفت:
 _می دونستی آقا همایون دستت انداخته بود؟
 پیوند ابروان آرش عمیق شد و پر ابهام پرسید:

 _سر چی؟
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دالرای لب هایش را به پیراهن تن آرش چسباند و کنار چشم هایش از خوشی 
 .چین خورد

 آرش دستش را باال آورد و موهای روی پیشانی دالرای را عقب زد.
 _این حرف نزدنت جریمه داره دلی خانم، گفتم که حواست رو جمع کنی.

 دالرای نگاهش را روی سؤال چشم های آرش سر داد و گفت:
شدنت رو دیگه خودم بهت می دم که فکر نکنی از بچه م بی  _این بار خبر بابا 

 منتظرم باباش بهم بگه...خبر موندم و 
 لب های آرش روی هم آمد و خبری از شادی چند لحظه ی قبلش نبود.

 بازوی دالرای را گرفت و گفت:
_دلی جان این همه راه اومدم که دلم از نگرانی در بیاد، ولی حرفی رو نزن که 

 بابتش؛ دل جفت مون بسوزه.
شده بود، شوکه  شنیدن جمالت پر از  دالرای که از یک باره در هم رفتن او  با 

 تردید آرش؛ خود را باال کشید و روی نوک انگشتان پایش ایستاد:
 _دکتری، پس نبض من رو بگیر...

 آرش به برق چشمان دالرای زل زد و سکوت کرد.
ست آرش در آورد و مچ ظریفش  شتان د صار انگ دالرای بازویش را از میان ح

 را سمت او گرفت:
 ی زنه. آقا همایون گفت ترتیب این بازی رو بدیم._نبض من و بچه ت با هم م

آرش مچ دالرای را گرفت و با خود به سررمت رختخواب پهن شرررده در اتاق 
 کشاند.

 روی آن نشست و دالرای را در حجم آ*غ*و*شش گرفت:
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 _دلی؟
به  ندام کرد، لبش را  مان دالرای عرضررره ا یان چشرر که م جان گفتن غلیظی 

 لبخندی مردانه باز کرد.
هایش پایین افتادند و مردمک های سرررگردان چشررمانش روی شررکم پلک 

 دالرای ثابت ماند.
 دست پیش برد و شکمش را به نوازشی میهمان کرد.

 عضالت تن دالرای منقبض شدند و شوری میان دلش برپا شد.
_این بار مواظبشررم، حتی اگه نفسررم قطع شرره ولی نمی ذارم بند دلم طوریش 

 بشه؛ به اسمت قسم...
ه آرش باال آمد و ستاره باران چشمان دالرای، ایمانش را به یغما برد. سرش نگا

 را جلو برد.
 جان داد به لب هایش و جان بخشید به آن دو گوی مرطوب:

شی تو و اون بچه ای که  سه یه لحظه خو ستم وا شون من، جونم کف د _ماه ن
 ریشه دوونده تو خاک دلت. به شرفم قسم...

 د و گفت:دالرای را کنارش نشان
 _امشبم مال زنم و بچه م، با خود خدام تقسیم تون نمی کنم...

 دراز کشید و بازویش را بالشی از پر قو ساخت برای دلبر باردارش...
دسررتانش را حصررار تن دالرای کرد برای حفظ دلبند نوپایش؛ برای سررتاره ی 

 رخشان میان آسمان رحمت خدایش...
**** 
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المسه ی سرانگشتانش، چون ماهی رمیده از  نرمه ی موهای دالرای زیر حس
 میان تور صیاد بود.

 تار به تار نوازش کرد و قول های مردانه اش ردیف شد.
شان به  شت، دوید و پای صبح چون غزال در و د شان در پی هم تا  حریر نگاه 

 دست شکار نرسید.
ید  نگاهش را به پلک روی هم افتاده ی او دوخت و سررنگینی پلک هایش، نو
شت؛  سر دا شمانش را امروز و برنامه ای که در  سر می داد اما رمق چ خواب 

 می گرفت.
شتر  ستش را بی شده در مرد پر مخاطره اش داد و د دالرای تکانی به خود غرق 

 به دور حریم امنش پیچاند.
 حجم فشار در بر گرفته اش تنگ تر شد و لبخند گوشه ی لبش وسیع تر...

 _بیداری و رو نمی کنی؟
 صدای خاموش دالرای هم بلند شد و با همان چشم های بسته، لب گشود:

 _خواب و بیداریم دست خودم نیست.
آرش بازدمش را رو به موهای ریخته روی پیشررانی و چشررمان دالرای، بیرون 

 فرستاد و بیشتر از قبل؛ آن ها را به هم ریخت.
سر زد؟ تو رو که این  ، شکلی تو بغلم دید_بیدار بودی که ملوک دو بار اومد و 

 یه چند باری توبه گفت و رفت.
دالرای با وحشررت از آن چه که شررنید و بدتر از آن، قفل دسررتان آرش به دور 
خود؛ پلک گشررود و عسررلی هایش، رو به لب های به هم فشرررده ی آرش 

 میخکوب شد:
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 _عمه اومد؟ چرا بیدار نشدم من؟
صله ای  شدند اما فا شیده  سو ک شان نیامد که بداند لب های آرش به دو  میان 

 عمه اش چه دیده و چشم بسته است.
نگاهش باالتر آمد و قهوه ای چشمان آرش به همراه شیارهای ظریفی که گوشه 
پاییز  به رخ  هار را  نه ب نت داده بود، بیش از پیش دلبرا مانش را زی ی چشرر

 چشمانش می کشید.
 _عمه نیومده نه؟

 .من خوابم سبکه ولی حس نکردم در وا شه
 آرش سیب لبخندش را به درخت بارور چشمان او دوخت و گفت:

 _کم کم خوابت سنگین می شه مادر خانم.
 دیگه توو کنار گوشت در ُکنن، بازم از خواب و رختخواب دل نمی کنی.

 دالرای که خیالش آسوده شده بود، به پهلوی آرش چنگی زد و گفت:
 سر خودت در میارم._فشار من رو باال و پایین نکن که حرآ بچه تم 

آرش به سرررعت دسررتش را کشررید و چرخی زد. به دالرای و تنش احاطه پیدا 
 کرد، ابرو باال فرستاد و گفت:

 _سر من خالی کن ولی بچه م رو اون تو خفه نکنی از بی محبتی.
 دالرای دستانش را از دو سو باال کشید و حصاری دور کمر آرش ساخت:

 من از دستش امون ندارم. _اگه زبونش به باباش بکشه که
ولی محبتم وقتی وقف دل پدرشرره، نمی دونم می تونم با اون قسررمتش کنم یا 

 نه...
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 دل کندن از این باب رحمت را چه می کرد؟
 سرش را پایین برد و روی سینه ی دالرای نشاند اما تنش را رها نکرد.

 ._اسیرتر نکن وقتی قراره امروز پا از در این خونه بیرون بذارم
 دالرای لب فرو بست و به موهای مواج آرش زل زد.

 تمام دنیا بی او برایش پر از غربت و حسرت بود.
 آرش آرام لب زد:

 _حرف بزن بازم...
گرمای نفس های آرام و عمیق آرش، پوست تنش را قلقلک می داد. برای حرف 

 زدن هایش، مهلتی از نگاه آبدارش گرفت و گفت:
 می شینه._صدای تو بیشتر به دل 

 آرش سر پیش برد و کنار نرمه ی گوشش، نجوا کرد:
 _دل منم بیشتر تو رو می خواد...

سر در گودی گردن آرش فرو برد اما بخت یارش نبود و زنگ  صد کرد  دالرای ق
 در حیاد بلند شد.

 _می دونم کدوم بی شرفه که اومد و کیف من رو ناکوک کرد.
 دالرای لبخندی زد و گفت:

 نه یعنی؟_آقا همایو
 آرش ب*و*س*ه ای روی چانه ی دالرای نشاند و سرش را عقب کشید:

 _شک نکن همونه.
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دالرای هم به کمک گارد دسررت راسررت آرش، خود را باال کشررید و سرررش را 
سررمتی خم کرد. موهایش تاب برداشررتند و نگاه آرش را سررمت و سرروی خود 

 کشاندند.
 _اگه بری، بازم میای؟

شد، لبخندش را از چهره آرش که تابلوی زنده ی  صویر  شمش ت دیروز پیش چ
 پاک کرد اما محبتش را درید نکرد و گفت:

شتر میام ولی  شه، بی سم بهتون با شتر باید حوا شدین و بی _حاال که دیگه دو تا 
می دونی که بعضرری وقتا دسررتم بسررته سررت و باید به اون همه آدمم که تو اون 

 خونه هستن؛ برسم.
روی تشررک بلند شررد. پیراهنش را از روی زمین  دالرای نشررسررت و آرش از

 برداشت و به تن کشید.
 در حال بستن دکمه ها، سرش را سمت در چرخاند و گفت:

 _برم بیرون تا نیومده و دهن به مزخرف گویی وا نکرده.
دالرای هم در حال جمع کردن موهای بلندش از روی سرشانه، سری تکان داد 

 و گفت:
 احوالپرسی کنی، منم اومدم._تا تو بری و 

 آرش پشت در ماند و با صدای معترضی گفت:
_اون آویزون تر از اینه که بخواد حال خوبش، که با دمش گردو می شررکنه رو 

 بذاره من خراب کنم.
 از اتاق خارج شد و صدای در ورودی هم بلند شد.
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 وی موهایشدالرای روسری را برداشت و لبه ی دو طرفش را با هم برابر کرد و ر
 را پوشاند.

سته بود، نیش باز کرد اما  ش همایون با دیدن آرش و چروکی که روی پیراهنش ن
به همان لبخند یک وری اکتفا کرد و  به هم قفل شرررده ی آرش؛  با ابروهای 

 گفت:
_چطوری خان بزرگ؟ م ل این که خوش گذشررته که دیگه خبری از خودت 

 امان خودم؟ندادی و من رو تو اون خونه ول کردی به 
 آرش نگاهی به چهره ی پر لبخند مش حسین انداخت و گفت:

 _یه شب تو کنار آدم نباشی، راحت می شه سر زمین گذاشت و خوابید.
 همایون نزدیک تر آمد، حرکت قدم هایش را کند تر کرد و گفت:

 _واقعًا؟
دسررت باال آورد و به طرف آرش گرفت. او هم با همایون دسررت داد اما فشررار 

 اعفی که به بند انگشت هایش آورد، اخم به پیشانی او نشاند و گفت:مض
 _زوری که داشتی، انگار کامل خالی نشده که داری پیر دست منو در میاری.

آرش دستش را رها کرد و به سمت سرویس بهداشتی رفت اما این را هم متذکر 
 شد:

 رت نکنی._به وقتش حالت رو جا میارم که دیگه من رو فیلم خودت و اطوا
 همایون تک خنده ای زد و دستش را در هوا تکان داد:

 _برو بابا، یه بارم به من می رسه که تو رو َمنتر خودم کنم!
به  باز بود و در حال آب زدن  صررردای آرش از داخل سرررویس که درش نیم 

 صورتش بود، بلند شد:
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 _غلطت زیادی گنده بود، اینا رو با هم حساب می کنم.
شد و همایون با دی شت، از روی مبل بلند  ست دا سفره ای در د دن ملوک که 

 دست روی سینه گذاشت:
 _مخلصم، به هوای خوردن یه صبحونه مشتی این راهو کوبوندم و اومدم.

 ملوک لبخند پر مهری به چشمان براق همایون زد و گفت:
_اگه صرربحونه ی ما دهاتیا به دهنت مزه کرده، قابل دار نیسررت پسررر جان. بیا 

 شین که آرش پسرمم تازه از اتاقش در اومده.ب
شید و خنده  سبیلش ک سبابه اش، دو ور  ست و  ش شتان  همایون با نرمه ی انگ

 اش را با متلک پرانی پنهان کرد:
 _من جای اون بودم که دیگه تو همون اتاق خودمو قفل و زنجیر می کردم!

 .تادم_حاال که نیستی پس زیپ دهنت رو بکش تا خودم تو زحمتش نیف
همایون چشررم چرخاند و به چهره ی آرام رفیقش زل زد. بعد از آن همه اتفاق، 
این نگاه همان معجزه ی گلسررتان آتش ابراهیم بود که خنکایش را به اطرافش 

 می پاشید.
_بسرته سرت رفیق، تو خوب و خوش باش؛ این خودش حواسرش هسرت کی 

 زبون توش بچرخه.
شک کرد  صورتش را با حوله ای خ سته ی مبل قرار داد. دو آرش  و آن را روی د

 قدم به سمتش برداشت و سفت و سختی اش را از دیده و کالم گرفت:
 _خوش خبریت توی این حال و اوضاع، بدون شیرینی و سور نمی مونه پسر.
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همایون لبخند جا خوش کرده گوشررره ی لبش را پهن تر کرد و او را در آغوش 
 گرفت.

 و کردم. مبارکت باشه و خوش قدم._خودم بیشتر از تو، ذوقش ر
شکری با رنگ و لعاب  ستانه داد و ت شی دو شت کمرش را مال ست پ آرش با د

 پدرانه کرد.
 از هم جدا شدند و دالرای را تکیه به دیوار زده دیدند.

شرمی  شان کرد و با خجالت و  شان، دالرای لبخندی میهمان  با توجه و نگاه 
 مادرانه رو به همایون گفت:

 اومدین._خوش 
 همایون کت تنش را در آورد و گفت:

 _خوش باشی مادرشوهر دخترم.
دالرای خندید و آرش نگاهی چپ چپ تحویلش داد. همایون کت را روی 

 دستانش جابجا کرد و گفت:
صبحونه  سر رفاقت مون بذار این  _حرف رو حرفم بیاری دیگه نه تو و نه من، 

 رو به امید فرج و گشایش کارمون بخوریم.
 آرش به دالرای نزدیک شد و گفت:

 _برو دست و صورتت رو یه آبی بزن و بیا.
دیگه هر چی تا حاال در حق خودت و من کوتاهی کردی، سررر بچه ت جبران 

 کن.
 همایون که پایان جمله ی آرش را شنید، گفت:

 _بچه آدم می خواد بزاد، نه بچه ی فیل!
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ست  سر برگرداند تا جوابی بدهد اما د ست و آرش  ش سینه اش ن دالرای روی 
 مانع شد.

 همایون لقمه ای گرفت و گفت:
سرت بیرون کن که  سابم می بری، دیگه فکر خان بازی رو از  شم میاد ح _خو

 زن جماعت نمی ذاره همیشه با یال و کوپالت این ور و اون ور بری.
 آرش لبخندی رو به ملوک زد و کنار همایون روی زمین نشست.

که حواس مایون  با  ه ملوک را پرت ریختن چای و مش حسررین را مشررغول 
 گرامافون دید، سر به شانه ی آرش نزدیک کرد و آرام گفت:

 _امروز واقعًا گفتی می ری ده یا حرف بود فقط؟
 آرش با گوشه ی نان بازی می کرد، صدایش را پایین آورد و گفت:

شه، ول شته با ست به این زودی اومدنی دا شتش معلوم نی ختر ی اون د_رفتنم پ
 رو سپردم دست اونایی که تا االن از نبودنم زهر ترک شدن.

 همایون استکان چای را از دست ملوک گرفت و گفت:
_واسررره خودت بی دلیل شررر درسرررت نکن، اگه خیلی نگران امانت دایی و 

 برادرتی؛ اونم بیار همین جا که نزدیکت باشه.
به جای گرفتن اون پسررت رفتنت بهونه می ده دسررت اون مأمورای کوفتی که 

 فطرت، به تو چسبیدن.
خت و  لب دو نه ی ملوک،  یا های پرسررش گرا گاه  با دیدن دالرای و ن آرش 

 نگاهش را به سفره دوخت.
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ستی جلوی رویش آمد، با لقمه ای  ست و د ش شوهرش ن دالرای زانو به زانوی 
 که به اندازه ی چندین لقمه ی او بود.

 _بخور و این مدلی بهش زل نزن.
 مایون گفت:ه

قاعده بخور  به  پدر خلفش نمی مونه، ولی  به گوش  _واال نصرریحت من که 
 دالرای خانم که بعد واسه تشریف فرمایی قدوم مبارکش به سختی نخوری.

 دالرای لقمه را باال آورد و گفت:
 _رو حرف باباش که نمی شه نه آورد.

ماری غلیظ و نان، زهر نده ک ید، آرش خ مایون پر به گلوی ه کشررردار  چای 
 تحویلش داد و چندین ضربه پشت کمرش زد.

 همایون ساعد دست او را گرفت و سرفه کنان گفت:
 _اوی چته، گوسفند که نیستم.

_اون یه شرریر و گوشررت داره که خیرش به ملت برسرره، تو همون فایده رو هم 
 نداری.

همایون استغفراللهی گفت و قلپ دیگری چای خورد تا گلویش را به مدد ولرم 
 ودن چای، صاف و نرم کند تا خش صدایش کم شود:ب

 _یه صبحونه م راضی نیستی، می خوای تو قبرم ببری شون؟
 دالرای و ملوک همزمان لب به اعتراض گشودند.

 همایون چشم درشت کرد، چشمکی سمت مش حسین زد و گفت:
 _من که سیر شدم، دو کیلو از گوشت تنم آب شد.



wWw.Roman4u.iR  926 

 

ند و دالرای برای جمع کردن به کمک عمه باقی صرربحانه را در آرامش خورد
 اش شتافت.

 در حال آب کشی ظرف ها بود که ملوک گفت:
شه به  شوهرت تعریف کنم، حالش خو سه  سیده که یه چیزایی رو وا _وقتش ر
شتی می گه گفتن اون  شنه به اون بچه که تو راه داری؛ ولی م شمش رو تو و چ

 حرف واجبه.
 را به کناره های دامنش گرفت و گفت:دالرای شیر آب را بست و دستانش 

 _خیر باشه عمه، چی رو باید بدونه که می دونی حالش خراب می شه؟
 ملوک به طرف در آشپزخانه رفت و گفت:

_بیا مادر که گفتنش صرربر و تحمل می خواد، االن که هسررت و نرفته؛ بدونه 
 بهتره.

 کندی گفت. دالرای دلهره ی افتاده به دلش را نادیده گرفت و خدا بخیر
آرش در حال آماده شدن برای رفتن بود که صدای ملوک، او را از آن حال و هوا 

 خارج کرد.
 _کاری داری؟

ملوک نیم نگاهی به چشمان خاکستری مش حسین انداخت و روی اولین مبل 
 دم دستش نشست، مالیم و محتاد گفت:

 ادر.م _یه سری حرف هست که قبل رفتنت بگم بلکه این بار دلم سبک شه
صاف به مبل تکیه زد و آرش هم جایی میان  شد و با کمری  همایون هم جدی 

 او و نزدیک به دالرای را برای نشستن انتخاب کرد:
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 _گوشم با توئه، چی شده که حرفش مونده تو دلت؟
مش حسررین سرررش را پایین انداخت و دانه به دانه حسرررت هایش را شررمرد و 

 گوشه ی ذهنش قاب شان گرفت.
 دست در هم پیچاند و گفت: ملوک

 _قبل از من، یه دایه ی دیگه داشتی آرش جان.
 آرش ابرو باال پراند و با خونسردی گفت:

 _نشنیده بودم حتی از مادرم، دخلش به من و درِد تو دلت چیه؟
شمانش را به نگاه  صری از حال آن دوران گفت و چ شمرده مخت شمرده  ملوک 

 صامت پسر عزیز تر از جانش دوخت:
 _دایه ت خواهر من بود و بزرگترم، سایه ی سرم.

 آرش تکیه ی شانه هایش را از مبل رفت و دستش را بند دسته ی آن کرد:
 _خواهرت؟

 ملوک سری به تأیید تکان داد و گفت:
شد. وقتی  صاحب اوالد  _خان خودش اون رو آورد، یعنی مادرت کمی دیرتر 

 .که تو چشم وا کردی، شیر نداشت که سیرت کنه
آقا هم که سری از سرا سوا داشت، به پیشنهاد پدرش؛ زنی که تازه آبستن بوده و 
سته عمارت که هم  شهر، می میرن رو می فر سر رفتن به  شوهرش  بچه ش با 

 بچه ش تلف نشه و هم زنش از غصه در بیاد.
همه چشررم شررده بودند و گوش، برای شررنیدن آن چه رخ داده و از آن بی خبر 

 تر کرد و گفت: بودند. ملوک لب
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_خانم که خیالش آسرروده شررده بود، رنگ به رخش برگشررت و اون موقع وقت 
 شیر بچه، خیلی دنبال و پیگیر نبوده؛ چون استخونت محکم و قرآ بود.

درشت بودی و آقا ذوق تو رو داشت، تا این که کم کم چند باری رفت و آمدش 
 با شیر خوردن بچه یکی می شه و...

 حوادث ناب، پلک بست و گفت:آرش خسته از این 
 _بقیه ش؟

 ملوک دستمال نخی مچاله شده در دستش را روی دامنش رها کرد و گفت:
صدایی بود و تا وقتی  شت. زن بی  شت ولی بر و رو دا _خواهرم بخت که ندا
خان روز می  کارگریش سررر زمین  با همون بخور و نمیر  شرروهرش بود، 

 گذروندیم.
گی بود و بی اوالد موندن، ولی شیر داشت. به  ناشکری نکردیم و قسمتش بیوه

 گوش خان رسیده بود که همچین زنی هست.
من اون سال هنوز سنی نداشتم که خواهرم بشینه پای درددل، رفتیم سراغ زمین 
دار آقا و گفتیم بذاره واسررره قطع نشررردن همون لقمه نون؛ کار کنیم ولی قبول 

 نکرد.
شتیم تا شنه زمین گذا سر گ شب  سه  این که خبر آوردن خان برای بچه ش  دو 

 دنبال زن شیرده می گرده.
خواهرم قبول نمی کرد ولی من رو که می دید، ناچار این بار به گوش یکی از 

 همون خونه رسوند که هنوز شیر داره.
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شرد ما یه لقمه  سته،  اونم حرفش رو واگویه می کنه و خان پی خواهرم می فر
شم نون بود و خان چند برابرش تو  شت. منم هیچ وقت به چ دامن خواهرم گذا

 ندیدن.
خالصرره دور از چشررم خانم به هم محرم می شررن و انگار شرربایی که خانم با 
خاطرجمعی می رفتن سراغ برادر و کس و کارشون، خان شبا رو با خواهرم می 

 گذرونده و...
 _چی داری می گی؟

 د.ملوک سرش را پایین انداخت و سکوتش میان جمع طنین افکن
شم  سر و نگاه پایین افتاده اش چ سوس به  سین با اف همایون با حیرت و مش ح
دوخته بودند اما دالرای و آرش چفت به چفت هم، همان پلک زدن را هم اگر 

 ممکن بود؛ نمی زدند.
 _بابام دلش دنبال یه زن دیگه بوده؟

پس کجاسرررت که اثری ازش تو زندگی مون ندیدم حتی قد یه تعریف و یاد و 
 قچه ی خاطراتش؟ب

ملوک سررر پنجه هایش را روی زانو کشررید و چنگ کرد. برمال کردن دیروز و 
 رازهای مدفون شده در آن، غم جان فرسا و دردی عمیق برایش به همراه داشت.
_ملوک جواب منو بده، همین رو این وسررط نداشررتیم و کم بود که حاال گرد از 

 روش پاک کردی.
 مون وا شده که ازش حاال خبر و اثری نیست؟پای کی این بین تو زندگی 
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دستش گرم شد و سرش کمی چرخید. نگاه ترسان دالرای، حجم عصبانیتش 
از این بازی جدید را کم تر کرد و با لمس سر انگشتان او به خودش هم دلداری 

 می داد.
ملوک افسرروس و حسرررت هایش را که روی گونه اش راه گرفته بودند، زدود و 

 گفت:
 ده دوازده ماهت بود، من شدم دایه و نگهت داشتم._وقتی 

 بزرگت کردم و بی منت گوشه ی همون عمارت موندم.
مهرت به دلم افتاده بود و نمی تونسررتم راه خالف در پیش بگیرم و قول و قرارم 

 که با خودم و خدا بسته بودم رو زیر پا گذاشتم.
 .چشمان آرش پر حرارت سمت او و صدای رنجورش کشیده شد

مش حسررین نگاهی پر حسرررت به چروک دسررتان و پای چشررم های ملوک 
شان  سینه چال کرد. تقدیر بد با هر دوی انداخت و حرف های ناگفته اش را در 

 بازی کرده بود.
 ملوک در دل شیون داشت و در ظاهر، همان باران پیدا را:

 _خاطرت اونقدری واسم عزیز شد که از خون خواهرم گذاشتم.
ری دهان باز کرد اما صرردایی از حنجره اش در نیامد. زندگی مدام آرش چند با

سی حلقه  ستش به دامان چه ک سورپرایزش می کرد و مانده بود د و پی در پی 
 شود.

 دستش را از زیر دست دالرای آزاد کرد و از روی مبل بلند شد.

http://www.roman4u.ir/


 931 یغمای بهار

سمت همایون  سرش را  ست و  ش ستش جایی میان گردن و گونه ی زبرش ن د
 چرخاند.

اه خاموش اما ابروان در هم فرو رفته ی او هم، حالش را خراب تر از آن چه نگ
 بود؛ کرد.

به مهر خودش  پدرش بود که ملوک  با دل  خواهر ملوک را دیگر چه رابطه ای 
 که کودکی نوپا بوده، از خون خواهرش گذشته بود؟

 دالرای که حال بد آرش را دید، رو به ملوک کرد و گفت:
که بابام هیچ وقت ازش نگفت، اونی می شرره که دل هدایت  _عمه بدرالزمانی
 خان باهاش بود؟

سر آرش چرخید و چشمانش را به لب های چفت شده ی ملوک، وصله و پینه 
 کرد. ملوک نگاهش را از دالرای گرفت و رو به آرش گفت:

_مادرت فهمید که هدایت خان مرحوم دلش پی دایه ی بچه ش رفته و با دعا و 
 خان رو بست و خواهرم رو آواره کرد. جادو چشم

قدرت می کرد و  مال  به ی زمین هم اع جاذ کان نخورد،  جایش ت آرش از 
 پاهایش را سفت چسبیده بود.

ستاد و با جدیتی که  سمت او رفت. روبرویش ای ست و به  همایون از جا برخا
 کمتر می شد در نی نی چشمانش دید، صدایش را آزاد کرد و آرام گفت:

اد دیگه بیشررتر بدونی، بهتره بریم دنبال مدرک واسرره همونی که االن _نمی خو
 پات گیره.

صورتش چرخید و با پوزخندی که  شمان آرش روی  شده ی چ شاد  مردمک گ
 تلخی اش ذوق کور می کرد، گفت:
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 _پوست کلفت شدم، اگه فردا بگن پسر باباتم نیستی باورم می شه یحتمل.
 سرش را روی شانه کج کرد و گفت:

بقیه ش چی شررد؟ تو چرا اومدی دایه ی من شرردی؟ خواهرت کجا رفت و _
 سرش چی اومد؟

ملوک که تندی و خسررتگی و تلخی آرش را به جان خریده بود، با بغضرری از 
 مادرانه هایی که خرج این مرد رشید کرده بود؛ لب از هم باز کرد و گفت:

قی عمر و جوونی _سررر زا رفت، اون موقع دوا درمونی نبود. بچه ش اومد و با
 مادرش سوخت.

سته و طاقت از کف داده بود که بلند  ش سؤاالت به کنکاش ن آرش با هجمه ی 
 تر از حد معمولش، گفت:

_خب اگه عالقه ای بوده که خواهرت رفته شرروهر کرده و سررر بچه ی اون رفته 
 زیر خاک، پس قصه ی تالفی چیه که پات باهاش باز شد تو اون خونه و باغ؟

که ضعف و لرز ملوک را زودتر متوجه شده بود، کاله از سرش کند  مش حسین
 و بلند شد.

 رو به پسری که همیشه همراه روزهای باال و پایین پدرش بود، ایستاد و گفت:
_قصرره ی اون غصرره رو از اول تا به آخرش شررنیدم و تازه فهمیدم بعد عمری 

 خواستن، چرا رونده شدم پسر جان.
 ر شده ولی از اون خونه فراریش دادن...!اون زن از پدرت باردا
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آرش فقط توانسررت خود را به میزی که در همان نزدیکی بود، برسرراند و به آن 
تکیه دهد تا کمرش خم نشررود پیش چشررم زنی که مادر فرزندش بود و نگاه از 

 او نمی گرفت.
ساختنش باال  ستش را برای متوقف  سان تکانی خورد که همایون د دالرای هرا

 بازوی آرش را در دست گرفت: برد و
 _آرش بیا بشین یه لیوان آب به خوردت بدم، خودت رو می ُکشی مرد.

اما دسررتش را که آرش پس زد و سررینه جلو داد، گامی عقب نهاد و سرررش را به 
 طرفین تکان داد.

 آرش با خشم و دلی غمگین، پرسید:
 _اون کیه که من با این همه سن، حتی ازش خبرم ندارم؟

 زنده ست، پس سن و سالش خیلی با من فرق نداره.اگه 
 ملوک گریه را بلند سر داد و گفت:

_من که یه چشررمم خون بود و یکی اشررک، برادرمونم که اون سررر مملکت 
 زندگی می کرد و تنی هم نبود که بشه سراغش رفت.

جلو چشررمم خواهرم جون داد و خونش رو گفتم با خون می شررورم ولی نشررد 
 تو رو بی کس ببینم. مادر، نتونستم

 چشم های پر چین و شکن خود را به نگاه طوفانی آرش دوخت و ادامه داد:
شدی عمر و زندگیم، بچه خواهرم رو دادم بزرگش کنن و خودم اومدم تو اون  _

 خونه.
 به طمع تالفی ولی دلم گیر تو و چشمات بود که روز به روز قد می کشیدی.

 آرش آرام پرسید:
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 کیه؟_االن کجاست و 
 ملوک پر روسری اش را پیش صورت گرفت و دل سیر بارید و نالید.

 تکرار سؤال آرش را با گفتن توی خونه ت هست، جواب داد و سکوت کرد.
دالرای لب گزید و پاهایش را کشید سمت شوهر مردش که می شکست و دم 

 نمی زد. دست مردش را به آغوش کشید و حواسش را به خود جلب کرد:
 _آرش؟

ش و حواس آرش سررمت ملوک گریز می زد، نگاهش را به آن طرف پرواز هو
 داد و گفت:

 _کیه که تو خونه م و از خون منه، ولی من نشناختمش؟
 کیه که تو زندگیمه و من نفهمیدم؟

 مگه نمی گن خون تو رو سمت خودش می کشه؟
نفس در سینه ی همه شان به التهاب و احتضار رسیده بود که صدای ملوک در 

 گوشش پیچید:
 _امین...

**** 
_دختره ی بی همه چیز، تو خونه ارباب رفتی کارگری یا عشررق و عاشررقی راه 

 بندازی؟
ضربه ی دیگی بر تن ماه منیر فرود آمد و خود را بیشتر مچاله کرد و صورتش را 

 پشت بازوانش پنهان کرد.
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ست پدرش، نجاتش  سی نبود از زیر د شک می ریخت و ک صورت ا به پهنای 
 دهد.

حکیمه که تازه از کار فارغ شررده و از عمارت به دسررتور امیربهرام خارج شررده 
شوهرش چنگی به گونه ی گوشتی اش زد و به طرف در  صدای  شنیدن  بود، با 

 کوچک خانه شان رفت.
با وارد شررردنش، دو پسرررش را دید که گوشررره ای ایسررتاده و کتک خوردن 

 خواهرشان را تماشا می کنند.
 ین شما دو تا؟_کور و کر شد

 کشت اون بدبخت مادر مرده رو، وایستادین به تماشا؟
پسر بزرگترش بادی به غبغب داد و ترس النه کرده در چشمانش را موقت پنهان 

 کرد و گفت:
 _می خواست دنبال اون پسر نباشه که حاالم کتک نخوره.

و  دحکیمه چشم غره ای رفت و سمت شوهرش دوید تا بیشتر از این، او را کبو
 سیاه نکند.

کنار قاب در که رسید، با دیدن پنجه ی شوهرش در موهای ریخته ی ماه منیر؛ 
 بلند و ترسیده گفت:

 _چی کار می کنی نامسلمون؟ کشتی اون دختر رو.
صابت  شیدن موهای ماه منیر، تنش را مورد ا شه بود و مدام با ک شوهرش که نئ

 گفت: ضربه های ترکه قرار می داد؛ با همان کج خلقی
 _دختر زاییدی که آبروی من رو تو ده ببره و کاله بنداز باال از این و اون بشنوم؟
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حکیمه دسررت شرروهرش را گرفت اما زور دسررت او را نداشررت. ماه منیر حتی 
 قدمی به فرار و رهایی از زیر دست پدرش بر نمی داشت.
 _نزن، چرا حرف مفت شنیدی و سر این خالی می کنی؟

 نبود و حکیمه تشری به ماه منیر زد: شوهرش دست بردار
 _پاشو گمشو برو، نمی بینی تا خونت رو نریزه ولت نمی کنه.

سینه خاموش کرد و با نفس گرفتن پدرش،  صدایش را در  ماه منیر هق هق بی 
 از جا برخاست و پشت مادرش ایستاد.

 به چادر و پیراهن مادرش چنگ زد و موهایش، شانه هایش را احاطه کردند.
 تا زیر دستم نفست رو نبرم، ولت نمی کنم دختره ی..._

حکیمه پیش روی شرروهرش دسررتانش را به دو سررمت دراز کرد و با صررورتی 
 برافروخته از تحرک زیاد، بلند گفت:

_اسررم رو دخترت نذار که فردا تف تو صررورت مونم نندازن و رو دسررت مون 
 بمونه. حرف که زدن، دندون به دهن اونا خورد می کردی.

شه اش به  سته بود، اما ترکه را باال برد و گو ش شوهرش به خس خس ن سینه ی 
 تن زنش گرفت و صدای او هم باال رفت:

 _نزن خیر ندیده، نزن که االن همه می ریزن و حرف تو دهن شون نمی مونه.
 با خشم غرید:

 _بیا بیرون وگرنه تا خود صبح، نعشت رو از در این خونه بیرون می فرستم.
 خسته از حرف زدن و پیش روی شوهرش ماندن، گفت: حکیمه

 _نکن، این رو آقا بیاد ببینه بعد همون روزی مونم قطع می کنه.
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شت  شه ی اتاق پرت کرد، اما انگ شید و ترکه را گو شانی اش ک ست روی پی د
 سبابه اش را تهدید کنان باال آورد و روبروی چهره ی زنش تکان داد:

پاش رو نداره  گه حق  کار تو اون خونه  _این دی بذاره.  از در این خونه بیرون 
 تعطیل، همین جا می مونه و کلفتی خونواده ش رو کی کنه.

حکیمه آب دهانش را با آسررودگی خیال فرو برد و دسررتش را از پهلو به ماه منیر 
 رساند، آرام گفت:

 _برو تو اون اتاق و درم پشت سرت ببند تا دوباره کبودت نکرده.
 سکسکه رسیده بود اما از جایش تکان نخورد.ماه منیر به 

حکیمه که رفتن و گوشرره ای افتادن شرروهرش را دید، به سررمتش نیمرخ شررد و 
 دلش برای صورت سرخ و خیس دخترش رفت.

_گوشت پر شده از کلوخ که نمی شنوی؟ برو تا دوباره بی مواد نشده و نیفتاده 
 به جونت.

صور سی  ستین نیمی از خی سر آ ضرب ترکه روی ماه منیر با  تش را گرفت و اثر 
 دستش، به سوزش افتاد.

 چهره اش را در هم کشید و به سمت اتاقک تنگ و تاریک کناری رفت.
سر رفته  شمش دیده بود، نبود جالل و گریه های از  این دو روز مرگ را پیش چ
ی مادرش که داغ تنها پسرررش روی جگرش نشررسررته بود؛ حالش را بد و بدتر 

 کرده بود.
وانش را باال کشید و گونه به سر زانو گذاشت. دلش هوای همان زیر چشمی زان

 دید زدن ها و خنده های شکوفه شده روی لبان شان را داشت.
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سر بلند نکرد.  سید اما  شش می ر صدای بگومگوی آرام مادر و پدرش به گو
برادرش که تازه چهارده سالش شده بود، با اخمی روی چهره پا به اتاق گذاشت 

 گفت:و 
 _پاشو فکر شام باش تا دوباره به جونت نیفتاده.

 حقت بود زنده از زیر دستش در نمی اومدی که آبروی ما رو نبری.
 ماه منیر چشم بست و مرگش را از خدا خواست.

پسررر مردم را به خاطر کنجکاوی اش به کام مرگ کشررانده بود و امروز دنیایی 
 را کم کند.کتک خوردن هم نمی توانست عذاب و غم دلش 

 به آرامی از جا بلند شد و برای درست کردن شامی پا از اتاق بیرون گذاشت.
 مادرش گوشه ای به دیوار تکیه زده و با غمی مشهود به او زل زده بود.

شتم و  ست کنی. دم در از هول گذا شام آوردم، نمی خواد چیزی در _با خودم 
 اومدم.

برای برداشررتن ظرف غذا، به حیاد ماه منیر گره روسررری اش را کور تر کرد و 
 رفت.

 برادرانش در حال کتک کاری هم بودند و او بی صدا از کنارشان عبور کرد.
صدای خوردن  سباند و به راه افتاد.  شت. به پهلویش چ شد و ظرف را بردا خم 

 سنگ کوچکی به در، از حرکت نگاهش داشت اما برادرش با اخم گفت:
 _برو تو خونه.

انداخت و گالش نیمه نصررفه ای که پایش بود را در آورد و وارد سرررش را پایین 
 اتاق شد. حکیمه پرسید:
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 _کی بود؟
ظرف را به گوشه ی اتاق که با پرده ای رنگ و رو رفته جدا شده بود، برد و نمی 

 دانم آرامی گفت.
 صدایی یاالله گویان بلند شد و حکیمه از جایش به ضرب بلند شد.

 ل چرت زدن بود، کرد و با حرآ گفت:رو به شوهرش که در حا
 _پاشو َلش خودت رو جمع کن.

 شوهرش سرش را باال گرفت و با بی حالی گفت:
 _خان که نیومده تو دست و پات رو گم کردی.

 حکیمه گفت:
 _مرگتم واسه ما آبرو میاره.

چادر را از کمر باز کرد و روی سر انداخت. سر بیرون کشید و با دیدن همایون، 
 رو به گرد شدن رفت اما به رسم ادب سالمی داد. چشمانش

 همایون سر باال گرفت و گفت:
 _سالم، دنبال دخترت بودم که آدرس خونه رو دادن.

 حکیمه با ابرو در هم کشیدن گفت:
 _دنبال اون چرا می گردین؟ دست از پا خطا نکرده.

یدایش نکرده بود،  ته و پ بال او گشرر به دن مارت را  مام ع که ت مایون  بان ه از ز
 معصومه شنید که به خانه اشان رفته است.

_کاری نکرده ولی خان باهاش کار داره، دنبالش می گشرررت ولی پیداش که 
 نشد؛ منو دنبالش فرستاد.

 حرفی رو خان باید بدونه و بشنوه که فقط دخترت ارش خبر داره.
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حکیمه نیم نگاهی سررمت پسرررکش انداخت که با سررری افتاده اما گوش هایی 
 ز، به سخنان شان گوش می داد.تی

 رو به همایون کرد و گفت:
شه،  شب می  ست خودم همراش میام که تنها این وقت که داره  _اگه حرفی ه

 خوب نیست میون ده بچرخه با مرد غریبه آقا جان.
 همایون لبخندی زد و گفت:

 _مسئله ای نیست، فقط بیاین که همراهم ببرم تون که دیر می شه.
 ی گفت و به عقب برگشت:حکیمه باشه ا

 _ماه منیر لباس مرتب بپوش و بیا، خان کارت داره.
 با چشم و ابرویی که برای شوهرش آمد، نگاهش را به دخترش داد.

ماه منیر بی آن که لباس دیگری به تن کند، روسری اش را جلوتر کشید و پشت 
 سر مادرش به راه افتاد.

 _بریم آقا جان.
ایسررتاده و به ماشررین تکیه زده بود، با شررنیدن صرردای همایون که پشررت به در 

حکیمه سررر چرخاند و نگاهش روی چهره ی بی رنگ و روی ماه منیر خیره 
 ماند.

 _سالم آقا.
در باورش نمی گنجید که این دختر آرام، همان دختری ست که با دیدنش ایش 

 گویان نگاه می گرفت و پشت به او می کرد.
 _بریم آقا؟
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شمانش را به  سمت دیگر رفت. حکیمه در را چ شین دوخت و بی حرف به  ما
 باز کرد و صندلی را همایون جلو کشید.

شود. ماه منیر خود را کمی خم کرد  سوار  شاره کرد  سر چرخاند و به دخترش ا
شد آخ بگوید و لب  شت کمرش، باعث  ست دردناک پ شدن پو شیده  و درد ک

 بدوزد.
 _چشه؟

 د و پشت نشست:حکیمه نگاه دزدید و خودش سوار ش
 _چیزی نیست آقا، باد خورده بدنش خشک شده.

شم  سیم هم نبود، چ سمان و هوای گرفته که اثری از باد و ن همایون با تحیر به آ
 دوخت و احمق فرض شدنش را نادیده گرفت و با جدیت گفت:

 _بشین بریم.
جا زد و راه  نده را  مایون د باال برد و سرروار شرررد. ه پایش را  تاد. ماه منیر  اف

شمانش  ساکت و خموش انداخت و مردمک چ شمی نگاهی به دخترک  زیرچ
 روی پشت دست سرخ او ماند.

اخم در هم کشررید و به سرررعتش افزود، نمی دانسررت چه بالیی سررر او آورده 
 بودند.

 آرش با آن حال و روز خرابش را خود همراهی کرده بود.
 _آقا نگفتن قراره چی از زبون این دختر بشنون؟

ایون گوشرره ی لبش را به دندان گرفت و با مالحظه از این که ترسرری به دل هم
 شان نیفتد، گفت:
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سؤاله که جواب  سر جمع یکی دو تا  ست که تن تون بلرزه،  صی نی _حرف خا
 می ده و خالآ.

 حکیمه سکوت اختیار کرد و ماه منیر به جاده ی خاکی زل زد.
 پلک زد و ابر در چشمانش به باران رسید.

 پیش چشمش تار شد و حالش از دید تیزبین همایون دور نماند. مسیر
به در عمارت که رسرریدند، دسررت روی بوق قرار داد و جعفر با شررتاب بازش 

 کرد.
سبت به  ست ن جیپ را به داخل هدایت کرد و به نزدیک ترین جایی که می توان

 در خانه بایستد، نگهش داشت.
 مادرش به خود آمد: ماه منیر بی حواس نشسته بود که با صدای

 _پیاده شو دیگه دختر، منتظری واست بازش کنن؟
 قطره اشکش را از گوشه ی چشم با کف دست پاک کرد و در را باز کرد.

 پیاده شد و با دیدن اتاقک کوچک نزدیک به آغل، بغضش شکست.
چک و  ند تلخی زد. دلش برای دل کو فت و لبخ گاهش را گر مایون رد ن ه

 هاتی هم می سوخت که ناکام تر از خودش مانده بود.گنجشکی این دختر د
 _بریم که خان خیلی وقته منتظره.

 حکیمه با نگاه، دخترش را بدرقه کرد و گفت:
 _منم بیام آقا؟

 همایون سرش را سمت او کج کرد و گفت:
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_نه بعید می دونم خان بخواد همه در جریانش باشررن. هر جا می خوای بری، 
 شد؛ خودم می رسونم تون.برو که حرف شون تموم 

 حکیمه سری تکان داد و خود را به مطبخ رساند. جای دیگری نداشت که برود.
همایون آمرانه پشت سر ماه منیر به راه افتاد و قبل از رسیدن شان به اتاق آرش، 

 آرام پرسید:
 _چرا کتک خوردی؟

شتری داد و جلو سرعت بی شنید، به قدم هایش  شوکه از آن چه  ز او تر اماه منیر 
 و بی مالحظه در اتاق را باز کرد.

ستاده بود، با دیدن ماه منیر و همایونی  ست در جیب ای آرش که روبروی در و د
 که پشت سرش وارد شد؛ چشم به دخترک دوخت.

 _سالم آقا.
 آرش سری تکان داد و گفت:

 _بیا بشین.
 همایون خود را به آرش رساند و کنار گوشش زمزمه کرد:

 سر چی، ولی دختره رو یه دل سیر زدن._نمی دونم 
 آرش برگشت و نگاه دوخت به ماه منیری که روی صندلی نشسته بود.

 خودش هم پشت میز ایستاد و خم شد:
 _اون جریانی رو که تعریف کردی، بی کم و کاست یه بار دیگه بگو.

پلک زد و نگاه نامفهومی به آرش انداخت. لب تر کرد و بی توجه به حضررور 
 ون، پرسید:همای

 _جالل مرد آقا؟
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 آرش سر به زیر انداخت و به قهوه ای چوب میز زل زد.
به ابروانش  ند عمیقی  ید و پیو یادآوری اش چهره در هم کشرر با  خودش هم 

 نشست.
_سررر اسررم همون پسررر کتک خوردی؟ کسرری چیزی به گوش خونواده ت 

 رسونده؟
 سر ماه منیر به آنی باال آمد و لب هایش لرزید.

 ن دلش را به نگاه سیاه و قهقرای آن بند کرد و با مهربانی تمام، گفت:همایو
 _دختر صبوری هستی، من جای تو بودم گوش همه رو کر می کردم.

 ماه منیر لب زد:
 _مادرش همین پسر رو داشت.

قامتش در امریکا  نه و پخته ی رفیق دوران تحصرریل و ا به چهره ی مردا آرش 
 دقیق شد و گفت:

ست روت بلند _فعاًل حرف  ستانه ولی بعد بهم می گی چرا و کی د سر اون دا
 کرده.

 دستش رو می شکونم اگه به ناحق بلند شده باشه.
 ماه منیر گوشه ی روسری را نخ کش کرد و لب فرو بست.

 همایون با دیدن قرمزی دستش پوفی کشید و به آرش گفت:
 _من می رم تو او اتاق مهمون، حرفت تموم شد بیا اون جا.

آرش روی صندلی نشست و باشه ای گفت. دستش را پیش برد و پیپ را روی 
 میز چند دور چرخاند.
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 _تا اون جایی گفتی که رفتین گوش وایستادین، اون مرد غریبه رو نشناختی؟
 ماه منیر چانه به سینه رساند و پر بغض ناله سر داد.

شتر عقد شاید و آه عمیقی که از دهان آرش در آمد، مجالی داد که بی ه ی دل بگ
 آرنجش را روی چشمانش گذاشت.

_االن این گریه کمک به حال جالل نمی کنه و از سردخونه در نمیاد. بگو دقیق 
ست  شونو تو د ست  شتن که بتونم کاری پیش ببرم و د چه ریخت و قیافه ای دا

 قانون بذارم.
 دستش را پایین کشید و با غصه پرسید:

 _آقا منم زندون می ندازن؟
 آرا تر از قبل به حرف آمد: آرش

شنیدی رو دوباره مو به مو تعریف کن. فعاًل من گرفتارم و  _نه، تو فقط هر چی 
 پام گیره چون شاهد ندارم که ثابت بشه کشته شدن اون پسر دخلی به من نداره.

 ماه منیر با چشمانی ناباور به او خیره شد و گفت:
 _شما که نبودین اون جا آقا.

 لبخندی زد و گفت:آرش به رویش 
 _اگه نبودم پس کی رفته سر چاه و جنازه رو بیرون کشیده؟

جنازه ی جالل را بیرون کشرریده بودند، جنازه نافرم روی مغزش راه می رفت و 
 حال دلش را منقلب می کرد.

 چه رؤیاها در سر پرورانده بود و هیچ کدام شان به حقیقت بدل نشد.
 نه، من و جالل..._آقا اون که رفت با مرِد حرف بز

 زبانش را زیر دندان کشید و چشمانش به باران نشستند.
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 آرش از جا بلند شد و از اتاق خارج شد.
 نمی توانست با این حال و روز، مدام سؤال پیچش کند.

در اتاق را بست و به اتاق میهمان و نزد همایون رفت. او که روی تخت نشسته 
 سؤالی به آرش چشم انداخت. و نیم خیز شده بود، سر باال گرفت و

_یه کلمه به دومی نرسرریده، زبونش بند میاد. نمی شرره که با انبردسررتی حرف 
 بکشم.

 همایون به فکر فرو رفت و گفت:
_می خوای من باهاش حرف بزنم؟ تو همین جوریش گیج صرربحی و حرفایی 

 که به گوشت خورد.
 آرش پوزخندی زد و به در بسته تکیه داد:

شرردم، اگه سرریاه پوش دایی م نبودم باید جشررن می گرفتم و خودمم _برادر دار 
 وسط می رفتم.

شم چرخاندن روی  شانی هایش، تک خنده ای زد و با چ همایون میان تمام پری
 سر تا پای هیکل آرش؛ گفت:

 _جان من بیا برو یه تکون به خودت بده که حسرتش به دل من مونده.
 به او، گفت: آرش از در فاصله گرفت و با پشت کردن

 _خفه شو همایون.
از در بیرون آمد و با فکری آشفته، به سمت اتاقش رفت که در با شدت باز شد 

 و ماه منیر از آن بیرون زد.
 با سر چرخاندند و دیدن آرش، با تمام توان دوید و خود را به او رساند.
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 مدام سمت اندرونی اشاره می زد، آرش دستش را گرفت و گفت:
 ختر؟_چی شده د

 ماه منیر لبانش را ماهی وار تکان داد و با لرز گفت:
 _دیدمش...آقا دیدمش...

 آرش سر پیش برد و گفت:
 _کی رو دیدی؟ تو که تو اتاق من بودی.

 ماه منیر باز انگشت اشاره اش را همان سمت چرخاند و گفت:
 _از پنجره، دیدمش آقا.

 اطمینان خاطر گفت: آرش فشار مختصری به دست ماه منیر وارد کرد و با
 _من این جام، بگو کی رو دیدی که هراسون شدی؟

 ماه منیر که قلبش با تمام توان در سینه می زد، صدایش را پایین آورد و گفت:
_حمیرا رو دیدم که داشت از در عمارت بیرون می رفت، اون شبم رفت بیرون 

 خدا دیدمش. و با اون مرد قرار داشت. االنم داره می ره آقا. دیدمش، به
 آرش اخمی به چهره نشاند و گفت:

 _اونی که دیدی، مطمئنی همین بوده؟
 ماه منیر دست آرش را کشید و گفت:

 _خودش بود، خودم دیدم اون شب که صداش رو شنیدم شناختمش.
 روز بعدشم از جنگل در اومد با همون مرد بود.

 حرآ غرید: آرش آستینش را از دست مشت شده ی ماه منیر در آورد و با
شمش که  سر در عمارت به میخ می ک شونم و  _جد و آبادش رو به عزاش می 

 عبرت همه بشه.
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**** 
مده تو  یا هوای فرنگ او نداری  ندن  باز؟ آروم و قرار مو جا می ری  _آرش ک

 سرت که با رفیقت میای و می ری؟
 آرش و همایون ایستادند، صورتش سمت امیربهرام چرخید و گفت:

سی و پنج سال ازت خاطرم نیست چیزی خواسته باشم، فقط االن _تموم این 
 اینجا و همه رو دستت می سپرم.

 دارم می رم پی کاری، ولی بر می گردم.
ماه منیر که به سررینه ی دیوار تکیه داده بود و بغض روی بغض می انباشررت، 

 ترس و دودلی اش را نادیده گرفت و به طرف شان رفت.
 ایستاد و گفت: شانه به شانه ی همایون

 _آقا منم بیام؟ تو رو خدا
 آرش با اخم نگاهش کرد و گفت:

 _نیاز نیست، کجا بیای تو؟
 همایون سرش را باال گرفت و آرش را مخاطب قرار داد:

 _داره می ره، تا شما دست دست کنید طرف رفته و دست مون خالی مونده.
 :ماه منیر آستین پیراهن همایون را گرفت و با تضرع گفت

 _شما بگین آقا قبول کنه، الل می شم ولی بیام.
آرش میان نگاه خیره ی همایون و التماس چشررمان ماه منیر خط انداخت و 

 گفت:
 _گفتم الزم نکرده، تو رو ببرم جایی که معلوم نیست کدوم قبرستونیه؟
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 برو پیش مادرت و از کنارش تکون نخور، الزم باشه شب همین جا می مونید.
 ینش کشیده شد، همایون پر لبخند رو به آرش گفت:باز هم آست

سئولیتش با من، ببریمش  ست. م _آرش این تا لباس به تنم پاره نکنه، ول کن نی
 شاید بتونه اون مرد رو هم نشون بده و بشناسیش.

 امیربهرام جلوتر آمد و گفت:
 _قضیه چیه؟ شماها پلیس شدین و آجان؟

 آرش چشم بست و نفس عمیقی کشید:
 یون اگه بیاریش و بالیی سرش بیاد، خودم تیکه تیکه ت می کنم._هما

 سر چرخاند و به برادرش گفت:
 _امیر حواست به بقیه باشه، به نگهبانا بسپر امشب تا صبح پلک رو هم نذارن.

 ماه منیر راضی از رضایت آرش، پیراهن همایون را رها کرد و عقب تر ایستاد.
 همایون سری تکان داد و گفت:

 ی شه چراغ و کوفت و زهرمار برد._نم
 آرش سوییچ ماشین را از جیب شلوارش در آورد و گفت:

 _چراغ قوه کافیه.
 همراه هم رفتند تا مسیر حرکت و رفتن حمیرا را گم نکنند.

ماه منیر با هر بار خم شرردن، درد و کوفتگی تنش؛ دلش را به درد می آورد و تا 
 مغز استخوانش می سوخت.

نگاهی به جلوی پایش داشت و باقی حواسش به ماه منیری بود که همایون نیم 
 دلش نمی خواست اتفاقی برایش بیفتد.
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آرش چشم چرخاند تا مسیر را گم نکند، اما هر چه بیشتر پیش می رفتند؛ قدم 
 های مردانه اش سست تر می شد و تردید بیشتر به جان چشمانش می ریخت.

 ی ره؟ قطب جنوب؟_آرش این افریته داره کدوم گوری م
با نگاهش، دهان این رفیق را  به نوعی  تاریکی که نمی توانسرررت  آرش در آن 

 ببندد؛ آرام گفت:
 _االن دهنت رو ببند همایون.

همایون متوجه گرمای تنی شد، به سمت چپ چرخید و تکان خوردن ماه منیر 
 و عقب کشیدنش را دید.

 نمی ماند: از نگاه و زبان آرش می ترسید اما دهانش بی حرف
 _اگه می ترسی بیا نزدیک تر.

ماه منیر سرررش را باال فرسررتاد و به آرش نزدیک تر شررد. همایون با اعتراض 
 گفت:

 _طالهات ریخت کنار من راه می رفتی؟
 ماه منیر سکوت کرد و آرش تشر زد:

شتی آوردیش؟ ببند اون دهن مبارک رو تا بر نگردوندم  سه مفت گویی بردا _وا
 تون.

لب فرو بست و جوابی نداد. می دانست شرایط شوخی و مزاو نیست همایون 
اما لرز دسرت و مردمک چشرمان سریاه دخترک هم جلوی چشرمانش رژه می 

 رفت.
 ماه منیر آرام گفت:
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 _تا این جاها اومدم ولی بعد برگشتم. یعنی جالل...
 بغض هم شده بود بار اضافه ی روی گلویش، آب دهان فرو برد و ادامه داد:

جالل من رو دید و برم گردوند. دیگه ندیدم کجا و کدوم خونه رفت. پشررت _
 جنگل خونه ای نیست جز خرابه هایی که می گن توش پر از اجنه ست.

همایون قد راسررت کرد و به آن دو زل زد. قرار که نبود به جنگ دیو و دد بروند، 
 بود؟!

 خاک به پا شد. خود را با دو گام بلند به آن ها رساند و بر اثر حرکتش،
_آرش اگه این زن بی مغز با جن و انس رابطه داشررته باشرره، تو از پس شررون 

 برمیای یا من و این دختر؟
 آرش کالفه دستی روی پیشانی اش کشید و گفت:

 _خودت رو احمق جلوه نده خرس گنده.
 همایون با جدیت گفت:

صبح  گفت که تا_حافظ قرآن نیستم ولی یادمه یه چیزایی ننه بزرگم از جن می 
عین خر به در و دیوار خونه زل می زدم از یه ورش یکی پیداش شرره و سرررم رو 

 روی سینه م بذاره.
 آرش لبخند بی موقع اش را پنهان از چشم آن دو، قورت داد و گفت:

_خاک بر سرررت کنن همایون، واسرره همین شرربا دورت رو شررلوغ می کنی که 
 شب ترس ورت نداره؟

 نداده بود که ماه منیر هشدار گونه گفت: هنوز همایون پاسخی
 _آقا اون جا رو ببینید، روشنه.
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حواس هر دو مرد جمع شد و به روبرویشان زل زدند. آرش چشم ریز کرد و به 
نور کم سرروی چراغی چشررم دوخت که باال گرفته شررده و مدام تغییر جهت به 

 چپ و راست می داد.
 همایون آرام گفت:
 یا قدر تر کار می کنن، چراغم داره می ده!_اینا از مافیای ایتال

 ماه منیر میان آن توس و هیاهو، لبخندی زد و با تأسف گفت:
 _آقا شما که ترست بیشتر از جرأتته، چرا پا پی شدی و اومدی؟

همایون چشررم فراخ کرد و الاله االالله گفت. زبانش همیشررره تیز بود و مدام 
 سمت او تیر پرتاب می کرد.

 خوب شد آوردمت که زبون وا کنی._دختره ی...
آرش انگشت اشاره اش را روی بینی گذاشت و هیس تندی گفت تا هر دو زبان 

 به کام بگیرند.
همایون هم دسررت از شرروخی برداشررت و حواسررش را به دو طرفش داد که 

 غافلگیر نشوند.
 آرش چراغ قوه را از دست او گرفت و گفت:

شما دو تا این جا بمونید، من می رم سه تایی  _ شه  سر و گوشی آب بدم. نمی 
 بریم.

 همایون سینه سپر کرد و گفت:
 _تو بمون، من می رم.

 آرش نگاهی به ماه منیر انداخت و با مالطفت گفت:
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جا االن  ته، حرف بی  مایون تکون نخور. اون مواظب نار ه جات ک _بمون و از 
 فقط به ضررمون تموم می شه. نذارین این دویدن بی ثمر بمونه.

 ماه منیر پلک زد و گوشه ی دامنش را در دست فشرد. تنها توانست بگوید:
 _آقا مراقب باشین.

شده بود و به حد  سمت نوری که کم تر  شد و راهش را به  آرش از آن ها جدا 
کورسویی از آن مشخص بود، کج کرد. مدام پلک می زد تا بر تاریکی فائق آید 

 و پیش پایش را ببیند.
درختی روی دو پا نشررسررت و کمرش را به آن تکیه داد. نمی  همایون نزدیک به

 دانست پا در چه راهی گذاشته اند و نگرانی اش را ثباتی نبود.
شه یکی  صابم خورد می  شین، اع شه ب شکت زده؟ بیا یه گو _چرا یه لنگه پا خ

 جلو چشمم چپ و راست قدم برداره.
 ماه منیر شکار سمتش برگشت و گفت:

 تره یا جون آقا؟_اعصاب شما مهم 
همایون ابرو باال انداخت و تلخی مهم نبودن هایش، قهوه ای شرررد که جرعه 

 جرعه به کامش نشست.
 سکوت کرد و دست هایش را روی سینه به صلیب کشاند.

ماه منیر هر چقدر چشم چشم می کرد، دیگر سایه ای از آرش را هم نمی دید. 
 ت.دستش روی دست دیگرش نشست و آخ جگر سوزی گف

همایون از جا پرید و به سررمتش رفت. قد پایین کشررید و صررورت به صررورتش 
 نزدیک کرد و پرسید:

 _چی شد؟ ماری، جونور دیگه ای؛ چیزی نیشت زد؟
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 ماه منیر بی حرف، روی دستش را فوت کرد و همایون تازه متوجه جریان شد.
 دستش را گرفت و به سمت خود کشاند:

که خوب نمی شرره. وقت نشررد چیزی واسررت _بذار من ببینم، با فوت کردن 
 روش بذارم.

 ماه منیر دستش را پس کشید اما او ماهیگیر قابلی بود، رهایش نکرد و گفت:
 _تا حاال دکتر نرفتی؟ دستش بهت نخورده که هی رم می کنی؟

 ماه منیر در حال کشمکش برای در آوردن انگشتان اسیر شده اش، نالید:
 _ولم کنید.

 قدرت او را سمت خود کشید و گفت: همایون با همان
 _سرت رو باال بگیر ببینم.

سرش را پایین تر برد و لرز  شمانش،  شک در چ ماه منیر با پرسه زدن بی موقع ا
 چانه اش به تنش نشست.

شاره  ستش را رها کرد و عقب گرد کرد اما ا صفه و پوچ زد، د همایون لبخندی ن
 ی انگشتش سمت او بود:

 _از من هیوال نساز.
بت شرران را گرفت. مردد گام  ماه منیر دسررت زیر چشررمانش کشررید و رطو

 برداشت اما تنها کسی که در حال حاضر کنار خود داشت همین مرد بود.
 به او چشم دوخت و گفت:

_آقا شما شهری هستی و هر مدل از اون زن و دخترا دیدین، من بار اول که اونا 
 رو دیدم شرمم شد تو روی آقا نگاه کنم.
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 ، یعنی... می گم که...خب
 همایون مالیم و آهسته گفت:

 _می دونم...
ماه منیر کنارش روی خاک نشررسررت و سرررش را جلو کشررید، به دنبال رد نگاه 

 همایون گشت که مردمک های ثابتش را روی چهره ی خود دید.
شرم کرد و سرش را به تندی عقب کشید، همایون خندید و سرش را سمت او 

 چرخاند:
 خواستی بگی که با کله تو صورتم اومده بودی؟_چی می 

 ماه منیر شانه باال انداخت و دستانش را در گودی دامنش قرار داد.
 همایون هم نگاه گرفت و به مسیری که آرش رفته بود، زل زد.

 _خیلی با آقا دوستین؟
شیرین بود. لبخند محوی زد و بی  شرارتش،  سیدنش هم به اندازه ی  سؤال پر

 نگاه گفت:
 _خیلی دوستیم.

 ماه منیر با گنگی پرسید:
 _چرا شبیه نیستین؟ آقا خیلی بهتره...

صدای خنده ی همایون که به گوشش خورد، دست روی دهانش گذاشت و از 
 همان پشت دستانش؛ ببخشید گفت.

 همایون سرش را هم به تنه ی درخت زد و گفت:
 _آدم خوب به نظرت چه جوریه که من نیستم؟

 شرمندگی دستانش را غالف کرد و گفت:ماه منیر با 
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صومه این  سوادین ولی بدتر از بابای مع شتین، با شنیدم که انگار خیلی زن دا _
 که سه تا زن داره و هنوزم چو افتاده که زن دیگه ای می خواد.

 همایون رو برگرداند و با مهربانی اما به همراه چاشنی طنز کالمش، گفت:
نم دیگه ندارم. بقیه شررون فقط زن بودن اما زِن _زن فقط یه دونه داشررتم که او

 من، نه...
 ماه منیر با نوک انگشتان دستش سیلی به صورتش زد و گفت:

 _توبه آقا توبه، گ*ن*ا*ه می شه با زن غریبه زندگی کنی.
 مادرم می گه و*ر*ا*مه و خدا تو جهنم می ندازت مون.

 همایون به چشمانش دقیق شد و گفت:
 نبودن ولی گناهم نکردم که االن ازش بترسم. _اونا زن زندگیم

 اومدن و رفتن، موندنی نبودن و خواستنی؛ که بخوام نگه شون دارم.
 ماه منیر سرش را سؤالی سمتش چرخاند و گفت:

_پس چرا زن نمی گیرین که بمونه؟ همه زن های شهری همین جورن؟ شوهر 
 نمی خوان؟

دلش را بیشررتر و پر رنگ تر سررادگی های نشررأت گرفته از پاکی اش، افسرروس 
 کرد.

 _چرا، ولی یکی باید باشه که به دلت بشینه، زوری که نمی شه شوهر بشی.
 ماه منیر سکوت کرد و دست زیر چانه زد. زیاد طاقت نیاورد و گفت:

 _جالل می گفت شهر که بری چشم و گوشت باز می شه.
 همایون حواسش را به او داد و گفت:
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 _خیلی دلت می خواستش؟
پایش خیره  به ریگ های میان گیاهان کوچک خودروی زیر  ماه منیر غمگین 

 شد و گفت:
سی کنم. قول داده بود  ست با اون عرو شوهر کنن، منم دلم می خوا _همه باید 

 بداخالقی نکنه، م ل بابام نبود.
نبود آدمی که پریروز بود، غده های اشررکی اش را مورد هجمه قرار داد و ادامه 

 داد:
 از یکی شنیده که بهم چشم داشته. _بابام

 همایون تنه اش را پایین تر کشید و او هم روی خاک پای درخت نشست:
 _واسه همین به جونت افتاده؟

ماه منیر سرررش را پایین انداخت، همایون با احتیاد دسررتش را باال برد و روی 
 سرش قرار داد.

ستاره  سمان پر  شید. به آ ستش را عقب ک شی کرد و د نگاهی انداخت و نواز
 گفت:

 _شماها صبورترین، لیاقت خوشی رو بیشتر دارین تا ما که...
 ماه منیر میان حرفش رفت و گفت:

 _آقا چرا این طور...
ست روی دهان  صی، همایون د شخ صدای نفس نفس زدن های پی در پی  با 

 ماه منیر گذاشت و نفسش را در سینه حبس کرد.
زدیک تر می شررد، ماه منیر بیشررتر می هر لحظه صرردای خس دار به آن ها ن

 ترسید. کمی خود را عقب کشید و به شانه ی همایون چسبید.
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سر ماه منیر و درخت عبور  صله ی کم  ستش را از فا ست را همایون به آرامی د
 داد و دور شانه اش حصار کشید.

 ماه منیر لرزید اما لبانش را سفت روی هم چفت کرد.
 _همایون؟

سته و بی جا صدا صدای خ سمت  شد ماه منیر را رها کند و به  ن آرش، باعث 
 برود:

 _آرش کجایی پسر؟
آرش دسررت روی سررینه نهاد و نفس های پشررت سررر هم و سرروختن سررینه و 
شانه ی  ست روی  شد و د سمتش برود. خم  شد همایون به  گلویش، باعث 

 آرش گذاشت:
 _خوبی آرش؟

 صدای بریده بریده اش را با نفسی صاف کرد و گفت:
 ردم همایون، ُمردم..._مُ 

 همایون بازویش را کشید و روی پا نگهش داشت:
 _چیزی دیدی؟ کسی رو شناختی؟ اصاًل کسی رو دیدی؟

 آرش تلخ خندید و همایون گفت:
 _رفتی چی دیدی که این جوری برگشتی؟

 لب پایینش را خیس کرد و گفت:
یم تا  برگرد_دعا می کردم کور شده باشم ولی حدسم درست نباشه. بهتره فعالً 

 به وقتش سراغ شون بیام.
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 همایون دست در جیبش فرو برد و گفت:
_باشه بریم. سر فرصت بشین تعریف کن که واسش یه فکری بکنیم ولی تنها و 

 سر خود قدم از قدم برداری خودم جلوت در میام.
 آرش سر کشید و ماه منیر را پشت سر همایون دید.

فتاد و همایون منتظر ماند دخترک جلوتر از او با قدم های آهسررته و خسررته راه ا
 حرکت کند.

هیچ کدام کالمی نگفتند و خود را به عمارت رسرراندند. نگهبانی که جلوی در 
قدم می زد، خواست حرفی بزند که با دیدن آرش، سالمی داد و سکوت اختیار 

 کرد.
سون خونه و امین رو باید پیدا کنم.  ودنش االن به ب_بریم این دو تا رو زودتر بر

 نیازه، چون می خوام برگردم شهر.
 همایون یکه خورده از خبر برگشت شان به شهر، به مسیرش ادامه داد.

**** 
سرررش با تأخیر باال آمد، مویرگ های سرررخ؛ سررفیدی چشررمانش را پوشررانده 

 بودند. 
 _آقا چی می گین شما؟

 آرش دست روی پلک های خسته اش کشید و گفت:
ندادن مال و  _قضرریه رو بی کم و کاسرررت بهت گفتم که فکر نکنی از ترس 

اموالت، تا وقت مردن؛ الم تا کام حرف نمی زنم و اجازه می دم تو بی کسرری 
 بسوزی.
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به من و خونواده ی مرحوم  کاری دخلی  نه، این پنهون  از االن تکلیفت روشرر
ست که بخوام پنهون  سبتت با من و برادرام چیزی نی ز اهدایت خان نداره ولی ن

 بقیه نگهش دارم.
از روی صرندلی بلند شرد و پشرت به او، دسرت پشرت کمر فرسرتاد و صراف 
ایستاد. امشب چه ها دیده و شنیده بودش را فقط دندان روی جگر گذاشتنش، 

 آرام کرده بود.
شد و  شت  ستش م شانش نمی داد. د سبزه بودنش، خیلی ن شد و  سرخ  امین 

 صدایش رگه دار:
س شتم و هم  سر نبوده. محتاج دو قواره _هم مادر دا سر، چیزی کم و ک ایه ی 

 زمین نیستم که بخواین تصدق سرتون بهم بدین.
همین که راضرری شرردین که کار کنم و روزی حالل ببرم سررر سررفره ی مادر و 

 خواهرم، بسه هفت پشتمه آقا.
 مک ی کرد و با درماندگی گفت:

سرررش اومد که با  _فقط یک کالم از مادرم بگین که قبل زاییدن من، چی به
 شکم پر و بچه ی خان؛ از این جا فراری شد؟

ستنطاقش  ساند و ا صالو نمی دید فعاًل  حرفی را به گوش مادرش بر آرش که 
 کند، برگشت و گفت:

 _هر چی تو سرته، نگه دار و همه رو از خاله ت ملوک بپرس.
رد. کامین سررش را پایین گرفت و به این اتصراالت و نسربت های فامیلی فکر 

 عمری تمام فکرش به حمایت از مادر و خواهرش گذشته بود.
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_زیاد بهش فکر کنی حالت بدتر از من می شه، االن نمی دونم به چشم برادرم 
 باید بهت نگاه کنم یا پسرعمه ی زنم!

سر امین باال آمد، با نگاهی خیره به چشمان پر نفوذ آرش؛ مهر تأیید این نسبت 
 را هم دید.
 نمی تونم االن چیزی بگم._آقا اصاًل 

 آرش در حال باز کردن دکمه ی باالی یقه ی پیراهنش، گفت:
 _دیگه خوش ندارم آقا صدام بزنی.

 امین دستی روی موهایش کشید و گفت:
 _سخته ترک عادت یه عمر.

 آرش به سمت در اتاق رفت و گفت:
 داری؟ن_تمرین کن که از پسش بر بیای، فقط االن باید بریم شهر. مشکلی که 

 امین نگاهش را به در دوخت و گفت:
 _نه آق... یعنی نه مادرم امشب تنها نیست.

 _خوبه پس اگه وسیله ای الزم داری، بردار و زودتر بیا بیرون.
امین هم پشررت سرررش رفت اما قبل از خروج شرران، صرردایش زد و با توقفش 

 گفت:
من رو جز اینی _اگه نمی گفتین آب از آب تکون نمی خورد و این وسط کسی 

 که هستم نمی دید.
ست نمی چرخه که بزرگ تر  جون بخوای درید نمی کنم آقا، تو دهنم جمله در

 از دهنمم باشه.
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آرش قوسرری به لب هایش داد و پیشررانی مرد غریب دیروز و برادر امروزش را 
 گرم بوسید و گفت:

 .یست_قِد ارزن حق داشته باشی بهت بر می گردونم، حق خوری تو ذات من ن
 دل امین برای مادری رفت که ندیده و امروز داستانش را شنیده بود.

سررختی های زنی تنها و سررتمدیده، چندین برابر اویی بود که اسررم مرد را یدک 
 می کشید.

سررلیمه و نسررترن به سررمت اتاق آرش رفتند اما با دیدن قامت بلند او کنار مرد 
 دیگری، قدم شان از حرکت ایستاد. سلیمه گفت:

شتنی  شافالله فردا برگ ست که حرف موند. ان  صلحتی ه _حتمًا حکمت و م
 شد، به گوشش می رسونیم.

 نسترن هم سری به ناچار تکان داد و رفتند.
امین پشررت فرمان نشررسررت و همایون خود را جمع و جور کرد تا بتواند کنار 

 حکیمه و ماه منیر جای بگیرد.
کردند. در طول مسیر پیش رو، با رساندن شان، مسیر را به سمت شهر عوض 

 تنها نگاه همایون بود که روی نیمرخ چهره ی دو برادر چرخ می خورد.
 _می شه از ته توی قیافه جفت تون یه هدایت خان مرحومی در آورد.

 سر آرش به عقب چرخید و نگاه امین از آینه به چشمان همایون خیره شد.
 شانه ای باال انداخت و عقب کشید:
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رو بخورین. گور بابای حرف من، اصاًل یکی شرقه و اون یکی غرب  _بیاین من
ولی جان مادرتون این مدلی نگاه نکنید که وسررط راه دسرررت به آب رفتن از 

 واجبات می شه!
دالرای از زمانی که قصه ی عمه ی جوانمرگ خود را شنیده بود، مدام به زندگی 

 خودش و روزگار سیاهی که در پیش داشت؛ فکر می کرد.
حتی لحظه ای نمی توانسررت قسرراوت ایراندخت را بفهمد و هنوز کوتاه آمدن 

 هدایت خان برایش غیرقابل درک بود.
صدای در  ست و پا می زد که  ضمش د سنگین و دیر ه همچنان درگیر تفکرات 

 و توأم با آن، صدای ملوک به گوشش خورد.
 _دالرای بیا عمه جان، شوهرت اومده.

ناشدنی از فکر در آمد و با سرعت خود را به پشت در دالرای با شوقی وصف 
 هال رساند.

 ملوک پشت دستش زد و گفت:
 _دختر آروم، االن یکی دیگه م تو جونت هست. مراعات اونم باید بکنی.

 دالرای با لبخندی عمیق و برق چشمانش گفت:
 _چشم عمه.

 هر سه مرد از جیپ پیاده شده و به خانه رفتند.
 امین، خود را به ملوک رساند و منتظر ماند.دالرای با دیدن 

 امین بعد از آرش و همایون و با گفتن یاالله وارد خانه شد.
ملوک به روی پسررر غریب مانده ی خواهرش آغوش باز کرد و امین با فشرراری 

 که آرش به کمرش وارد کرد، جلو رفت.
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د پرسیآرش هم به سمت دالرای رفت و دستش را گرفت. حالش را با لب زدن 
 و لبخند لب های دالرای، آرامش کرد.

ملوک کنار امین نشست و مش حسین هم مردانه سخنانی را به گوشش خواند 
 تا نگاهش به هدایت خان بد نباشد.

امین فقط گوش سررپرده اما کاسررره ی چشررمانش به خاطر مادر ندیده ی پر 
 رنجش، پر و خالی می شد.

دیگر رفت. عکس کهنه و قدیمی را  ملوک به زحمت از جا برخاست و به اتاقی
 از بقچه اش برداشت.

جوانی های خواهرش بدرالزمان که گونه های سرررخش پشررت همان سرریاه و 
 سفیدی تصویر هم مشخص بود.

 به جمع بازگشت و عکس را روی پای امین قرار داد.
 امین چشم شد و نگاهش برای لحظه ای از لبخند مادرش کنده نمی شد.

 .قطره اشکی چکید
آرش از وقتی رسرریده بود، سرررش را با فنجان چای گرم و نگاه گاه گدارش را به 

 همسرش پیشکش کرده بود.
 دالرای کنار گوش عمه اش حرفی زد و با تکان سرش، بلند شد.

شه ای قهوه را هم  شی شتن قهوه جوش، ظرف  شت و با بردا شپزخانه گذا پا به آ
 کنار دستش گذاشت.

که کسرری و چیز ها بود  که برای همسرررش مدت  نداده بود  جازه را  ی، این ا
 فنجانی قهوه دم کند.
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 مشغول کارش بود که دستی دورش ریشه داد و دالرای سر به عقب کشید.
 _دلی خانم یاد قهوه افتاده یا ه*و*س کرده؟

 دالرای لبخندی پر محبت به رویش پاشید و گفت:
چایی ن به  لب  یدم  ته برات درسرررت نکرده بودم، د یام_خیلی وق  زدی گفتم ب

 واست آماده کنم.
شید از به خاطر آوردن لحظات و روزهای زیبایی که میان  سرتی ک آرش آه پر ح

 شان گذشته بود، سرش را به سر دالرای چسباند:
 _بعد از قهوه ی دست تو، لب بهش نزدم.

 دالرای آرام و با مالحظه خندید، گفت:
ش شیده بهم می _روز اولی که گفتی تو درست کردی، از ذهنم گذ ت االن یه ک

 زنی.
 آرش چشم درشت کرد و قهوه ای نگاهش را به او دوخت:

 _دسِت بزنم کجا بود که تو بترسی؟
 دالرای نگاهش را از قهوه جوش گرفت و با شیطنت به شوهرش زل زد:

 _همون نگاهت اندازه ی ده تا سیلی جون داره.
بود، گونه ی دالرای را با آرش لبخند گرمی زد و بی توجه به آن چه پیش آمده 

 لبانش نوازش کرد و گفت:
 _نگاه من به همه اگه اون شکلی بوده، ولی به تو نبود. ندیدیش؟

 دالرای سرش را باال انداخت و آرش تنگ تر او را به آ*غ*و*ش گرفت.
 _االن که مجال نیست، تو آتیش بسوزون.
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باال آورد و تا آن  دالرای گاز را خاموش کرد و دست های حلقه شده ی آرش را
شد، تماس لب هایش گرمای رخوت انگیزی به دل آرش  ست خم  جا که توان

 سرازیر کرد.
 _برم فنجون بردارم و قهوه برای تو و آقا همایون بریزم. بقیه که دوست ندارن.

 آرش رهایش نکرد و گفت:
 _اون کوفت زیادشه بخوره، دستپخت زن من که دیگه جای خود داره.

 گزید و خود را از قید و بند دوست داشتنی اش رهایی بخشید.دالرای لب 
 به سمت دیگری رفت و دو فنجان به دست گرفت.

 _تو رو که می دونم، آقا همایون تلخ می خوره یا با شکر بیارم؟
آرش به جای پاسخ دادن به او، همایون را فرا خواند و در مقابل تعجب چشمان 

 دالرای؛ فقط لبخند کوتاهی زد.
 _چی شد؟ بچه ت فارغ شد به سالمتی که صدات رو روی سرت ول کردی؟

 آرش با گوشه ی ابرو، به قهوه جوش اشاره زد و گفت:
 _برو بریز و بخور.

همایون نگاه مشررکوکی به هر دویشررران کرد و لبخند روی لب دالرای، او را 
 متوجه کرد و سری برای آرش تکان داد:

تو دسررت تنها نمونی، اینه جواب محبتم.  _من کل زندگیم رو تعطیل کردم که
 پای دلم بشکنه که هی پشت سرت عین گاو راه می افته.

 آرش خود دست به کار شد و قهوه را در فنجان ها ریخت.
 همایون به دالرای چشمک پر خنده ای زد و گفت:
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_این هیبت خانی و کنار گاز وایسررتادنت، من رو که واسرره خوردن اون قهوه 
 هالک کرد.

 دفعه اول و آخری بود که دیدی._
 همایون هومی کرد و فنجان قهوه اش را به دست گرفت و رفت.

 آرش هم کنار دالرای سر پا ایستاد و دست پشت کمرش انداخت.
 _استراحت میزونه؟

دالرای سررری تکان داد و پلک روی هم گذاشررت. آرش قهوه اش را خورد و به 
 همراه دالرای از آشپزخانه خارج شدند.

شب بخیر مختصری رو به همه گفت و به همراه همسرش به اتاق تنهایی های 
 پر خاطره شان پا گذاشت.

نگاه خیره اش روی دالرای ماند اما خواسررتن چشررمانش را غالف کرد، نمی 
 توانست از ناگفته هایش بگوید.

 کنار هم نشستند و دالرای سؤالش را جدی اما با احتیاد از آرش پرسید:
 ا هر بار که می ری ده و بر می گردی، پریشونیت بیشتر می شه؟_آرش تو چر

 چی رو داری ازم پنهون می کنی که تا نوک زبونت میاد و پسش می زنی؟
آرش داغان تر از آن بود که حرفی به زبان آورد. پلک بسررت و سررر روی پای 
دالرای گذاشررت. سرررش را به تن زنش نزدیک کرد و حجم غصرره هایش را به 

 همسرش مهر کرد.وجود 
 _آرش؟

 صدایش آرام بود:
 _جان آرش؟
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 دالرای قلبش را از روی لباس میان پنجه گرفت و گفت:
 _قلبت تند می زنه، نمی گی چته؟

 حرف نمی زنی، محرمت نمی دونی؟
 آرش سرش را عقب برد و ب*و*س*ه ای روی ران پای دالرای زد.

 _بچه م چه طوره؟
 و گفت: دالرای دست میان موهای آرش کشید

 _خوبه الحمدلله.
 آرش از جا برخاست و پا به پای دالرای چسباند.

 دستش را در دست گرفت و پنجه اش را قفل انگشتانش کرد.
ست همه ی  سپردم د شد که بیام ولی اومدم. تو رو  ستم بیام، نمی  _نمی خوا

 اونایی که امین منن و قابل اعتماد.
 ا گرفت و پر بغض گفت:دالرای اشک راه گرفته از گوشه ی چشمش ر

 _مگه قراره چی به سرمون بیاد که ته دلم می لرزه از حرفات؟
سپری و دلم رو خون می  ستی پس چرا من رو به این و اون می  تو که خودت ه

 کنی؟
 نگاه آرش به نگاهش گره خورد. لب زد:

پای جفت تون می  باش، سررر قولم می مونم و جون  _مراقب خودت و بچه 
 ذارم.

 دم...اگر نبو
 دست دالرای روی دهانش نشست و بغضش در چشمانش شکست:
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 _تو نباشی، نمی خوام باشم. حرفی نزن که زبون به ناشکری خدا باز کنم.
 این همه سال تلخ گذشت و دو روزش با تو خوش بود.

 تلخش نکن آرش، دل َنُبر از من و بچه ت...
سلی های شمانش را به زالل ع ستاره باران چ دالرای پیوند می زد،  آرش مردانه 

 عشق میان شان به تبلور می نشست.
_دلی خانم عجب بی طاقت شدی، طاقت منم که بردی؛ فکر اون نصفه نفس 

 باش که داره روز به روز بزرگ تر می شه.
 دالرای میه بر هم سایید و سرش را به سینه ی آرش رساند:

سون من رو از نبودنت، طاقتی به دلم اگه مونده  سر محبت توئه که_نتر  صدقه 
 این جا اسیر یه کنج شدم ولی به چند روز یه بار دیدنت دلم خوشه.

 آرش با چشمانی نم دار به محرم دل و جانش، نگاه کرد و زمزمه کرد:
 _آرش فدای دل نازکت بشه، شرمنده ی تو و اون بچه م.

 اومدی تو زندگیم که خوش باشی ولی فقط بال سرت اومد.
 روی قلب آرش قرار داد و گفت: دالرای سرش را

 _بال که زندگی کردن با تو باشه، همه زندگیم بال بشه شکایتی ندارم.
 آرش سر روی سرش گذاشت و گفت:

 _تو که هیچ وقت شکایتی نداشتی دختر. دور سرت بگردم.
سته تر از آن بود که  شک دالرای خدا نکنه ای گفت و نگاهش را باال داد. دلش 

 رد همراه و پر محبت و مغرور بگذرد.بتواند از این م
سم  شنیدم می تر صه ی عمه بدرالزمان رو  شور می زنه آرش، از وقتی ق _دلم 

 که منم همون بال سرم بیاد.



wWw.Roman4u.iR  970 

 

 آرش اخمی مصلحتی کرد و چانه اش را در دست فشرد:
_تو دیگه اذیت نکن دلی، می گی اعتماد داری؛ پاش بمون. همه هسررتی م رو 

 لی از فردا که خبر نداریم.پای شما می ذارم، و
محض محکم کاری گفتم حواس شررون بهت باشررره ولی هیچ کس اندازه ی 

 خودم، حواسش بهت نیست.
 جان به لبان دلبرش داد و سرش را عقب کشید:

 _تو و بچه م تمام دارایی من از این زندگی شدین دلی... تمامش.
**** 

 _امیربهرام تا کی باید تن و بدن مون بلرزه؟
بهرام به نسررترن زل زد و آهی کشررید. نمی دانسررت پاسررخ سررؤاالتی را که امیر

 خودش هم جوابی برایشان نداشت.
 _نمی دونم، نه تا وقتی که آرش خود سر می ره تو دل آتیش و بال.

شروع به بازی کرد تا حواس دلش از  شاند و با او  سترن الیار را روی پاهایش ن ن
 بازی روزگار پرت شود:

 ا چی ازش برمیاد که اصرار داره هیچ کس ندونه؟_آخه دست تنه
امیربهرام شانه ای باال انداخت و موهای پسرکش را به هم ریخت و صدای نق 

 و ناله اش را در آورد.
 نسترن دست شوهرش را پس زد و گفت:

 _واسم خیلی عجیبه که نیلوفر عین خیالشم نیست که شوهرش اصاًل نیست.
 او انداخت و گفت: امیربهرام دست دور شانه های
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_اون آرش رو منی که مردم، ازش خوف دارم؛ دیگه چه برسرره یه به نیم وجب 
 بچه که هنوز ُمهر روی قباله ازدواج شون خشک نشده.

شود. امیربهرام اخمی به  سترن الیار را روی پا خواباند و دکمه ی پیراهنش را گ ن
 پسرش و نگاه خندانش کرد، غر زنان گفت:

نمی ترکی با این همه خوردن؟ پس چرا یه م قال به قدت و وزنت _بابا جان تو 
 اضافه نمی شه؟

شوهرش از  ست  شید تا د شانه هایش را به جلو ک سرش را برگرداند و  سترن  ن
 روی شانه اش بیفتد اما نشد و با طلبکاری گفت:

سنگین  شده پس چرا روز به روز  ضافه ن _چی کار به بچه م داری؟ اگه وزنش ا
 تر می شه؟

 امیربهرام نیشخندی زد و گفت:
_واال دو دقیقه افتخار نمی دی به باباش، چپ می ری؛ راسررت می ری، فقط 

 پسر دسته گلت! من خار رو تن این دسته گلم که نمی بینی م؟
نسترن جای دو شاخ از فرد حیرت روی سرش کم داشت که به لطف شوهرش 

 به داشتن آن هم نائل می شد.
سوس برایش  شیره ی سری به اف سرش از  سیراب کردن پ شغول  تکان داد و م

 جانش شد که امیربهرام با خنده گفت:
_کله واسررم تکون نده و بگو که دروغ می گم! از وقتی دایی رفته که منو پتک 

 یادت رفته.
نگاه نسترن پر کشید به محبت پدر و توجه همیشگی اش به این دو دختر، الیار 

 را روی شانه ی همسرش نشاند.را بیشتر به خود چسباند و سرش 
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 _رفتی تو فکر دایی؟
 نسترن آرام گفت:

_مگه می شرره تو فکرش نبود؟ پدر خوبی بود امیر، اون جوری رفتنش دلم رو 
به آتیش می کشررونه. بر مسررببش لعنت خدا بیاد که ما رو بی سررایه ی بابام 

 گذاشت.
 امیربهرام ب*و*س*ه ای روی سرش زد و گفت:

ی رو، بدی ندیدم ازش. اون پسرررخاله ی نمک به و*ر*و*م _خدا بیامرزه دای
سره ی ناالیق، نمک خورد و  ستینش می کنن. پ ست قانون میفته و چوب تو آ د

 نمکدون شکوند.
نسررترن سررری به تأیید سررخنان او تکان داد و الیار نیمه خوابالود را به دسررتش 

 سپرد.
 کار می کنن._این بچه رو نگهش دار، برم ببینم مامان و نیلوفر چی 

 همش دلم شور می زنه، خدا خودش بخیر کنه.
 امیربهرام سر پسرش را به سینه چسباند و الیار نیمه هوشیار، نق زد.

 روی گونه اش را بوسید و آرام گفت:
 _بخواب دیگه بچه، چه تکونی می خوری.

 نسترن به اتاق رسید و بازگشت. رو به او کرد و گفت:
از تنم بره، موندم اون موقع چه طور بزرگش می _بچه رو بهت بسررپرم و جون 

 کنی؟!
 امیربهرام اخم به پیشانی انداخت و صدایش را باالتر برد:
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_نسررترن امروز از اول صرربح زبونت رو بدشررگونی و بدیمنی می چرخه، برو 
 دیگه تا بچه ت رو نذاشتم این جا و یه فصل چوب نزدمت.

دست روی بینی گذاشت و  نسترن به حرصی که شوهرش می خورد، خندید و
 با اشاره ی ابروها به پسرش اشاره کرد. امیربهرام غرغر کرد:

 _کشتی من رو با این تحفه ت.
نسترن رفت و امیربهرام کودکش را بیشتر به آغوش فشرد. سرش را پایین کشید 

 و زمزمه وار گفت:
 _بزرگ مِرد امیربهرام و عصای دست پیری مون می شی ان شافالله.

شد. نگران از هنوز  شینی بلند  صدای ما سرش بود که  شغول گپ و گفت با پ م
 جا برخاست و با الیار، از اتاق خارج شد.

 خود را به در ورودی رساند و با احتیاد چفت در را باز کرد.
 _اومدی استقبال؟

 با شنیدن صدا و دیدن آرش، نفسش را به شدت بیرون پرتاب کرد و گفت:
و رفتی، از سایه ی این بچه م زهره م آب می شه.  _بس که ترسوندی و سپردی

سالم، چه عجب دل از شهر کندی، تو که اون جا تعقل خاطرت بیشتره؛ دست 
 زنتم بگیر و ببر که مسئولیتش با خودت باشه.

آرش با دست، در را بیشتر هل داد و او عقب کشید تا مسیر عبور برادرش باز تر 
 شود.

ن قرار داد و ملوک هم به همراه شرران وارد آرش دسررت پشررت شررانه ی پهن امی
 شد.

 _سالم پسر جان، بچه رو تو این گرما چرا آوردی بیرون؟
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امیربهرام جواب سالم ملوک را داد و با چشم دوختن به الیار که کاماًل چشمان 
بازش در اندر احواالت پدرش در گردش بود، سررری به نارضررایتی تکان داد و 

 گفت:
 ، بچه رو نمی شد تنها تو اتاق بذارم و بیام سر بکشم._خواب بود که اومدین

 اینم که منتظره یه تکون اضافه ست که چشم وا کنه.
 ملوک سر پر موی الیار را بوسید و گفت:

_ادا و اصرروار اوالد یا به خودت می ره یا به نزدیک تر دیگه ش. تو که بخوای 
ست. می مونه عموی بزرگ ست خدا شدنت د ش که بچه به بخوای دیگه بیدار 

 اون کشیده. ان شافالله خلق و خوی این بچه هم به همین عموش بکشه.
امیربهرام پسرش را از حالت خوابیده، به ایستا تغییر حالت داد و سرش را روی 

 شانه قرار داد.
 با دلخوری واضحی گفت:

 _حاال دیرتر از خواب بیدار می شم ولی خودم ِچِمه که پسرم به عموش بره؟
 به همراه امین جلوتر رفته بود، سر چرخاند و گفت: آرش که

_حاال تا صبح خروس خون فردا همون جا دم در وایستا به گله و شکایت. بچه 
تم یکی لنگه ی خودت می شرره، حاال یه خوابش به تو نکشرریده ولی بقیه ش 

 باهات مو نمی زنه.
 امیربهرام در کنار ملوک به راه افتاد و آرام تر گفت:

نم چون بچه اول خان بابا و مادرم بوده این همه به دلت شرریرینه یا _نمی دو
 قصه ی دیگه ای داره که خدات اون پسر شده.
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شده اش  شان بود، لب به هم دوخته  ملوک که دل نگران جبهه گیری های بعد
 را باز کرد و گفت:

_همه تون برام عزیزین، حاال اون چند سرررالی پیش تر ازتون اومده و بیشررتر 
 ش روزگار گذروندم.باها

امیربهرام ایسررتاد، در اتاق مادرش که آرش و امین وارد شررردند را بازتر کرد و 
 گفت:

 _این رو دیگه چرا آورده تو جمع خونواده؟
 ملوک حرفی نزد و با سری پایین انداخته وارد شد.

 امیربهرام هنوز داخل نشده بود که آرش گفت:
دا بزن. می خوام حرفم به گوش _قبل اومدنت، برو زن دایی و دختراشررم صرر

 همه بشینه که پس فردا که نبودم، دو تا اضافه روش نیاد و به بقیه نرسه.
 امیربهرام با چهره ی سؤالی عقب گرد کرد و آن ها را تنها گذاشت.

 ایراندخت که دیگر پسرش را به زور و به ندرت می دید، لب به شکوه باز کرد:
اتاق مادرت اومدی. گفتم زن می گیری و _حتمی کاری داری که پا شرردی تو 

 بیشتر از قبل سرت گرمش می شه ولی فراری شدی.
 نیم نگاهی به ملوک انداخت و طعنه زنان گفت:

 _دیگه ُکلفت خونه مونم می بری جای دیگه و ما ازش بی خبریم.
شانه ی ملوک انداخت و  ست دور  ست. د ش آرش از عمد میان ملوک و امین ن

 گفت:
مادر نیسرررت و غیر اون نمی _کم تر از  مادری نکرده پس کم از  خودت برام 

 بینمش.
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 تکلیف این اوضاع همین روزا مشخص می شه.
گاهی  کاری بود و  حال تمیز  که در  خت  ندا به حمیرا ا گاهی  زیر چشررمی ن

 دستش از حرکت می افتاد. پوزخندی روی لبش نقش بست، پر کنایه گفت:
سیدم که بتون ضافی این خونه باغ رو از این جا _به هر حال به جایی ر م موش ا

 پرت کنم بیرون و خیال همه آسوده تر بشه.
دستمال از میان دست حمیرا رهت شد اما به سرعت با خم شدن آن را برداشت 

 و به کارش ادامه داد اما آرش او را مخاطب قرار داد و گفت:
ست. پاک  شیدن نی ستمال ک خاک  کردن_االن که بحث خونوادگیه، نیازی به د

 نشسته شون رو بذار واسه یه وقت دیگه.
 حمیرا دست از کار کشید و به سمت شان چرخشی به بدنش داد.

 به ایراندخت نگاهی معذب انداخت و گفت:
 _خانم بفرماین مرخص می شم خان.

 ایراندخت با کج خلقی گفت:
_حرفی که خان زد، فرقی با حرف من نداشرررت که منتظر اجازه موندی. برو، 
 بعدم کلی وقت و فرصت هست که بیای و گرد و خاک وسایل اتاق تمیز کنی.

 سرش را به سمت امین برگرداند و این بار تیری سمت او پرتاب کرد:
_بحث خونواده اگه باشه پس این پسرم بهش نامحرمه. بفرستش بره تا حرف و 

 کلومت تموم شه.
صرار ملوک و حرف اجبار آرش پا به این  شان امین که به ا شته و همراه  جا گذا

 شده بود، آرام لب به سخن گشود:
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 _آقا امر بفرماین از خدمت مرخص می شم خانم.
آرش با همان جدیت به حمیرا زل زده بود که او دسررتپاچه از این زیر ذره بین 

 رفتن، سریع از اتاق خارج شد و در را بست.
 _حتمًا ربطی به حرف و بحث من داره که گفتم بمونه.

بهرام با وقفه ای همراه با آن سررره نفر از راه رسررید و هر کدام جایی برای امیر
 نشستن پیدا کردند.

 آرش با دیدن لبخند نیلوفر، تکانی به لب هایش داد و گفت:
 _چه طوری دختر جان؟

 نیلوفر خنده ای نخودی کرد و ایراندخت معترضانه گفت:
ر شوهرش رو نمی بینه _من اگه جاش بودم که دلم می پوسید. چند روز یک با

 ولی یک کلمه به زبون نمیاره.
 من جنس آدمیزاد رو می شناسم که این دسته گل رو واست لقمه گرفتم.

به خواهرزاده ی خلف  نه ای  نا به آرش داد و لبخند مهربا سررلیمه نگاهش را 
 شوهرش زد.

 نسترن کمی جابجا شد و بی مالحظه پرسید:
 _دالرای خوبه؟

 اما آرش پیشدستی کرد و آمرانه جوابش را داد:ایراندخت برآشفت 
ست و چه  سه جلد زنمه پس می دونم کجا شه، ولی هنوز تو  _خبرش با خود

 می کنه.
 _حرف از اون نزنید شگون نداره، زنش این جا نشسته.

 اعتراض ایراندخت که تمام شد، آرش با غم و جدیت کالمش؛ گفت:
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له سررت، با کدوم وجدان اونو _وقتی می دونسررتی بدرالزمان از شرروهرت حام
 آواره ش کردی؟

شد و ایراندخت  سید، قطع  شیدنی هم اگر بود و به گوش می ر صدای نفس ک
 خیره ی چشمان سرکش پسرش ماند.

ید و حالش را دگرگون می کرد،  نه می کشرر با که در وجودش ز با نفرتی  آرش 
 سؤال بعدی را پرسید و نفس مادرش بند آمد:

و گردش زنونه ت بودی و بچه ت می موند تو بغل زن _وقتی خودت فکر دوره 
بر و رو دار و شوهرت بهش سرکشی می کرد، چرا اون موقع شیرازه ی زندگیت 

 رو جمع نکردی که بعدش گ*ن*ا*ه مرگ کسی گردنت نمونه؟
سترن  سرش را از ن شنید، با عکس العملی عجیب پ شوکه از آن چه  امیربهرام 

 تکان می خورد؛ نشاند و گفت:جدا کرد و روی پایش که عصبی 
_تو هر دفعه یه چیزی می گی و می ری، اینا رو کی بغل گوشت خونده و َجری 

 کرده ت؟
 خان بابا کی وقت واسه دل و قلوه دادن پیدا کرد که ما ندیدیم؟

 آرش با همان لحن توبیخ گرایانه به برادرش زل زد و گفت:
ان تو نبودی که بخوای ِافاضات _وقتی نمی دونی گله ای ازت نیست اما اون زم

کنی. منم اندازه پسرت بودم که مادرم چشم بسته روی شکم پر یه زن و اون رو 
 فرستاده بره!

سرش به قدری چرخید که بتواند چهره  شد و  امیربهرام با دهانی باز به او خیره 
 ی وا رفته ی مادرش را ببیند:
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ال می شرره و مضررحکه ی مردم _مامان باز چه خبر بوده که االن دونه دونه برم
 می شیم؟ بابام فکر زن دیگه ای بوده؟ تو کجا فرستادیش؟

 سلیمه به نیلوفر گفت از اتاق برود اما آرش مانع شد و گفت:
 _بهتره بمونه زن دایی، این جا چیزی پس و پنهون از هم نداریم.

 تکلیف خیلی چیزا روشن می شه که همه بدونن بهتره.
ال گرفت و با لحنی غیرقابل باور از این باز شدن گذشته، ایراندخت سرش را با

 آن هم توسط پسرش؛ گفت:
_تکلیفی نیسررت که روشررن شرره، اتفاقای قدیم تو همون زمون مونده و حرفش 

 بهتره زده نشه.
آرش از جای برخاست و دست زیر بازوی ملوک انداخت، دندان به هم سایید 

 و نفس داغش را از بینی خارج کرد:
قراره بیشررتر بازش نکنم، بگو جواب این زن که خواهرش رو به کشررتن _اگه 

 دادی ولی بچه ت رو م ل تخم چشماش نگه داشت چیه؟
 تخت سینه اش زد و بلند تر گفت:

ستمال کوفتی  شرمش با هیچ د شونی من و عرق  _خجالت کارات مونده رو پی
 پاک نمی شه.

شد که نفهمیدی خواهر اون زنه بد شه جون تحقیقاتت کامل ن بخت داره یه گو
 می ده و پا گذاشت تو حریم خونه ت؟

ایراندخت با بیچارگی به دسررت پسرررش و بازوی ملوک میان پنجه اش چشررم 
 دوخت. نگاه تمام شان دو دو می زد.
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چشمان ملوک به تگرگ و باران رسیده بود اما دیگر نگاهش پر از نفرت نبود که 
 بکند. بخواهد تالفی زندگی خواهر جوانمرگش را

_صرردات چرا در نمیاد؟ مگه قربون صرردقه ی بچه هات نمی ری؟ مگه اون 
زمان مادر نبودی که باهاش بد کردی؟ خودت رو پرت می کردن بیرون، وقتی 

 بی کس بودی چه جوری سه تا به این هیکل و قد تحویل می دادی؟
ایراندخت لرز دسررت و نگاهش را نمی توانسررت پنهان کند، عصررا هم دیگر 

 یارایش نبود برای ایستادن و دفاع از خود و کارش پرداختن.
آرش بازوی ملوک را رها کرد و دسررت به کمر زد. امیربهرام فک منقبض شررده 

 اش را به کار انداخت و گفت:
 _مامان تو چه کردی؟

صدای نیمه بلندش، باعث شد نیلوفر در خود جمع شود و امین نگاهش را باال 
 ردد.بیاورد و به او خیره گ

نسررترن بازوی همسرررش را در دسررت گرفت اما امیربهرام م ل تیر از چله رها 
 شده بلند شد و گفت:

 _کی چه غلطی کرده که ما هر روز یه بدبختی سرمون میاد؟
 هر بار یکی اون گذشته ی کوفتی رو، رو می کنه و یه گند دیگه در میاد.

 دست باز کرد و رو به مادرش گفت:
یه باره هر چی تو دلت پنهون کردی بگو که دیگه مسخره  _همه جمعن، بشین و

 ی این و اون نشیم.
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دیگه به کی ظلم کردی که اگه فردا غریبه تو رومون اومد، بتونیم حرف بزنیم و 
 الل نمونیم؟

ایراندخت با خشررم عصررایش را روی زمین رها کرد و با تکیه به پشررتی پشررت 
 و گفت: سرش، ایستاد. به هر دو پسرش نگاهی انداخت

سراغ این  سی جواب پس بدم. برین  ست به ک _زندگیم رو نجات دادم، قرار نی
به روی  یت رو خورد و  هدا مه ی خونه ی  چه طور عمری لق زن و بپرسررین 

 خودش نیاورد که داره نمک ما رو می خوره.
می دونست نمی تونه تو این خونه راهی پیش ببره که ُاخت کرد و الل شد وگرنه 

بی عفتش دفاع می کرد که البته دفاع کردن نداشرت بی چشرم و  از حق خواهر
 رویی اون زن بی حیا!

 ملوک دستی روی صورت نم دارش کشید و گفت:
_اگه پا گذاشررتم تو این خونه و نمک خوردم، پاگیر شرردم و سرره تا پسرررتون رو 
ستگاران ببندم و  شم رو خوا شدم ولی عهد کردم چ شون پیر  بزرگ کردم. به پا

 ا رو بزرگ کنم.فقط این
ست روی  شد. آرش د شمش تار  صورت کبود امین پیش چ شم چرخاند و  چ

 شانه اش قرار داد و گفت:
 _آروم باش فشارت می ره باال.

ملوک رنجور و دلگیر به چهره ی پسر مهربانش نگاه دوخت و آرش سرش را به 
 سینه چسباند. پلک زد و گفت:

 اها شد؟_می دونی چرا موند؟ می فهمی چرا پاگیر م
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نگاهش به در بود و مخاطبش مادرش، همه به هم نگاه مختصررری انداختند و 
 آرش امین را صدا زد:

 _پاشو وایستا پسر.
ست. آرش  شت اما حیا هم کنارش بود که بی حرف از جا برخا ضب دا امین غ

 ملوک را از خود جدا کرد و با نیشخند گفت:
و دور از چشررم هدایت  _این همون بچه ایه که مادرش رو بی سررر و صرراحب

 خان فرستادی رفت!
 فکر حکمت و کار خدا نبودی نه؟

 ایراندخت یک باره روی زمین افتاد و امیربهرام به سویش پر کشید.
شردن پلک هایش روی هم، کنار  ستگی اش را با ف ست و تمام خ شم ب آرش چ

 گذاشت و به سمت مادرش رفت.
رام صررورتش را سررمت خود نگاه ایراندخت از امین کنده نمی شرررد، امیربه

 چرخاند و پرسید:
 _خوبی؟

 ایراندخت نجوا کنان گفت:
 _دروغه... اون ُمرد...

 آرش کنارش نشست و نبضش را در دست گرفت. آرام گفت:
 _یکی بره کیف من رو از اتاقم بیاره.

 ایراندخت مچ دست پسرش را گرفت و با چشمانی پر آب و غم گفت:
 _دروغه آرش؟
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 زد و طعم گس آن را به جان خرید: آرش لبخند تلخی
خار و  مد و  پایین نمی او یه  که سرررم امروز پیش بق بدی نمی کردی  کاش  _

 خفیف نمی شدم.
 سرش چرخید و به چهره ی امین زل زد و گفت:

شه عزیزکرده ش؟ یا نمی  ست از این بود که هدایت خان ولت کنه و اون ب _تر
 خواستی میراث خور اضافه شه؟

 ایراندخت را به کمک آرش باال کشید و روی تختش برد.امیربهرام، 
 راست ایستاد و به امین نگاه کرد. پوزخند و تلخندش با هم روی لبش نشست:
_خوبه که تو دهنی مون رو خوب خوردیم از خدا. ماشافالله گذاشته قد و قواره 
ش اون اندازه ای بشررره که اگه ما پسررش زدیمم به خیالش نیاد و زندگیش رو 

 یف کنه.رد
 امین نگاه و سر باال آورد، با خاطری رنجیده و دلی عمیقًا شکسته گفت:

_تا همین دیروز تموم فکر و ذکرم به مادر پیر و خواهرم بود. حاال می گن مادر 
 داشتم و سر زاییدن من رفته و جوونمرگ شده.

اگه من زیر دست و پاتون می بودم شاید مادرم زنده می موند. دست و شکمش 
مه ی خ مک خورده، لق نه تون ن مده تو خو گه او که اونم خواهرش ا الی بوده 

 دهنش رو با مادرم نصف کرده که من عمرم به دنیا باشه.
 قطره اشکی روی ته ریشش نشست و گفت:

_شررما اون لقمه ها رو حالل مادرم کنید که اون دنیاش گیر نباشرره، من تا زنده 
 ه گردنم نباشه.باشم غالم خانه زاد می مونم که منتی ب
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سترن بوسه ای گرم روی موهای  ست. ن ش سلیمه ن شم ملوک و  شکی به چ نم ا
 پسرش زد و بغضش از صدای غم گرفته ی این مرد را فرو برد.

به امین  گاهی  یده بود. زیرچشررمی ن لب برچ یده و  مادرش چسررب به  نیلوفر 
 انداخت و نگاهش روی غم صورتش نشست.

ضاع مادرش، سراغ کیفش برود اما  آرش برای چک کردن او ست خودش  خوا
 ایراندخت رهایش نکرد:

 _من هوو نمی خواستم، هدایت نباید بهش نزدیک می شد.
 آرش آهش را پر سوز از سینه بیرون فرستاد.

_جواب خدا رو چی می دی؟ اگه اون وسررط زندگیت اومده، گ*ن*ا*ه بچه 
 ش چی بوده که انداختیش بیرون؟

 آرام گفت:ایراندخت سکوت کرد و ملوک 
ستم  ستم بود و نمی تون _وقتی مادرش جون داد، من موندم و این بچه که رو د

 نگهش دارم.
شیری بود که بخوره نه من  سم به آرش بود که بزرگش کنم ولی این بچه نه  حوا

 می تونستم پیش خودم نگهش دارم.
 دست سردش روی ساعد دست امین نشست و گفت:

شوهری که بچه شون نمی شد. دل شون پسر _ناچار شدم بسپرمش به یه زن و 
شون  شم  شون یه دختر داد اما امین به چ سال ها بعد به ست و خدا  می خوا

 عزیز بود.
 همه در بهت و سکوت فرو رفته بودند.
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 آرش رو به امین گفت:
_مادرت رو واسه دوا و درمون شهر می فرستم. خواهرتم می تونه بیاد این جا، 

 زنه.هیچ کس حق نداره حرفی ب
 وقتی خونه ت این جاست، علتی نداره بری جای دیگه زندگی کنی.

 امین خواست مخالفتی کند که آرش گفت:
_حرف نشنوم، یه عمر محروم موندی؛ جبران نمی شه ولی از امروز همونی که 

 حقت هست رو دستت می گیری.
 _من فردا قراره دیدن کسی برم که تو این اوضاع زیادی دست داشته.

 ین جا کنارتونه که امیربهرام تنها نمونه.امین ا
حواس تون به ناموس این خونه باید باشرره، ممکنه جهانشرریر بخواد بیاد سررراغ 

 نیلوفر و من نباشم.
 _کجا می خوای بری آرش؟

 آرش لبش را به دندان گرفت و گفت:
_رد اونی رو که رعیت خونه م رو کشت زدم. رد اونی رو که باعث شد بچه م پا 

 ه جون بده رو گرفتم.نگرفت
باید جواب پس بده، خوش ندارم کسی دنبال سرم راه بیفته. شما چهارچشمی 

 این جا رو بپایین که غریبه وارد نشه.
 امیربهرام روبرویش ایستاد و با دلخوری آشکاری گفت:

_چرا همه کارا رو می خوای یکه و تنها انجام بدی؟ اگه طوریت بشرره تکلیف 
 زنت چی می شه؟

 که متوجه اشاره ی امیربهرام به نیلوفر شد، سر تکان داد و گفت:آرش 
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_زن من سالمته، کسی هست که اون رو دستش بسپرم. شما حواس تون به این 
 جمع باشه، من با خیال و فکر راحت می رم سروقتش.

 امیربهرام گفت:
 _کیه؟ میشناسیمش؟

 آرش تلخ گفت:
 _خیلی آشنا...

برای دیدن دوباره اش در این شرررایط به هم پیچیده دلتنگ دالرای بود اما راهی 
 نداشت.

باید به این قصرره ی پر غصرره خاتمه می داد و انتهایش به هر کجا که ختم می 
 شد، نقطه ی پایان را خودش می گذاشت.

عسررلی های دالرای را در ذهن و دل به تصررویر کشررید، نفسرری گرفت و با 
 چشمانش همه شان را به خدا سپرد...

 گمان؛بی یک روز
 شود.زند جایی و خورشید میسر می

 ام؛تا دوست داری
 تا دوست دارمت...

**** 
_آرش تو چرا حرف حسرراب تو کتت نمی ره؟ می گم بی خیال ماجرا شررو و 

 دست بکش از این آشوب.
 آرش سرش را روی فرمان گذاشت و گفت:
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 _همایون خیلی حرف می زنی، دهنت خشک نشد؟
 حواله اش کرد و گفت:همایون نگاه چپی 

به کار  یه دل سرریر آب می خورم ولی  قدم اون طرف تره، می رم  _خونه م دو 
 انداختن عقل تو االن واجب تره.

 آرش سکوت کرد و همایون با طمأنینه گفت:
شام زدی بیرون و اومدی  شبه، از اون خرابه ی  صفه  ساعت دو ن _دقیقًا االن 

ار دسررت از لجبازی بردار و گوش به حرف این جا؛ به دلم بد افتاده پسررر. یه ب
 بده.

آرش سرررش را عقب کشررید و به پشررتی صررندلی تکیه داد. پلک گشررود و سررر 
 چرخاند. آمده بود که امانتش را بسپارد و برود.

_یه کالم گفتم پی چی اومدم سررراغت، یه جوابم می خوام. حاال یا اون زبون 
 و.نیم م قالی رو کار بنداز یا کله ی هفت منی ر

 همایون با استیصال نگاهش کرد و گفت:
 _بگم حواسم بهش هست و نبود، رفاقتت رو ازم می ُبری؟

 آرش لحظه ای خیره به او ماند و زبان در دهان چرخاند:
_می دونم بگی هسررتی، تا تهش هسررتی ولی نمی خوام از سررر رفاقت و این 

 می خوام. مزخرفات پاش بمونی. فقط قول زبونی اونم واسه خیال و خاطرم
شد. آرام تر از قبل  صاف کرد، به جلو و خیابان خلوت خیره  همایون تنه اش را 

 گفت:
_آرش یه تنه می خوای بری جلوش وایستی که چی بشه؟ که اومدم حق خودم 

 و جد و آبادم رو با دست خالی از حلقومت بکشم بیرون؟
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 آرش لب باز کرد و گفت:
قانون نیست که اونم دست خودت  _مدرک هر چی دارم واسه انداختنش دست

 سپردم. این همه وقت دنبالش رفتم و کسی بو نبرد.
صباو دیگه م برنمیام و از کجا معلوم بازم خطری بیخ  سش برنیام، دو  االن از پ

 گوشم واسه خونواده م پیش نیاد؟
 سکوت کردم که گیرش بندازم، ولی همونم کم واسم اذیتی نداشت.

ست  صرف کند. باز همایون دیگر نمی دان صمیمش من چه بگوید که او را از ت
 هم تأکیدانه گفت:

 _حداقلش بذار منم باهات بیام که خواست ناغافل کاری بکنه، نتونه.
شت گردنش قرار داد و کمی به این  ست پ سر باال انداخت و نچی کرد. د آرش 

 سو و آن سو حرکتش داد. رگ های گردنش خشک شده بود.
 تم به جایی بند نباشه؟_تو باهام بیای که دس

سی نمونده که بخوام  سپرم و برم، دیگه ک ستت امانت ب اومدم زن و بچه م رو د
 اون رو امین بدونم.

همایون لب فرو بست و دستش را روی لبه ی پایین پنجره ی باز جیپ قرار داد. 
از زندگی اش زده بود که آرشرری را که در غربت تنها رهایش نکرده بود، تنها 

 نماند.
 _باشه...

همان جرقه و برق خوشررحالی اندکی که در کورسرروی زندگی اش با این تک 
 کلمه جان و قوت گرفت، برایش کافی بود.
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 _اگه عمری باشه جبران می کنم.
 همایون میان آن همه نگرانی و غم، لبخندی زد و گفت:

 _واسم زن بگیری دیگه باهات کاری ندارم و چیزی ازت نمی خوام.
 مایون را از نظر گذراند و گفت:آرش چهره ی ه

_واست سخته با دختری کنار بیای که عمرش میون خر و گاه و گوسفند و مرغ 
گذشررته. اونم آدمی نیسررت که خودش رو راحت به شررهر و برق پوشررالی اون 

 عادت بده.
 همایون لبخند جان گرفته روی لبانش از این زیرکی آرش را پنهان کرد و گفت:

لیقگی مِن خاک بر سررر هسررت که فکرم دنبال اون بچه _اون دیگه از بی سرر
ری داره که  سِ شه. تو بذارش پای خدا زدگی من که نمی دونم چه  شیده می  ک
دل از این دخترای شررهری بریدم و حواسررم دنبال اون بچه و زبون دو متریش 

 مونده.
 آرش حرفی را که تا نوک زبانش آمده بود، مزمزه کرد و گفت:

یون، از سررن و سررالش که بگذریم؛ میون یه گله آدم بزرگ _بچه ی دهاته هما
 شده و قد کشیده. به نظرت می تونه با شرایط تو کنار بیاد؟

 همایون دستی روی ران پایش زد و گفت:
_دیگه خودم رو نمی کشررم وقتی بگه نه و رو ترش کنه، اگه بخواد بچه داشررته 

ست و بالم خالیه و چیزی تو چنته ندارم که شه من د بخوام با اون دهنش رو  با
 ببندم که هوای بچه دار شدن از سرش بیفته.

_قبل این که بیام، به حکیمه سررپردم چشررم از دخترش نگیره. هر چی باشرره 
 ممکنه اون زن کفتار بو ببره که جالل دست تنها نبوده.
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 همایون نگاهی خاآ به آرش انداخت و گفت:
 قبله الل، سراغ اون دختِر برم؟_اگه مشکلی پیش اومد زبونم به هفت در و 

 آرش سری به تأیید تکان داد و گفت:
 _نمی دونم چرا، ولی بهش گفتم بهت اعتماد کنه.
 همایون با چشمانی شاکی لب به اعتراض باز کرد:

_زبونت آتیشررم می زنه ولی حرفات بیشررتر، نامرد من کی قدم کج سررمتش 
 برداشتم که شک داری؟

 آرش کج خندی زد و گفت:
 طر پرونده ت این هواست اخوی._ق

 و با دست ضخامتی ده سانتی را نشانش داد. همایون خندید و گفت:
 _نالوتی با ما به از این باش که با خلق جهانی.

 آرش چهره در هم کشید و دستش روی سوییچ نشست:
 _حاال گنده الت نشو، تا نظرم بیشتر در موردت عوض نشده.

 ه کارم برسم.دیگه َشِرت رو کم کن که برم ب
ست اما پای  ش ستگیره ی در ن ستش روی د همایون بچه پررویی بارش کرد و د

 رفتنش نبود.
 آرش ماشین را روشن کرد اما تعلل همایون از چشمش دور نماند.

 _سر چی دو دلی؟
 همایون لحظه ای برگشت و گفت:
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_مطمئنی من با مأمور بیام، واسه تو شر نمی شه؟ چون می ترسم آوردن شون 
بیشررتر دردسررر داشررته باشرره، از اون طرفم اگه اونا سررر و کله شررون پیدا بشرره، 

 خطرش واسه تو کمتره که بال مالیی سرت نیاد.
 آرش با اطمینان گفت:

_من خرده حسررابی با اون عوضرری ندارم ولی بعید نیسررت بخواد از شررر منم 
 راحت شه.

چند تا اگه چشررمش به مأموری چیزی بخوره شررراید غلط اضرررافه نکنه، هر 
 حاالشم کم غلط نکرده.

همایون ناچار لب فشرد و دست پیش برد. نگاه آرش روی دست همایون افتاد 
 و لبخندی مردانه به رویش زد:

 _وقتایی که آدمیزاد می شی، امیدم بهت بیشتر می شه.
شانه های  شید. لرزیدن  شید و تن آرش را به آغوش ک همایون خودش را جلو ک

 انداخت و با کف دست پشت کتفش ضربه ای زد:پهن آرش به خنده اش 
 _ِزر ِزرم رو شروع نکردم که داری می خندی.

 آرش از شدت خنده اش کم کرد و گفت:
 _یه دست زرم بزن که واسه مردونگیت بفرستمت اون سر دنیا!

 همایون از او جدا شد و با حال غریبی گفت:
صد تا جون داری ولی انقدری که دلم نمی خواد االن  صه _ ولت کنم و برم، غ

 ی رفتن زنی که دلم باهاش بود رو نخوردم.
 آرش چشم به تاریک و روشن خیابان دوخت و گفت:
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به دردت نمی خورد. االنم داره تو  چه الیق، اون زن از اولشررم  _خالیق هر 
 سگدونی زندگی می کنه.

همایون مات و مبهوت به او چشررم دوخت. بعد از رفتن همسرررش، حتی ثانیه 
 هم به فکر دنبال کردن عاقبتش نشده بود.ای 

_این مدلی نگاه نکن، الزم بود بدونم اونی که رفیق من رو قال گذاشت و رفت 
 دنبال یکی لنگه ی خودش؛ به کجا می رسه که با تو نرسید.

 همایون دستی روی صورت صافش کشید و گفت:
 شم رو هم_تو رو هیچ رقمه نمی شه شناخت آرش، برو که بتونی دو ساعتی چ

 بذاری چون بعید می دونم اول صبح در خونه اون بی پدر و مادر نباشی.
 آرش دستانش را به دور فرمان قفل کرد و گفت:

 _بنزینم سوخت، برو پایین.
 همایون دست روی بازویش نشاند و گفت:

_رفیق هوای خودت رو داشته باش. تا فردا که خودت بری سراغ زن و بچه ت، 
 من مواظب شونم.

شار آرامی به  ست و ف ش ست همایون ن ست آرش فرمان را رها کرد و روی د د
 انگشتانش داد و رهایش کرد.

همایون پیاده شرد و آرش بدون توقف و مکث، پایش را روی پدال گاز فشررد و 
سپرد که امانت دار تر از  سمان بلند کرد و او را به همانی  سر به آ رفت. همایون 

 او پیدا نمی کرد.
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سری پر از فکر به خانه رفت تا لباس جیپ که د شد، با  شب پنهان  ر تاریکی 
 پوشیده و سری به امانت او بزند.

**** 
سته بود و مدام افکار به  ش شین ن شد که نزدیک به خانه در ما ساعتی می  یک 

 هم ریخته اش را به سامان می رساند.
افسرروس و بی ریز و درشررت اتفاقات را در ذهنش مرور می کرد و دم به دم بر 

 خبری اش افزوده می شد.
با به یاد آوردن شب گذشته و ناغافل مچ حمیرا را گرفتن، لبخندی سرد و خسته 

 روی لبش حکاکی شد.
 نتوانسته بود کنجکاوی اش را پنهان کند و پشت در ایستاده بود.

به امین سپرده بود لحظه ای چشم از او بر ندارد و قدغن کرد کسی تا برگشتش 
عمارت خارج شررود و دیدن چهره ی از رنگ افتاده ی حمیرا، مطمئن ترش از 

 می کرد.
حتی کارگری را که از همان روزهای اول شررروع خرابکاری ها به او و رفتارش 
تاقکی زندانی کرد که خیالش از راپورت رسررراندن  شرررک برده بود را هم در ا

 راحت شود.
ست رو کردن را خودش باید انجام می داد، از ج شت د شد و در را پ یپ پیاده 

 سرش بست.
 با همان ژست پشت در رسید و کوبه ی در را زد.

 در به آرامی باز و نگاه دختری نوجوان روی چهره اش خیره ماند.



wWw.Roman4u.iR  994 

 

گاه  شاری که وارد کرد، ناخودآ ست و با ف ش ستش روی در ن بی تفاوت کف د
 دخترک عقب رفت اما کلمه ای بر زبان نیاورد.

ره، حتمًا بهش می رسرری که زبونت بند اومده و ادبت زیر _خیلی هوات رو دا
 پات مونده.

 در حال بررسی دختر بود که صدایی از پشت سر شنید:
_به خودت زحمت نده پسررر خان، اگه خیلی دلش بخواد باهات گرم بگیره؛ 

 نمی تونه واست با محبت فرش پهن کنه.
شه ی لبش با نفرت باال رفت و نگاهش از روی آن دخت شتگو سبزه رو بردا ه ر 

 شد. سر و تنش که چرخید، همان نگاه سبز و تلخ را به یاد آورد.
 _چرا نمی تونه؟ چون سیبیل تو رو چرب می کنه؟

 مرد سر باال انداخت و نیشخندش، خنجر به سینه ی آرش شد:
_اون بی چاره زبون حرف زدن نداره، یعنی داشررت یه روزی؛ ولی از وقتی کار 

 خت دیگه نیازی به زبونش نداشت و زحمتش رو کم کردم.بچه ی زنت رو سا
چهره ی آرش به آنی در هم رفت و سرش برگشت. نگین های خاموش و لرزش 
چانه اش را که فاکتور می گرفت، داغ از دست دادن کودکش در دلش بیداد می 

 کرد.
شمات  ست که با چ ست، اونم که عالمت رمز بلد نی سرزنش نی _حاال وقت 

 نشون بکشی.واسش خط و 
 رو به دخترک گفت:
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شیدنم پات رو  سه نفس ک شه، حتی وا شو تو اتاقت تا کارم تموم می  _برو گم
 بیرون نمی ذاری. برو تا روی سگم باال نیومده.

دختر نگاه آبدار و پر التماسررش را به آرش انداخت اما زبانی نداشررت که در 
 دهان بچرخد و حرفی به میان بیاورد.

 ج کن و برو. تنت میخاره واسه نوازش و کمربند؟_هری، سر خر رو ک
دخترک عقب عقب گامی نهاد و به چشم بر هم زدنی از پیش چشم شان غیب 

 شد.
 آرش با بیزاری رو برگرداند و گفت:

_همه رو این جوری سررراکت می کنی؟ بهادرم قرار بود حرفی بزنه که جونش 
 رو گرفتی و م له ش کردی ته باغ انداختی؟

 وی پهنای سبیلش کشید و گفت:مرد دست ر
شنوی و بری.  شی یک کالم ب شی، بعید می دونم اومده با سته می  سر پا خ _

 حداقل یه چایی مهمونم باش، بد نمی گذره.
 آرش آب دهانش را روی زمین انداخت و گفت:

_سررفره ی عالم و آدم به ک افت خونه ی تو می ارزه. نون خونه ت آجر می شرره 
 و*ر*و*م خوردی و همه رو با همون چشم می بینی.تو گلوم، خودت 

مرد از دو پله ی ِگلی پایین آمد و در دو قدمی آرش ایسررتاد. نگاه زخمی اش را 
 به او دوخت و گفت:

_پسررر هدایت، هیچ فرقی با خودش نداری. خوب نسررلی از خودش به جا 
سر بزرگش ادامه دار ست از طرف پ سلش قرار نی شد که ن شته. ولی حیف   گذا

 باشه.
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 تابی به سبیلش داد و ادامه ی سخن از پی گرفت:
_البته هنوز خیلی فرصررت بود که بچه ت از یه گندم برسرره به یه شررازده، ولی 
حقش نبود دنیا بیاد و جای کسرری رو غصررب کنه که عمری واسرره جای اون 

 بودن؛ به در و دیوار زده بود.
بندش، بیشرتر سرینه اش سروخت و نفسرش تنگ شرد از غم از دسرت رفتن دل
 سوخت از این که معصوم تر از همه بود اما عمرش به دنیا نبود.

قدری  که بچه ی آدم نشرررده بود، اون  _داری بهش فکر می کنی هنوزم؟ اون 
 سواد دارم که بدونم یه بند انگشتم نبوده وقتی جونش رفته.

آرش دسررت انداخت به یقه اش و رخ به رخ ایسررتاد. نفس داغش به چهره ی 
 ن مرد می خورد، سرش را پیش کشید و گفت:خندا

 _همون یه ذره جون و نفس رو گرفتی، به خیالت دیگه از نسل و پشت میفتم؟
 مرد چانه اش را خاراند و گفت:

_خبرش به گوشم رسیده که به مزاقت خوش اومده و دو تا دو تا زن می گیری. 
از چشررم ایران اون موقعی که بابات با دایه ی بچه ش رو هم ریخت و پنهون 

 عقدش کرد، انگار ارثش به تو رسیده که دلت به یکی قناعت نکرده.
آرش با شررردت رهایش کرد و مرد تعادلش را از دسرررت داد و روی پله ی اول 

 افتاد.
 دردی در کمرش پیچید و خود را عقب کشید.

شته باش  سری به معنای کاری ندا ست اما مرد  ش شانه ی آرش ن ستی روی  د
 ه زحمت روی پله ی اول نشست.تکان داد و ب
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 آرش سر چرخاند و پوزخندش عمیق تر شد، گفت:
سی بهت نمی  ست ک شدی و فکر کردی تا قیامت د _اومدی پیش بابات قایم 

 رسه بی شرف؟
جهانشرریر نگاهی پر از کینه و خالی از هر حس و پیوند خویشررراوندی به او 

 انداخت و گفت:
مًا _نیلوفر رو بردی تو کاخت پنهون کردی  که دسرررت من بهش نرسررره؟ حت
 سپردیش دست اون داداش بی عرضه ت!

 آرش کمی از او فاصله گرفت و گفت:
 _به تو سره، چشم به مال بقیه نداره و کیسه واسه جیب داییش ندوخته.

 جهانشیر با اخم به پدرش نگاهی انداخت و گفت:
تی و داش _حقم بود، جون کندم واسه زمیناش. تو چرا آتیش گرفتی؟ نکنه سهم

 خبر نداشتم؟
 آرش  که خشمش زبانه می کشید، غرید:

_واسرره دخترش قدم پیش گذاشررتی و دلت رو دار و ندارش بود؟ نون این رو 
 خوردی که شدی یه غربتی؟

 پدر جهانشیر لبخندی زد و سرخوشانه گفت:
ست ننه  شون بزنه. اگه تا آخر عمرش ورد شش خوندم که با یه تیر دو ن _تو گو

 د، چیزی ازش در نمیومد.ش می مون
 آرش سر چرخاند و با نیشخندی جگر سوز گفت:

_که خداروشکر دستش موند تو پوست گردو و فعاًل  واسه کشتن داییش تحت 
 تعقیبه.
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 مرد گره به ابرو انداخت و گفت:
 _عقلش دیر به کار میفته، بهش گفتم واسه خاطر یه دختر خریت نکن.

 ناراضی گفت:جهانشیر روبروی پدرش ایستاد و 
_من نیلوفر رو می خوام حتی حاال که تو خونه ی اینا قایمش کردن. قولش رو 

 خودت بهم دادی.
پدرش دست روی شانه ی پسرش گذاشت. سکوتش را فقط آرش می توانست 
شت، لحظه  شت همی که دا شیر و حماقت های پ سیر کند. دلش برای جهان تف

 ای سوخت.
 _هنوزم سر حرفم هستم.

 را باال برد و گفت: آرش صدایش
 _چه جوری سر حرفت هستی؟ بهش نگفتی نه؟

 نگاه غضبناکش به آرش افتاد و پسرش با تردید به سمت آرش چرخید:
 _اومدی حرف از چی بزنی؟

بچه ت رفت چون باید می رفت، خوش نداشتم هدایت نسل پشت نسل بیاره 
 و من همه عمرم بسوزه که چشم زنم رو شوهر خواهرش بود...!

سرش مدام  صورت مرد و پ شمانش روی  شم درشت کرد و مردمک چ آرش چ
 در گردش بود.

 باورش نمی شد این مرد زخمی زنش باشد و تمام بالها را سرشان بیاورد.
 _مزخرف نگو که حواس پسرت رو پرت کنی.

 مرد ازکنار پسرش رد شد و نزدیک تر به آرش ایستاد:
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ست. هد ستنی بود ولی قدر ندون ایت رو می دید رنگ به رنگ می _توران خوا
 شد ولی با منی که شوهرش بودم، صد پشت غریبه بود.

 دستش را سمت پسرش دراز کردو گفت:
شد ولی خرابی قبلش دیگه از  شت به اهل  سر رو که خدا تو دامنش گذا _این پ

 من، اونی رو نساخت که عمری خاطرش رو می خواستم.
چشم اومد، همه تا کمر واسش دوال  روز به روز دستم تنگ تر شد و هدایت تو

 راست می شدن و من لولو سر خرمن بودم.
 جهانشیر به سمت پدرش رفت و گفت:

_مامان به بابای اینا چشم داشته؟ واسه همین وِل مون کردی و رفتی سراغ قمار 
 کردن و قرض باال آوردن؟

 ته گفت:نگاه منتظر دو مرد جوان چهره اش را می کاوید، با ابروهای باال رف
_وقتی پا پیش گذاشررتم که هدایت و ایران سررر زندگی شررون بودن. خبر از دل 

 مادرت نداشتم و گه زدم به هیکل خودم و زندگیم که صدام در نیومد.
 رو به آرش گفت:

_همین دایی نسررناس که سررنگش رو به سررینه ت می زنی، کم حرف بارم نمی 
بود که مجیز اونو می گفت و کرد. بده بستون اون با هدایت نمی دونم سر چی 

 من به چشمش نمی اومدم.
 آرش به زمین خیره شد، از دل خاله اش دیگر خبر نداشت.

 _من نیلوفر رو می خوام آرش.
آرش با نگاهی تیز و تند، پیشررانی جمع کرد و ابروانش به هم نزدیک تر شررد. 

 بود.نگاهش به شوهر خاله ای رسید که با فکی منقبض به آن دو زل زده 



wWw.Roman4u.iR  1000 

 

_تا وقتی زنده ای و نفسررت به راهه، پشررت گوشررت رو دیدی اون دختر رو هم 
می بینی. بهتره واسرره علتش هم اول به دسررتای خودت چشررم بدوزی که خون 
سته، بعدش بری یقه بابات رو بگیری که تو رو کرده چوب دو  ش داییت روش ن

 سر سوخت!
 به جانش نشست.جهانشیر به دستانش خیره شد و لرز همان روز و لحظه 

 با عصبانیت سرش را باال گرفت و گفت:
_این همه وقت مریض بود و همه کاراش رو دونه به دونه واسررش انجام دادم 

 ولی وقت عمل که رسید، گفت قول دخترم رو به یکی دیگه دادم.
 با دست به سینه اش اشاره کرد و گفت:

سش فروختم که _کی بهتر از من؟ کم حمالی کردم؟ کم خرمن گندم و جو و ا
 آخرش سنگ رو یخم کنه و بگه تو به درد شوهری دخترم نمی خوری؟

آرش به سمتش رفت و دست روی قفسه ی سینه اش قرار داد. صدایش را پایین 
 کشید و گفت:

 _الیق اگه بودی بازم قرار نبود اون دختر نصیب زندگیت بشه.
 جهانشیر با همان عتاب دست آرش را پس زد و گفت:

 اون دختر رو من از دایی خواستگاری کردم و قولش رو گرفتم._چون 
خشررکش زد، هاج و واج به او نگاه می کرد و مردمک چشررمانش به لرز افتاده 

 بود.
سمت  شیر به  سرش را دید، قدمی به طرفش رفت اما جهان پدرش که حال بد پ

 آرش یورش برد و با هم روی زمین پرت شدند.
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شم شتی، بیخود چ ستی  _تو که زن دا شتی. اگه اون رو می خوا به اون بچه دا
 چرا رفتی زن غربتی گرفتی واسه خودت؟

به کناری پرت کرد و چندین نفس عمیق  مام توان او را از روی خود  با ت آرش 
 کشید. صدایش بلند شد:

بابات بهت نگفته دیگه دخترداییت زن من  _نمی دونی که االن تو عقد منه؟ 
سر جان، سر رفتی تو  شده؟ بدجور باختی پ باباتم زیر پات رو خالی کرده و با 

 ک افت!
جهانشرریر که بر اثر ضرررب دسررت آرش، با کمر به زمین خورد؛ با شررنیدن 

 جمالت آرش، دست به زمین گرفت تا مجدد سقود نکند.
شاید که نه، قطعًا گوش هایش اشتباه شنیده بود! نیلوفری که مدام در سرش می 

 می آورد، زن آرش شده بود؟!چرخید و دلش را به رقص در 
 _جفنگ نگو آرش!

آرش دست روی زانویش گذاشت و بلند شد. با چشم اشاره ای به پدرش زد و 
 گفت:

شتش قایم  ستاده و خودش پ شیر فر سرش رو تو دهن  _از خودش بپرس که پ
سه تالفی  سوار هم کرده وا شه  سی نفهمه هیچ وقت نمرده و فقط نق شده که ک

 دل زنش با خودش!کردن عقده ی نبودن 
 جهانشیر به پدرش زل زد، چیزی از پشیمانی در چشمانش دیده نمی شد.

 با تحیر زل زد و گفت:
 _تو خبر داشتی که زنش شده؟

 پدرش نگاه خیره اش را از آرش گرفت و به پسرش گفت:
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 _گفتنش جز این که َجری َتِرت می کرد، فایده ی دیگه ای داشت؟
خود را به اتاقی رسرراند که تمام مدت در آن  جهانشرریر به سرررعت بلند شررد و

 پنهان شده بود.
 هفت تیرش را برداشت و از در خارج شد.

 رو به پدرش ایستاد و سر اسلحه را به سمتش گرفت:
 _یا بگو دروغه یا توأم می ری سینه قبرستون و پیش داییم!

 _دست از بچه بازی بردار و احمق نباش جهان.
نزدیک شررد و با حرکتی ناگهانی، یقه اش را کشررید و آرش از پشررت سررر به او 

 تعادلش را بر هم زد.
 _رو بابات اسلحه نکش.

جهانشیر غرید و او را پس زد اما آرش رهایش نکرد و هر دو به جان هم افتادند 
 که صدای شلیک تیر، جنگ بین شان را متوقف کرد.

ستان هر دو پایین افتاد و نگاه پر حرف آرش به پدر جهان سد ت شیر افتاد که د
شته تر می  سفید رنگش را آغ سرخی خون لباس  سبانده و  سینه اش چ روی 

 کرد.
به دست سنگینش خیره شد و اسلحه ی میان آن، باعث شد سرش را باال بگیرد 

 و به جهانشیر که فرقی با مرده نداشت؛ چشم بدوزد.
 جهانشیر دستش را به شلوارش کشید و به خیال خود تمیزش کرد.

هایش که رو به عقب رفتند، آرش بی حواس اسررلحه را رها کرد و به دنبال  قدم
 او رفت.
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**** 
 همایون تمام سوراخ سنبه های خانه را خود گشت اما اثری از آرش ندید.

 کف دستش را روی سرش فشرد و گفت:
 _کجایی تو؟ من چه جوابی به زن بدبختت بدم؟!

 مأموری به او نزدیک شد و گفت:
پیداسررت که با همین هفت تیر کشررته شررده، فعاًل تحت تعقیبه تا _از شررواهد 

 پیداش بشه و پرونده جریان بیفته.
 همایون برگشت و گفت:

سروقت این  شماها که بیارم تون  _بابا می گم اون خودش من رو فرستاد دنبال 
 آشغال، حاال خودش شد قاتل زنجیره ای؟

 مأمور گفت:
افتاده و اون مرد تنها اسررمی که رو لبش _هر چی، االن این هفت تیر این جا 

 اومد؛ آرش بود. مگه اسم خان و رفیقت همین نبود؟
 راهش را کشید و رفت. همایون با تنفر نگاهش کرد و گفت:

 _من یاسین می خونم ولی تو از صد تا خرم خر تری مردک خرفت!
**** 

 _آقای دکتر زن من طوریش نیست؟ قلبش خوب کار می کنه؟
شته تر از آن بود که تمام حواسش را جمع این پیرمرد کند که مدام همایون سرگ

 دور و بر همسرش می چرخید.
نگاه خسته از بی خوابی این چند روزش را به نگرانی مردمک های او دوخت و 

 گفت:
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_از قلب منم بهتر کار می کنه پدر جان، دارو الزم نبود واسش بنویسم ولی اگه 
 بیمارستان معرفیش کنم تا خیالت راحت شه. باز دردی حس کرد؛ بیارش که

پیرمرد زمزمه ای کرد و با دستمالی یزدی گوشه ی چشمش را پاک کرد. دستش 
 را روی دست همایون گذاشت و گفت:

سر، دوره گشتم ولی هیچ کس جواب درست درمون  _خیر از جوونیت ببینی پ
 کنن.بهم نداد. از ده اومدم و بقیه ماها رو داخل آدم حساب نمی 

 همایون به اجبار لبخندی روی لب نشاند و گفت:
 _اونا خودشون آدم نیستن که بقیه رو هم آدم ببینن، برو پدر جان به سالمت.

سرش رفت و زیر بازویش را گرفت. کمک کرد گالش را به  سراغ هم پیرمرد به 
 پا کند و از اتاق معاینه خارج شدند.

 لحظه ی آخر، پیرزن رو برگرداند و گفت:
_حاال دهاتی هم که باشرریم ولی دعامون پیش خدا بی جواب نمی مونه. هر 

 چی می خوای خدا بهت بهترش رو بده.
همایون دسررت در جیب های روپوش سررفیدش فرو برد و کمی به لبش انحنا 
داد. ته دلش که می دانسررت چه مرگش اسررت، خدا همان آرش را دو دسررتی 

 چه کند؟ تحویلش می داد؛ دیگر بهترش را می خواست
شروع به باز کردن  شته بود.  شب هم گذ ساعت انداخت، از هفت  نگاهی به 

 دکمه های روپوش کرد و به سمت اتاق رفت.
 به اطرافش نگاهی انداخت و وسایلش را چک کرد تا چیزی جا نمانده باشد.
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شد. هوا دم کرده بود و نفس  کلید را در قفل چرخاند و از جوی کنار مطبش رد 
 ا سختی بود.کشیدن هم ب

 به محل پارک ماشین رسید و سوییچ را از جیب شلوارش بیرون کشید.
پشت فرمان نشست و به راه افتاد. باید سری به دالرای می زد، دو ساعتی فقط 
به سررؤال و جوابش گذشررته بود اما تیر پیکان سررمت آرش بود و او را متهم می 

 دانستند. جیپ را هم توقیف کرده بودند.
شمک شن کرد و فرمان را پیچاند اما درست لحظه ی  چراغ چ شین را رو زن ما

 آخر متوجه ماشین سیاه رنگی شد که به دنبال او حرکت می کرد.
سررعی کرد چندان توجه نکند اما این تعقیب و گریز از آن افسررر پرونده بعید 

 نبود. با کمی بیهوده چرخیدن از تعقیب شدنش مطمئن شد و غرید:
 دنبال همایون افتادن از سرت بیفته مرتیکه ُجُلنبر! _چنان بسوزونمت که

ساند. واردش  ستش ر شیه ی خیابان توقف کرد و خود را به داروخانه ی دو حا
 شد و نامحسوس چشم چرخاند تا موقعیت ماشین را ببیند.

کمی آن طرف تر از داروخانه پارک کرده بود و دو جفت چشررم در حال رصررد 
شررت پیشررخوان رفت. به اتاقک داروها رفت و کردن بودند. نیشررخندی زد و پ

 کسی مخاطب قرارش داد:
 _تو کجا، این جا کجا نامرد روزگار؟

همایون برگشت و با دیدن مسعود، نیشش تا بناگوش باز شد و به سمتش قدمی 
 برداشت. دست در دستش گذاشت و گفت:

 _سالم نامرد تر از خودم، اومدم یه کم خجالتت بدم.
 سینه اش زد و خنده کنان فاصله گرفت و گفت:مسعود مشتی روی 
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سراغت رو از بچه ها می گیرم.  شه  _تف تو روت بیاد دکتر قالبی، من که همی
 تو یهو غیب شدی و دیگه مهمونی بیا نبودی.

 همایون دستی روی سبیل و چانه اش کشید و گفت:
سه مهمونی اومد شه وا سوده ب شه که فکرم آ و  ن_گرفتارم رفیق، باید اون حل 

 خوش گذروندن.
مسررعود عینکش را پایین تر کشررید و از باالی آن، به همایون زل زد. لبانش به 

 سمتی حرکت کردند و با چشمکی ریز گفت:
 _نکنه داری قاطی مرغ و خروس ها می شی که صدات در نمیاد بی شرف؟

 همایون چهره در هم برد و گفت:
مؤنث ختم می شه. خیالت _جان مادرت خفه شو، تمام فکر و ذکرت به جنس 

 راحت، تا یکی رو با تو بدبخت نکنم خودم دنبال همچین خبطی نمی رم.
شد. با  شغول خواندنش  ست گرفت و م سخه ی بیمار جدید را در د سعود ن م

 همان وضعیت، دوستش را هم بی جواب نگذاشت:
که در که بتونم زن بگیرم. خودت  باال برم  نده از دیوار مردم  که فقط مو  _من 
جریانی، تا اون نامزدی که از سررر خریت و بچگی قبولش کردم؛ به هم نخوره، 

 هیچ کس بهم زن نمی ده.
 همایون با یادآوری داستان نامزدی اجباری مسعود، لبخندی زد و گفت:

_خب همون رو بخواه و کار رو تموم کن. دنبال چی می گردی که تو اون دختر 
 نیست؟
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و به دسررت جوانی داد تا تحویل مشررتری  مسررعود داروها را در سرربدی ریخت
 دهد. خودکار را در جیب باالیی روپوشش قرار داد و رو به همایون گفت:

ید دور  با ما  یاد. از این جور آد مه، همینش رو مغزم می ره و م مه چی تمو _ه
 شد، زیادی کامله واسه من.

 همایون دستش را در هوا تکان داد و گفت:
ر نمی دونی. ما دنبال یه نصفه کاملشیم و هنوز _خاک بر اون سرت کنن که قد

به جایی نرسرریدیم، تو خوبش رو داری و ناله می زنی واسرره گرفتن یه مشررکل 
 دارش؟!

سه ی داروها به حرکت افتاد.  سخه ی دوم را تحویل گرفت و میان قف سعود ن م
همایون شررانه اش را به گوشرره ی یک قفسرره ی فلزی چسررباند و پا روی پا 

 عود گفت:انداخت. مس
_اون قدری کامل هست که می ترسم بعد از عروسی بفهمم ِجلد شکالته، نه 

 خود شکالت!
همایون سررکوت کرد، نصرریحتی نداشررت که خود در انتخاب؛ همین خبط را 

 کرده بود.
 _حاال بگذریم از این حرفا، چی شد راه گم کردی و سمت ما اومدی؟

 همایون چانه اش را خاراند و گفت:
 ن ماشین بنز خوش دستت رو امانت بگیرم و برم._اومدم او

مسعود ابرویی باال انداخت و سبد بعدی را در دست گرفت. با چهره ای متفکر 
 به همایون خیره شد و گفت:

 _تو که تو این وادی نبودی، وگرنه وسع جیبت بیشتر از منه.
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و با همایون که عالقه ای به باز کردن ماجرا نداشررت، شررانه ای باال انداخت 
 نزدیک شدن به او؛ گفت:

_واسه چند ساعت می خوام با مال مردم پز بدم، آخر شب در خونه تون دستت 
 می رسونمش.

سی بری خونه،  شی با تاک ستت می دم که مجبور ن شین خودم رو د سوییچ ما
 بیرون پارک کردم.

مسررعود نیم نگاهی به همایون کرد و روپوشررش را باال زد. دسرررت در جیب 
 د و سوییچ را خارج کرد.شلوارش کر

 رو به او گرفت و گفت:
 _قانع نکردی ولی بیا داداش، هر وقت خواستی برگردون؛ عجله ای نیست.

 همایون سوییچ را گرفت و از ماشین خود را سمت او دراز کرد، گفت:
شه و دیگه باید خودت بیای ازم به زور  سرم نمی  _تعارف نزن که من این چیزا 

 بگیریش.
ی خوای بدونی خانم کاملت چقدر کامله، با ماشین من برو سراغش ولی اگه م

 و یه دور بچرخون.
شه ببینی تا کجا کامله، ولی اگه دیدی خوبه این  شخص می  دیگه احواالتش م
ضه تر از خودت بیاد و قرش بزنه؛ چون  ست نکن که یکی بی عر ست د همه د

 اون وقت تا فیها خالدونت می سوزه.
شخوان رفت ست به کمر به  به طرف پی سعود د ستش را در هوا تکان داد، م و د

 رفتنش زل زد و ذهنش سمت پری رفت.
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پیشررنهاد چندان بدی هم نبود، نگاهی به سررراعت مچی اش انداخت و یک 
 ساعتی را زودتر می رفت.

به سمت تلفن روی پیشخوان رفت و با اشاره ی پسرک، نسخه ی بعدی را هم 
 میان گوش و گردنش نگه داشت.تحویل گرفت اما گوشی تلفن را 

همایون به در ورودی رسید و به دنبال ماشین سیاه رنگ، به همان سمت چشم 
دوخت. از جایش تکان نخورده بود، ناچار بازگشرررت و رو به مسررعودی که 

 مشغول حرف زدن با تلفن بود؛ با اشاره روپوش سفیدی خواست.
ن همایون، به تأسفش مسعود چشم درشت کرد و دندان های ردیف و لب خندا

 افزود. مکالمه اش را کوتاه کرد و گفت:
_خبر مرگت داشررتم مخ نامزد جان رو می زدم، روپوش واسرره چی می خوای 

 دیگه؟ اندازه ی فیل روپوش نداریم.
همایون خندید و خفه شررویی ن ارش کرد. مسررعود با روپوشرری در دسررت به 

 سمتش رفت و گفت:
ست آو ستمی رو وا ست؛ _روپوش دکتر ر ردم، فردا بیاد و ببینه جا تره و بچه نی

 آدرس تو رو می دم که فحشش مستقیم تو روی خودت بشینه.
 همایون با شنیدن نام استادش، چشم ریز کرد و گفت:

_اون به گور پدر جدش خندیده که بخواد حرف بار من کنه. ِخَفت پوشرریدن 
خونه آتیشررش می این لباس رو مجبورم به جون بخرم وگرنه همین گوشرره دارو

 زدم.
مسررعود پقی زد زیر خنده و نگاه همه را متوجه خودشررران کرد. دسرررت روی 

 دهانش قرار داد و از میان البالی فواصل انگشتانش، گفت:
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 _پدرکشتگی تو، با این دکتر بدبخت رو هیچ کس نفهمید.
 همایون تلخندی زد و گفت:

 _قصه ش درازه، ولی گفتن نداره. فعاًل رفیق.
ود جدا شررد و روپوش را به تن کشررید. هوا دیگر تاریک شررده بود و از مسررع

 تشخیص او کمی سخت می شد.
با سری پایین افتاده و دستی که روی موهایش کشید، از در داروخانه خارج شد 

 و به طرف ماشین مسعود به راه افتاد.
به سرعت در را باز کرد و پشت فرمان نشست. نفسی کشید و سرش را به پشتی 

دلی تکیه داد. همیشرره هم نمی توانسررت به این شررکل از دسررت مأموران صررن
 دولت فرار کند. با خود زمزمه ای کرد:

 _کجایی تو آخه؟!
شین را به راه انداخت. روپوش را با کمی باال  شرد و ما لب هایش را روی هم ف

 رفتن و تکان خوردن، از تن کند و روی صندلی کنار انداخت.
 سریع پیاده شد و در ماشین را قفل کرد. با رسیدن به در منزل،

دسرت روی زنگ در گذاشرت، پایش را عصربی تکان می داد و روی زمین می 
 کشید.

انتظارش کمی به طول انجامید تا این که باألخره در باز شرررد و چهره ی مش 
 حسین پیش رویش پدیدار شد.

 _سالم مشتی.
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جواب داد و به داخل مش حسررین الی در را کامل باز کرد و با رویی گشرراده 
 خانه دعوتش کرد.

سکوتش زیادی عجیب و  شت اما  سین قدم بر می دا همایون پا به پای مش ح
 سنگین بود که او هم به حرف آمد:

 _چیه پسر جان؟ فکرت مشغوله.
شت  شید و پ ست روی موهایش ک ستاد و با کف هر دو د همایون از حرکت ای

 گردن قفل شان کرد:
 تی._آرش گم و گور شده مش

 مش حسین با تردید سر باال آورد و به چشمان نگران همایون میخ شد:
 _آخر سر رفت کار خودش رو کرد؟ بی صالو و مشورت؟

 همایون دستانش را رها کرد و شاکی گفت:
 _التماسش کردم نره ولی میخم میخ نبود که نرفت تو سنگ!

شده بالی جون خودش، طرف  سلحه منم گفت با مأمور برم ولی االن  مرده و ا
 هم پیدا کردن.

از اون بدترش اینه که طرف قبل این که سقط شه، اسم آرش رو به زبون آورده و 
 جون داده!

 حاال همه علیه خودش شدن و اونم معلوم نیست کجاست.
شمان  سمت در ورودی چرخاند. چ سرش را  سین الاله االالله گفت و  مش ح

 هم مشهود نباشد.منتظر دالرای چیزی نبود که از پشت پرده 
_این دختر گوشش به صدای در خونه ست، تا زنگ می خوره پشت در و پنجره 

 چشم می چرخونه شوهرش رو ببینه.
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 توجه همایون هم به آن سمت جلب شد و پرده افتاد. با افسوس گفت:
_نمی دونم نگران خودش باشررم یا زنش، کاش گوش به حرفش نداده بودم و 

 باهاش می رفتم.
 به راهش ادامه داد و گفت: مش حسین

 _اون پسر گوش به حرف نمی ده، بریم تو تا ببینیم چه می شه کرد.
شم  شته از افکار نگران کننده، چ سری انبا همایون هم به دنبالش راه افتاد و با 

 بست و پلک روی هم فشرد اما از سرش نمی رفتند.
 _سالم آقا همایون.

د دالرای، بیشررتر به هم ریخت اما سرررش به سرررعت باال آمد و با دیدن لبخن
 باالجبار گوشه ی لبش باال رفت و جوابش را داد.

 دالرای کنار کشید اما آهسته پرسید:
 _آرش خوبه؟

همایون متوقف شررد اما دسررت مش حسررین پشررت کمرش نشررسررت و او 
 پاسخگوی دل دالرای شد:

 _دختر بذار مهمون پاش برسه به خونه، بعد استنطاقش کن.
شرم شواز او دالرای  شد. ملوک هم به پی شان وارد  سر شت  زده لبخندی زد و پ

ندن خط نگاه همایون، تسرربیح در دسرررت گرفت و بی حرف  با خوا ما  آمد ا
 مشغول شد.

 همه غرق افکارشان بودند که دالرای پرسید:
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_آقا همایون اتفاقی افتاده که دیگه ماه منیر این جا نمیاد؟ یعنی اون ور اجازه 
 د بهم سر بزنه؟بهش نمی دن بیا

 همایون خوشحال از عوض شدن بحث، گفت:
 _راستش تو ده اوضاع یه کم قاطی شده.

صالو  ستی، آرش این طور  شما در جریانش نی یعنی یه چیزایی پیش اومده که 
 دونست.

دالرای با چهره ای نگران و حالی مشوش به او زل زد. چه شده بود که آرش هم 
 ر بگیرد؟نخواسته بود او در جریانش قرا

_می شره االن بگین آرش کجاسرت؟ اصراًل چه اتفاقی افتاده که نخواسرته من 
 بدونم؟

 همایون برای فرار از بیان نبود آرش، رک و راست زبان باز کرد و گفت:
 _جالل رو کشتن...

وای خفه ی دالرای و جمع شدن دستانش روی دهانش، باعث شد سر ملوک 
 هم سمت همایون بچرخد.

 دستپاچه شد و گفت:همایون 
 _اونم داره این قضیه رو دنبال می کنه، واسه همین کم پیدا شده.

شت این ظاهر آرام و کمی هول،  ست پ دالرای کودکانه فکر نمی کرد و می دان
 چیزی فراتر از رسیدگی به مرگ جالل است.

آرش را می شناخت و مطمئن بود دل آشوبه های این چند وقتش، فقط حاصل 
 ی اش نیست.شرایط جسم
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از روی مبل بلند شررد و با گام هایی شررمرده و آرام به طرف همایون رفت. نگاه 
ها را سررمت خود کشرراند، پایین پای او نشررسررت و همایون با تعجب پا پس 

 کشید:
 _دالرای خانم چرا این جا نشستی؟

ست  شمانش، اما د شده درون چ ساخت برای ریزش آب جمع  سد  دالرای 
 ارا نکردن های دل و عقلش:خودش که نبود این مد

 _شما رو به جون خودش قسم می دم، آرش کجاست؟
شمانش دوخت و زبانش  سکه ی طالیی چ همایون لحظه ای نگاهش را به دو 

 حتی به لب هایش هم نرسید که نم دادن، کمکی به سخن گفتنش کند.
ی و مدالرای نگاه نگرفت، حیا داشت اما حرف آرش به میان بود و تمام دنیا را ا

 دید و حصار تنش و حمایتش...
 _آقا همایون؟

شت و کم طاقت خود را  ضرع هیچ زنی ندا صدای ت شنیدن  همایون عادت به 
 کنار کشید، ایستاد و به مش حسین چشم دوخت.

 مش حسین یا الله گفت و رو به دالرای کرد. شمرده و آرام:
شده بو شب داری مهمون فراری می دی. اگه طوری  د که ما این _دختر جان ام

 جا آروم و بی حرف نمی موندیم.
 دالرای پولک به پولک وصل هم کرد و رواناب دیدگانش رها شد:
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_همه حال بدم که واسرره خاطر بچه نیسررت، دلم شررور شرروهرم رو می زنه. 
نیسررت، می خوام باشرره ولی زبونم الل شررد که کسرری توی اون ده و عمارت 

 راضی به بودنم نبود.
صد بار جون می دم، ولی باز زبون به دهن می گیرم این جا تو این خو نه روزی 

 که حال بقیه بد نشه.
 مراعات می کنم ولی صبرم کم شده، دلم پوسید.

نگاه خیس و مهربان ملوک روی نگاه گریان و حال منقلب دالرای نشررسررت. 
 دست به زانو زد و از جا بلند شد. کمی خم شد و دست زیر بازوی او انداخت.

که _پاشررو دو مادر، دل خودت رو خون نکن. اون پسرررم هر جا  رت بگردم 
 هست، خدا به دلت نگاه می ندازه دختر جان.

سرت بمونه و  سایه ی  شین دعا کن برای جون و عمرش که  به جای بی تابی، ب
 سالم بهت برگرده.

 دالرای وزنش را روی دسته ی مبل انداخت و بلند شد.
 می دوخت و لبش را می جوید.همایون کالفه به در و دیوار چشم 

_بیا پدر جان، یه چایی بخور آروم شرری. توش دوای گیاهی می ریزه ملوک، 
 آرومت می کنه.

نگاه خسته و به درد نشسته ی همایون از در و دیوار گرفته شد و سرش را پایین 
 انداخت:

شرمنده ش می  شمش در اومده من  شک چ سپرد به من، اگه بدونه ا _زنش رو 
 ضه نداشتم یه شب مواظب امانتش باشم.شم که عر

 مش حسین او را به نشستن دعوت کرد و گفت:
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شمش به در مونده  شین، این نا آرومی خلقت زنه. نگرانه، یه چ سر جان ب _بیا پ
 که شوهرش بیاد و یه چشمش به وضع خودش که بچه ش سالم بمونه.

دردهایش به هم گره همایون به تاج مبل تکیه داد و چشررم به روی دنیا بسررت. 
خورده بودند، اصررلی ترینش آرش بود و رفاقتی که سررالیان سررال امید به ادامه 

 اش داشت.
 با خوردن چای، سراغ دالرای رفت و آرام پرسید:

 _حال و اوضاع خودت و بچه ردیفه؟
شکوفه های انار روی گونه هایش گل  شد و  سرخ  شرمنده از رفتارش،  دالرای 

 زدند:
 _ببخشید...

 ایون نیم لبخندی زد و گفت:هم
 _به من باشه شوهر َخَلفت رو نمی بخشم.

 ولی اگه همونم نباشه خودم قبل همه دق می کنم.
دالرای غریبانه به کوچ پرسررتوهای آشرریان کرده در دلش می نگریسررت و برای 

 یک دلی شنیدن دلش لک زده بود.
 ی کنم._نگرانش نباش، شده این شهر رو به هم می ریزم ولی پیداش م

 اگه رو قول اون حساب می کنی، رو این یه دونه حرف منم حساب کن.
 دالرای لبخندی محجوبانه زد و متکای کوچکی را در آغوش گرفت.

_من دیگه برم ولی بازم فردا خودم رو می رسررونم. چیزی الزم داشررتین یا دلت 
 خواست، بهم زنگ بزن که جورش کنم.
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اتاق در آمد. از مش حسررین و ملوک هم دالرای سررر تکان داد و همایون از 
 خداحافظی کرد، کفش پوشید و از آن خانه بیرون زد.

 هنوز به ماشین نرسیده بود که اسمش را شنید. ایستاد و گفت:
 _یا بسم الله!

 صدا دوباره بلند شد و گفت:
 _همایون کر شدی الحمدالله؟

ادیده نبود تا بتواند نبا تردید از آن چه شنیده بود و این صدای واضح، که چیزی 
بگیرد؛ به پشت سرش خیره شد و قامت آرش میان تاریکی شب، برق شادی به 

 جان چشمانش انداخت.
 _آرش تویی پسر؟

 آرش با صدایی گرفته و خسته از بی خوابی هایش، گفت:
 _نه ننه بزرگشم!

 همایون به سویش پرواز کرد و مشتی روی شانه ی چپش نشاند:
 خودتی. کجا گم و گور شدی که همه حیرونت مونده بودن؟_عوضی تر از تو، 

چهره ی آرش در هم رفت و دسررتش روی بازویش نشررسرررت. همایون ابتدا 
 سکوت کرد و گفت:

 _بازوت چی شده آرش؟ نکنه خودتم تیر خوردی؟
 آرش به راه افتاد و گفت:

 _ماشین مسعود رو گرفتی که شناس نباشی و کسی دنبالت نیفته؟
 بازوی راستش را گرفت و گفت:همایون 
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_وایسررتا ببینم، تا درسررت جواب ندی قدم از قدم بر نمی داری؛ حداقل نه تا 
 وقتی من این جا هستم.

 آرش بی حوصله به در ماشین اشاره ای کرد و گفت:
 _این بی صاحاب رو باز کن بعد حرف بکش.

 همایون در را به سرعت باز کرد و خودش هم پشت فرمان نشست.
 تظرم آرش._من

 آرش آرام گفت:
 _دلم می خواد چشم ببندم و دیگه بازش نکنم.

 همایون که اسمش را با زبان اعتراض تکرار کرد، گفت:
 _مرض داری تو؟ جهانشیر اون جا بود و همه برنامه رو به هم ریخت.

 همایون با دست روی فرمان ضربه ای زد و با خشم گفت:
 بود؟ اون چرا اومده بود؟_اون پسره ی بی شرفم مگه اون جا 

 آرش پوزخند پر دردی به رویش زد و گفت:
_مگه می تونست جایی غیر خونه باباش باشه؟ همون جا این مدتم اتراق کرده 

 بود.
 همایون با بهت لب زد:

 _مگه شوهر خاله ت زنده بود؟ مگه چند تا خاله داری؟
 آرش سر خم کرد و ساعد دستش روی داشبورد ماشین نشست.

 ایش بم شد و گوش همایون تیز:صد
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_این همه سال خاله م بیوه بود و بچه ش رو تنها به دندون می کشید، این داشته 
 راست راست می چرخیده و زندگیش رو می کرده.

 همایون عقب کشید، پوف بلندی کشید و گفت:
صد رحمت به خودم که تو بی  شر!  _تو دیگه چه خانواده ای دورت رو گرفتن ب

 و پا می زنم اما دیگه از این برنامه ها دورم نیست.کسی دست 
 آرش زمزمه وار تکرار کرد:

 _خوش به حالت...
 همایون گفت:

_حاال می خوای چی کار کنی؟ گفتم مأمور نیارم ولی گفتی بهتره بیاری. حاال 
که همه چی رو انداختن گردن خودت، اون شرروهر خاله ی ناتو دم مرگم ولت 

 سم برده بود.نکرد که فقط تو رو ا
 فک آرش منقبض شد و گفت:

_مجبورم واسرره اثبات بی گناهیم برم اون پسررره رو پیدا کنم. رفتم دنبالش ولی 
 یه جا ناغافل با چوب تو سرم زد و بقیه شم تالفی عقده هاش رو کرد.

 همایون با تمام عصبانیتش زبان باز کرد و گفت:
درشررت بارت نکنم، ولی  _آرش جلوی زبون و دهن و فکم رو گرفتم که حرف

 مگه زده به سرت که می خوای دوره بیفتی پیداش کنی؟
پس اون مأمورای دولت چه غلطی می کنن که تو می خوای جای اونا، انجام 

 وظیفه کنی؟
بیا بریم معرفی کن، فوقش چند سرراعت سرررت خراب می شررن ولی هالو که 

 نیستن؛ می فهمن جنس خلف از ناخلف رو.
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 ی شی و می ری بغل دست زنت می شینی.بعدشم که آزاد م
 آرش آه سخت و کوتاهی کشید. صدایش لحظه به لحظه پایین تر می رفت:

 _دالرای چه طوره حالش؟
سوزن به تن آرش می زد  سبید. نگاهش  شین چ همایون عقب رفت و به در ما

 که گفت:
 ت_عین بز زل نزن، تا این جا رفتم؛ بقیه شررم می رم. نگران زنمم ولی از دسرر

 همه خسته م همایون، خسته.
 همایون تشر مالیمی زد و گفت:

_خوبه ولی انگاری من خیلی ضایع بودم که فکر کرد طوریت شده. آرش اونم 
 آدمه و دل داره، ول کن این قضیه رو.
 آرش لبانش را از هم باز کرد و گفت:

 _اگه دنبال تموم کردنشم، فقط واسه فردای زن و بچه م هست.
سه تا وقتی با می رم دنبال سی بهم نر ست ک شم که د ش ولی فعاًل باید جایی با

 اون شغال بیام ژاندارمری.
همایون سررکوت کرد و فقط ماشررین را روشررن کرد. آرش هم پلک روی هم 
فشرد، شاید لحظه ای خواب به چشمانش بیاید و از این همه خستگی فاصله 

 بگیرد.
**** 

 _یعنی چی که نمی خوای این جا بمونی؟
 ا رو داری بری؟کج
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 بیگم گوشه ی چادر گل گلی روی سرش را در دست گرفت و با ترس گفت:
_خیلی اتفاق افتاده، تن و بدن ما تو خونه خان ده می لرزه. مواظبت جون بچه 

 هام برای مِن بی کس، که فقط همون دو تا رو دارم؛ از نون شب واجب تره.
دو تا بچه م دلش به رحم بیاد و جا که ندارم ولی باالخره پدرم شرراید با دیدن 

 بهمون جا و مکان بده.
سرمون رو تن مون  شیم که چی قراره پیش بیاد و  این جا همش باید فکر فردا با

 هست یا نه.
 امیربهرام به درگاهی نگاهی انداخت و با قدری سکوت، گفت:

به میل خودت می خوای  _می دونی که خان این جا بهت پناه داده، ولی اگه 
حرفی نیسررت. می گم هر جا که می خواین برین، برسررونن تون که پای بری 

 پیاده سخت تون نشه.
 بیگم لبخندی از سر رضایت زد و با تشکری عمیق، رفت.

سرش میان پنجه های قوی اش اسیر شد و فشار سر انگشتانش لحظه به لحظه 
 بیشتر می شد.

 باال نگرفت. با صدای لوالی در و سایه ای که پیش پایش افتاد، هم سر
 _امیر چی شده؟

نگرانی های نسررترن هم روز به روز بیشررتر می شرررد و هیچکس بنای این را 
 نداشت که سکوت دیوانه کننده ی این عمارت و رازهایش را بشکند.

نسررترن که جوابی نگرفت، به سررمت شرروهرش رفت و پایین پایش نشررسررت. 
 کردن او داشت: دست روی زانوان مردش گذاشت و با نوازشی، سعی در نرم
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_این همه مصرریبت که یک باره نازل شررد، پریشررونی داره به والله؛ ولی تو چرا 
 همون خواب راحت رو هم از خودت گرفتی؟ کارا پیش می رن این جوری؟

امیربهرام دسررت دراز کرد و روی دسررت نسررترن قرار داد. حرفش نمی آمد و 
تی کسرری حال و خسررتگی از سررر و رویش می بارید. دل ماندن نداشررت، وق

 احوالش خوب نبود.
 _امیر یه ساعت بخواب، از پا می افتی.

 امیربهرام لب باز کرد و گفت:
 _آرش چه طور به همه ی این کارا می رسید و صداش در نمی اومد؟

اصرراًل نمی دونم کی وقت کرد سررر این قضرریه رو بگیره و برسرره به شرروهر 
 و*ر*و*م لقمه ی خاله توران.

 ی به روی همسرش زد و گفت:نسترن لبخند تلخ
 _نگران برادرتی؟

سرش نزدیک  شده ی هم سیر  ست ا سه ی زانوانش و د سرش را به کا امیربهرام 
 کرد و سر روی آن گذاشت:

_به خواب چشررمم نمی دیدم این همه جمع کردن دو تا رعیت سررخت و ثقیل 
 باشه.

 از زمونی که خاطرم هست، همه جا پشت سر خان بابا راه می افتاد.
گینش، دل نسترن را هم به آشوب انداخت:  لبخند زهرآ

شم تو بیام و هر جا زورم به چیزی نرسید، بند  _فکر و ذکر من این بود که به چ
 کردم به مادرم که راه بندازتش.
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 هیچی یاد نگرفتم و همه چی خواستم.
 از پس همینا که از منم درمونده ترن، برنمیام...

از دهنش در نمیاد. خاله م که غم دایی و خبط  مادرم یه گوشرره افتاده و کالمی
 پسرش، پیرش کرده و از خونه ش در نمیاد.

دایی که عاقله مرد بود، عمرش پای بی عقلی جهانشرریر سرروخت. آرش که از 
 همه بدتر... نسترن حاال که نیست می فهمم بودنش چه آرامشی داشت.

د. به خاطر پشررت دسررت نسررترن گرم شررد و خیسرری اش، قلبش را به درد آور
 نداشت امیربهرام تا به این حد زار و نزار پیش چشمش فرو ریخته باشد.

_از برادرم خبر ندارم و نمی دونم کجاسررت، منتظرن پاش به این جا برسرره که 
 دستش چفت هم بشه و بره گوشه زندون. دستم خالیه، پشتم خالی تر...

ر کویر خشررک نسررترن پا به پای نازک دلی چشررمان شرروهرش، باران شررد و ب
 روزگارشان بارید.

امیربهرام با باز شدن در، دست پشت پلک هایش کشید و دست نسترن را رها 
 کرد.

شم به  صورتی تمام لبخند اما خجالت زده از باز کردن در اتاق، چ صومه با  مع
 کف اتاق گرفت و آرام گفت:

 _آقا، برادر کوچیک تون اومدن.
 عد، از چشمانش؛ پرسید:امیربهرام با تعجب و گذر شادی چون ر

 _مطمئنی امیرحسین اومده؟
شد  صومه ای  شمانش پاک کرد و خیره ی مع سترن هم گونه هایش را از نم چ ن

 که لب هایش از خوشحالی، روی هم چفت نمی شد.
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 _بله آقا، االن اومدن و منم گفتم بیام خبرش رو بدم.
بلند شررد و قامتش طرو لبخند و امید در نگاه امیربهرام کشرریده شررد. از جا 

شوهرش، از روی  شتان قوت گرفته ی  سر انگ سترن هم با گرفتن  شد. ن ست  را
 زمین بلند شد.

 _بریم من این پسره ی نامرد رو ببینم، دلم براش تنگ شده.
معصومه تن عقب کشید و نسترن به همراه شوهرش از اتاق خارج شد. لحظه 

 ی آخر برگشت و گفت:
 _االن کجاست؟

 ای به اتاق ایران دخت زد و گفت: معصومه اشاره
 _رفتن پیش خانم.

 امیربهرام با حفظ همان لبخند، گفت:
 _شیرینی خبرت پیش من محفوظه.

بوته بوته گل سرخ روی گونه های معصومه کاشتند. شیرینی بیشتر از آن چه که 
 امروز دلش را به زلزله انداخته بود؟

باز کرد و قامت برا با نگاه بلعید. کش امیربهرام در را بی هوا  در جوان ترش را 
 آمدن لب هایش از دید ایران دخت که نگاهش به در بود، دور نماند.

سر برگرداند و  شوک آن چه از مادرش مانده بود، با تأخیر  سین هنوز در  امیرح
 دیدن امیربهرام به دلش کمی قوت داد.

 روی پا ایستاد و دست های چروک مادرش را رها کرد:
 ش._سالم دادا
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 امیربهرام به سمتش رفت و تمام تنش را به آغوش کشید:
 _خوش اومدی پسر.

صدای خنده ی  سید که  شانه ی امیربهرام را بو سین جایی میان گردن و  امیرح
 برادرش در آمد:

 _شرف نداری تو؟
 امیرحسین هم آرام خندید و گفت:

 _مرض خونوادگیه.
امیرحسررین به روی نسررترن هم لبخند امیربهرام او را از آغوشررش فاصررله داد و 

 مهربانی زد:
 _سالم زِن َاَخوی جان.
 نسترن خندید و گفت:

 _سالم امیرحسین جان، خوش اومدی.
 _خوش باشی.

شد اما این بار نیلوفر بود  سی بودند که در باز هم باز  در گیر و گرفت احوال پر
 خیره شد. که با چشمانی پر ستاره به پهنای شانه ها و ته ریش امیرحسین

 گل روی لب های هر دو شکفت و سلیمه دخترش را به داخل هل داد:
 _برو مادر تو، دِم در حاجت می دن؟

 نیلوفر وارد شد و تازه یادش آمد کمی هم خجالت و شرم نیاز است.

 دست روی لباسش کشید و در سالم گفتن، امیرحسین پیشقدم شد.
 _سالم پسرم، خسته ی راه نباشی.
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سین  سیر کرد. امیرح ستانش ا سلیمه را میان د شت و  شان قدمی بردا به طرف 
شان می داد. امیربهرام زودتر به  شان از تعجب  شده ی همه ن شاد  شمان گ چ

 حرف آمد:
سم قرتی بازی در میاری  شی بچه؟ رفتی خارجه و حاال وا _تو خجالت نمی ک

 زن دایی رو گرفتی تو بغلت چی کار؟
 اند و خودش جواب امیربهرام را داد:نجوای امیرحسین، سلیمه را خند

 _هر چی که نباشم، برای دامادم مادرم. مادرم به پسرش محرمه.
سترن و امیربهرام، زبان که در کام ایران دخت  شید از لب های ن لبخند که پر ک

 نچرخید؛ امیرحسین دست دراز کرد و دست کوچک نیلوفر را گرفت.
بر نداری من بهت می گم که اون _امیرحسررین تو چی کار به نیلوفر داری؟ خ

 االن تو عقد آرِش. حیات کجا رفته پسر؟
نیلوفر که مانده بود کله قندها را چه طور در دل کوچکش جای دهد، خود را به 

 او نزدیکتر کرد و امیرحسین با رویی گشاده گفت:
_آرش تو دور زدن ملت رو دست نداره. غیابی عقد من و نیلوفر رو شهر خوند. 

 ک تو دلت داری، سه جلد خدمتت بیارم که ببینی نیلوفر زن منه.اگه ش
 چشم گرداند و به سفیدی چشمان مادرش چشم دوخت، با شوق گفت:

نت  ند. دایی م پای حرفش مو بل رفتنم قول نیلوفر رو ازش گرفتم و اونم  _ق
 گذاشت و گفت می مونه دخترش تا من برگردم و با خودم راهیش کنم.

 از هم باز کرد و گفت: نسترن به سختی لب
 _یعنی عقد آرش خان سوری بود؟
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 امیرحسین رنجیده خاطر از تمام شان، گفت:
 _من تو مملکت غریب بودم ولی انتظار نداشتم همه چی ازم پنهون بمونه.

شده که اتفاقی  شیر گفت مجبوره چو بندازه نیلوفر زنش  از ترس آبرو بری جهان
 نیفته.

 داره، نیلوفر رو می خواد چی کار؟ بچه شون باشه؟تا زن به دسته گلی دالرای 
 راستی زن آرش کجاست؟ خودش کو؟

شادی یک سوی دل شان دست به طرو زدن زده بود و غمی بزرگ تر گوشه ی 
 دیگرش لنگر انداخته و پای رفتن نداشت.

صرردای گریه ی بلندی که از سررر ایران دخت گذشررت، توجه همه را به همان 
 سمت سوق داد.

سرش امیرح شتافت.  سوی مادرش  ست نیلوفر را به آرامی رها کرد و به  سین د
صی که باید  شخ سؤاالتش را قطار کرد اما به وقتش و از  را در آغوش گرفت و 

 می بود اما نبود.
شأت می گیرد، کنار برادرش  ست ماتم ایران دخت از چه ن امیربهرام که می دان

 :جای گرفت و دست لرزان مادرش را در دست فشرد
 _مامان پسرت از فرنگ اومده، دل اون رو نیومده خون نکن.

امیرحسررین، سررؤالی چهره ی درمانده ی برادرش را از نظر گذراند و فقط پلک 
شاره  سه ای زد و به برادر ا سری مادرش بو شتنش را دید. روی رو روی هم گذا

 کرد.
 امیربهرام باشه ای گفت و ایستاد. لبخندی زد و گفت:
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ست کنن که کلی _امروز که  شریف آورد، پس برم بگم ناهار زودتر در شازده ت
 حرف داریم با هم.

نسررترن هم که هنوز گیج رو دسررت خوردن از آرش و این میزان محافظه کاری 
 اش بود، دل به دل شوهرش داد و با رویی گشاده گفت:

 _آره امروز باید شادی کرد دیگه، ما عروس دوماد داریم تو جمع.
شمانش لبر ساند و در آغوش چ شه ی اتاق به او ر شد و نیلوفر خود را از گو یز 

 خواهر دائم النگرانش حل شد.
 میان هق هق زدن هایش گفت:

 _ببخش نگفتم، خان قول گرفته بود.
نسررترن پشررت کمرش را نوازش کرد و روی موهایش را بوسررید اما با شرریطنت 

 گفت:
مون می بندم اگه ببینم _جاری بزرگترتم، اون وقتا چشررم رو خواهری و خون 

 قدمی خالف رضای من برداری.
نیلوفر هم بینابین اشک ریختنش خندید و لبخند بقیه هم همراهی شان کرد که 
شرراید همین لحظات کوتاه، آبی بر آتش غم لحظه هایشرران باشررد که درگیر 

 آرامشی از دست رفته شده اند.
برادری که برادری را در امیرحسین هنوز چشم چشم می کرد برای دیدن قامت 

 حقش تمام کرده بود.
لب هایش لرزید اما اشررتیاق نگاه نیلوفر، آتش دلش را زیر الیه های خاکسررتر 

 پنهان کرد.
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شمانش منتقل  شت را به چ ایران دخت از حرف افتاده بود و هر چه در دلش دا
 می کرد اما دهان باز نمی کرد.

سنگین ترازوی دل و زندگی اش بود سنگ  . برای دیدن چشمانش، دنیا را آرش 
به پای دخترک ایلیاتی می ریخت اما باز هم چشررمانش از آن او باشررد حتی 

 مکدر؛ اما باشد...
هر چه کرده بود برای حفظ عزیز کرده هایش بود، اما تنها چیزی که امروز در 

 چنگ نداشت؛ همان ها بود.
را لحظه ای از خود دور  امیرحسین کنار مادرش و امیربهرام نشسته بود اما الیار

 نمی کرد.
 _امیرحسین این بچه رو بده مادرش نگه داره، تو غذات رو بخور.

 امیرحسین نوچی کرد و گفت:
 _واجبه یاد بگیرم.

 _چی رو یاد بگیری؟
امیرحسررین نیم نگاهی سررمت نیلوفر انداخت و توجهش را که دید، چشررمک 

 ریزی زد و گفت:
 هد و مرد کهن._بچه داری دیگه، گاو نر می خوا

شد. امیربهرام  سرفه های نیلوفر میان قهقهه ی دو مرد و زنان جمع گم  صدای 
 پشت شانه و ووی کتف او ضربه ای زد

 و گفت:
 _رفتی حیا رو به باد بدی یا درس بخونی؟

 امیرحسین خندیدنش را با نوشیدن جرعه ای آب به اتمام رساند و گفت:
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دیگه وقت نمی کنی حیا کم و زیاد کنی. _اون جا فقط درس و بدبختی داریم. 
استاد سخت گیر داریم که باید همه کتابامون رو چند بار بخونیم بلکه یه جمله 

 ش رو پیدا کنیم.
ان شررافالله اگر صررالو بدونن و بزرگون جمع اجازه بدن که زنم باهام این بار 

 همراه شه، شاید مشکالت و سختی غربت کم تر سیخ بشه تو چشم مون.
وتی در جمع حکمفرما شررد. نیلوفر لقمه ی مانده در گلویش را فرو برد و سررک

 چشم به مادرش دوخت.
 سلیمه لب گزید و گفت:

_صرراحب اختیارشرری مادر، همین که م ل آرش امانت داری کنی و مواظبش 
 باشی حرفی نیست. زنته و باید همرات بیاد اون سر دنیا.

ران پای برادر بزرگ تر نشاند. امیرحسین دست از خوردن کشید و دست روی 
 تشکری کرد و گفت:

_وقتش شده برای گفتن، از حال و احوال اونی که چشم به راهم بود و من االن 
 اومدم و چشم به راهشم.

امیربهرام دسررت دراز کرد و الیار را از آغوش برادرش بیرون کشررید. او را گرم 
 رار داد و گفت:بوسید و به دست همسرش سپرد. دست روی دست برادرش ق

 _بریم.
شان  شان عبور کردند و نگاه هر چهار زن بدرقه  شانه از کنار شانه به  دو برادر 

 کرد.
 هنوز ساعتی از سخن گفتن امیربهرام تمام نشده بود که امیرحسین برآشفت:
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_من تا نبینمش و از سررالمتش خیالم راحت نشررره، محاله پا از این ده بیرون 
اهام حرف می زد، یک کالم بروز نمی داد که مِن بی بذارم. چطور هر بار که ب

 شرف اون جا با خیال راحت درس بخونم.
_فعاًل نمی شرره آرش رو دید. تنها چیزی که می دونم و بهم گفته، اینه که اگه 
 اومدی؛ بهت بگم هر جور شده با دوستش همایون حرف بزنی که کارت داره.

نه های آن کوه همیشرره محکم را می نگاهش به درگاه در بود و دلش کمی برادرا
 خواست.

 شاید با رفتنش می توانست دل نگرانی های آرش را کم تر کند.
یاقت دیدن  _تو همین هفته بلیط واسررره طیاره می گیرم و نیلوفر رو می برم. ل
آرش رو هم نداشررته باشررم، ولی حداقل خیالش رو می تونم از سررالمت زنم 

ین مدت حتمًا آب خوش از گلوی زنش و راحت کنم که خیالش کم تر بشرره. ا
 خودش پایین نرفته.

شدنش، قلبش را هم در هم  شرده  ست و ف ش شانه اش ن ست امیربهرام روی  د
 مچاله کرد.

 _اون از پس همه چی بر میاد، اگه صالو در اینه که بری؛ زودتر برو.
 _برم با نیلوفر و زن دایی حرف بزنم، باید بدونن بی سررر و صرردا دسررت به کار

 بشن تا این رفتن به گوش کسی نرسه.
**** 

 سکوت سایه انداخته بود میان شان، نه میل سخن بود و نه جای آن.
شان به کاری نمی رفت، حتی  ست دل  شه ای به دیوار لم داده و د هر کدام گو

 اگر لقمه ای غذا خوردن بود.
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صدایش هم به زور برای شم دوخت به مرد پر فکری که   سرش را کج کرد و چ
 سالمی و کالمی شنیده می شد.

شدم کبوتر  شد. من  سره ی بی کس و کار پیداش ن _آرش یک ماه رفت و اون پ
نامه برت، ولی از اون برادر سرریب زمینیت گرفته تا اون ملوک؛ همه می خوان 

 خودت رو ببینن.
 آرش نگاه از حصیر زیر پایش گرفت و گفت:

ین که امیرحسررین و نیلوفر _مهم اینه یکی شررون من رو دید که سررالمتم، هم
 پاشون از ایران بریده شد و خطری بیخ گوش شون نیست؛ الهی شکر.

شید و چهره اش در  سرش را جلوتر آورد و ظرف غذا را باال آورد. بو ک همایون 
 هم رفت و غرید:

 _این اسمش چیه؟ من رو باش چه ُکْلفتی واست گیر آوردم!
 آرش خندید و گفت:

دهنش قرصه، همین به دردم می خوره. دستپختشم اندازه این _بخور و نق نزن. 
 که از گشنگی نمیره خوبه.

بشررقاب را عقب زد و دوباره به دیوار لم داد. کشررته شرردن جالل هم پای آرش 
 نوشته شده بود اما هنوز نتوانسته بود ردی از جهانشیر بگیرد.

مادرت و زن _راسررتی خاله خانمت هم انگار دو سرره روز قبل رفته سررر وقت 
 داییت. االن یادم اومد.

انگاری با هم صررلح کردن، ولی خب کدورتی که بابت پسررر خرش دارن هنوز 
 ته دل شون مونده ولی باز همینم خودش یه خبر خوش حساب می شه.
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 آرش قاشق در دست گرفت و آرام گفت:
 _دالرای خیلی حالش بده؟

ست از ا شت و همایون هم برای عوض کردن روحیه ی آرش، د دا و اطوار بردا
 پیش آمد:

_دیگه زن حامله بهتر از این نمی شه، حاال شانس آوردی بد ویار نیست وگرنه 
 پدر صاحب بچه رو در می آورد.

 ضعیف تر شده ولی ملوک چهررچشمی حواسش بهش هست.
ست که  سی نی صدای زنت در نمیاد، یعنی ک هر چی داره می ریزه تو حلقش و 

 ه طاقت بیاره.نازش رو بخره؛ مجبور
ناگهان خنده اش به هوا رفت و قاشررق را در ظرف غذایش رها کرد. آرش هم 

 سرش را کمی باال کشید و با ابروان باال جهیده نگاهش کرد.
 همایون به آرش زل زد و گفت:

که من می  یه معجون داد  _پریروز این ملوک سررر زنت خراب شرررد و بهش 
 خواستم کل معده م رو باال بیارم.

 از عسل بود تا تخم مرغ خام و شیر تازه ی گاو! توش
شم غره  ست بخوره ولی ملوک چ سرخ زنت خنده دار بود، هی نمی خوا قیافه 
باال برد و  بار  یک  مه شررو  خت از ترس دعوا کردنش، ه بدب که  ای می رفت 

 ریخت تو حلقش!
صدای آرش  شانه اش خورد و  در حال تعریف کردن بود که متکای کوچکی به 

 د:بلند ش
 _تو بیجا می کنی به زن من می خندی.
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دلبرش میان قومی تنها مانده و بار فرزندش را به تنهایی به دوش می کشررید. 
شمار روزهای جدایی شان رو به فزون بود، حتی نتوانسته بود برای لحظه ای او 

 را ببیند.
 _آرش می خوای زنت رو ببینی؟

 خندی روو افزا باز شد.سرش ناگهانی باال آمد و لب های همایون به لب
_نمی شه، واسش نمی خوام مشکلی پیش بیاد. همون یه بار که رفتن سراغش 
که من رو پیدا کنن و زیر زبونش رو بکشررن، بسرره. ازش دورم وقتی الزمم داره 

 ولی دیگه آزارم بهش نرسه بهتره.
 همایون قاشقی از پلویش را خورد و گفت:

مایون سررر گه ه ندی، ا بدجور تو کف مو جا _ نه شررترش رو ک نه می دو اربو
بخوابونه. تو قبول کن، خودم درسررتش می کنم ولی بابد یه شررب تو این دخمه 

 ازش پذیرایی کنی.
آرش دو دل به او زل زد، دلش که دلی را حسررابی می خواسررت اما نگرانی اش 

 مجال به دلتنگی اش نمی داد.
 سرش را باال انداخت و مخالفت ظاهری اش را نشان داد.

 ایون هم سکوت کرد و با چشم ریز کردن، تمام شامش را خورد.هم
 _فردا مطب می ری؟

 همایون نوچی کرد و گفت:
 _نه، می رم سر وقت اون دختره دهاتی؛ ماه منیر.

 _چرا اون؟ مشکلی که نداره االن؟
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 همایون خودش را باال کشید و از روی تشکچه بلند شد، لب فشرد و گفت:
یکی دو بار اونم یه نیم نگاه دیدمش که وردسرررت _راسررتش رو بخوای فقط 

صومه گفت خیلی کم  شغول کار بود. پرس و جو کردم، اون دختِر مع مادرش م
 حرف شده و کار به کار کسی نداره.

سش بره و دوباره به جونش  شته بود اونم تو مجل شد، باباش نذا جالل که دفن 
 افتاده بود.

 یدن خبر بد دیگری را نداشت.مک ش شک برانگیز بود و آرش هیچ میل شن
 همایون دستش را البالی موهایش گیر داد و بم تر از قبل گفت:

_اگه حقیقتش رو بخوای داداشررت هواش رو داره. منم که کاره ای نیسررتم برم 
 سراغ باباش و لنگ و پاچه نشون بدم و جفتک بندازم.

چون و آرش برادر مجردی جز امین نداشرررت که او هم شرررده بود نگهبان بی 
 چرای عمارت، جنبنده ای حق ورود و خروج بی اذن او را نداشت.

_تموم بدبختیام یه طرف، پرت شرردن حواس برادر و رفیقم به کلفت خونه م یه 
 طرف! دختره خودش روحش خبر نداره که دل برده.

 همایون اخمی به چهره نشاند و گفت:
 _یعنی داداشت...

رای تصرراحب دختری که بی جهت به روی زبانش نمی چرخید واژه ی رقیب ب
 او میل داشت.

 آرش در لفافه گفت:
_خودت یه بوهایی بردی و می خوای من پاش امضرراف بزنم. دیگه وقتی هوای 
اونو داره پس تو عقب بکش که اگه کسرری به درد فردای اون دختر بخوره همون 
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دونه که  امین هست که توی ده بزرگ شده و راه و رسم اون جا رو بهتر از تو می
 عمری شهر زندگی کردی.

دو بشقاب را روی هم گذاشت و سکینه خانم را صدا زد. زن با شنیدن صدای 
 آرش، سرعتی به پاهایش داد و به اتاق رفت.

 _دستت درد نکنه.
 سکینه لبخندی پر رنگ روی لب نشاند و گفت:

ین ا _نوش جون تون آقا، شما که سنگ جلوتون بذارن خم به ابرو نمیارین ولی
 آقا همایون یه اخم و تخمی داره که زهره ت آب می شه.

شینی  سوی دیگری بود و هنوز روی واژه های آرش و عقب ن سش  همایون حوا
 اش فکر می کرد. تنها لب تکان داد و گفت:

 _خوشمزه بود.
صدای او،  شنیدن  سفره را هم به هم پیچید اما با  سکینه ظروف را جمع کرد و 

 گفت:
 ل آقا خیلی کیفوره که این بار غر به جونم نزدن._انگاری احوا

سش را به رفیقش و خلق  شید و تمام قد حوا آرش لبخند بی رنگی به رویش پا
 تنگش داد.

 سکینه که از در پا بیرون گذاشت، او هم برخاست و گفت:
_برو سررراغ زندگیت، نمی دونم تا کی می تونم شرررمنده ت باشررم و دم نزنی؛ 

ن. بسررنج و کاله قاضرری کن واسرره این درد بی درمون بی ولی رو حرفم فکر ک
 پیربکه به جونت نشسته.
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 همایون دست در جیبش فرو کرد و کلیدی بیرون کشید:
_این کلید یدک خونه ی خودمه، دستت بمونه بهتره. اون دختره رو میارمش که 
زنت یه کم حالش روبراه تر شرره. این دختره م شرراید زبون باز کنه و دو جمله 

 رف بزنه.ح
 آرش شانه اش را در دست فشرد و گفت:

 _اخالقت زیاد تعریفی نیست ولی رفاقتت م ال نداره پسر.
 همایون به سینه ی آرش مشتی زد و گفت:

 _تو هر شرایطی هم نیش می زنی، هم دلخوش می کنی.
 من برم که تا صبح بتونم درست و حسابی بخوابم.

شی که به جان همایون انداخت با خداحافظی و رفتنش، آرش لبخندی زد  به آت
 و او را بیشتر سمت خواسته اش هل داد.

می دانسررت وقتی او را از چیزی منع کنی، ببشررتر سررمتش کشرریده می شررود. 
 همیشه که نباید جبران محبت، با بوق و کرنا باشد.

به سررمت طاقچه ی گوشرره ی اتاق رفت و عکسرری را که همایون برایش گرفته 
 برداشت و به آن نگاه که نه؛ دل دوخت و تپش قلب گره زد... بود، از الی کتاب

دالرای به همراه ملوک و مش حسررین که کنار ردیف گل های حیاد ایسررتاده و 
 به دوربین خیره شده بودند.

نگاهش کشیده شد به شکم دالرای که هنوز فرزندش آن قدری کوچک بود که 
 درش نکشاند.زیاد خود را به عرصه ی ظهور نرساند و به چشم پ

موهای دالرای کمی از روسری بیرون بود، دلش هوای بافتن و گیس کردن شان 
 را کرد و عکس را به پیشانی چسباند.
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رد جهانشریر را تا جنوب زده بود اما هنوز از محل اختفای آن شریر پاک خورده 
 خبری قطعی به دستش نرسیده بود.

شت و عکس را به همرا خ ود برد. رختخوابی پهن کرد آرنج از روی طاقچه بردا
و دراز کشید. روزگارش به کجا رسیده بود که باید در این اتاقک نمور و کوچک 

 روزگار می گذراند.
شه ی تیز عکس  ست. با گو ش بار دیگر عکس را پیش رویش گرفت و ناگهان ن

 روی دست دیگرش ضرب گرفته بود.
 _خدایا می رم به امید دیدنش، درید نکن.

ست روی زانو سراغ لباس های بیرونی اش رفت و امید باز  د شد.  نهاد و بلند 
 هم پیچک شد در قلبش...

 ب*و*س*ه ای روی پیشانی دالرای درون عکس زد و از در بیرون زد.
**** 

پشت دیواری پایین تر از خانه ایستاده و به تمامی جهات چشم دوخته بود، دو 
جا حسرررت هایش را به نخ دل بود و نمی دانسررت پیش برود یا بماند و همان 

 بکشد و با سینه ی سوخته از درد، لباسی بدوزد و بر تن کشد.
نگاهی به دیوار بلند خانه انداخت، تمامیت نفس هایش را با یک آه از سررینه 

 بیرون ریخت و دمی عمیق گرفت.
 مهجبینش در چند قدمی اش بود و دل کندن طاقت از سر و دلش برده بود.

سته و امروز پای با این دل حزین، ر ستن؛ ب شیرین به قیمت دل نب وزی عهدی 
 خودش گیر دلبرش مانده بود.
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حواسش را به خانه داد، حتی کلیدش را هم به همایون سپرده بود. شک را کنار 
 گذاشت و به همان سمت رفت.

چند متر عقب کشررید و به سرررعت خود را به طرف دیوار رسرراند و پرید. یک 
 دیگر در هوا چرخ می خورد.دستش گیر دیوار و دست 

باز هم خود را باال کشید و دستانش قفل لبه ی دیوار شد و زبری دیوار، دستش 
 را به سوزش انداخت اما از قلب ناسورش از دوری همسرش که بیشتر نبود.

تنه اش را به دیوار چسررباند و با حفظ تعادلش، خود را باال کشررید. تقالهایش 
 ار برود. به دور تا دور خانه چشم دوخت.جواب داد و توانست روی دیو

دو ماشین همان حوالی پارک بود که زیاد او در معرض دیدشان نبود اما احتیاد 
 شرد عقل بود. حال فقط پریدن مانده بود و رسیدن...

 مگر می توانست برای دو گوی رخشان دلی جانش کم طاقتی خرج نکند؟
 ند.تمام دنیا را به پای همان چشم ها می سوزا

دیوار بلند بود، خود را به گوشرره ای ترین قسررمت آن رسرراند و جعبه ای چوبی 
توجهش را جلب کرد. باید روی همان می پرید. نفس در سررینه حبس کرد و 

 بدنش منقبض شد.
پرید و دردی در ساق پای چپش نشست و گره اخمش کور تر شد. از میان تاک 

شلوارش  ست روی  شد و د شید. خاک را از تن و لباس انگور و گل ها بلند  ک
 گرفت و به طرف در ورودی رفت.

می دانسررت در قفل می شررود اما امیدش به بیدار بودن ملوکی بود که اواسررط 
 شب، به عادت همیشگی اش بیدار می شد و آب می خورد.



wWw.Roman4u.iR  1040 

 

از در توری به داخل خانه دید نداشرررت، پرده ای هم رنگ با در و دیوار خانه 
 بود. جلوی دیدیش را گرفته

تقه ای به در زد و لب فرو بسررت. نگاهش از در کنده نمی شررد و گوش هایش 
 تیز، منتظر شنیدن قدم هایی بود که به همان سمت بیاید.

ناچار دوباره با پشت سر انگشتانش ضربه ای زد، کامل سرش پایین نیفتاده بود 
 .ل شدکه پرده کنار رفت. چشمانش در نگاه همانی که برایش جان می داد، قف

عسلی های پر از بهت دالرای، خیره به قهوه ای سرشار از ناگفته های آرش بود 
 و ذره ای پایین تر کشیده نمی شد.

 دست آرش روی دستگیره نشست و پلک های دالرای هم پایین افتاد.
سه دور در قفل در چرخاند اما باز  شت و آن را  ست روی کلید گذا هول زده د

دسررتگیره از توانش خارج بود. می ترسررید کابوس  کردن و پایین کشرریده شرردن
 شیرینی باشد که با باز شدن در، به نیستی برسد.

سیمی به روی  شد. ن ست و در باز  ش ستگیره ن صالبت روی د ست آرش پر  د
 دالرای خورد و گرم تر از صدای آرش هم مگر بود؟

 _دلی خانم آرش چه طوره؟
 م...دریا به دریا پیوند خورد و دل هایشان به ه

صارش  ساند و ح شد و دالرای بود که خود را به حریم امنش ر در تمام قد باز 
 تنگ و سخت تر شد.

نوازش می خواسررت و ناز، از مردی که بدی حالش را به امید دیدنش؛ پشررت 
 گوش روزهایش می انداخت.
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 _دلی جان؟
دلی جان گفتن های زیادی را طلبکار بود، اولی اش وصررول شررد اما مابقی را 

 خواست. می
برای شررنیدنش گوش بود و صرردای آرش زخم تنهایی این مدتش را التیام می 

 بخشید.
آرش به دسررتش تکانی داد و حرکت دایره وارش روی کمر دالرای، حجم تمام 

 دوستت دارم های قرآ و جان دار روزهای اولش بود.
 _دلی خانم؟ حرف بزن صدات رو بشنوم عمر آرش.

نمی کشید. کمی سر جنباند و از تکیه به شانه، به دالرای جز به هوایش، نفس 
 سینه ی آرش رسید و بغضش را هجی کرد:

 _دلم تنگت بود...
اگر او را سخت تر به خود می فشرد، نگران حلقه ی وصل شان و دلبندش می 

 شد که روز به روز جای بیشتری در میان تن مادرش می گرفت.
 _دالرای مادر کجایی تو؟

شان کرد و دالرای پرده را کنار صدای ملوک و هرا سش، باالجبار از بر هم دور
 زد تا ملوک آن ها را ببیند.

شد و  ستاره ای می  شم ملوک به قامت مردی افتاد که اگر  با کنار رفتن پرده، چ
 فقط در آسمان ممکن بود به تماشایش نشست؛ محال بود او نشناسدش.

 _مادر دورت بگرده، آرش جان.
سختی، این محبت های ریز لب هایش از هم فا صله گرفتند و بعد از این همه 

 و درشت بد به دلش مزه می داد.
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 _سالم.
ملوک نزدیک تر آمد و پسرش را در آغوش گرفت. بوسه های بی وقفه اش روی 
ست و دالرای با دیدگانش به گل های نورس دلش آب می  ش سرش می ن تن پ

 رساند.
من طاقت دو روز ندیدنت رو ندارم؟ _مادر فدای قد و باالت بشرره، نمی گی 

 هشت سال سوختم که اومدی، طاقت جوونیام رو ندارم مادر.
 آرش روی روسری اش چندین بوسه ی پر و پیمان پسرانه زد و گفت:

 _هر جا باشم، سایه ت رو سرمه.
 ملوک همیشه روی قلبش را می بوسید، باز هم تکرارش کرد و گفت:

 _دعامم پشتته تصدقت بشم.
 گونه های چروکیده ی ملوک را در بر گرفت و گفت: آرش

 _دعات نبود که االن سالم و سالمت پیش چشمت نبودم.
با سر و صدایشان، مش حسین هم از خواب بیدار شد و هنوز کنار در ایستاده 

 بودند.
 مش حسین از درون رختخوابش، یا علی گویان بلند شد.

سط هال را رو ساند و چراغ و ست به دیوار ر شن کرد. با دیدن هر دو زن کنار د
در و قامت آرش، لبش به لبخندی باز شررد و شررکر گفتنش پشررت خاکسررتری 

 چشمانش، میان خودش و خدایش پنهان ماند.
 _سالم پسر، خوش اومدی پدر جان.
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ست. کفش از پا در  سرش ب شت  صله گرفت و در را پ شان فا آرش از هر دوی
 هایش را به سمت مش حسین برداشت: آورد و با همان شانه های ایستاده، قدم

 _سالم مشتی، خوش باشی. نصفه شبی اومدم و همه تونو زابراه کردم.
شتاق دالرای  سین لحظاتی او را در آغوش گرفت و با دیدن تأللو نگاه م مش ح

 که وجب به وجب تن همسرش را می پایید، آرام گفت:
 _تازه به راه شدن اینا، هر شب بیدارن.

 گرفتند و هوا، هوای زندگی کردن بود.از هم فاصله 
 ملوک به سمت آشپزخانه رفت که با صدای مش حسین ایستاد و رو برگرداند:

_کجا می ری خانم؟ نصفه شب نه وقت چایی و میوه ست، نه وقت بیدار نگه 
 داشتن این پسر.

زن و شوهر بتونن دو کالم حرف بزنن، ثمره ش از پر کردن شکم پسرت واجب 
 تره.

ستاد. ملوک آرش  شاره ی نیم نگاهش، دالرای کنارش ای شم چرخاند و با ا چ
 نگاهی به آن دو کرد و سرش را به دو طرف تکان داد:

شون که با  ست  شتی، حداقل برم دو تا چیز بیارم بدم د _اینا که خواب ندارن م
 خودشون ببرن بخورن.

سر، زنش پ گلوشون شاید خشک بشه، یه چیکه آب که باشه. شاید به بهونه این
 یه چیزی بخوره و منه پیرزن رو اذیت نکنه.

مش حسررین خندید و به آرش خیره شررد. سررپیدی چند تار میان موهایش گواه 
 سخت گذشتن این روزهایش بود.
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_برین تو اتاق، تا خسررتگی از تنت بره سررینی ملوکم میاد که جون بگیرین سرره 
 تایی تون.

ست و همراه خود ش ست آرش روی مچ دالرای ن شید. در که  د به طرف اتاق ک
باز شررد و چشررمش به لباس های کف اتاق افتاد، نگاه نگرفت و دسررت دلی 

 جانش را بیشتر فشرد.
شم. االن جمع  شینه به دعوا و منم توبیخ می  _عمه اگه اینا رو ببینه دوباره می 

 شون می کنم.
 خواست دستش را آزاد کند اما آرش رهایش نکرد و گفت:

 جا چی کار می کنن؟ نکنه همایون از ده آورده؟ _لباسای من این
 دالرای سکوت کرد و سر آرش چرخید.

 بند زد بلور چشمان دالرای را به چشمانش، به خود نزدیک ترش کرد و گفت:
 _پی لباس تنم بودی؟

 دالرای به تمام زوایای چهره ی آرش خیره بود و کالمی نمی گفت.
دل کردن هایش با فرزندش بداند یا نمی دانسررت این معجزه را از سررر درد و 

 خدایی کردن خدای باالی سرش؟
_کم حرف می زنی، چشررمات رو که دیدم ولی با صررردات خیلی کار دارم. 

 حرف بزن دختر.
دالرای لب باز کرد اما منصرف شد و باز هم پناه برد به همان کوهی که به نهال 

 ریشه گرفته در دلش وعده ی پدرانه هایش را داده بود.
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آرش در را بسررت و به آن تکیه داد. دسررتش شررانه های دالرای را به سررینه اش 
 چسباند و سر کنار گوشش برد:

شب کردم. تو که  صبرم زیاد بود که طاقت آوردم و با یه عکس روزا رو  _دلی؟ 
 بچه ت پیشت بود، من که هیچ کدوم تون رو نداشتم چی بگم؟

صل کرد و لحاف چهل تکه ای دالرای دانه به دانه ی دلتنگی هایش را به  هم و
 شد.

_هیچ کس نبود دلی بگه، هیچ کس نبود حالم بد شد مواظبم باشه؛ هیچ کس 
 نبود که آرش بشه...

سینه ی آرش با نفسی که کشید باال آمد و دالرای را از خود جدا کرد. دستانش 
 پهلوی دالرای را رها کرده و روی ابروهای نازکش نشست.

شتش نوازش وا شان حرکت کرد و پایین تر آمد. پای پلک هایش سرانگ ر روی 
 نشست و سرآغاز مهر پاشیدن هایش شد:

 _آرش دور تو و بچه ت بگرده، غصه ت کم می شه؟
 دالرای سر باال انداخت و نوازش سرانگشتان آرش به گونه هایش رسید:

 _آرش پیش مرگ تو و بچه ش بشه، دلت آروم می گیره؟
ن آرش نشست و آن ها را از روی صورتش برداشت. دستان دالرای روی دستا

 آرش به چشمان دالرای زل زد و منتظر عکس العملش ماند.
دالرای کف هر دو دسررت آرش را به سررمت خود گرفت و با دیدن زخم های 

 کوچک گوشه و کنارش، آه از نهادش برخاست.
 _آرش چرا دستت پر از زخمه؟
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ه لذیذتر و دلچسب تر از گوشت بره بلبش به سمتی رفت و این باب نگرانی ها 
 دندان کشیدن بود.

 نگاه دالرای باال آمد و خورشید طلوع کرده در چشمانش پشت ابرها نهان شد:
 _چی کار کردی با دستت؟

 آرش آرام و با همان لب پر از لبخند گفت:
 _دیوار بلند بود، خودم رو باال کشیدم.

 شده اش قرار گرفت. ابر، بارید و لبانش مماس دست پوسته پوسته
مه دوری و  گاه سرررگردانش از این ه تب دار و ن کدام آیه ای بود برای دل  هر 

 حسرت.
آرش دسررت پس کشررید و دالرای اخم کرد. پیوند ابروانش لب آرش را بیشررتر 

 خنداند:
 _دست خودمه.

 دالرای دست آرش را کشید و با شیطنت گفت:
 _ولی مال منه.

توأمان با هم بود. دالرای را به کناری هل داد و خنده ی آرش و در زدن ملوک 
خودش هم از پشررت در فاصررله گرفت. بازش کرد و ملوک با دیدن گل خنده 

 روی لب هایشان گفت:
شبیخون بزن بلکه این دختر  شب یه بار  ضع، هر چند  شدن و شن  _مادر تا رو

هم  رنگ و روش واشررره. واال یه بارم به روی ما این جور نخندید که بگیم ما
 خواستن داریم.
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دالرای شرررم زده به روی عمه اش و لطفی که در حقش می کرد، نگاه انداخت 
 و چشم دزدید.

 ملوک سینی را به طرف آرش گرفت و گفت:
_بیا مادر، میون حرفاتون یه چیزی بخورین ضررعف تون نگیره. من دیگه برم یه 

شوهرش بهتر از من بلده لقمه د سوده زمین بذارم که  سر آ هن زنش بذاره شب 
 و اون صداش در نیاد.

ست. گل به گل، خنده روی لبش می آمد.  شکری کرد و در را با پایش ب آرش ت
 سینی را روی زمین گذاشت و برای جمع کردن لباس ها دست به کار شد.

 دالرای دستش را چسبید و گفت:
 _نکن، خودم االن جمع می کنم.

 شدنش ایراد گرفت و گفت:آرش نیم نگاهی سمتش انداخت و به مدل خم 
 _این جوری خم نشو دختر، بچه ت چیزی از سر و شکلش باقی نموند.

دالرای لبخندی شرریرین به رویش زد و دسررتش روی شررانه ی آرش نشررسررت. 
 چشمانش که باال کشیده شد، گفت:

 _دلم از این حرفا می خواست...
 دست آرش روی یقه ی پیراهنش ماند، چه کم توقع بود این زن.

 باس ها را با دست به گوشه ی دیوار هل داد و ایستاد.ل
روبرویش سررر کج کرد و چشررمانش را روی شررکم کوچک دالرای ثابت نگاه 

 داشت:
_خیلی مونده تا بزرگ شه ولی یه شبم کنارش نبودم. کنار مادرش نبودم، هنوزم 

 معلوم نمی کنه کی می تونم بیام و همیشه باشم.
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 اند و به دیوار شانه هایش را تکیه داد.دالرای را با خود پایین کش
دستش روی پهلوی دالرای چرخ زد و حین نوازش، روی شکمش متوقف شد 

 و با سر انگشت محبت پدرانه اش را به رخ فرزندش کشاند.
 دالرای خنده ی ریزی کرد و گفت:

به خوردم می ده که من تو خوابمم  یه چیزایی  _عمه کفری شرررده از دسررتم، 
 ندیدم.
 وی روسری اش را ب*و*س*ید و گفت:آرش ر

که  که ولی بزرگ تر  به خوردت نمی ده، هنوز کوچی بدی  باش چیز  _مطمئن 
 بشه بیشتر از تن مادرش می کشه که خودش گرد تر بشه.

 دست دالرای روی دست آرش نشست و پنجه در پنجه اش قفل کرد:
 _دلم می خواد همیشه باشی.

 و گفت: چانه اش را روی سر دالرای قرار داد
_اون پسررره ی نمک به و*ر*و*م غیبش زده، ردی ازش پیدا کنم می سررپرم به 

 قانون و میام کنارت می مونم تا خسته شی. خوبه دلی خانم؟
 دالرای لبخندی زد و گفت:

_خسته وقتی می شم که نیستی، صدات باشه خودت باشی؛ عمر منم زیاد می 
 شه.

 آرش سر برداشت و گفت:
 واسه تو و بچه م حسابش کنه که شرمندگی من کم شه._عمر منم خدا 
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دالرای دستش را فشرد و حرفی نزد. آرش گره روسری اش را باز کرد و آن را از 
 سرش در آورد.

 _بشین جلوی من.
دالرای با شررگفتی سررر باال آورد و اشرراره ی ابروی آرش، وادارش کرد اطاعت 

ایش به رقاصرری کند. جلویش نشررسرررت و دسررتان آرش میان تارهای موه
 پرداختند.

 _یادمه بلد نبودی ببافی.
 آرش روی گردنش ب*و*س*ه ای زد و مخمور لب زد:

 _با تو همه چی رو یاد می گیرم.
 دالرای پایین موی بافته اش را در دست گرفت و گفت:

 _دلم برای ده تنگ شده.
 آرش سر خم کرد و دستانش به دور او احاطه شد:

 _دل من برای تو...
 ناقص شوهرش هم دلش را به بزم می و ساز دعوت می کرد. جمالت

 _بخوابیم دلی خانم؟
 دالرای با ترس برگشت و گفت:

 _می ترسم بخوابم و صبح نباشی.
تمامیت این زن، آیه ی نزول عشررق بود. گره نخوردن لب هایشررران خارج از 

 کنترل دست و دل آرش بود.
و نفس در سررینه شرران محبوس  دلش را به میهمانی باغ لبان دالرای دعوت کرد

 ماند.
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گردنش خم تر شررد و لب هایش روی گلوی دالرای نشررسررت. آرام و مردانه 
 گفت:

 _وقتی کنارتم، نترس...
دالرای را باالتر کشررید و گرمابخشرری لبانش به شررکم او رسررید. همان جا به 

 حرف آمد:
 _اینم سهم بچه م که بفهمه آرزوی باباش دیدن چشمای بازشه.

ناب بود و جوش و خ کار،  نه ان نه توصرریف می شرررد و  روش دل دالرای 
 خواستنی...
 _بخوابیم...

 آرش صاف نشست و با مهر گفت:
 _کنارت نمی تونم بخوابم، تو بخواب من تماشات کنم.

 دالرای به او نزدیک شد و گونه ی زبرش را لمس کرد:
 _آرش؟

 _جان آرش؟
 زبانش:لبانش لرزید برای گفتن خواهش و لقلقه ی روی 

 _زود برگرد...
شید، گرم بود و رسمش  ستانش را به رویش باز کرد. امن بود و امنیت می بخ د

 محبت...
**** 
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سخت  شمی به چهره ی امین که  حکیمه کنار گوش دخترش حرفی زد و زیرچ
 شده بود، نگاه کرد.

 همایون با امین حرف زد و سخنان آرش را به گوشش رساند.
 _حواسم هست.

ست سرش را پایین انداخت و همایون د شرد و خداحافظی کرد. ماه منیر  ش را ف
 کنار ماشین ایستاد.

 نگاهش سمت امین نچرخید، در باز شد و او هم سوار شد.
 _چه طوری خانم؟

 ماه منیر که هنوز از بحث پنهانی مادرش خشمگین بود، گفت:
 _نمی خوام چیزی بگم، اجباره؟

 همایون با تعجب سؤال کرد:
 ه؟_چیزی شد

 ماه منیر صورتش را چرخاند و با حرآ رو به ُافولش گفت:
 _نخیر آقا.

به جاده چشررم دوخت و دیگر حرفی نزد. خاطرش کمی رنجید اما  همایون 
 حرفی برای گفتن نبود وقتی تنفر بی علت دختر، او را به توو بست.

ماه منیر پیشررانی به پنجره چسررباند و با رفتن سررنگی به زیر السررتیک و تکان 
 خوردن ماشین، آخی گفت و سرش را عقب کشید.

 همایون به نیمرخ درهمش نگاهی کرد و باز چشم گرفت.
 _مواظب باش، جاده ست. آینه که نیست که سرت رو به شیشه تکیه دادی.

 ماه منیر صورت برگرداند و غرید:
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 _دلم خواست.
 همایون سری تکان داد و جدی تر از قبل گفت:

 _مختاری.
روی پیشانی دردناکش نشاند و کمی مالش داد. همایون دنده را  ماه منیر دست

 عوض کرد و دستش سمت چانه ی ماه منیر رفت.
ند و نگاهش را از جاده گرفت. اخم او، لبخندی روی لبش  سرررش را چرخا

 نشاند و چانه اش را رها کرد:
 _طوریش نشده.

چه  با بق ای پر از ماه منیر برخالف چهره ی عبوسررش، حرفی نزد و خود را 
 خوراکی که برای دالرای برداشته بود؛ سرگرم کرد.

همایون توقف کرد تا گله ی گوسررفند از عرض جاده عبور کند. نامحسرروس 
 مسیر نگاه ماه منیر را دنبال کرد و با رسیدن به همان حیوانات اهلی، پرسید:

 _خیلی ده زندگی کردن رو دوست داری؟
و نگاه از روبرویش گرفت. جالل هم ماه منیر به سررختی سرررش را تکان داد 

 روزگاری زیادی به دنبال چوپان عمارت به این طرف و آن طرف می رفت.
 _بابات که دیگه کاریت نداشت؟

جوابش همان سررر تکان خوردن بود، کالفه شررد و با عبور آخرین گوسررفند و 
شت و خاک به پا  شانه ی احترام؛ پا روی گاز گذا ست چوپان به ن تکان دادن د

 د.ش
 _دالرای چاق شده؟
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تنها چیزی که انتظارش را نداشررت، همین سررؤال واضررح بود که او از یک مرد 
پرسررید. لبش به خنده باز شررد اما با چند بار کشرریدن دسررت روی سرربیلش، 

 صدایش را پایین آورد و گفت:
 _سؤالت رو چرا از من پرسیدی؟ مگه زن منه؟

 ماه منیر چپ چپ نگاهش کرد و گفت:
 ا، پس از کی می رن تو شهر این چیزا رو می پرسن؟_دکتری آق

 همایون مالیم گفت:
شاند و با تعقیب  سینه اش ک ستش را به طرف چپ  _دکترم ولی نه دکتر زنان، د

 آن توسط چشمان ماه منیر، اشاره کرد:
 _دکتر قلب آدمام.

 ماه منیر لب پایینی اش را کمی جمع کرد و گفت:
 بلدین خوبش کنید؟_هر مریضی که داشته باشه 

 همایون با تفکر سرش را پایین کشید و دست از روی سینه اش برداشت.
 ماه منیر کمی دست دست کرد اما باألخره گفت:

 _مریضی منم خوب می شه؟ یعنی بلدین منم خوب کنین؟
 همایون ماشین را به گوشه ی جاده کشاند و به در آن تکیه داد. با تردید پرسید:

 _مگه تو مریضی؟
 ماه منیر که کمی معذب شده بود، آرام گفت:

 _گاهی درد می کنه، وقتی خیلی می رم این طرف و اون طرف.
 همایون خود را جلو کشید و خم شد. رخ به رخ ماه منیر لب زد:

 _از کی این جوری شدی؟ تا حاال چرا حرف نزدی؟
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 ماه منیر آب دهان قورت داد و عقب تر رفت:
 _خیلی وقت نیست.

 با نگاه نگرانش به سر تا پای او زل زد و گفت: همایون
 _االن چی؟ مشکلی دردی چیزی نداری؟

ماه منیر نوچی کرد و همایون با خیال آسرروده تر عقب کشررید. ماشررین را به راه 
 انداخت و گفت:

 _اول می برمت دیدن دالرای و بعدش باهام میای ببرمت چکاو بشی.
سری  شه ی رو ست داخل ماه منیر موهایی که از گو اش بیرون زده بود، را با د

 فرستاد و گفت:
 _چی بشم؟

همایون حق را به آرش داد و در دل اعتراف کرد دلش اشررتباهی به این سررمت 
 کشیده شده است، وقتی حتی سر کوچک ترین واژه ها شباهتی میان شان نبود.

 _یعنی معاینه بشی.
 یون پرسید:ماه منیر نگاهش را به جاده ی متصل به شهر داد و هما

 _دلت نمی خواد شوهر کنی؟
سر ماه منیر به شدت برگشت و با دهانی باز به همایونی خیره شد که نگاهش را 

 هم سمتش نکشاند.
 ابروان پیوسته اش را بیشتر به هم نزدیک کرد و گفت:
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_نخیر، اگه مادرم سر پسر خان حرفی زده گفتم که نمی خوامش. گیس کشونم 
رار می کنم. زیر دسررت و پای بابامم بمیرم، نمی خوام ببرن سررر سررفره عقد، ف

 زنش شم.
سخ  سؤاالت ذهنش را به یک باره پا شتنی بود که تمام  ست دا سادگی اش دو

 داد. کمی محتاطانه پرسید:
 _اگه غیر اون کسی باشه چی؟ بازم نمی خوای؟

شاکی بودنش  شکن بود که ماه منیر با حفظ همان حالت  منتظر جوابی دندان 
 :گفت

 _دختر دهاتی که باشه آدم نیست...
 ابروهای همایون باال کشیده شد و ادامه ی حرف را به زمانی دیگر موکول کرد.

 سکوت شان تا نزدیکی خانه ادامه پیدا کرد.
همایون دور زد و وارد کوچه شد اما با دیدن هجوم مأمورین جلوی در، خیره به 

 آن سمت گفت:
 _یا خدا، چی شده دوباره؟

شین را خاموش هر د شان در نمی آمد. ما صدای سمت خیره بودند و  و به همان 
 کرد و آرام به او اشاره زد خود را پایین تر بکشد تا در دید نباشد.

 _ماه منیر صدات اصاًل در نیاد. بذار ببینم چه غلطی دارن می کنن.
سید. با خروج مٔاموری که  شد. برای جان آرش می تر نگاهش از در کنده نمی 

ارد حیاد شررده بود، ترس را از دل بیرون کرد و الهی شررکری زیر لب زمزمه و
 کرد.

 _آقا بیام باال یا نه؟
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تا گورشررون گم بشررره. االن نمی برمت خونه، بهتره بریم مطب؛  _نه، بمون 
 بعدش میایم. می ترسم مشکوک بشن به رفت و آمد من به خونه.

**** 
شغول  شت و با ذهن م شی را بردا ست. ماه منیر همایون گو ش شت میزش ن پ

 پایین لباسش را مرتب کرد و از روی صندلی معاینه خود را پایین کشید.
سؤالش را چگونه  ست  شد. نمی دان پرده را کنار زد و به چهره ی همایون خیره 

 مطرو کند که دال بر بی سوادی اش نباشد.
 _مریضم؟

نگاهش روی  همایون پلکی زد و دسررتانش را جلوی دهان به هم چفت کرد و
 چهره ی ماه منیر نشست.

 زیادی جوان بود برای داشتن مشکل قلبی، ساز دل خودش هم ناکوک می زد.
_باید ببرمت بیمارسررتان، تو مطب نمی شرره وسررایل کافی ندارم. اون جا به 

 استادم معرفیت می کنم.
ماه منیر خود را به صررندلی کنار میز همایون رسرراند و روی آن نشررسررت. با 

 پرسید:شگفتی 
 _استادتون از شما کارش رو بهتر بلده؟

 همایون خیره ی مخملی نگاهش بود و آرام لب زد:
 _بهتر بلده...

ماه منیر سرررش را تکان داد و نگاه از او گرفت. سرررش پایین افتاد و سررایه ی 
 میگانش، نوک پیکان نگاه همایون را به خود خواند.
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 _می خوای شهر بمونی؟
 ر چرخاند و سؤالش پر از تشویش بود:ماه منیر با تردید س

 _یعنی نرم خونه مون؟ ده نباشم؟
همایون پلک زد و ماه منیر دست روی دو طرف دامن چین دارش گذاشت. سر 

 انگشتان دو دستش را به هم رساند و گفت:
شهر  ست دارم بمونم ولی جا نداریم. فامیل تو  شه دو سه دوا درمونم با _اگه وا

 نداریم.
 تکلیفی دست پشت گردنش نهاد و گفت:همایون با بال

گه غریبگی می کنی بری  یا ا یای خونه ی من بمونی  گه بخوای، می تونی ب _ا
 پیش دالرای و ملوک بمونی.

 ولی باید برای درمانت بمونی که بشه مواظبت بود و دکتر ببرمت.
 ماه منیر زیرچشمی به صورت گرفته ی همایون نگاهی کرد و گفت:

 پیش غریبه بمونم. درستم نیست آقا، نامحرمی به من. _بابام نمی ذاره
 اگر او را زیر بغل می زد و می رفت به دورترین دورها، آسمان به زمین می آمد؟

 لبخندش طرو شقایق و الله داشت.
سفید رنگش،  شده در جیب روپوش  ستانی پنهان  شد و با د شت میز بلند  از پ

 زانو نشست و خیره اش شد.قدم دیگری هم برداشت و جلوی پایش روی دو 
ماه منیر خود را کمی به این طرف و آن طرف روی صندلی کشاند تا فاصله ای 

 میان باال تنه ی او با سر زانوهایش بدهد.
 _چرا فرار می کنی دختر جان؟ من کاریت ندارم.

 ماه منیر دستانش را روی سر زانوهایش قرار داد و کمی لرزان گفت:
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 _من که نشستم آقا.
 همایون نگاهش را معطوف دستان کوچکش کرد و گفت:

_االن طوری مظلوم شدی که هیچ کس باورش نمی شه من رو تو ده چند باری 
 نزدیک بود با چوب بزنی.

 ماه منیر از جا پرید و دست روی دهانش گذاشت. با بهت گفت:
_من کی چوب گرفتم دسررتم؟ آقا چرا حرف نامربود می زنی؟ دیگه به یکی 

 بزنید که بهش بیاد، من که فقط صبحونه و ناهار دادم دست تون. بهتون
همایون لبخند کم رنگی زد و با دسررتش، ضررربه ای روی دسررت ماه منیر زد و 

 گفت:
_زبونت کوتاه نمی شرره هیچ وقت، تنهاچیزی که خیلی روی مغز منه ولی می 

 خوام که رو مغزم بمونه...
داد. همایون را نمی فهمید و راز ماه منیر دست پس کشید و روی شکمش قرار 

 نگاهش را بلد نبود. او هم برای فهماندن خود به ماه منیر کمکی نمی کرد.
 _آقا بریم پیش دالرای؟

 همایون آرام گفت:
 _می برمت، فقط از من فرار نکن ماه خانم...

ماه منیر نگران تر شد و دستش سمت روسری مرتبش رفت، مرتب ترش کرد و 
 ی به رنگ نشسته اش ماند. دستش روی گونه

این مدل مهربانی ها را به خواب چشم هم ندیده و تا به امروز، از کسی نشنیده 
 بود.
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 همایون دست روی زانویش گذاشت و صاف ایستاد.
 خودش هم نمی دانست چه می خواهد و دخترک را هم گیج تر کرده بود.

ودکاری هم گوشه دست دراز کرد و تعدادی برگ سفید از روی میز برداشت. خ
ی میز بود، در دسررت گرفت و مشررغول یادداشررت کردن مواردی بود که برای 

 چک کردن ماه منیر نیاز می دید.
ستم که خبر موندنت  ستم و یه نامه هم برای برادر خان می فر _ده پیغوم می فر

 رو به مادرت بده که دل نگرونت نشه.
 ماه منیر بلند شد و گفت:

 _بابام...
ست سطه ی  همایون د سرش را به وا ستاد.  شت و روبروی او ای شتن بردا از نو

 کوتاه بودن ماه منیر پایین تر کشید و گفت:
 _اونم راضی کردنش با من، دیگه دست روت بلند نمی کنه.

 ماه منیر پوزخند تلخی زد و سرش را به سمت دیگری چرخاند:
ما میاین _تریاکش تموم بشرره دیگه خدا رو نمی شررناسرره، مگه شررما خونه ی 

 بمونید که نزنه؟
 همایون سر او را سمت خود برگرداند و شمرده و با طمأنینه گفت:

شه. تو بخوای حتی نمی ذارم  _اگه منم که دیگه نمی ذارم پات به اون خرابه وا 
 رنگ تو رو ببینه و حسرتت به دلش بشینه.

ا نگاه سؤالش ماه منیر چانه باال داد که از گرمای دست همایون در امان بماند، ب
 را پرسید و او جوابش را داد:

 _اگه زن من بشی، قول می دم نذارم کسی اذیتت کنه. می خوای؟
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کشررتن جز گذاشررتن یک اسررلحه و چکاندن ماشرره، راه دیگری هم داشررت. 
 عاشقانه هایت را به روی دلش بکوبی و حیرانش کنی...

 ماه منیر قدمی پس رفت و با لکنت گفت:
 یعنی منتظر... نه من می خوام..._بریم دالرای... 

همایون دست به سینه محو دلهره ی ماه منیر بود و لبانش به لبخندی گرم مزین 
 شد. سری تکان داد و گفت:

کارم تموم می شررره، اول می برمت  خب نمی خواد االن چیزی بگی، االن  _
بازار که واست چند دست لباس بگیریم. بعدشم می رم تحویلت می ده به اون 

 الرای خانم که مهره ی مار داره و ما نداریم.د
 ماه منیر اخم کرد و زبانش باز هم تیز شد به روی این مرد:

_گدایی نیومدم آقا، که می خواین خرجم کنید. لباس خودم خوبه، کهنه سررت 
ولی از خودمه. خجالت تون می شه با منه دهاتی راه برین، خودم قد یه ماشین 

 کرایه کردن پول دارم.
سمت همایون دراز گ سکناس مچاله ای را  سری اش را باز کرد و ا شه ی رو و

 کرد و اشکش هم هم نوا با صدایش فرو چکید:
 _ولی بلد نیستم ماشین بگیرم، برام بگیرین و آدرس بدین خودم می رم.

شاکی  ست کرد و  شک هایش، کمر را شت ماه منیر و ا شوکه از بردا همایون 
 دلخور داد. نگاهش را به آن دو گوی سیاه

پیش رفت و مچ دستش را گرفت. روی صندلی نشاندش و با حفظ همان اخم 
 نشسته روی پیشانی گفت:

http://www.roman4u.ir/


 1061 یغمای بهار

_گفتم نمی ذارم کسری دسرت روت بلند کنه ولی اگه الزم شرد، دسرت خودم 
 بلده هرز بره دختره ی احمق.

شه که فقط بلدی زبون دراز  شکالش کجا شهریا بگردی، ا لباس بخری و م ل 
 رف مفت بزنی؟کنی و ح

 دست به پیراهنشرساند و پایین دامنش را در دست گرفت و گفت:
_مگه من ایرادی به لباسرررت گرفتم؟ اصرراًل حرفی از کوتاهی و درازی این از 
شهر  ست لباس بگیری چون  شنیدی که تخته گاز می ری؟ گفتم چند د زبونم 

 بمونی این یکی واست کافی نیست.
یاده ولی از اون عقل  فاده نمی کنی. من اگه از این ادعات ز وامونده ت اسررت

قاطر  یاد که نمیام بهت بگم زنم شررو. مگه مغز خر و  بدم ب ریخت و حالت 
 خوردم که دلم تو رو بخواد ولی لباس تنت رو نه؟

لباسش را به ضرب رها کرد و بلند شد. نگاهش را هم از او درید کرد و چنگی 
 ره اش زد.به پاکت خالی روی میز و نامه ی نیمه کا

 _برو بیرون، االن میام.
اشررک هایش دانه به دانه می چکید و زبان به کام گرفته بود. دلش لرزید از این 
شه زبان بی جا  شماتت کرد که همی صبانیت و خود را لحظه ای  بداخالقی و ع

 و زیاد در دهانش می چرخد.
صندلی اش رها کرد. سته ی  ستی  همایون روپوش را از تن در آورد و روی د د

به همراه کیف و سرروییچش  یازش را  ید و لوازم مورد ن هایش کشرر یان مو م
 برداشت.

 بدون سر برگرداندن گفت:
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 _پاشو سرکار خانم، بریم دیرت نشه دالرای خانم رو ببینی.
شد.  صدای گریه اش بلند  صورتش قرار داد و  ستش را روی  ساعد د ماه منیر 

کیفش را روی صندلی پرت کرد شدت گریه اش به حدی بود که همایون کالفه 
 و به طرفش رفت:

یا زبون تلخ دارین دل و جیگر آدم رو می  _گریه نکن ببینم، شررما زن ها که 
 سوزونید؛ یا گریه کردن بلدین.

ماه منیر سرراکت نشررد و سرررش هم می لرزید. همایون به غلط کردن افتادن را 
 برای حال االنش الزم می دانست.

 کشید و گفت: آستین لباس ماه منیر را
شدنم هم  شق  سر من که زن گرفتن و عا ضافی کردم، ای بابا. خاک بر  _غلط ا

 به آدمیزاد نرفته. دختر جان تو رو جان مادرت گریه نکن.
صدای  سیقی  شکش با مو صدای ماه منیر پایین تر آمده بود اما باز هم نوای ا

 همایون یکی شده بود.
 ت جد و آبادش کرد.همایون لب گزید و لعنتی حسابی ن ار هف

 _ماه منیر خانم؟ ماه خانم؟ گوش بگیر ببین چی می گم.
شده بود.  صورتش خیس و نم دار  شید. کل  ستش را پایین ک ماه منیر با مکث د

 بلور اشک روی میه اش نشسته بود و دل همایون را ریش می کرد.
سه یه ضی وا صابم ببرم من. مری صص روان و اع سر پیش متخ  _تو رو باید یه 

 حرف، این جوری می کنی؟
 ماه منیر چشم به او دوخت و گفت:
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 _دکتر روان چیه؟
 همایون با حرآ نگاهش کرد و گفت:

 _دکتر واسه درمون دیوونه هاست. الزم داری.
 ماه منیر با دلخوری بیشتری میخش شد و با لب هایی جمع شده گفت:

ستن ست. بردنش به تخت ب سی دیوونه  ستم، زن عی وب که خ _من دیوونه نی
 شه.

 همایون تک خنده ای زد و رو به سقف باالی سرش گفت:
_خدا عجب گیری افتادم من. غلط کردن واسرره االنم حسرراب می کنی یا بعد 

 بیام سراغت؟
 ماه منیر سر آستینش را روی صورتش کشید و آرام گفت:

 _خودتونم دیوونه این حتمی، که با سقف حرف می زنین.
 آورد و دل به چشمانش دخیل بست. آرام تر از او گفت:همایون سرش را پایین 

_همون دیوونه ی توی دیوونه ی زبون دراز شرردم، کافیه هفت نسررل و عقبه ی 
 منه.

 ماه منیر به گالش هایش نگاهی انداخت و گفت:
 _از اینام نباید تو شهر پوشید؟

د همایون به پاهایش خیره شررد و لبخندی زد. طوفان و سرریل این دختر هم زو
 فروکش می کرد.

شاید خیره  شی، چون این جوری  شون می  _نه ولی اگه کفش بپوشی همرنگ 
 ی لباس تن و کفشت شن و اذیت شی.
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نگاه ماه منیر به کفش های همایون افتاد که از تمیزی برق می زد. همایون رد 
 نگاهش را گرفت و گفت:

 _نکنه دلت از اینا می خواد؟ مردونه ست دختر جان.
 بینی اش را جمع کرد و گفت: ماه منیر

 _نمی خوام، خیلی تمیزه.
شت کمر او  صله پ ستش را با فا شت و د صندلی بردا همایون کیفش را از روی 

 قرار داد:
 _بریم که داره دیر می شه.

 ماه منیر برگشت و باز هم سؤال پرسید:
_لباس بلندم داره شهر؟ یا فقط از این نیم وجبیاست که می پوشن و چادرشونم 

 تکون تکون می خوره؟
 همایون خنده ای از ته دل کرد و گفت:

 _بیا برو تا من رو خل نکردی، لباس بلندم داره.
 چه حواستم به الی باز چادر اونا بوده!
 ماه منیر اشاره ای به پایش زد و گفت:

 _جوِن شون معلوم بود آخه.
 همایون او را با خود همراه کرد و گفت:

 ندارن، تو م ل اونا نشو._اونا حیای تو رو 
 ماه منیر از در بیرون رفت، سیلی محکمی روی صورتش زد و گفت:
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_خدا من رو مرگ بده آقا، خدا قهرش میاد اون جوری لباس بپوشررم. پشررتم 
 حرفه که می زنن، بعد سر مگه می تونم باال بگیرم؟

کم سررر  همایون نیم نگاه مهربانی به او انداخت و در مطب را قفل کرد. آن قدر
 می زد که مشتری هایش هم کم شده بودند.

نگاهی به سرراعت مچی اش انداخت، برای شررب قرار بود مجدد ماه منیر را به 
شین پنهان کرده و به محل اختفای  صندوق عقب ما خانه ببرد و آرش را هم در 

 برساند.
شان عبور می کردند،  همراه هم رفتند و نگاه های افرادی که تک و توک از کنار

 روی لباس و تفاوت آن دو بود. ماه منیر به همایون نزدیک تر شد و گفت:
 _مگه اینا خواهر و مادر ندارن که نگاه می کنن؟

همایون در ماشررین را باز کرد. اجازه داد اول او بنشرریند و سررپس خودش سرروار 
 شد. سوییچ را چرخاند و همراه با حرکت کردن، گفت:

 ود. تو شهراین جوری لباس تن نمی کنن._لباس پوشیدنت باعث این توجه ب
 ماه منیر به گل بوته های ریز روی لباسش خیره شد و با لب برچیده گفت:

_خب اگه زشررته، بریم لباس بخریم. بعد باید کار کنم که بتونم پول تونو پس 
 بدم آقا. چون بابام پول نداره که بده.

 با کنایه گفت: همایون فرمان ماشین را چرخاند و دور میدان دور زد.
 _زنم که شدی، کلفتی م رو بکنی دیگه رو همون حساب می کنم!

یار کرد و  بان و بی پروایی این مرد، سررکوت اخت لت زده از ز جا ماه منیر خ
 همایون هم به رانندگی اش پرداخت.
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می توانست فعاًل به خرید دو دست لباس و یک کفش و ضروریات بسنده کند 
 رید بیاورد.تا سر فرصت او را برای خ

اما حالش حال محتضررری بود رو به مرگ، نگران قلب این دختر بود که حاد 
 نباشد و کار دست دل خودش و جوانی ماه منیر ندهد.

ماشین را گوشه ای پارک کرد و به همراه ماه منیر به اولین مغازه ی لباس فروشی 
 رفت.

هم خود را پشت همایون نگاه ها به آن دو، فقط ماه منیر را معذب کرده بود و او 
 پنهان کرد.

 سر همایون چرخید و مالیم گفت:
 _واسه چی پشت سر من سنگر گرفتی؟

ماه منیر با اشرراره ی چشررم و ابرویش مرد و زنی را نشررانش داد که خیره ی او 
 بودند.

 همایون رو به مغازه دار گفت:
_یک دسرت کت و دامن شریک میخوام که جنسرش خوب باشره. کوتاه و بازم 
نمی خوام باشه. رنگش تیره نباشه ولی سبکم نمی خوام باشه که زیاد تو چشم 

 بیاد.
سراغ طبقه ی کت و دامن های رسمی رفت. چند مدل  شمی گفت و به  مرد چ

 را که به نظرش به سلیقه ی مشتری اش می خورد، انتخاب کرد.
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 بود.نگاه دیگران، ماه منیر را کالفه کرده بود و دسررتش مدام به روسررری اش 
شید و میان پنجه اش  ستش را پایین ک شد، د همایون که متوجه حال غریب او 

 گرفت.
ماه منیر امیدی به تقال و رهایی نداشررت، سررکوت کرد. انگشررتانش محتاطانه 

 خم شدند و روی دست او نشستند.
قلب شان میان همان قفل شدن دست هایشان به تپش افتاد و با خود به واگویه 

 نشست.
بهترین کت و دامن های مجلسی ماست، پسند کنید و بدین خانم برن _اینا از 
 بپوشن.

همایون تشکری کرد و با دست آزادش، مشغول بررسی تک تک شان شد و آن 
بین؛ چشمش روی کت و دامن سورمه ای رنگی ماند که روی سر آستین و یقه 

 اش گیپور کار شده بود.
 _این به نظرت خوبه؟

دید زدن مغازه بود، با فشررار دسررت همایون به خود  ماه منیر که حواسررش پرت
 آمد و چشمانش را به مسیر اشاره ی او چرخاند.

سررنگین بود و پوشرریده، کمی جلوتر رفت و روی جنس پارچه دسررت کشررید. 
لبخندی روی لبش آمد اما با دیدن قد دامن سرررش را باال برد و پچ پچ کنان 

 گفت:
 ار بپوشم؟_دامنش چرا سه وجبه؟ باید باهاش شلو

ند.  یدا نک ندش تعبیر دیگری پ تا لبخ فت هم کرد  هایش را چ لب  مایون  ه
 نگاهی به سرشانه های کت انداخت و دست ماه منیر را رها کرد.
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شت و نگاهی به قد آن  شتش نگه دا شت و او را چرخاند. لباس را پ کت را بردا
 انداخت.

 _این رو بدین خانم بپوشن.
سلیقه اش، ضی از قبول  ست  مرد را شید و به د دامن را هم از کاورش بیرون ک

 همایون داد.
باس رو  باس عوض کنن و این ل خانم، می تونن ل باز کنن  _اون در اولی رو 

 بپوشن.
همایون کت و دامن را برداشت و ماه منیر چون جوجه ای باران زده که برای گم 

 و گور نشدن، پشت سر مادرش در حرکت بود؛ به دنبالش رفت.
 نا رو بگیر. برو بپوش ببینم تو تنت خوب می شینه یا نه._بیا ای

سر تکان داد و  ماه منیر لباس را گرفت و باز هم به پایین دامنش زل زد. همایون 
 به سمت فروشنده رفت:

_روسری حریر همون رنگی و جوراب شلواری مشکی هم می خوام. دارین یا 
 برم از جای دیگه بخرم؟

 مرد خرسند گفت:
واری داریم ولی روسری سورمه ای نه. روشن ترش رو اگه بخواین _جوراب شل
 براتون میارم.

 همایون متفکر لب جمع کرد و گفت:
 _آبی باشه اشکال نداره ولی جنسش به کت دامن بخوره.
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مرد جواب مشررتری دیگر را هم داد و همایون با چرخاندن سرررش، متوجه نبود 
متوجه بسته شدن در شد. امیدوار ماه منیر شد. با عجله به همان سمت رفت و 

 بود جایی نرفته باشد، تقه ای به
 در زد و هراسان گفت:

 _ماه منیر این تویی؟
 مکث کرد و صدای او بلند شد:

 _آقا خودتون گفتین باید این رو بپوشم.
 نفس راحتی کشید و دست روی پیشانی اش نشاند:

 هم ببینم شون. _االن برات جوراب شلواری و روسری میارم، بپوش که با
شلواری  ساتن آبی رنگ را به همراه جوراب  سری  شخوان رفت و رو به طرف پی

 برداشت.
 به در زد و دست ماه منیر از الی در بیرون آمد:

 _خب باز کن ببینم دیگه. چرا رو می گیری؟
 ماه منیر گفت:

 _آقا نامحرمی، خدا رو خوش نمیاد. بذار خودم رو بپوشونم.
 د و گفت:همایون آرام خندی

 _باشه خودت رو بپوشون.
شلواری بود که چطور بپوشد و پشت و  ماه منیر مشغول وارسی کردن جوراب 

 رو نباشد.
لباس هایش را گوشرره ی اتاق انداخته بود و باألخره گره روسررری را هم محکم 

 کرد.
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به خودش نگاهی انداخت و نیشررش باز شررد. لباس اعیان هم به او می آمد. 
 خورد و همایون غر دیگری زد. ضربه ای به در

 اجبارًا در را باز کرد و همایون تکیه اش را از در گرفت.
بازش کرد و در قاب در ایستاد. خیره ی دختری بود که دهاتی بودنش پشت این 

 سادگی دلپذیر گم شده بود.
 _بهت میاد.

 ماه منیر به پاهایش نگاهی انداخت و معذب گفت:
 _جونم معلوم نیست؟

 نگاهش را به کشیدگی پاهایش داد و مردانه تر گفت:همایون 
 _نه معلوم نیست دختر جان.

ماه منیر خم شرد تا لباسرش را بردارد و بپوشرد اما همایون قدمی به داخل اتاق 
 پرو گذاشت. صدایش را پایین آورد و گفت:

ما می گیرم لباسررت رو با خودمون می بریم، دیگه الزم نیسررت لباس  _یه ُمشررَ
 همین جوری خوبه. عوض کنی.

باس  با این ل نداخت. در تمام عمرش  باالیش نظری ا قد و  به  ماه منیر دو دل 
پوشرریدن بیرون نرفته بود. کمی ناراحت بود. همایون سرررش را باال گرفت و 

 گفت:
شی. من این جوری  ست. نه تنگه و نه تو لختی که معذب با شیده  ست پو _لبا

 راه بیا و بگو چشم.دوست دارم، بهتم میاد. یه بار با من 
 ماه منیر که از طرفی ذوق داشت، لبخند کم رنگی زد و گفت:
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 _چشم آقا.
همایون دسررتانش را دو طرف روسررری اش قرار داد و کمی مرتبش کرد، لب 

 هایش کش آمدند با این تصور که ماه منیر خانم خانه اش شود:
 _نمی خواد دیگه بهم بگی آقا، االن بر می گردم.

باس هایش را برداشت. همایون پول خریدهایشان را حساب کرد و از ماه منیر ل
 مغازه خارج شدند.

خنده ی دختری که چشمش به پاهای ماه منیر و گالش هایش بود، اخم به نگاه 
 همایون نشاند.

 _بریم یه جفت کفشم بگیریم و اول بیمارستان ببرمت.
زمان می خواسررت برای ماه منیر حرفی نزد و نگاهش به دنبال لباس تنش بود. 

 عادت به این تغییرات شگرف.
**** 

 _آرش امشب می ری مادر جان؟
آرش لقمه ی دیگری برای دالرای گرفت و به دسررتش داد. صرربح مصرریبتی از 

 سرشان گذشته بود.
 _آره مجبورم برم که دوباره سرتون نریزن.

 دالرای با لقمه بازی می کرد که صدای آرش در گوشش پیچید:
بذ باید _تهش  با لب خندون ببینمت و برم. بخور دلی جان، بچه ی خان  ار 

 درشت باشه. نیم گرمی چه به دردم می خوره؟
لب هایش به لبخندی از هم باز شررد و لقمه را در دهان گذاشررت. طعم گس 

 نبودن شوهرش را از امشب باید به آغوش دلش می کشید.
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رش شررد. اگر خیال آرش راحت تر شررد و خودش هم مشررغول خوردن ناها
زیرزمین خانه نبود و خودش را پنهان نمی کرد، االن با خیال راحت پشررت میز 

 ننشسته و دستبند به دست پشت سلول های زندان بود.
 مش حسین به حرف آمد و گفت:

 _تو فکرت نیست که کجا می شه اون ابلیس رو پیدا کرد؟
 آرش سر تکان داد و گفت:

ط بگیرم، جنوب موندگار شررده. بعید می _تا جایی که تونسررتم ازش خط و رب
 دونم دستش پول باشه وگرنه تا االن صد باره از کشور فلنگ رو بسته بود.

 مش حسین با افسوس گفت:
_ای پدر جان، روزگار بد شررده. جوون به پدرشررم رحم نمی کنه، بد زمونه ای 

 شده.
 ملوک میان حرفش رفت و گفت:

که یکی از یکی ترگل تر، ولی سر  _عمری مادرش چشم به پسرای خانم داشت
 تربیت و آداب دونی پسر خودش کوتاهی کرد.

آرش شکر گفت و بلند شد. دالرای هم قصد بلند شدن داشت که دست آرش 
 روی شانه اش نشست.

 _تو هنوز جا واسه خوردن داری، بشین دختر.
 دالرای مکث کرد اما روی پا ایستاد و آرام گفت:

شرراید آقا همایون االنا پیداش بشرره و فرصررت نکنم  _باهات کار واجب دارم،
 بهت بگم. بعدم می تونم بشینم یه چیزی بخورم اگه ضعفم گرفت.
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 _باشه بریم ببینم چی می خوای بگی که از خودت و بچه ت واجب تره.
دالرای لبخندی زد و همراه با آرش به حیاد رفتند. سر کشید و سکوت محض 

 در دست بگیرد و با هم کنار باغچه بروند. اطراف باعث شد دست دالرای را
 _خب می شنوم.

 دالرای دست آرش را سمت خود کشید و نگاهش را متوجه خود کرد:
_از من و بچه م، شوهرم مهم تر و واجب تره. اگه امشب بری، ترس به دلم منه 

 که کی میای و چه جور می بینمت.
شه ول سیر می  سری خدا و تو،  صدقه  ی دل من از دیدن شکم من و بچه ت 

 شوهرم نه.
 آرش دستش را روی شانه ی دالرای نهاد و مخملی تر از همیشه گفت:

_من میام مراعاتت رو می کنم ولی زنم هی تاخت می زنه به دلم و منو راهی 
 می کنه. انصاِف دلی خانم؟

دالرای به همان نفس کشیدن قناعت و وجب به وجب آ*غ*و*ش آرش را برای 
 کرد.خود پس انداز 

_جاِن دل، هر طور باشرری رو بچه تم نشررون داره. اون دختره دیگه پیداش می 
 شه، می گم بیاد یه مدت همدمت باشه که دل جفت تون وا شه.

 دالرای با دکمه ی پیراهن آرش در حال تقال بود که دست آرش متوقفش کرد:
 _دلت بازم بچه می خواد؟

 چشم درشت کرد و آرش را به خنده انداخت:
شده  سمتی می بری که نباید بره. این بچه م  _گیر دادی به این دکمه، فکر منم 

 پدال ترمز ما.
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 دالرای به آشیان گرمش بازگشت و گفت:
 _دور که می شی، بند دلم پاره می شه.

 آرش پیله تنید دور تنش و پیواک صدایش در فضای میان شان پیچید:
 رو نبینم چشم رو هم نمی ذارم._عمرم سر برسه ولی تا ثمره ی زندگیم با تو 

 دلی بیشتر فکر خودت باش که فکرم پیشته و راه به جایی نمی برم.
دالرای میان بازوانش تاب می خورد و دل آرش با پیچش موهای ریخته روی 

 صورتش، نرد عشق می باخت.
 _مواظب بچه هستم، به سرت قسم.

 آرش موهایش را کنار زد و گفت:
ست. من تو رو می خوام،  _مواظب خودت باش، خدا سش به اون بچه ه حوا

 حواست هست؟
 دالرای گونه ی آرش را به مهر لبانش دعوت داد و لب زد:

 _حواسم هست.
 آرش نفس گرمش را در صورت دالرای فوت کرد و گفت:

_تلخی زهر شررد روزگارم، ولی شرریرینی چشررمای تو جبران همه این روزای 
 سخت منه دختر.

هدفش فقط همان نگین های لبریز از شررهد عسررل بود.  سرررش پایین تر آمد و
سرش که عقب رفت، صدای زنگ در بلند شد و دالرای به پیراهن آرش چنگ 

 زد.
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هنوز از ترس صرربح و ریختن مأمورین که زبانش بند آمده بود و اگر همایون به 
موقع نمی رسررید، همان جا از حال می رفت؛ دلش به صرردایی از جا کنده می 

 شد.
 ر برم ببینم کیه._بذا

 دالرای رهایش نکرد اما آرش گفت:
نداری؟  قه آروم  یه دقی لت کنم و برم؛وقتی  چه جوری و باش، من  _نگران ن

 نترس، این جونور باید باشه.
دالرای دسررتش را رها کرد و او رفت. پشررت در ایسررتاد و صرردای حرف زدن 

 همایون را شنید. در را باز کرد و چشمش روی ماه منیر ماند.
 _سالم عرض می کنم اخوی، برو تو تا سر ما رو به باد ندادی.

ید.  مایون چرخ گاهش روی چهره ی بشررراش ه ند و ن باال پرا آرش ابرویی 
 چشمک او، لبش را به خنده ای باز کرد.

کنار رفت و هر دو وارد شرردند. ماه منیر با خجالتی حاوی شرررم سررالم جمع و 
 جوری داد.

نشست، آرش چپ نگاهش کرد و اشاره ای به دست همایون که پشت کمرش 
دستش زد. همایون دستش را عقب کشید اما خود را به او رساند و کنار گوشش 

 گفت:
 _ببین چی ازش ساختم. حاال بیا بگو همایون نمی تونه ازش زن شهری بسازه.

 آرش به مسیر رفتن ماه منیر چشم دوخت و گفت:
ختر رو ازش نگیر. اونو بگیری، _هر کاری می کنی بکن، ولی سرررادگی این د

 خودش رو از دست می دی همایون.
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همایون جدی شررد و مشررمای لباس های ماه منیر را به دسررت دیگرش داد و 
 گفت:

 _فقط از این که سرش با
بابای عوضرریش بخوام معامله کنم شررراکی ام، وگرنه برای موندن و نگه  اون 

 داشتنش کار دیگه ای می کردم.
 فرستاد و همراهش شد: آرش او را به جلو

 _بردیش پیش دکتر زمردی؟
 همایون لبخند را از روی لبش پاک کرد و گفت:

 _هر چی جوابش باشه میخوامش، هر چی آرش.
به هم  به گردبادی  یایشررران را  به سررمت دو زنی رفتند که دن دو مرد کنار هم 

 پیچانده و خود بی خبر از دل این دو مرد بودند.
 _لباساش بهش میاد.

 ایون مجدد خندید و سری به تأیید تکان داد.هم
_سررلیقه م باقلواسررت، این یه بار دیگه به هیکل زندگیم گند نمی زنم فقط اگه 

 باهام راه بیاد. یه چیزایی بهش فهموندم ولی انگاری باید واضح تر بفهمونم.
 آرش پشت کمرش زد و گفت:

 ت می کنه._واضحت نشه روایت تصویری که همون جا با زبونش دو شقه 
 همایون بلند تر خندید و به آرش زل زد:

_یه روز باهاش گشتم و بالیی نبوده که سرم نیاره. پیرم می کنه ولی ارزشش رو 
 داره. حداقل به پای سادگیش پیر می شم، نه ک افت زدنش به زندگیم...
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ساند.  شان را به عرش می ر خنده ی دزدکی ماه منیر و لبخند گرم دالرای، دل 
 دل هر دو فقط یک جمله می چرخید، این دو زن را خدا برایشان نگه دارد...ته 

**** 
سفند دوخته بود که چگونه با  شم به در آغل و گله ی گو سته، چ ش شه ای ن گو

 شوق بیرون آمده و بره ها به جست و خیز می پرداختند.
 _خانم جان کارتون داره آقا.

کشرریده شررد. زهرخندی زد و  سرررش با تأنی چرخید و نگاه معصررومه به پایین
 گفت:

 _از کی تا حاال آقا شدم که ازش بی خبرم؟
 معصومه پر فکر لب زد:

 _هستین، قباًل نبودین نمی دونستیم.
امین سر چرخاند و به بره ی کوچکی زل زد که انگار سیر نشده و باز هم پشت 

 سر مادرش راه افتاده بود.
هیچی؛ ما بزرگ می شیم. برو بگو _همین که بابامون کسی باشه، مادرمون که 

 میام.
معصررومه اطاعت کرد و با چهره ای رنجور از او دور شرررد. جعفر مادرش را 
ست اما نگاهش به این  شاید روزی دلش او را می خوا شان،  فرستاده بود خانه 

 مرد همیشه خاموش بود.
با برادران  ند. حرفی  کا باسررش را ت ند شرررد و ل له ی گلی بل امین از روی پ

 هورش نداشت و باز هم شب ها به مادر و خواهرش سر می زد.نوظ
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به طرف عمارت رفت و خود را به اتاق زنی رساند که هیچ عالقه ای میان شان 
نبود حتی به قدر یک نگاه. در زد و ایران دخت با صررردای گرفته ای اجازه ی 

 ورود داد.
شد. ایران دخت سالم تنها کالم روی لبش  ه ی به چهر سرش پایین بود و فقط 

سرانش هم  شانه های پهنش از پ شم دوخت.  سبزه ی امین چ سوخته و  آفتاب 
 بزرگ تر بود.

 به چهره اش دقیق شد و صدای امین بلند شد:
 _امری بود که صدام زدین؟

 ایران دخت دست از مقایسه و کشف شباهت هایش با هدایت کشید و گفت:
 دت خسته می شی._بشین پسر جان، حرف یه زندگیه سر پا بمونی خو

امین چشررم چرخاند و مخده ای سررمت چپ و دقیقًا روبروی ایران دخت به 
 چشمش آمد. به همان سمت رفت و نشست.

 _سرت رو باال بگیر، پسرای هدایت م ل پدرشون سرشون همیشه باالست.
 امین لبخند تلخی زد و گفت:

سررر باال _من پسررر بدرالزمانم نه هدایت خان، پدریش رو ندیدم که بخوام 
 گرفتن رو ازش یاد بگیرم. خدا رحمت شون کنه.

این پسر هم به تلخی آرشش بود. زبان تیزشان اگر از دو شیر نبود، بی شک می 
 گفت از خودش به ارث برده اند.

 شکسته تر از آن شده بود که بخواهد تیزی زبانش را بگیرد.
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اشررتیم. _مادرت سررر ناچاری اومد ولی بهش بدی نکردیم و واسررش کم نذ
 شوهر و بچه ش رفته بودن ولی شیرش به داد دل بچه ی من رسید.

شیر ندارم بهش بدم.  سوخت که  سرم می  اون زمونا خام بودم ولی دلم برای پ
هدایت شررب تا صرربح به هوای دل من و بچه ش بیدار می موند که غصرره م 

 نگیره.
شد از این ک شمانش جا گیر  شبنمی میان چ ست و  ش سوس ن شامین به اف یر ه 

 مادرش هم به خورد کودکی و لب های خشک او نرفته است.
 به هر طرف که نگاه می دوخت، چوب دو سر باخت بود و غمش سنگین تر.

_شیر مادرت رو که می خورد روز به روز سرحال تر می شد. هدایت ذوق پسر 
داشررت و منم برق چشررمام رو که نمی تونسررتم از کسرری پنهون کنم که وارث 

 زاییدم.
دایت که دید بچه داره بزرگ می شرره، منو به هوای عوض شرردن روحیه م دو ه

 سه باری خونه ی پدرم فرستاد. اون جام واسه زن خان بودنم، بهم می رسیدن.
 امین صدای گیر و گرفت دارش را رها کرد و گفت:

 _حتمًا باید بدونم چی به سرتون اومده؟
 ایران دخت نگاه به او دوخت و گفت:

من خالی می شررم، هم خودت شرریرفهم که اون دوره زمون چیا از  _بدونی هم
 سرمون گذشته.

 امین که سکوت کرد، ایران دخت ادامه داد:
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_تو همین اومد و شد ها بود که توران بله داد و زن اون از خدا بی خبر شد. منم 
به خیال رفتن خواهرم، باب مراوده باهاشون گذاشتم ولی زن و شوهر به هم بی 

 بودن.میل 
سر  ضایتی خواهرم رو که عمری  شوهرش که چیزی نمی گفت ولی نار یعنی 
رو یه بالش گذاشررته بودیم، نمی شررد که نفهمم ولی به روش نیاوردم بلکه این 

 عادت از سرش بیفته و دل به شوهرش بده.
ستن علت این  سر بلند کرد تا برای دان سکوت کرد و این بار امین  ایران دخت 

 نی، جواب را در نگاه ایران دخت ببیند که صدایش پیچید:سکوت و عقب نشی
شه و  سه باری با من اومد و رفت. دیدم خواهرم ترگل ورگل تر می  _هدایتم دو 
شوهرم چپ افتاده بود و هیچ کس  شوهرش با  مدام از در بگو و بخند در میاد. 

 این وسط نفهمید توران داره با آتیش بازی می کنه.
 کرد و ایران دخت لبخند تلخی زد: امین با جدیت نگاهش

سط دیدم  شوهرمه دیگه هیچی نفهمیدم. اون و شم خواهرم به  _وقتی دیدم چ
سری با هم  سر و  شت که نکنه  شه و ترس ورم دا هدایت داره بهم بی میل می 

 پیدا کردن.
پسرر جان عقلم قد نداد با دو تا بزرگ تر حرف بزنم و کارم رو چاره شرن. رفتم 

 س و هی طلسم مهر و محبت گرفت بلکه شوهرم از راه برگرده.سراغ دعا نوی
 آهی از سینه اش بیرون داد و دستش روی سینه نشست:
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_فکر نکن مدام خوش و خرم بودم، سوختم تا زندگیم سر و سامون بگیره. پای 
باز هدایت، هدایت روزای اول  به بهونه ای از زندگیم بریدم ولی  خواهرم رو 

 جوونی مون نشد.
همین االن که دارم پیش روی تو حرف می زنم، راز خواهرم تو سررینه م چال تا 

شررد که کسرری نفهمه و ریشررخندمون نکنه. هیچ کس نفهمید از دل خواهم 
 باخبرم.

هر چی من توران رو دورتر می کردم، هدایت بیشررتر فاصررله می گرفت. اون 
سم به رفت و آمد هدایت بود که نکنه بی خبر و دور شمم  زمون همه حوا از چ

شوهرم یکی  شدم،  سردتر می  دیدن خواهرم بره، غافل بودم از این که هر چی 
 دیگه رو بال و پر می داد ولی اون خواهرم نبود؛ دایه ی بچه م بود.

 امین با هاله ی غمی که چشمانش را در بر گرفته بود، گفت:
 _اون جای شرما رو تنگ کرده بود یا شرما دلت پرت از شروهرت شرده بود که

 نفهمی َمرده و نیاز داره؟
 ایران دخت اخم کرد و عصایش را برداشت. به زحمت بلند شد و گفت:

صیبتته ولی  ست. اون اول م صیبتت فقط بچه زاییدنت نی ستی بفهمی م _زن نی
بدتر از اون چشم و دل شوهر و محرمته که نمی خوای غیر تو رو تن یکی دیگه 

 خال بندازه.
بگیری صدای کسی در نیاد ولی من راضی نبودم.  اون زمون مد بود هر چی زن

شوهرم، ولی یادم رفته  شمم به خواهرم بود که لپش گل می نداخت با دیدن  چ
 بود باید بیشتر به زنیت و شوهر داریم برسم.
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مخلص کالم این که دعا گرفتم چشررم هدایت رو بدرالزمان بسررته شرره و دلش 
دم که امروز بچه ش جلو رومه و کنده، وقتی اون زن رو راهی کردم بی خبر بو

 باید ببینم خبط من فقط نگرانی واسه زندگیم بود.
اون زن رو فرستادم بره ولی حواسم بود که دستش تنگ نشه. بهش پول دادم اما 
خبر ندارم چه به روزگارش اومد که تنها روزگار گذروند و خواهرش اومد بچه 

 هام رو بزرگ کرد.
شبی منم جوون بودم و دلم نمی خ شه،  شوهرم دلش گرم زنی غیر من ب ست  وا

 که هدایت قلبش گرفت؛ بهش گفتم که زنش رو خودم فرستادم بره.
 صدایش می لرزید و نگاهش آبدار بود:

به هوای اون زن ازم دور شرررده و خواهرم  یده بودم دلش  که فهم _بهش گفتم 
 چشم بهش داشته. همه رو گفتمو صبحش دیگه اون مرد بیدار نشد.

سه اون زن بود نه  گفتم شوهرم، دلتنگی وا و باز داغ رو دلم موند که حرف آخر 
 من که عمری پاش موندم و دم نزدم چیا بهم گذشته.

امین هم ایسررتاد، نه پای دلش را توان ماندن بود و نه نایی برایش که بتواند این 
 همه دانستن ها را یکه و تنها به دوش بکشد.

 دخت نشست و با حسرت وافری گفت:قطره اشکی روی گونه ی ایران 
_خودم غفلت کردم از شرروهرم ولی جز اون فکر و ذکری نداشررتم پسررر جان. 
نمی خواسررتم شرربش کنار من بگذره و دلش جای دیگه باشرره. خبط کردم که 

 امروز پسر بزرگم تو آتیش افتاده.
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از من نمی گذری نگذر، تاوانش می شرره جهنم که فرقی با دنیام نداشررت ولی 
 ه سالمت اون پسر دعا کن که از دو تا بچه ی دیگه م برام عزیزتره.واس

گفت و رفت. گفت و دل امین برای بی کسی اش بیشتر گرفت. مادری که فقط 
عکسرری از او داشررت و قبری که هنوز ندیده بود. حالش روبراه نبود، با حواس 

 پرت از در خارج شد و به کسی تنه زد.
شت و چهره ی در سریع برگ ستش را گرفته سرش  صومه را دید که مچ د هم مع

 بود. صدایش در نمی آمد اما لرزیدن لبش را دید.
دسررتش را دراز کرد و بازویش را گرفت. کف دسررتش با برخورد به تیزی لبه ی 

 آجری سنگفرش زیر پایشان، کمی قرمز شده بود.
 _ناغافل اومدی حواسم نبود.

شید و بازویش از میان ستش را پس ک صومه د شد. حرفی  مع پنجه ی امین رها 
نزد و با نم اشکی که در چشمانش سوسو می زد، راهش را کشید برود اما امین 

 باز هم بازویش را گرفت:
 _طوریت نشد دختر؟

 معصومه معذب پای پلکش را کشید و با صدای خفه ای گفت:
 _نه آقا چیزیم نشد.

به بازویش را رها کرد. او هم  به چهره اش زل زد و  ما  امین  مه داد ا راهش ادا
سبد چوبی را  شد.  سری تکان داد و خم  ستش بود جا ماند. امین  سبدی که د

 برداشت و به دنبالش رفت.
شغول خواباندن الیار بود که روی پاهایش  سته بود و م ش سترن کنار مادرش ن ن

 دراز کشانده و تکانش می داد.
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 ب چی کار می کنه._دختِر یه نامه از خودش نمی ده که بدونم تو مملکت غری
 نسترن لبخندی زد و متکای کوچک زیر سر پسرش را صاف تر کرد:

_مادر من نامه از اون ور دنیا بخواد بفرسررته که عمری طول می کشرره دسررتت 
سیر  شهر که باهاش یه دل  شد بگو امیربهرام ببرتت  برسه. هر وقت دلت تنگ 

 حرف بزنی.
 سلیمه چادرش را روی سرش انداخت و گفت:

ست _وق شه. فردا اگه کارش زیاد نی شده، نماز بخونم که دیر ن صاله ظهر  ت 
بگو یه سر تا شهر بریم که من صدای این دختر چشم سفید رو بشنوم و خیالم 

 آسوده شه.
نسترن چشمی گفت و به قامت بستن مادرش زل زد. چه روزهایی را پشت سر 

شیر و بیم جان نی شدن جهان شوب پیدا  شتند. دلهره و آ شان را گذا لوفر، امان 
 بریده بود.

خدا را زمزمه وار شررکر گفت و وان یکادی خواند و به روی پسرررش فوت کرد. 
ست  سش پی آرش رفت که مدت ها بود او را ندیده بودند و فقط یک بار د حوا

 خطی از خود رسانده بود.
به همراه مش  امیربهرام از اول صرربح برای پر کردن جای زیادی خالی آرش، 

 ه سرکشی از باغات رفته بود.حسین ب
سرش می خوابید و هنوز هم نفهمیده بود آرش  سته و بی حال کنار هم شب خ

 چه طور به سر و سامان عمارت و روستا می پرداخت.
**** 
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 _می گم خیلی این لباس قشنگه ولی واسه من خیلی زیادتر از سرِم.
تاب که نور مه ماه منیر  به چهره ی  ید و  به پهلو چرخ روی نیمرخش  دالرای 

 نشسته بود، نگاه کرد:
_کی گفته واسه تو پوشیدن این مدل لباسا زیادیه؟ هر کی دستش تو جیبش بره 

 می تونه از اینا و بهترش رو بپوشه.
 ماه منیر هم چرخی زد و گفت:

_آقا همایون می خواد زنش بشم که همش از این لباسا بخره و من بپوشم؟ من 
 نمی خوام.

ای از حال و احوال همایون و خواسته ی دلش از زبان آرش  دالرای که خالصه
 شنیده بود، گفت:

 _از آقا همایون خوشت نمیاد یا حرف سر چیز دیگه ایه؟ دلت با جالله؟
 ماه منیر بی توجه به قطره ی اشکی که روی صورتش راه گرفت، گفت:

شیدم  شمم که به مادرش افتاد خجالت ک ستادم که بره. چ ی ول_من اون رو فر
 حرفی بهم نزد. پسر مردم رو من به کشتن دادم.

اصرراًل به درک که من رو می خواسررت ولی کاش نمی رفت دنبال حرف مِن رو 
 سیاه رو بگیره. بابام نذاشت برم یه چایی تو ختمش به مردم بدم.

دالرای خود را جلوتر کشررید و بازویش را روی شررانه های ماه منیر چتر گسررتر 
 کرد و گفت:

نمی دونسررتی قضرریه بیخ پیدا می کنه. اونم اگه رفته واسرره حرف دلش  _تو که
 رفته نه اصرار تو که می تونسته بگه نه و خالآ.



wWw.Roman4u.iR  1086 

 

منم دلم برای جوونیش می سرروزه ولی قسررمتش این بود. تو که نباید گ*ن*ا*ه 
ظب  ید موا با فت  مایون نگ قا ه گه آ تازه م کاری نکردی.  گردن بگیری وقتی 

 خودت باشی؟
سرررش را به سررینه ی دالرای چسررباند و گریه اش زخم می زد به دل  ماه منیر

باران هم قهوه ای  با  ما  دالرای که هنوز یک روز از رفتن آرش نگذشررته بود ا
 چشمان او را به خاطر می آورد.

 _گریه نکن دختر، خدا بیامرزتش.
سی به در زد. دالرای  شید که ک شم گرفت و بینی اش را باال ک شک چ ماه منیر ا

رام از جا برخاسررت و به طرف در رفت. همایون پشررت در بود و از چهره اش آ
 چیزی مشخص نبود.

 _سالم آقا همایون، خیره چی شده؟
 همایون سالم داد و گفت:

شرمنده م، جواب  _ماه منیر بیداره؟ دو جمله بهش بگم و برم. دیر وقت اومدم 
تم ید و زمان از دسدیر دستم دادن و بعدشم که با استادم بحث کردیم طول کش

 رفت.
سیاه رنگی  شم همایون به توده ی  صله، چ سرش را برگرداند و از آن فا دالرای 

 افتاد که در خود جمع شده بود و تکان نمی خورد.
 _پس من می رم پیش عمه، کاری بودبهم بگین بیام.
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شد.  سری اش از اتاق خارج  ست کردن رو ستاد و دالرای با در همایون کنار ای
شیده در همایون  شن کرد. ماه منیر از حالت دراز ک شد و چراغ اتاق را رو وارد 

 آمد و نشست:
 _سالم آقا.

سمتش رفت و پتو را کنار زد.  شک به  شت و تب، همایون با  صدایش نبض دا
 نزدیک به او نشست و گفت:

 _علیک سالم، واسه هم مقتل تعریف می کردین که صدات گرفته؟
کان داد و همایون دسررتش را گرفت، آرام تکانش ماه منیر سرررش را به طرفین ت

 داد و گفت:
 _دختر جان به من نگاه کن، بدم میاد یکی کله تکون بده واسم.

ماه منیر باز هم گریه اش را از سر گرفت و پاهایش را جمع کرد. سر بر روی آن 
سر  ست مردی بود که با  شده از د ساطع  شت اما قلبش درگیر گرمای  ها گذا

 تش او را به عشق و رخوت می کشاند.انگشتان دس
_هی هی دختر تو چت شرررده؟ من که هنوز حرفی نزدم، از االن روضررره می 

 خونی واسه چیزی که نشنیدی؟
دسررتش را رها کرد و با هر دو دسررت سرررش را گرفت. باال کشررید و سرریاهی 

 چشمانش را از نظر گذراند:
جوری به جون چشمات _تو بذار اول بگم چی شنیدم و چی قراره بشه بعد این 

 بیفت.
 ماه منیر گوشه ی آستینش را پشت پلک هایش کشید و گفت:

 _می میرم؟
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ما نمی  که چقدر او را می خواهد ا ند  همایون هم دلش می خواسرررت بفهما
 دانست خدا برایشان چه می خواهد.

چشررمانش نقاشرری خدا بود و دلش دیوانه ی همین سررادگی که زن سررابقش 
 د.نداشت و او مظهرش بو

شید و  صورتش ک ست روی  ست. با کف د ست پیش برد و پلک هایش را ب د
 عقب کشید که دلش پیشروی نکند:

کارش از من و قلبم  بت  جان. قل که نمی میری دختر  تا من رو پیر نکنی  _تو 
 ردیف تره. فقط یه عمل الزم داره که اونم برای االنت نیست.

 ماه منیر با کنجکاوی نگاهش کرد و گفت:
 چیه؟_عمل 

حاضررر بود همه ی ندانسررتن هایش را به جان بخرد و دانه به دانه به او بفهماند 
 اما او شوهرش را به غیر نفروشد...

_یعنی می برنت تو یه اتاق و بیهوشررت می کنن. اون جا می برن خوبت کنن و 
 بتونی همه جا بری.

ب ها تنید. ماه منیر لبخندی زد و دل تنهای همایون هم پیله اش را دور همان ل
 شاید که او پروانه اش شود و بماند...

 _چرا گریه می کردی؟
ماه منیر لبخندش را جمع کرد و سررری به معنای هیچی تکان داد که همایون 

 روسری اش را جلوی صورتش کشید و گفت:
 _شرف دروغ گو...
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شمانش افتاد، تک  سری به چ شت ماه منیر که از زیر الیه ی رو شم های در چ
 ردانه ای زد و گفت:خنده ی م

به قول آرش دهن وا کنم حرف بی ربط بزنم. نمی  ید  با یادم می ره زنی و ن _
خواد بگی واسرره چی گریه می کردی ولی حواسررت باشرره نباید به خودت زیاد 

 فشار بیاری.
ماه منیر روسررری اش را مرتب کرد اما ریز ریز خندید. همایون با خنده ی او، 

 لبخندی زد و گفت:
 می خندی دختر؟_به چی 

 ماه منیر دست جلوی دهانش گذاشت و گفت:
 _بی تربیتی بلدین، منم بلدم ولی زشته بگم.

همایون این بار بی مالحظه عقب تر رفت و با صدای بلند خندید. این شیرینی 
 ها هم نقل و نبات دلش برای جبران روزهای تلخش شاید بود.

حرف بزنم و دهن بدوزم که به پز _المروت تو هم آره؟ فکر کردم باید لفظ قلم 
 خانم نخوره. چیا بلدی حاال؟

ماه منیر لب زیرینش را با دو نیش جلوی دهانش گاز گرفت، همایون ناغافل به 
 سمتش خم شد و روی سرش را ب*و*س*ید.

 _با تو زندگیم زندگی می شه...
 مضطربادامه ی حرفش را نگفت و ماه منیر که زیر بار این همه نزدیکی کمی 

 شده بود، گفت:
 _من چقدر دیگه باید این جا بمونم؟

 همایون که متوجه زیاده روی اش شده بود، آرام گفت:
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 _دلت واسه ده تنگ شده که هول شدی؟
 ماه منیر نیم نگاهی سمت در انداخت و گفت:

 _نه آقا، یعنی تنگ که شده ولی چند روز دیگه بیشتر تنگ می شه.
 د و گفت:همایون متفکر به او زل ز

 _اگه شوهرت بچه ش نشه، ولش می کنی؟
 ماه منیر هاج و واج خیره اش شد و چهره ی جدی همایون، ته دلش را لرزاند:

_آقا من که شرروهر نکردم ولی کی تو کار خدا دخالت کرده که من بکنم؟ توبه 
 آقا، بچه بده یا نده دست اونه ولی حرف زیاد در میاد.

 همایون با همان لحن پرسید:
شه، بازم زنش می  شی بهت بگه که بچه ش نمی  سش ب _اگه قبل این که عرو

 شی؟
ماه منیر به فرش زل زد و به فکر فرو رفت. به جمله بیشررتر فکر کرد و با احتیاد 

 سرش باال آمد. خفه پرسید:
 _شما بچه ت نمی شه آقا؟

 همایون غمگین میخ نگاه شرم زده اش شد و آرام گفت:
 _نمی شه...

 منیر چشم دزدید و گفت:ماه 
یا همین  چه تون نمی شررره  ته ب که گف عا نویس رفتین  قت پیش د عد اون و _ب

 استادتون گفته؟
 همایون لب زد:
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 _خدا گفته...
 ماه منیر با اخم نگاهش کرد و گفت:

 _آقا مگه خدا با آدم حرف می زنه؟ چه حرفا می زنین.
 ن مرد را...فرهادش می شد اگر می دانست و می فهمید غم غربت ای

چشررمانش زور زده بودند رنگ خواهش نگیرند و فقط الیه ای روی مردمک 
 چشمانش را گرفت.

 _زن داشتی آقا؟
همایون حواس و توجهش را به او داد و با پلک زدن تأیید کرد. ماه منیر آرام و با 

 وسواس پرسید:
 _دور و ورتون نمیاد؟ نکنه بعد بیاد و بشه خانم خونه تون.

به دسررت های عقب رفته اش تکیه داد و سرررش را به سررمت سررقف همایون 
 گرفت:
 _نمیاد.

ماه منیر سکوت کرد، همایون خواست از جا برخیزد که ماه منیر صدایش زد و 
 او منتظر به نگاهش خیره ماند.

شی جلو  شم که بعدًا خجالت من رو نک سواد  _می ذاری آقا درس بخونم و با 
 ؟رفیقات که دکترن و درس خوندن

حس دلسوزی اش نسبت به خودش و این دختر، ضربان قلبش را قوت بخشیده 
 بود. صورتش جلو رفت و گفت:

_ماه منیر بچه بازی و عروسررک بازی نیسررت، ازت خیلی بزرگ ترم. بچه م که 
 باید داغش به دلت بمونه، می تونی؟ می فهمی؟
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 ماه منیر نگاهش را به سمت دیگری سوق داد و گفت:
رو ببر سر قبر جالل که خجالت عمر و جوونیش تا زنده م رو دلم  _آقا فقط من

شد. تو کار خدا که نه  شمام بچه ت  شید و  شاید بخ می مونه. برم حاللم کنه، 
 نمیارن و عیب رو خودشون نمی ذارن.

همایون خیره خیره به نگاه ماه منیر، دل تطهیر می کرد زیر باران رحمت خدا... 
 و گفت: لبخندی گوشه ی لبش نشست

 _نوکرتم که می دونی یعنی چی؟
ماه منیر خندید و پر روسری اش را باال گرفت، ردیف دندان هایش را پشت آن 

 پنهان کرد و گفت:
 _دیگه انقدر سوادم می کشه آقا، یعنی نوکرم می شی خب.
 همایون عمق داد به لبخندش و در حین بلند شدنش گفت:

 دختر جان._نوکرت می شم، تو خانم خونه م شو 
صورت  شم روی  سه جفت چ شد.  شکری گفت و از اتاق خارج  شنودی  با خ

 بشاش و خوشحالش میخ شد.
 لبخندی زد و موهایش را باال فرستاد:

_خدا بخواد تا قبل محرم و صفر یه عروسی راه می ندازم بلکه منم روی خوش 
 خدایی خدا رو ببینم.

 ملوک خندید و گفت:
شافالله که سر و سامون بگیری. دختر اهل گیرت  _مبارکت باشه پسر جان، ان

 بیاد و سر و دلت به زندگی گرم شه.
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شید و مردانه تبریکش  شد و او را به آغوش ک سین هم از روی مبل بلند  مش ح
 روی زبان جاری شد.

 دالرای ایستاد و رقص نور در چشمان عسلی اش چشم را می زد.
 _مبارک باشه و به دل خوش ان شافالله.

 یون قیافه اش را در هم برد و گفت:هما
_فقط باید با باباش راه بیام که تو کاسه م نذاره. خدانشناسه، شاید خواست سر 

 تو طبق خدمتش تقدیم کنم و خالآ.
 ملوک به طرف آشپزخانه رفت و گفت:

_اون مرد این حرفا نیست، از خداشه یه نون خور از خونه ش بره اونم دختر که 
 ت شون روونه می کنن که حرف پشتش بخوابه.همه به زور پی بخ

شد و بی توجه به  شین  سوار ما شد.  همایون لبخند دیگری زد و از خانه خارج 
 اطراف، به سمت مخفیگاه آرش رفت.

شتاقانه برای خبر دادن  سد و او هم م شش بر شیر به گو قرار بود خبری از جهان
 جواب ماه منیر به طرف خانه اش رفت.

رفت و ماه منیر با دیدنش، نگاهش را به در و دیوار داد. خنده دالرای به اتاق 
 اش گرفت و دست به کمر گفت:

به این طرف و اون  گاه کن دختر، چرا چشررم می چرخونی  حاال من رو ن _
 طرف؟

سمتش  سر به  شید. دالرای با تکان  سرش ک ماه منیر حرفی نزد و پتو را روی 
 رفت و کنارش دراز کشید:

 داشتم، ان شافالله قسمت تون به خیر باشه. _منم این روزا رو
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 ماه منیر سرش را بیرون کشید و گفت:
 _آقا یه حرفایی می زد، منم خجالتم می شد.

 دالرای چشم بست و آرام گفت:
 _دوِست داره آقا همایون.

 ماه منیر هم پلک بست و خود را به آغوش حوادث پیش رو سپرد.
د و به طرف در رفت که صرردایی به همایون با خوشررحالی از ماشررین پیاده شرر

 گوشش نشست:
 _دکتر جان این جا پنهون کردی رفیقت رو؟

 پاهای همایون روی زمین میخکوب شد.
شد. هود را اگر هزاران بار لعن و نفرین می  ست و دلش گرفته  توان حرکت از د

 کرد هم نمی توانست این کوتاهی اش را ماله بکشد.
لب پایینی اش نشررسررت. تک ابرویی باال  سررر برگرداند و خیسرری زبانش روی
 پراند و با لحنی توبیخ کننده گفت:

 _هر جا بگردم، باید بیام قبلش ژاندارمری گزارش بدم؟
مأمور جلوتر آمد و ماشین سیاه رنگی که عقب تر پارک شده بود، توجه همایون 

 را به خود جلب کرد.
س شینا رو چه به این  شما اعیون ن شهرم _نه جناب دکتر، اما  شهر که گدای  ر 

 توش نمی شینه؟
 همایون نیشخندی مصلحت آمیز زد و گفت:
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_فکر کن برای رضای خدا پام به این جور جاها وا شده، نباید کار خوب رو که 
 همه جا جار زد.

مأمور لبخندی تمسررخر آمیز زد و نگاهش را به خانه ی روبرویش داد که بافت 
 و گفت:فرسوده ای داشت. چانه اش را خاراند 

 _ایرادی توش نیست ما سر در بیاریم از این کار خیر؟
همایون حرآ و عصبانیت از حماقتش را پشت سرمای نگاهش پنهان ساخت 

 و گفت:
شکواییه ی فردا که تحویل بدم  سه  _حکم دولتی دارین در خدمتم، غیر اون وا

شخ شأن و  ستم وقتی به  شی که کوتاه بیا نی یتم صبه مافوقت؛ دنبال رضایت نبا
 توهین می شه.

 مأمور روی چهره ی خونسرد همایون خیره شد و گفت:
_اگه شکی و حرف پنهونی نیست، یه نگاه انداختن که راه دور نمی ره و خالف 
 قانون نیست. چون فردام می تونم با حکم بیام این جا و اون وقت شاید بد شه.

 همایون به سمتش رفت و گفت:
سررون، بیا برو بگرد ولی اگه چیزی نبود؛ فردا _من رو از چیزی که نیسررت نتر
 شکایتم رو میز رئیسته. برو ببین.

شت در  ست پ سمت در گرفت و مأمور به در خانه زل زد. می دان ستش را به  د
چیزی سررت که شرراید او چند وقتی سررت به دنبالش متر به متر شررهر را زیر پا 

 گذاشته است.
 _یه نگاه زدن که جرم نیست.
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س شم ب شان ندهد. به طرف در همایون چ ست جفت  صبانیتش کار د ت که ع
 رفت و با سوییچ چند ضربه به در زد.

 انتظارشان به طول انجامید و دوباره با همان شیوه سه بار به در زد.
سرش را بیرون آورد. با دیدن همایون نیش باز کرد  سکینه  شد و  باألخره در باز 

 و گفت:
 و._سالم آقا جان، خوش اومدی. بفرما ت

همایون لبخندی مصررنوعی زد و دسررت در جیبش کرد. مقداری اسررکناس در 
 آورد و گفت:

 _اومدم ماهانه ت رو بدم که عقب افتاده بود.
سکناس ها را گرفت. مأمور  ست انداخت و ا شمانی برق گرفته د سکینه با چ

 یک چشمش به او بود و چشم دیگرش به همایون که چه می کند.
 گفت: سکینه در را باز کرد و

 _تا یه چایی دستت ندم نمی ذارم بری آقا.
 همایون سر روی شانه کج کرد و گفت:

 _شمام چایی می خورین می تونه واستون چایی بریزه.
 سکینه سرکی کشید و با لب پر خنده گفت:

_رفیق آقایین؟ ببخشید ندیدم تو تاریکی موندین. صفا آوردین، این جا کلبه ی 
من توش موندم که ویلون کوچه خیابون نباشم سر  خود آقا جانه. صدقه سریش

 پیری.
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تعارف نکنید، بفرمایید هیچی نباشرره یه چایی تلخ که می تونم دسررت مهمون 
 آقا بدم که همه عمر منت دارشم.

مأمور قد بلند کرد و نیم نگاهی به حیاد تاریک و سرروت و کور خانه انداخت. 
 با اکراه عقب گرد کرد و گفت:

کار خیر رو _یه وقت دیگه  با اجازه تون جناب دکتر،  مزاحم تون می شرریم. 
 راست می گین نباید جار زد ولی نصفه شب ممکنه طرف زهره ترک بشه.

راهش را کشید و رفت. همایون آب دهانش را پشت سرش ریخت و با ته مانده 
 ی عصبانیتش گفت:

 _بر پدر پدرسوخته ت لعنت مرتیکه ی چاپلوس بی شرف.
 سرش شنید: صدایی از پشت

 _بشمر...
به شرردت سرررش به عقب چرخید و در تاریکی پشررت در، قامت آرش را دید. 

 دست روی قلبش گذاشت و بی حرف وارد شد.
 _سکته کردی همایون؟ یا الل شدی؟

 چشمانش را باز کرد و گفت:
_پسر قلبم داشت می ترکید. از در خونه به شوق یه خبر اومدم و کال از اینا دور 

 حس بدقواره این جا رو یاد, گرفت.موندم. ن
 آرش دست در جیب شلوارش کرد و گفت:

 _مهم نیست چون من از فردا دیگه این جا نیستم که بخواد بترسی.
 همایون با شک و تردید به چشمان درخشان او زل زد:

 _کجا به سالمتی؟
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 آرش به طرف خانه رفت و گفت:
م دادن. اول صرربح می رم _رد جهانشرریر رو زدن، خبرش رو یه سرراعت قبل به

 جنوب دنبالش.
شد یا  شحال با ست خو سیر رفتن آرش مات ماند. نمی دان شوکه به م همایون 

 نگران از این که نیست تا باز هوای هم را داشته باشند.
 _فلجم که شدی شکر خدا، بیا تو. خبر خوشت چی بود؟

 همایون از خیرگی در آمد و به دنبالش رفت:
 مادیم رو بهت بدم که تو خوش خبر تر بودی انگار._واال اومدم خبر دو

آرش وارد اتاق شررد و دل نگرانی اش از دوری بیشررتر به قلبش رخنه کرد اما به 
 رویش نیاورد و لبخندی به رفیقش زد:

 _دختِر بدبخت راضی شد؟
 همایون کفش از پا کند و گفت:

 _خودش که آره ولی فردا شمشیر ببرم برم سراغ بابای مفنگیش.
 آرش نشست و تکیه به دیوار فرسوده داد:

 _فقط شیر بها می گیره، مبارکت باشه.
 نگاهش شکوفه باران شد، خود را به آرش رساند و دست روی پایش گذاشت:

_اگه چند شررب پیش نمی گفتی ازش دل بکن، محال بود سررر خرم کج شرره 
 سمتش و جدی پا پی اون دختر بشم. رفاقت رو در حقم تموم کردی آرش.

 لبخند زد و سکوت کرد. از فردایش خبر نداشت.
**** 
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مش حسین چای خود را هورت کشید و چشم دوخت به مردی که شاید روزی 
 از رفقای شبابش بود.

_خب آخر قصرره حرف حسررابت رو بگو که این آقا دکتر ما دسررت پر بره از در 
 خونه ت بیرون؟

خم چهره ی همایون شرروهر حکیمه اسررتکان چای را باال برد و بی توجه به ا
 گفت:

_خودت بهتر از من می دونی که شرریربها رسررمیه که از قدیم بوده و واسرره این 
 دخترم می گیرمش.

بینی اش را با کف دست مالید و حکیمه سر پایین گرفت تا خجالت این شوهر 
 بیشتر از پیش خفت و خاری اش ندهد.

خان داره می چرخه. _خود آقا دکتر وضررع زندگی رو می بینن که به زور جیب 
شون بهترش رو  سواد بخوام براش بگیرم رو خود سیله ای که منه بی چهار تیکه و

 دارن.
سکوت حرآ خورده بود، میان حرفش  ساعت فقط در همایون که طی این دو 

 رفت و گفت:
_نیازی به دوره کردن اینا نیسرررت که خودم از برم، لپ کالم؛ می خوام همین 

شه، چقدر باید چند روزه عقدش کنم و ببر سر زندگیش. باید قلبش عمل  مش 
 بدم که دخترت بیاد عروس خونه م شه؟

 حکیمه شرمنده لب گزید و گفت:
_نفرمایین آقا جان، شررما رو سررر ما جا دارین. همین که دل تون رو دختر ما 

 مونده باید شکر کنم که عاقبتش به کلفتی خونه ی کسی نیفتاد.
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ست خالی از ما قبول شما همین که نداری ما رو ببخ شین و اون دختر رو با د
کنین، منت رو سرررمون گذاشررتین. دیگه دهن مون باز شرره و باز چیزی طلب 

 کنیم از بی حیایی مونه.
له کرد.  مت شرروهرش حوا گاه تیزی سرر له اش، ن یان بخش جم پا به همراه 

 شوهرش با ناراحتی گفت:
سنت  ضی چیزا  سمه، چون نداریم _زن تو کار مردونه مداخله نمی کنه. بع و ر

 و دست مون جلوی خان زاده درازه پس باید بگذریم از حق مون؟
حکیمه سررر پایین انداخت و همایون با پوزخند دسررت در جیب داخلی کتش 
کرد که دسررت مش حسررین روی دسررتش نشررسررت. رو به مرد بی خیالی که به 

 دنبال تعویض جنس و کاالی خانه اش بود، گفت:
که مادرش بهش شیر داده و دخلی به صحبت مردونه و _اگه حرف شیربهاست 

 غیر نداره.
پس هر چی که دکتر کرم کنه و بده مسررتقیم کف دسررت زنت می ذاره و هیچ 

 ادعایی نباید روش داشته باشی، ناسالمتی مردی و افت داره.
 مرد ناراضی از این گفته ها اما به امید پول و پله ای به هم زدن گفت:

 نمی شه زمین زد، بدین به مادرش ولی فرقی نداره._حرف بزرگتر رو 
سکناس  سته ا سین و رهایی اش، دو ب ست مش ح شدن د شته  همایون با بردا

 بیرون کشید و روبروی حکیمه روی زمین قرار داد:
 _قابل دار نیست، جوهر دخترت بیشتر از این پول برام می ارزه.

 ن گذاشت. با شرم گفت:حکیمه با دستی لرزان دو بسته را برداشت و در دام
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 _روم سیاه آقا.
 همایون لبخندی زد و گفت:

_از شر زبون دخترت راحتت می کنم، دعای خیرت رو پشت سرش ردیف کن 
 که با دل صاف و خوش باهام بیاد.

 حکیمه گفت:
شم؟ زبونش پیش تر از عقلش کار  شه که من با ضی به بد اوالد _کدوم مادر را

 می کنه ولی دلش صافه.
 همایون حرفش را با سر تأیید کرد و گفت:

شب  شیم. به  ستش بدین که ما کم کم باید راهی  سیله ای داره د سی و _اگه لبا
 می خوریم و من شهر کار دارم.

شید.  ست ک سبیل جو گندمی اش د شوهرش زل زد و او به ریش و  حکیمه به 
 صدای زمختش باال رفت:

 _ماه منیر بیا ببینم.
شه ی خانه کز کرده و گوش ماه منیر که همراه  شته بود، گو ستا بازگ شان به رو

صدای پدرش، از جا  شنیدن  سد. با  سپرده بود که به چه قیمتی به فروش می ر
 بلند شد و لباسش را مرتب کرد.

به طرف هال خانه شرران رفت و با سررری افتاده ایسررتاد. مرد نیم نگاهی خرج 
 دخترش کرد و گفت:

شتیم و آقا ع سی داری _پول جهاز ندا سی نمی گیره. برو لبا ست عرو وضش وا
تو بقچه ت بذار که راهی شررین. روز عقدت الزم دونسررتن میام که پای برگ 

 رضایت انگشت بزنم.
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ماه منیر بغضش را فرو برد و به اتاق کوچک بازگشت. مرواریدها رشته شدند و 
سریع تر از آن چه فکرش را می  ساده تر و  شیدند.  شیار ک د کرروی گونه اش 

 معاوضه شد.
 _ماه منیر مادر؟

شغول جمع کردن همان چند تکه لباس  دلش لرزید اما به روی خود نیاورد و م
 خانه ی پدری شد.

 دست حکیمه روی شانه اش نشست:
_با بدخلقی رو ازم نگیر مادر، اگه راضرری به رفتنت شرردم واسرره همین سرریاه 

 بمونی. روزی خودمه که نمی خوام پاسوز این مرد شی و این جا
کنار دخترش نشست و چمدانی کوچک و قدیمی کنارش گذاشت. دانه به دانه 

 لباس های دخترش را از بقچه در آورد و در آن مادرانه چید.
سکناس را هم از جیب پیراهنش در آورد و روی  سته ا شد دو ب کارش که تمام 

 لباس ها گذاشت:
نیم ولی این دستت _واسه روز سختی نگهش دار، ما هر جوری باشه سر می ک

ساز و زبون به دهن بگیر.  شوهر اهلی گیرت اومده، ب شد.  بمونه بلکه الزمت 
 احترام نگه دار که احترامت کنه.

شمانش  شم به چ شک خیره ی نگاه لرزانی بود که چ شت پرده ی ا ماه منیر از پ
نمی دوخت. حکیمه گونه ی گوشررتی اش را از نم اشرررک خشرررک کرد و در 

 چمدان را بست:

http://www.roman4u.ir/


 1103 یغمای بهار

اون جا شررهِر، حواسررت به سررر و زندگیت باشرره که زن بی حیا زیاده. شررب _
 حجله ت صبوری کن که آقا باهات اوقات تلخی نکنه و زن زندگیش بشی.

ماه منیر بی طاقت سررر بر پای مادرش قرار داد و دل سرریر به حال خودش و 
 غریبی مادرش گریسررت. پرده ی میان دو اتاق کنار رفت و همایون با چهره ای

 برافروخته به سمت شان رفت و شاکی گفت:
سه هم چی  ستین وا ش ست گریه کنه. ن سالمتیش خوب نی _گفتم برای قلب و 

 تعریف می کنین که این دختر به این حال افتاده؟
 حکیمه سر دخترش را نوازش کرد و گریان گفت:

ستنش شتم که باید میگفتم. بعد که بیفته به زندگی، ندون  _آقا حرف مادرونه دا
 آتیش به خونه ش می ندازه.

 همایون زیر بازوی ماه منیر را گرفت و وادارش کرد سر بلند کند:
حال و روزت  نت، نگفتم فکر  به حرف بود با این گوش  _آفرین دختر خوب 

 باش؟ نگفتم دیگه نبینم بهونه واسه آبغوره گرفتن جور کنی؟
سینه ی همای سکوت درد آورش خنجر به  شید. بلند ماه منیر حرفی نزد و  ون ک

شررد و به او هم کمک کرد سررر پا بایسررتد. چمدانش را هم در دسررت گرفت و 
 گفت:

 _حالل مون کنید که با خوشی پا از در خونه بیرون بذاریم.
 حکیمه از جا به زحمت بلند شد و گفت:

_این چه حرفیه آقا، حالل جون و عمرتون. خدا خیرت بده فکر دوا درمون این 
شه دختری. وقت همون  شد یه خبر بدین میام. اگه تو رختخواب با عملش که 

 وظیفه مادرشه جمعش کنه.
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 همایون لبخندی زد و گفت:
سه خودم میام دنبال تون  سش کلفت می گیرم ولی اون زمان بر شه وا _الزم با

 که خونه خودش دیدنش بیاین.
حکیمه خدا خیرتون بده ای گفت و صررورت دخترش را هم بوسررید. از طاقچه 

 ی بداشت و هر دو را از زیر آن رد کرد.قرآن
ماه منیر به حال مرگ افتاده بود از بی عاطفگی پدرش که حتی به قدر دسررت 

 دادن با همایون هم برایش ارزش نداشت.
ست و ماه منیر عقب گوشه ای خود را جمع کرد. همایون  ش سین جلو ن مش ح

ماه منیر ماند کمی به هم ریخته بود و نگاهش برای لحظه ای گیر چشررم های 
 اما به جلو خیره شد و به راه افتاد.

تمام طول مسیر حواسش به او بود اما حرفی نزد و مراعات حضور مش حسین 
را کرد. بعد از سررراعتی که در راه بودند، جلوی خانه پارک کرد و قبل از پیاده 

 شدن ماه منیر، گفت:
ه سری خرید و کار دیگ_مشتی به ملوک بگو ناهار نمیایم، منتظرمون نمونه. یه 

صر خودمون میایم که ماه منیر تا عقد همین جا  شون برسم، ع داریم که باید به
 بمونه.

مش حسین رفت و ماه منیر با اشاره ی چشم همایون از ماشین پیاده شد و جلو 
 نشست.

 _از این که می خوای خونه ی من بیای ناراحتی که باد کردی؟
 همایون کامل به سمتش چرخید:ماه منیر سرش را باال پراند و 
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سری  شده با کله حرف زدنت؟ کم و ک شده و لیاقتم  _پس چته که زبونت قفل 
 می ذارم؟ چیزی هست که ازش بی خبرم که داری خودت رو می خوری؟

 ماه منیر چین دامنش را صاف کرد و غمگین گفت:
شم پره ولی بابام منو شنیدم آقا، گو سر این که دختر بودم خیلی  ه دو ب _حرف 

شما  سیاه فروخت. م ل بی کس و کارا ولم کرد با مرد غریب راه بیفتم که  پول 
پول دارین ولی جالل نداشرررت و به خاطر نرفتن تو مراسررمش و حرف مردم، 

 سیاهم کرد.
شده  سر باز نکرده و دمل چرکینی حناق  ضش هنوز  همایون خیره اش بود، بغ

سکوتش ادامه پیدا کرد تا ما سر گیرد. ماه منیر ببود در گلویش،  ه ه منیر گله از 
 تلخی گریه سر داد و گفت:

_همش خواستم باسواد شم ولی نذاشت. با ترکه انار به جونم میفتاد که چشم 
دریده شررردم و درس مال پول داراسرررت. حاال منو فروخت و االن که فهمیده 

 همون پولم مادرم به خودم داده حتمًا داره می زنتش.
 ی دهانش برداشت و مالیم گفت:همایون دست از رو

نه و  بات بمو با گه  که دی یاریم پیش خودمون  مادرت رو هم ب _می خوای 
 برادرات؟

 ماه منیر با پشت دست روی پلک هایش کشید و گفت:
 _کی پس آب و غذا دست شون بده؟ اگه مادرم نباشه که اونا تلف می شن.

ست چه کاری می تواند برای آرام کردنش ستش  همایون نمی دان انجام دهد، د
 را روی دست مشت شده اش قرار داد و گفت:

 _اگه من آدم بچه دار شدن می بودم، مادر خوبی می شدی...
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ماه منیر سرش را به سمت او چرخاند و سیاهی پا گرفته روی مردمک چشمان 
 همایون، دستپاچه اش کرد:

دا بزرگه، _آقا جان من حرفم سررر خونواده م بود، شررما به دل نگیر. بعدشررم خ
 ناامیدی مال شیطونه آقا.

شت. آرام راه افتاد و ماه  ستش را روی دنده گذا همایون لبخند بی رنگی زد و د
 منیر هم به طبع او ساکت شد اما میانه ی راه گفت:

 _آقا خونه ت خیلی بزرگه؟
 همایون پلکی زد و گفت:

 _نه به قاعده ست. یه نفر که خونه ی بزرگ الزمش نمی شه.
 منیر لبخندی از سر خوشحالی زد و گفت:ماه 

 _الهی شکر.
 همایون با تعجب و یک ابروی باال رفته گفت:

 _حاال واسه چی الهی شکر؟
 ماه منیر نخودی خندید و خجالت زده گفت:

_خب حوصررله م نمی گیره حیاد بزرگ جارو بکشررم، یعنی خاک که به این 
 حلقم می ره باید سرفه کنم تا نفسم بند بیاد.

 ایون لبخند به غایت پر رنگ تری زد و گفت:هم
_فکرت تا کجاها رفته، نگران این چیزا نباش. نمی خواد دست به سیاه و سفید 

 بزنی.
 ماه منیر اخمی کرد و پر تحکم گفت:
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صبح  سر  ست. باید  _نون مفت آدم رو تنبل می کنه آقا، کار یه خونه که زیاد نی
 خوابی که خدا رو خوش نمیاد.پا شد و به زندگی رسید وگرنه تا ظهر ب

 همایون با خنده راهنما زد و مسیر خانه اش را در پیش گرفت:
_من بیکار باشم تا خود ظهر می خوابم، گفتم که حواست باشه و بیدارم نکنی 

 که بدخلق می شم و دعوا راه می ندازم.
 ماه منیر با حیرت دست جلوی دهانش مشت کرد و رو به او گفت:

رد باید از صبح تا شوم بیرون خونه باشه. تو خونه بشینه که ُخلقش _آقا زشته، م
 شبیه زن ها می شه. خوبیت نداره دیروقت بیدار شی که بدحال می شی.

 همایون باز هم خندید و ریتم خنده هایش به تناوب نشست:
_با تو من مکافات دارم دختر، یه کم باهام بمونی دستت میاد که وقتی شوهرت 

شم  می خواد تا ست که می خواد چ سته  لنگ ظهر یه کله بخوابه پس حتمًا خ
 ببنده.

 ماه منیر متفکر شد و گفت:
_یه روز تعطیل که اشررکال نداره آقا، تا شررب بخواب ولی دیگه باید باقی هفته 

 رو سر کارت باشی.
ضات  سر کارت می ری آقا؟ مری االنم همش این طرف و اون طرفی، پس کی 

 بی دکتر می مونن.
 همایون بلند و سر خوش گفت:

عد از ظهرا  یا، من فقط ب جان کوتاه ب بان؟ دختر  یا نگه یا پیغمبر، زن گرفتم  _
مطب می رم ولی صرربح از کنارت جم نمی خورم. خیالت رو از همین حاال 

 راحت کنم که بعد کارمون با هم به شکایت و گله نرسه.
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 ماه منیر دلهره اش را مخفی کرد و محتاطانه پرسید:
 _آقا کی برم مدرسه؟

 همایون جلوی در خانه اش پارک کرد و گفت:
_این یکی دو ماه رو صبر کن که مدرسه شروع بشه، بعد خودم می برمت ثبت 

 نام کنی و درس بخونی.
 ماه منیر لبخندی به رویش زد و همایون گونه اش را پر مهر نوازش کرد:

 نوم خودت._تو بی وفا نشو، همه کار واست می کنم که بشی خا
شد. این مرد هم مهربانی هایش طعم گیالس  سر کج کرد و خیره اش  ماه منیر 
درشت روی باالترین شاخه را داشت که دستت اگر به آن برسد، خدا هم برای 

 حال خوبت پادر میانی می کند.
 _زل نزن به من، برو پایین که آوردمت خونه ت رو ببینی خانم.

شد. پشت سر همایون وارد شد و چشمانش تمام ماه منیر چشمی گفت و پیاده 
خانه را وجب کرد. زیر و رویش را کشررید و نگاهش روی میز آشررپزخانه مات 

 شد.
 _برو جلوتر و همه چی رو ببین، چرا وسط راه سیخ وایستادی؟

دسررت ماه منیر به همان سررمتی که نگاهش میخکوب شررده بود، اشرراره زد و 
 ت و بر خود لعنتی فرستاد.چشمان همایون هم رد دستش را گرف

شما که  ست ولی  شما فروخت گله ای نی سواده که منو به  _آقا اگه اون بابام بی 
 سواد داری آقا. منه بی سوادم می دونم اینا چی ان.
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خدا نمی بخشه، تو آتیش می سوزونه. نباید از اینا خورد؛ من اینا رو نمی خوام 
 ه می شه آقا...آقا. از خدا می ترسم، حال آدم یه طور دیگ

به هق هق نشررسررت و همایون بازویش را گرفت. سرررش را اندکی خم کرد تا 
 بتواند حرفش را محکم تر بزند:

_واسرره هر چیزی بخوای این جوری پیش بری دیگه اون روی من رو می بینی 
 دختر جان. می گم به این قلب لعنتیت نباید استرس و نگرانی بدی.

 ش، ضربه ای زد و گفت:با انگشت روی قفسه ی سینه ا
_اینا مال وقتیه که خوش و خرم با زنم کیف دنیا رو می کردم و چشمام کور بود 

 ببینم واسه رفیقم دلبری می کنه.
ضیه؟  ستش بدم. خدا نارا ستادمش بره قبل این که خودم کار د مال وقتیه که فر

 خدا دوست نداره و گ*ن*ا*ه کردم؟ از اینا دل چرکین شدی؟
چوبش رو دارم می خورم که دلم بچه می خواد و ازش بی نصرریبم. پای منه و 

هنوزم ته دلم رضررا نیسررت که تو رو با خودم برداشررتم آوردم وقتی می تونی زن 
 یکی دیگه و صاحب اوالد بشی.

 به شقیقه اش با سر انگشت سبابه فشاری آورد و گفت:
تم رو _ولی همینم، خرم و دلم جفتک می خواد. دلم خواسررتت که چشررم بسرر

مادر شرردنت و حاال دارم جواب پس می دم. همه چی که قرار نیسررت همیشره 
 میزون و به راه باشه.

چند وقته لب بهش نزدم، ولی قبلش واسرره آروم شرردن خوردم. دروغ بگم که 
چی بشه؟ از سر شب تا خود صبح خوردم و تا شب بیهوش افتادم که یادم بره 

 چی به سرم اومد.
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م پس فکر عوض کردن من رو از سرررت بیرون کن، من نمی خوام عوضررت کن
سل  سه هفت ن شه وا سر من ب ستم و فقط گفتم وفات تاج به  هیچی ازت نخوا

 نداشته م بسه.
تو که توی زندگیم بیای و وقتی از خونه پام رو بیرون می ذارم، تا شررب نترسررم 

ره اکه زنم غیر رسرریدن به خونه زندگیش؛ کار دیگه ای می کنه یا نه، دلیلی ند
 سراغ اونا برم.

صرراف ایسررتاد و بازوی ماه منیر را رها کرد. دسررتی روی صررورتش کشررید و به 
طرف آشپزخانه رفت. نایلونی پیدا کرد و هر چند شیشه ای که داشت، برداشت 

 و در آن چپاند.
سته بود  ستاد. خ شد و ای شیده  شت ک سش از پ از کنار ماه منیر عبور کرد اما لبا

 که داشت:از روزگار نامرادی 
 _چی می خوای؟

ستش  ماه منیر پیراهن همایون را رها کرد و روبرویش قرار گرفت. نایلون را از د
 گرفت و گفت:

_تو یه قبر نمی خوابیم ولی تو خونه ای که نماز می خونیم نباید ازشررون خورد 
آقا. اگه جایی هسررت که می شرره نماز بخونم، منو ببرین اون جا که اینام همین 

 .جا بمونه
همایون نایلون را گرفت و با گذاشتن دستش روی پهلوی ماه منیر، او را کنار زد 

 و گفت:
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ست جای دیگه ای ببرمت. اینام دیگه به درد  ست و قرار نی _خونه ت همین جا
حال و روز من نمی خورن. تو هسررتی که جای همه چی رو واسررم پر کنی. 

 نیازی ندارم تنها بشینم و با اینا گیج و خر شم.
 ماه منیر آرام گفت:

 _ببخشید آقا.
 همایون نگاهی طوالنی به سر افتاده اش کرد و لبخندی به رویش زد:

_سررر هر چیزی غصرره تو دلت نریز، بذار عملت تموم شرره بعدش هر جور که 
 دلت خواست به جونم بیفت ولی االن مراعات کن که دل نگرانت نشم.

شم گفتن روانه اش کرد. شید و با  ماه منیر باز هم با چ سرکی به اتاق خواب ک
 دیدن شلوغی آن، لب هایش جمع شد و غری زد.

خم شررد و شررروع به جمع آوری لباس ها کرد. هر تکه از لباس ها را که بر می 
 داشت، دکمه هایشان را می بست و مرتب روی هم قرار می داد.

شه و اطراف هال  سری به گو شت.  شت و برگ و همایون نایلون را کنار در گذا
 آشپزخانه انداخت اما اثری از ماه منیر ندید.

پاهایش به سمت اتاق خواب و کناری اش کشیده شد. با دیدن در نیم باز اتاق 
 خواب، ابروانش را باال انداخت.

آرام به قاب در تکیه زد و خیره ی دختری شد که در آرامش مشغول مرتب کردن 
 د و نشست.لباس هایش بود. لبخند گوشه ی لبش پروانه ای ش

ماه منیر شررلواری برداشررت اما با دیدن لباسرری که زیر شررلوار مانده بود، روی 
 پایش ضربه ای جانانه زد و بلند گفت:
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سا  سرم کنن، دختره ی بی عقل اومدی خونه مرد نامحرم؛ از این لبا _خاک به 
 داره دیگه.

شد. شک  شانه هایش خ شت. با دیدن همایون و لرزیدن  شد و برگ  سریع بلند 
 قدرت حرکتش را از دست داد. همایون اشاره ای به آن طرف زد و گفت:

 _موش دیدی ترسیدی؟
 ماه منیر حرارت از گونه هایش متصاعد شده بود. لب زد:

 _آقا بریم؟
 همایون به طرفش رفت و با خنده ی مالیمی گفت:

 _بریم بهت یه نیمروی تخم مرغ بدم که بدونی سرت کاله نرفته.
 نار شانه اش رد شد و گفت:ماه منیر از ک

 _به من بگین خودم براتون درست می کنم.
همایون هم از خدا خواسررته همراهش شررد. در آرامش کار با اجاق گاز را به او 

 یاد داد. کنارش به تماشا ایستاد. محال هایش به ممکن رسیده بود.
ها نگرانی اش بی خبری از آرش بود و اصرررارش برای همراهی نکردن  تن

یون. قولش را گرفته بود اما ترس که دیگر شرراخ و دم نداشررت و مرد و زن هما
 نمی شناخت.

 _آقا سفره کجا بندازم؟
 همایون سمتش چرخید و لبخندی چاشنی نگاهش کرد و گفت:

_تو برو بشررین، دیگه یه سررفره و نمک برداشررتن که دیگه ربطی به زن و مردی 
 مون نداره. برو دختر.
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ت و بشقاب را به دست گرفت. در حال برداشتن بشقاب ماه منیر قاشقی برداش
 دیگری بود که همایون جلویش را گرفت و گفت:

_اگه بدت نمیاد با هم تو یه بشقاب بخوریم، واسه دو سه روز دیگه از االن بهم 
 اخت شو و عادت کن. اون جوری غذا بهم بیشتر می چسبه.

 غ ها کرد و حرفی نزد.ماه منیر با خجالت نگاهش را گیر تکه های تخم مر
**** 

_این همه وقت دنبال من بودی که چی بشرره؟ به خیالت مغزم کار نمی کنه که 
 بفهمم اگه پام به زندون بیفته زنده بیرون بر نمی گردم؟

 آرش به چهره اش زل زد و با تنفر گفت:
_فکر نکن بیشررتر از این یک ماهی که دوییدم رو قراره به باد بدمش. می ری 

و می کشرری حتی اگه به عمرت باشرره. من جورکش توی بی صررفت حبسررت ر
 نمی شم وقتی زنم دل نگرون من مونده.

به ازای تمام  ما گره محکمی که خورده بود،  با دسررتش ور رفت ا جهانشرریر 
 سختی کشیدن های آرش و خانواده اش بود.

 سرش را به سمت دیگری برگرداند و گفت:
 باید بری نه من._من نمی رم زندون، توی ناموس دزد 

 آرش نیشخندی زد و به هرمز گفت:
 _برو سراغ کاری که بهت گفتم.

هرمز سری به تأیید تکان داد و رفت. تنها که شدند، آرش به او نزدیک تر شد و 
 روی دو پا نشست. آرام گفت:
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_من یه زن دارم که واسه تموم عمرم بسه. اونی که تو خیال می کنی نیست بچه 
شوهرش رفت اون سر دنیا، اون وسط من فقط امانت رو دست  جان. نیلوفر با

 صاحبش سپردم.
ست.  شتباهی کرده ا سرش آمده و چه ا سکوت کرد تا بداند چه بر  شیر  جهان

 چشمانش ریز شد و با لکنت گفت:
 _مگه زنت نشده بود؟ زن به هم دیگه تعارف می کنید شما برادرا؟

 آرش سرش را به عقب راند و تهدید وار گفت:
به اون  _حرف رو قبل چرخیدن تو دهنت، مزه مزه کن. من از اولشررم کاری 
دختر بچه نداشتم. قولش رو دایی بهم داد ولی واسه امیرحسین نه من که دلت 

 پره.
جهانشرریر روی زمین رها شررد و لبخندی روی لبش نقش بسررت. زمزمه وار 

 گفت:
رو برادرات رو سیاه می _هنوز دستم از دنیا کوتاه نشده، هنوز هستم. روزگار تو 

 کنم.
آرش گوشرره ی اتاق ایسررتاد و از پنجره ی کوچک کدر به اسررکله خیره شررد. 

 جهانشیر پایش را کج کرد و زیر تنه اش کشید.
با همان دسررت های بسررته، تقال کرد و چاقوی ضررامن داری را از کنار پایش 

ر شلوغ یبیرون کشید. آرش منتظر رسیدن مأمورین دولتی بود و نگاهش به مس
 اسکله، جهانشیر به سختی بلند شد و به سمتش دوید:

 _زنده ت نمی ذارم نامرد.
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آرش برگشرررت و ضررربه ی جهانشرریر که به پهلو ایسررتاده بود، به پهلویش 
 نشست...

**** 
همایون که با حال و احوالی غیر قابل وصررف، مدام گل لبخند را از یک طرف 

ا بر حرفی که زده بود مشررغول لبش به سررمت و سرروی دیگری سررر می داد؛ بن
 شستن ماهی تابه و بشقاب شد.

ماه منیر که تازه طعم محبت و آن هم از یک مرد را با خوردن لقمه های دستش 
 چشیده بود، قناری خوش الحانی مدام در گوشه و کنار قلبش پرسه می زد.

 ن_می گم عیال، تا من این دو تا تیکه رو می شورم؛ تو برو لباست رو عوض ک
 که ببرمت اون یکی خونه.

ماه منیر لفظ عیال را تکرار کرد و خدا مرگم بده ای گفت. به سررمت آشررپزخانه 
 ی جمع و جور خانه رفت و گفت:

_آقا من که لباسرری این جا ندارم که برم عوض کنم. چمدون که تو ماشررین 
 مونده.

 همایون سرش را عقب داد و گفت:
 چیزایی هست که به دردت می خوره._برو سراغ کمدم که توی اتاقه، یه 

ماه منیر با کنجکاوی ذاتی اش به اتاق خواب رفت و گوشررره ی اتاق را از نظر 
 گذراند.

کمدی چوبی و سرریاه رنگ به چشررمش آمد، نگاهش روی لباس های مرتب 
 کرده ی همایون افتاد.
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باس ل این بار با احتیاد و بدون توجه به آن چه که کنار پایه ی تخت افتاده بود،
 ها را به همان شکل تا شده در بغل گرفت و به طرف کمد رفت.

ند. پیراهن های مرتب را  ما باز  باز کرد و دهانش از بی نظمی لباس ها  در را 
 روی تخت برگرداند. با سر داخل کمد رفت و کل شان را بیرون ریخت.

 مشررغول زیر و رو کردن کت و شررلوارهای بدون کاور بود که همایون در حال
 خشک کردن دستان خیس با شلوارش، وارد اتاق شد و گفت:

 _اومدی یه لباس برداری، چرا کل کمد و لباسای من رو پایین آوردی؟
 ماه منیر روسری اش را عقب تر کشید.

سرخی گونه هایش به علت خم شدن مشهود بود و ساقه ی نرگس های ردیف 
 د.شده در نگاهش را به طاق بستان چشمان همایون گره ز

_آقا همین شما قد ده تا بچه خونه و زندگی رو به هم می ریزی، بچه تون واسه 
 چی تونه؟

خنده ی شرریطنت آمیزی از سررر همایون رفت و با حفظش جلوتر رفت و به در 
 کمد تکیه زد. گفت:

_یعنی می خوای منو جای بچه هات بزرگ کنی؟ ظله می شی خانم! خونه مرد 
شه، ستون نمی  شب هال  مجرد که کاخ گل تازه خیلی مراعاتت رو کردم که دی

 رو جمع و جور تر کردم که با دیدن سر و شکل خونه رو دستم نیفتی.
 ماه منیر با دهانی نیم باز به او زل زد و گفت:

_دیگه چی بگم وقتی خودتون می فهمین که شررلخته این؟! خدا بهم صرربر و 
 آقا.طاقت بده که هر جا می رم، اقبالمم با خودم می برم 
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 همایون چهره به چهره اش ایستاد و بدون اثری از خنده، گفت:
یه  خدا از  که  چه کنم  پات می ریختم ولی  که طال زیر  چه نبود  گه دردم ب _ا
نعمتش محرومم کرده. االنم هر چی دارم زیر قدمات می ریزم که بشرری تاج 

 سرم. خوبه؟
 ماه منیر با اشک به گل از گل شکفته اش آب داد و گفت:

سواد دنبال خودتون _ شم که یه زن بی  آقا این جور می گین من خجالت می ک
 راه انداختین...پس فردا آبرو براتون پیش کسی نمونه، همه خجالتش برای منه.

 همایون اخمی ظریف به پیشانی نشاند و سر خود را پایین تر کشید و گفت:
 عین _من رو چرت گفتن یه کم حسرراسررم، یعنی خیلی حسرراسررم پس نگو که

ست و ممکنه یادم بره  شنوی چون به قول آرش دهنم چفت نی همون رو از من ن
 زنم جلو روم وایستاده، نه یه نر بی خاصیت!

 ماه منیر میه بر هم زد و گفت:
_حرف راسررت رو می گم که فردا منتی اگر گذاشررتین شررما رو یاد امروزه روز 

ا بیاد عین شرما این جوری بندازم آقا. زنه دهاتی زندگیش رو نگه می داره ولی ت
 شهری بشه عمری می گذره.

شد. آرام اما  سری اش را گرفت و مشغول ور رفتن با آن ها  همایون ریشه ی رو
 سخت گفت:

_ماه منیر شهری نشو، لباس تنت نهایت عوض شه و یه کم مدل زندگیت؛ ولی 
 همونی باش که تو ده روز رو شب کردی.
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س سال درس خوندن من غیر این ازت نمی خوام، اگه  وادم نداری اونم با چند 
درسرت می شره. خانمی کردن که به لباس یه وجبی پوشریدن و به چشرم باقی 

 مردای غیر شوهرت اومدن نیست.
یاهی پر آب  مایون غرق در سرر خت و ه ندا به او ا گاهی خیره  ماه منیر ن

 چشمانش، گفت:
ده پس غصرره ی _تو برای من م ل همون آب توبه می مونی که خدا حواله م کر

چیزی که من آرزوش رو ندارم، نخور و به همین خوشی من خوش باش که من 
 باهات خوشم.

 ماه منیر گوشه ی روسری اش را به داخل تا زد و گفت:
 _آقا خیلی خوب حرف می زنی.

 همایون نیشخندی زد و مخملی گفت:
. قتش_من همه چیم خوبه نگران نباش، حرفای قشررنگ ترم بلدم اما به جا و و

 می خوای االن یه کم بگم؟
شش  ماه منیر بی خبر از همه جا با شروق سرر تکان داد و سرر همایون کنار گو

 رفت و توجهی به هول شدن و عقب نشستن تن ماه منیر نکرد:
شم میاد، از خنده هاتم، از زبون درازتم، از خجالتتم،  شمات خو _خیلی از چ

ستاتم، از همه چیت؛ تا  سادگیتم، از د شی، محرمم از  دو روز دیگه بیاد و زنم 
سه یه جا موندن و نگاه کردن خالی  شی؛ خدا طاقت بده وگرنه من مردونگی وا

 خالی ندارم.
 ماه منیر آب دهان فرو برد و با لرز و لکنت گفت:
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 _یعنی چ... یعنی چی آقا؟
 همایون عقب کشید و همین هم برایش بازی با آتش بود:

که موندنت با من زیر این سررقف االن دیگه به  _زودتر جمع و جور کن بریم
 صالو نیست.

 ماه منیر دستپاچه و با دل آشوبه به کمد نگاهی انداخت و گفت:
 _حاال وقت زیاده آقا، یه روز دیگه میام واستون مرتب می کنم.

 همایون لب به لبخند زینت داد و مردانه گفت:
شکرش. خودم ج شت و روت یکیه،  شون می کنم، _همین حیای تو که پ مع 

 برو بشین تا من یه لباس عوض کنم و بریم.
ماه منیر راضرری از این فرار پر احسررراس، به هال رفت و خود را با دیدن قاب 

 عکس های آویخته روی دیوار مشغول کرد.
 همایون لباسی بیرون کشید و سریع تر از معمول تعویضش کرد.

ماه منیر از صرردای بلندش به  در همان گیر و دار تلفن خانه به صرردا در آمد و
 عقب پرید و دست روی سینه اش گذاشت. همایون صدایش را باال برد:

 _ماه منیر جواب بده ببینم کیه؟ بگو خودش رو معرفی کنه.
شت.  شک بردا سیاه رنگ روی میز کوچکی رفت و با  سمت تلفن  ماه منیر به 

ماه منیر  دهنه را کنار گوشررش گرفت و سررکوت کرد. صرردای مردی پیچید و
 ناغافل گوشی را روی دستگاه برگرداند.

همایون دکمه هتی پایین لباسررش را بسررت و به هال رفت. با اشرراره به تلفن 
 پرسید:

 _کی بود که قطع کرد؟
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 ماه منیر نگاهش را از تلفن گرفت و گفت:
 _مرد غریبه بود آقا، سر جاش گذاشتم.

 تی گفت:همایون ساعت مچی لش را بست و با خنده ی پر محب
_اگه تو رو یه سرال این جا تنها بذارم و برم، می دونم که همینی که هسرتی می 
مونی. خدا از در و دیوار واسرم خوشری می پاشره؛ معلوم نیسرت چرا من چند 

 سال جلوتر با اون آرش بدعنق رفیق نشدم که ببینمت.
 ماه منیر لبخندی زد و گفت:

 ک بودم._اون موقع که من یه بچه بودم، خیلی کوچی
 همایون نیم نگاهی به او انداخت و مرموز گفت:

شم می  شک نکن که بازم بهت چ شتی پس  شما رو اون زمانم دا _اگه این چ
داشررتم. بی شرررف تر از خودم، خودمم و اینو فقط آرش می دونه. تو هم یواش 

 یواش یاد می گیری، زود بریم که دیر می شه.
شید و شتنی بود.  ماه منیر لبش را به زیر دندان ک ست دا همایون بالی جانی دو

به سررمت در خروجی خانهرفتند که باز هم صرردای تلفن پیچید. همایون بی 
 توجه به سمت جاکفشی رفت و ماه منیر متوقف شد:
 _آقا جواب نمی دی؟ شاید کار واجبت داشته باشن.

 همایون کفش قهوه ای رنگش را برداشت و سری باال انداخت:
مًا ی فت و _ولش کن، حت بای مهمونی و این کو های شرر له  کی از اون بی ک

 زهرماری هاست.
 کفش پوشید و اشاره زد به او:
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 _ماه منیر کار داریم، بیا بریم دختر خوب.
 صدای تلفن روی مغزش بود و مردد وسط هال مانده بود:

 _آقا جان بیا جواب بده و بعد با خیال راحت بریم.
 همایون به او زل زد و شاکی گفت:

شما زنا انگار  ضی چیزای  صاب آدم بره. بع _یعنی خوبه خوب تونم بلده رو اع
 پشت به پشت از سر ارث بهتون می رسه و فرقی نداره چه مدلی و کی باشین.

کفش از پا در آورد و خود را به تلفن رسرراند. گوشرری را برداشررت و ماه منیر 
 نگاهش را به دهان او دوخت.

و به افول می رفت و سست تر می شد تا این صدای محکم او لحظه به لحظه ر
 که به آرامی گفت:

 _یه خودکار و کاغذ برام از اتاقم بیار.
 ماه منیر هنوز راه نیفتاده بود که همایون با تشر گفت:

 _برو دیگه، چرا بر و بر منو نگاه می کنی؟!
ماه منیر به طرف اتاق دویید و به همه سررمتش چشررم چرخاند. کنار تخت میز 

شت کوچ کی بود که رویش خودکار و برگه ای خط خطی دید. همان ها را بردا
 و به طرف همایون رفت.

 همایون برگه را از میان دستش چنگ زد و گفت:
 _آدرس بدین که بنویسم و راه بیفتم.

شید، ماه منیر را هم نگران و  صدای نفس های بلندی که می ک سکوت کرد اما 
ستگاه  شی که روی د شفته کرد. گو ست، همایون خیره به آن و بی حرکت آ ش ن

 مانده بود که ماه منیر با مالحظه گفت:
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 _آقا چی شده؟ کسی طوریش شده؟ خبر بد دادن؟
 همایون زمزمه کرد:

نامرد بی کله  به حرف اون  بد می دادن، خدا لعنتم کنه که گوش  _کاش خبر 
 دادم و گذاشتم تنها بره.

 ماه منیر خم شد و گفت:
شه. خویش و فامیل تون _آقا یه حرفی ب سرکه می جو سیر و  گین که دلم م ل 
 طوریش شده؟

ست به کمرش گرفت و  شد. د شم چرخاند و به نگاه نگرانش میخ  همایون چ
 لب هایش تکان خفیفی خورد:

سونم خونه و خودم برم  شده بود، زود باش بریم تو رو بر _کاش خودم طوریم 
 مغزم کار نمی کنه.جنوب. بدو دختر دو دست لباس واسم بردار، 

ماه منیر به گونه اش زد و بی سررؤال و جواب اضررافه ای به اتاق رفت. صرردای 
 همایون بلند شد:

 _ماه منیر بدو دختر، یه کیف زیر تختم هست؛ تو اون بریز و بیا.
ماه منیر به سررمت تخت خیز برداشررت، دو زانو نشررسررت و سرراک کوچکی به 

 اس برایش گذاشت.چشمش آمد. برداشت و بی دقت دو دست لب
همراه با ساک به هال رفت و همایون کنار در با کفشش روی زمین ضرب گرفته 

 بود. با دیدن او دستش را به سمتش گرفت و گفت:
 _دست بجنبون فدای قد و باالت شم.
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ستش داد و کفش هایش را به  سمتش رفت و کیف را به د سرعت به  ماه منیر با 
سوار پا کرد. همایون هول زده در را  سوییچ در قفل در چرخاند و با هم  ست،  ب

 ماشین شدند.
جنون رانندگی اش با پشت سر گذاشتن تمام چهارراه های مسیر و با سرعت، 

 دل ماه منیر را می لرزاند اما او هم به مرثیه سرایی دلش مشغول بود.
_آقا جان حتمی طوریش شده روم سیاه، خدا من رو مرگ بده. دالرای بدبخت 

 پیشونی نوشتی داره که فقط غصه دار می شه.چه 
 دست روی پای ماه منیر گذاشت و خشن گفت:

_نزن رو پات سیاه می شه، اعصابم که خورده زیاد تلخ نگو که روانی می شم؛ 
 دست خودم نیست.

 ماه منیر دستش را برداشت و با صدای ضعیف گفت:
 _ببخشید آقا، دلم برای آقا شور می زنه.

 به پایش وارد کرد و دستش را روی دنده قرار داد: همایون فشاری
_خدا کنه عمری پای خریتم که تنها گذاشتم بره، خدا من رو نسوزونه. اون جا 
رسیدی می دونی خود دار باشی؟ می تونی تا من برم و برگردم، حرف تو دهنت 

 نچرخه که اونا چیزی بفهمن؟
 ماه منیر سکوت کرد و همایون به طرفش برگشت:

ه منیر زبون باز نکنی که اون زن باز بچه بندازه که تا عمر دارم روم نشرره تو _ما
 چشم اون مرد که مردونگی واسم کرد و تو رو بهم بخشید، نگاه بندازم. باشه؟



wWw.Roman4u.iR  1124 

 

تأللؤ اشررک او را که دید، بی طاقت تر شررد و دسررت روی دهانش گذاشررت تا 
ه طول مسرریر چگون فریاد نزند. نگرانی زخمی شرردن و بیمارسررتان رفتنش را در

 تاب می آورد؟
 _اگه از حال آقا و خودتون بی خبرم نذارین، به خود خدا الل می شم آقا.

 همایون آرام تر گفت:
_من نوکرتم هسررتم،فقط دعا کن تا برسررم چیزی نشرره که نمی تونه کسرری منو 

 جمع کنه؛ حتی خدا.
ون وارد کوچه ماه منیر چهار قل را بلد بود و شررروع به خواندن شرران کرد. همای

شرررد و کنار در روی ترمز زد. در جایش چرخید و رو به دخترک آشررفته حال 
 زندگی اش گفت:

 _برو، برم ببینم چه خاکی بر سر منه بی وجود شده.
ماه منیر نم گونه اش را گرفت و چشررمانش روی چشررمان غم گرفته و عزادار 

 همایون نشست.
سیدنت رو بدی تو رو قرآن، سالمت ر شنگ  _آقا خبر  ستم حرف ق من بلد نی

 م ل شما بزنم ولی دل که دارم.
 همایون خود را پیش کشید و روی سرش را ب*و*س*ید:

_همایون قربون دلت بره که نور چشم و قوت دلم شدی. رسیدم بهت خبر می 
شه که خودت برداری. دلت پاکه، دعا کن ختم به خیر  ست به تلفن با دم، حوا

 بشه.
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ص ستی نوازش گونه روی  ست. ماه منیر در را باز کرد و د شید و پلک ب ورتش ک
 پیاده شد. عاشق شدنش همین دلتنگی و خالی بودن برای همایون نرفته بود.

ستش  شت و به د شین بردا صندوق ما شد و چمدان ماه منیر را از  همایون پیاده 
داد. پشت فرمان نشست، آن قدر منتظر ماند و به در و ماه منیر خیره ماند تا در 

 از شد و دستی برای مش حسین تکان داد.ب
ماه منیر با لبخندی وارد خانه شررد و اسررتقبال گرم دالرای از همصررحبت و 

 همراهش، دلش را به درد آورد.
 _خب دختر جان می گفتی اون پسرم بیاد یه چیزی بخوره و گلویی تر کنه.

 ماه منیر به چهره ی ملوک چشم دوخت و گفت:
سالم رسوندن. گفتن منو باید _کار واجب پیش اومد، دی ستن بیان ولی  گه نتون

 تحمل کنید تا بیان و ببرن خونه شون.
 دالرای لبخندی زد و با فشردن دست سرد او گفت:

_رو تخم چشررم مون جا داری دختر، ان شررافالله زود بر می گردن و تو هم با 
 خوشی می ری سر خونه و زندگیت.

 با هم گوش سپرد. ماه منیر سکوت کرد و به سخنان آن ها
کم حرفی اش کمی عجیب بود اما دالرای آن را به حسرراب ازدواج و این تغییر 

 بزرگ گذاشته بود.
ستاد و  شتاب پیش او ای شد اما ماه منیر با  شام بلند  ست کردن  ملوک برای در

 گفت:
به یا نه، آخه آقا خیلی  _من یه چیزی درسررت می کنم که آشررپزیم ببینین خو

 خوش خوراکه.
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 وک به او نگاه کرد و گفت:مل
صدا بزن که جاش رو بهت  شد  ست کن. هر چی الزمت  شه مادر، تو در _با

 بگم.
 دالرای هم با خوشحالی بلند شد و به سمت او رفت:

شه تا فکرم بی  سر منم به کار گرم  _منم کمکت می دم، با هم درست کنیم که 
 خود مشغول بمونه.

پناه برد. کمی چشم در حدقه چرخاند که  ماه منیر باشه ای گفت و به آشپزخانه
 بلورها راه روی گونه اش نگیرند و دالرای را نگران نکند.

 _می خوای آبگوشت بار بذاریم؟ دلم هوس کرده.
 ماه منیر با خوش دلی به سمتش چرخید و گفت:

 _میل بچه ت اومده، زیاد غذا بخور که قوت بگیره و درشت بشه.
شکم کوچکی  ست روی  شت و با دالرای د شان می داد، گذا که تازه خود را ن

 خوشی گفت:
 _داره بزرگ تر می شه، خدا کنه سالمت باشه و به دنیا بیاد.

 ماه منیر دست روی دستش قرار داد و مهربان گفت:
_اگه قسررمت ما باشرره، چون آقا همایون گفت شرراید خدا بهش بچه نده، منم 

 وقت بونه گیری نکنه. میام بچه تو و آقا رو بزرگ می کنم که دلم یه
 دالرای او را به آغوش کشید و گفت:

_ناامید نباش، ان شررافالله قسررمت و روزی تون بشرره. راضرری هسررتی از آقا 
 همایون؟
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 ماه منیر سرش را به شانه ی دالرای چسباند و آرام گفت:
 _خیلی آقا مهربونه.

 دالرای خدا رو شکری گفت و از او جدا شد:
 بیاد، سخت می گذره بی اون._خدا کنه آرش زود 

ماه منیر بغضررش را در پسررتوی قلبش خفه کرد و خود را با برداشررتن وسررایل 
 آشپزی سرگرم کرد. دالرای خم کنارش ایستاد و پا به پای هم مشغول شدند.

آبگوشت را بار گذاشت و گوشه ای نشست. دالرای که کمی خسته شده بود، 
شام کمی دراز ب سید این دلبندش را هم از به اتاقش رفت تا وقت  شد. می تر ک

 دست بدهد.
 ملوک کنار مش حسین نشست و آرام گفت:

 _مشتی این دختر یه چیزیش شده.
 مش حسین دست به رویش کشید و گفت:

شدن،  ست. خوش جدا  سر نی سر اون پ _فهمیدم کمی دل نگرونه ولی حرف 
 شاید مشکلی داره؛ اگه واجبه بپرس.

اون بچه یه دم از سرم نمی ره. بذار فعاًل بی حرف _خدا خودش خیر کنه، فکر 
 بمونیم، شاید نگرونیم واسه پسرم حواس منه پیرزن رو پرت کرده.

مش حسین سکوت کرد و ملوک از کنارش برخاست. برای وضو گرفتن رفت و 
ماه منیر به حیاد پناه برد. تنش لرزید اما باز هم ماند و به آسررمان، آسررمان 

 رد.چشمانش را پیشکش ک
درد و دل هایش رنگ و بویی تازه به خود گرفته بود. چهره ی همایون گوشرره ی 

 دل و سرش آن چنان مانده بود که از این رفتن، به گریه نشست.



wWw.Roman4u.iR  1128 

 

نگران آرش بود، از خشمش می ترسید اما برایش عزیز بود به قدری که بخواهد 
و دالرای  خار به چشم خودش بنشیند اما ناخوشی به تن آن مرد همیشه محکم

 ننشیند.
شید که نریزند و  ستین روی پلک هایش ک شد اما آ شمانش پر آب  سه ی چ کا

 عهدش، عهد بماند. به طرف خانه رفت و با سری افتاده وارد شد.
شین یه چیزی  شدی، بیا ب شدی که بی طاقتش  _دختر هنوز عروس خونه ش ن

پاش رو ا بار که  ز خونه بیرون بخور. اونم مرده و کار واسررش پیش میاد، هر 
 بذاره و تو این جوری صبحت به شب برسه؛ سر یه ماه رنگ و روت می ره.

ماه منیر اجازه داد در همان اشررتباه بمانند و خود را در آشررپزخانه سرررگرم کرد. 
 نمک غذایش را چشید و کنار اجاق گاز ماند.

شررام را بی حرف و حدیث خوردند، شررب را کنار دالرای رختخواب پهن کرد 
 خوابی نبود که به چشمش بیاید. مدام پهلو به پهلو می چرخید. اما

نگاهش به در بود و گوشش به زنگ تلفن، اما می دانست مسافت کوتاهی نبود 
 که انتظارش زود به سر آید.

چشم بست و به خاطره های دور و نزدیکش فکر کرد، شاید فرجی حاصل شد 
 و کمی ذهن و دلش آسوده می شد.

ح بیدار بود، تا این که خواب باألخره به چشمانش نشست و او تا سپیده ی صب
 را در خاموشی فرو برد.

**** 
 پلکش پرید و دالرای دوباره صدایش زد:
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 _ماه منیر جان بیدار نمی شی؟ آقا همایون پای تلفنه.
چشررم باز کرد و لبخند نرم و همیشررگی دالرای را دید. چشررم ریز کرد و به 

  ل فنر از جا پرید:اطراف نگاهی انداخت و م
مایون  قا ه که تکون نخوردم. آ ته بودم  خدا منو بکشررره، خواب مرگ رف _وای 

 زنگی نزد؟
 دالرای دستش را گرفت و گفت:

 _چرا زنگ زد و االنم منتظره باهات حرف بزنه.
ماه منیر نمی دانست شوقش را نشان بدهد یا از خبری که به دلش زخم می زد، 

 حرفی به میان آورد.
س سری تکان داد و به دنبالش به  شد. دالرای  شد و از اتاق خارج  رعت بلند 

رفت. کنار دیوار ایستاد و محو تماشای دختری شد که تپش های دل او هم سر 
 به آسمان کشیده بود.

 ماه منیر گوشی را گرفت و پشت به بقیه، پچ پچ وار گفت:
 _سالم آقا.

 ت:همایون با شنیدن صدای آرامش، آرام گرفت و گف
شده که طاقت نیاوردی و تا  سالم خانم پر خواب، چقدرم که دلت تنگ من  _

 لنگ ظهر خوابیدی.
 ماه منیر شرمنده گفت:

_به روم نیارین آقا، خجالتم می شرره. تا صرربح بیدار بودم ولی بعدش نفهمیدم 
 چه مرگم شد که خوابم برد.

 همایون مهربان گفت:
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با آمبوالنس راه میفتم. ممکنه تا _خوب کردی خوابیدی، زنگ زدم بگم امروز 
 رسیدن مون خیلی طول بکشه ولی تو چیزی نگی تا بیام.

 ماه منیر در حد زمزمه گفت:
 _از آقا چه خبر؟

 همایون کمی مکث کرد و عاقبت با بیرون فرستادن نفسش، گفت:
_خدا بهمون رحم کرد که بدترش سرررش نیومده ولی خیلی میزون نیسرررت. 

 خدا رو شکر.همین که نفسش هست، 
 ماه منیر کنار میز لیز خورد و روی زمین نشست:

_خدا از بزرگی کم تون نکنه که حواس تون به آقا هست. خدا خودش سالمت 
 نگه شون داره.

 همایون که تازه از تب و تاب حال آرش افتاده بود، با خنده گفت:
 خانانی؟_تو چه رویی داری دختر، من قراره شوهرت شم و تو نگران خان 

 ماه منیر میان غوغای دلش، لبخندی زد و گفت:
 _االن نمی شه چیزی بگم آقا.

 همایون با شیطنت گفت:
 _حاال یه چیزی بگو که من دلم گرم شه.

ماه منیر، آقایی پر حرآ و آزرم گفت و همایون باز هم خواسررته اش را تکرار 
به روی دالرای  ند و لبخندی باالجبار  زد و رویش را به کرد. سرررش را برگردا

 سمت دیوار چرخاند:
 _دلم براتون تنگ شده آقا.
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گفت و گوشی را روی دستگاه گذاشت. گفت و پروانه ها از پیله ی دل همایون 
 به پرواز در آمدند.

 گفت و لب های همایون روی دهنه ی گوشی نشست:
 _همایون دورت بگردم دختره ی دیوانه که منم خل کردی رفت.

ش گذاشت و سرش باال آمد. نگاه پرستار رویش بود، اخمی گوشی را سر جای
 به چهره نشاند و از کنارش عبور کرد.

تا رسرریدن به بیمارسررتان و دیدن چهره ی بی رنگ آرش، صررد بار مرده و زنده 
 شده بود. هنوز برای خوب شدنش حالش، راه طوالنی در پیش داشتند.

قال آرش تاق پزشرررک متخصررص رفت و در مورد انت ما  به ا به تهران گفت ا
مخالفت دکتر با طی این مسافت و مشکالت احتمالی که پیش می آمد، دست 

 و پایش را بست.
ناچار به برگرداندنش به شررهر خودشرران شررد و برای درسررت کردن کارهایش 

 رفت.
 هنوز سر پا نشده بود که بتواند صدایش را بشنود.

شیدنش بقای او بود و همین برایش کفایت می ک شیر باینفس ک د دعا رد. جهان
های  قده  مام ع ته بود وگرنه خودش ت به حبس رف که  جان آرش می کرد  به 

 حاصل از این همه فشار روحی را یک جا بر سرش خالی می کرد.
**** 

دالرای چشررم از دهان همایون بر نمی گرفت. هر واژه، او را بیشررتر به قهقرای 
 نیستی می کشاند.
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او رسرریده بود اما با زخمی بر تن و حالی  محالش ممکن شررده بود و آرش به
 بد...

به طرف اتاق دوید و لباسی مناسب تر پیدا کرد. پوشید و حواسش به نبض دل 
 و فرزندش نبود.

سرش انداخت تا برآمدگی  شت و همان طور چروک روی  سری بلندی بردا رو
 کوچک شکمش هم پوشیده شود.

 پریشان حالی اش افتاد.از اتاق در آمد و نگاه حیران همه به او و 
 _بریم بیمارستان.

 همایون دم در ایستاد و گفت:
 _دالرای خانم االن تو وضعی نیست که بشه رفت دیدنش.

 دالرای با نگاهی طوفانی، به طرفش رفت و گفت:
_فکر این که لحظه ای بذارم منو ازش دور کنید، از سررتون بیرون بندازین. هر 

سرروختیم. این بار محاله کوتاه بیام و زبون به کی آتیش انداخت، من و بچه م 
 دهن بگیرم.

 همایون به ماه منیر نگاه انداخت و گفت:
 _برو یه چیزی بپوش و باهاش بیا.

ماه منیر هم به سرررعت به اتاق رفت. نمی دانسررت در حال حاضررر مناسررب 
 چیست و به چه می گویند اما کت و دامن هم چیزی نبود که بخواهد بپوشد.

حلی که دالرای برایش دوخته بود را بیرون کشررید و تن کرد. حداقل لباس م
 پوشیده و بلند بود.
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 از اتاق در آمد و چشم همایون خیره اش شد. لبخندی بی رنگ زد و گفت:
_مشررتی من اینا رو می برم، باید اون جا بمونم ولی وقتی دکتر باال سرررش بهم 

 بینیدش.اجازه داد؛ دنبال تو و ملوک میام که بتونید ب
 مش حسین دست روی بازویش گذاشت و گفت:

_خدا خیرت بده جوون، باشه اینا رو ببر که کم طاقت ترن. ما منتظر می مونیم 
 تا صالو خدا در چی باشه.

ملوک اشک ریزان سرش را به زیر انداخته بود و حرفی نمی زد. همایون مهربان 
 رو به او کرد و گفت:

سالم تره، فقط ست که  _بچه ت از منم  شافالله طوری نی شه. ان  باید یه عمل ب
 همه تون بی تابی می کنید.

ملوک دسررت به آسررمان بلند کرد و الهی آمینی گفت. دالرای کفش پوشررید و 
 جلوتر خارج شد. ماه منیر هم به همراه همایون پشت سرش رفتند.

 . ماهدر طول مسرریر هم تالش کرد دالرای را آرام کند اما تأثیری آن چنانی ندید
 منیر هم مدام دست مشت می کرد و بازوی دالرای را گرفته بود.

**** 
_چاقو به ضرررب خورده و کلیه ش از کار افتاده. این جا امکانات محدوده ولی 

 می دونی که فقط به خاطر آرش و تو از تهران پا شدم اومدم.
 همایون سرش را تکان داد و گفت:

 مه بگو که از تهران بگم بفرستن._جبران می کنم، هر چی واسه عملش الز
 شاهین تکیه اش را به صندلی داد و گفت:
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سیله از تهران بمونم. یه چیزایی که به  ست که بخوام منتظر و _اون قدر وقت نی
 نظرم رسید رو همراه خودم آوردم ولی نمی دونم عملش چه طور پیش می ره.

 گذاشت و گفت:همایون جلو کشید و آرنج دو دستش را روی ران پایش 
 _خطرش برای چیه؟ ریسک عملش باالست؟

 شاهین چانه اش را لمس کرد و گفت:
_کلیه ش دیگه به درد نمی خوره، باید از بدنش بیرون کشررید. عملش سررخته 
ست من  سعی خودم رو می کنم اما نتیجه ش د شه. من  ولی امیدتون به خدا با

 نیست.
و ایستاد. دست سمتش دراز همایون با کف دو دست روی پایش ضربه ای زد 

 کرد و گفت:
_انقدر کارت رو قبول دارم که بدونم زحمتت رو می کشی. پس کارای پیش از 

 عملش رو لیست کن که بگم انجام بدن.
شرراهین هم دسررتش را به گرمی فشرررد و مجدد پشررت میز نشررسررت. مشررغول 

ت در یادداشت کردن شد و همایون از در خارج شد اما با دیدن دالرای که پش
 بود، پا سست کرد.

 _چرا این جا وایستادی؟
شرراهین چشررم از نوشررته هایش گرفت و نگاهش را به آن سررمت سرروق داد. با 
 دیدن زنی که همایون او را همسر آرش معرفی کرده بود، از پشت میز بلند شد.

 به طرف شان رفت و گفت:
 _چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟
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 دالرای نجوا کرد با درد:
 ببینمش. _می خوام

 شاهین با جدیت به او نگریست و گفت:
_برای عمل باید آماده بشرره، در حال حاضررر وقت مالقات نیسررت. اونم در 

 وضعیتی نیست که بتونه باهاتون گل بگه و گل بشنوه.
 _من می خوام ببینمش.

نارضرررایتی  به  باره ی شررراهین جری اش کرد و دالرای بی توجه  مخالفت دو
 اقی رفت که آرش در آن تحت مراقبت بود.پزشک جراو، به طرف ات

_همایون برو جلوی این زن رو بگیر که مدیر بیمارسررتان این جا، بعد یقه منو 
 سر این بی نظمی می گیره.

همایون با بیچارگی به دنبال دالرای روان شررد و پیش از رسرریدن به در اتاق، 
 صدایش زد:

 _مگه قول ندادی صبوری کنی؟ اینه رسمش؟
با کان  دالرای  هایش ت لب  به او زل زد.  چهره ای تهی از زندگی برگشرررت و 

 خفیفی خورد و دستش روی در نشست:
 _گفت آرش داره می میره، شنیدمش آقا همایون.

 پاهایش سست شد و کنار در نشست:
به  یه می دم  مایش بگیرین. من کل یاین آز ید برداره، ب با یه ش رو  فت کل _گ

 شوهرم.
 ست و گفت:همایون کنارش روی زانو نش
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_تو رو به سر کی قسم بدم که آروم بگیری؟ تو نمی تونی کلیه بدی، حامله ای. 
 بعدشم اون با یه دونه کلیه هم می تونه زندگی کنه.

این جا آوردمش که مواظبش باشررن ولی هر طور شررده سررر فرصررت و بعد از 
عمل، تهران می برمش. من حواسررم بهش هسررت، تو سررر پا باش که اون بعد 

 روحیه الزم داره. عملش
دالرای زخمی آبسررتن حوادث بود، روزگار برایش دلبری و گربه رقصررانی می 

 کرد.
سی گرمه و نه دلی با  شتم به ک ستم از دنیا کوتاهه. نه پ شه، د _آرش چیزیش ب

 منه. کجا برم واسه کلیه بگردم؟ با یکی طوریش نمی شه؟
 همایون پلک روی هم فشرد و گفت:

ش تهران، باید عمل بشررره و یه دوره واسررره نقاهت باید _واسررره این که ببریم
 بگذرونه. باید به خونواده ش پیغوم بدم بیان شهر و ببیننش.

دندون رو جیگر بذار. پشررتت به خدا گرمه که شرروهرت قبل بی هوشرری مدام 
 اسم از تو می گرفت.

 دالرای به در تکیه زد و همایون گفت:
ست. زمین  شین خوب نی شو این جوری ن شو دل منو خون نکن. _پا سرده، پا

 بذار حداقل چشم وا کرد بگم از امانتت مراقبت کردم.
شده  شک  شکش خ شمه ی ا شد. چ دالرای به زحمت و با تکیه به دیوار بلند 

 بود و باران هم ثمری به حالش نداشت.
 با تضرع گفت:
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_قبل از عملش، ببینمش؛ شما رو به هر چی میپرستین نه نگین که جونم بهش 
 ته ست.بس

 همایون پلکی زد و گفت:
_همه تالش خودم رو می کنم که بتونی حتی یه لحظه ببینیش. خوب می شرره 

 که خدا نفسش رو واسمون نگه داشته.
شت و به در اتاقی زل زد که  شد اما باز هم برگ دالرای به همراهش از اتاق دور 

 جان و جهان و ایمانش بود.
 _نگرانش نباش، خوب می شه.

 م به همین دلخوش شدن های کوچک امید بسته بود.دالرای ه
 ماه منیر روی نیمکت کوچکی نشسته و در خود جمع شده بود.

همایون صرردایش زد و او به تاخت به سررمت شرران رفت. نگاهش از دالرای 
 گرفته نمی شد که همایون گفت:

_عملش تا یکی دو سرراعت دیگه شررروع می شرره، این جا موندن تون نه به درد 
ی خوره و نه مناسررب زن حامله سررت. می رسررونم تون خونه و شررب با اون م

 مشتی و ملوک بر می گردونم.
 دالرای قصد مخالفت داشت که با عتاب چشم به او دوخت:

کت  _این جا بمونی و بچه ش طوریش بشررره، جوابش رو می دی؟ رفت فال
سه یه شه، بچه ش رو هم وا سو زندگی تون وا  شرف از  شر اون بی  شید که   ک

 بیمارستان موندن از دست بده؛ روت می شه حرفی تو روش بزنی؟
دالرای لب به دندان گرفت. زور زبان و اخم همه به دل او و دردش می چربید 

 که باید خود مرهم روی زخم هایش می گذاشت.
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 همایون کالفه و ناراحت به ماه منیر گفت:
م برم م. باید تا ده ه_ماشین که دیدی کجا گذاشتم، برین سوار شین که منم بیا

 و خبر بدم.
ماه منیر سرروییچ را گرفت و به کمک دالرای شررتافت. لباس های بلند و با 

 حجاب اما الوان شان توجه هر رهگذری را جلب می کرد.
شد و این  ست نبا ضیح داد که ممکن ا ساند و تو شاهین ر همایون خود را به 

 اش گذاشت و گفت: نبودن تا شب به طول انجامد. شاهین دست روی شانه
شون، با  شب اگه بیاری  شده.  شافالله عملش تموم  سین ان  سر، تا بر _برو پ

 رییس بیمارستان هماهنگ می کنم که بتونن عیادتش برن.
همایون دسرتش را فشررد و رفت. دل خودش هم بنای لرزیدن برداشرته بود اما 

 باید محکم تر جلوه می کرد تا بقیه را آرام نگه دارد.
**** 

 حالش خوب می شه؟_
از پاسررخ دادن فراری شررده بود و هیچ کس حال خودش را نمی فهمید. با خود 

 از شهر وسیله ی نقلیه ای کرایه کرده و برده بود تا بتواند آن ها را بیاورد.
از حال رفتن ایران دخت و فریادهای امیربهرام هم اگر می گذشت، قطره اشکی 

 ؛ دلش را بیشتر آزرد.که روی گونه ی مردانه ی امین نشست
شررباهتش عجیب روز به روز به آرش بیشررتر نمود پیدا می کرد و چقدر غافل 

 بودند. امین بلند شد و با صدای بمی گفت:
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ست ولی تا برسین ممکنه از اتاق عمل در  شه ه سه آبغوره گرفتن همی _وقت وا
که اومده باشررره. پاشررین وسرریله ای الزم دارین برداین و برین. من می مونم 

 حواسم به خونه باشه.
پایمردی حرفی هم می  ید اما در مقابل این  باز کرد چیزی بگو همایون دهان 

 ماند برای گفتن؟
 امیربهرام به مادرش نگریست و گفت:

 _اگه حالت بده بمون.
هنوز ادامه ی حرفش در دهان مانده بود که ایران دخت بلند شررد و عصررا زنان 

به سررراغ اتاق هایشرران رفتند تا لباسرری  رفت. سررلیمه و نسررترن هم سررریع تر
 بردارند.

همایون از ساختمان بیرون زد و امین را گوشه ای دید. به طرفش رفت و خودش 
 شنونده شد:

نه  خت مریض خو که بخوام بگم برادرم رو ت ته  _هنوز این برادری تو کتم نرف
 افتاده، ولی نمی خوام طوریش بشه وقتی بی اون؛ همه شون ُمردن.

ن کنارش ایستاد و سر شانه شان به هم ساییده شد. تردید را کنار گذاشت همایو
 و گفت:

_اگه ماه منیر راضرری به وصررلت با من نمی شررد، محال بود به ضرررب و زور 
ببرمش. دلش باهام اومد که بردمش. شهر واسش بهتره وقتی پیشرفت می تونه 

 بکنه.
 امین به آسمان ابری زل زد و گفت:
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سه ست وا ست که بخوای روش آب بریزی. تا  _از نامو شی نی غیر نگو آقا، آتی
سر جوون که  شی و یه پ سش پی بازیگو وقتی دختر رعیت این خونه بود و حوا
شید  سمت خودش ک شاید یکی دو باری نگاه  شده بود،  سبز  سیبیلش  تازه پر 

 ولی پاش که بریده شد، از همون نگاه و فکرم بیرون رفت.
 از این که پا روی دل او نگذاشته است، گفت:همایون با خیال راحت تری 

 _خیلی شبیه آرشی.
امین لبخند تلخی زد و سررکوت کرد. همایون عقب گرد کرد و کنار در منتظر 

 آماده شدن شان ماند.
سرعت آماده و مهیا آمدند و امیربهرام، الیار را از آغوش مادرش گرفت  همه به 

 و جلوتر به راه افتاد.
 نسترن و سلیمه سوار ماشین همایون شدند. ایران دخت به همراه

امیربهرام تمام زندگی را به مش موسرری و نگهبانان سررپرد و سررمت امین رفت. 
 دست روی ساعدش گذاشت و گفت:

_انقدری که این جا آتیش بگیره، آرش ناراحت نمی شه که تو شب کنار تختش 
 نباشی وقتی چشم وا می کنه.

سرش داد و خیره ی شی به  سالمت آمیز کنار هم زندگی  امین چرخ شد. م او 
 می کردند و دشمنی میان شان در نگرفته بود که امین مرد زر و زور بازو نبود.

_بیا، بذار دلش گرم باشرره که خانواده ش حداقل همه کنار همن. واسرره حال و 
که رو  پامون گیره و تو کمتر، خیلی کمتر؛ ولی می دونم  مه  روز امروزش ه

 ه که دستت رو گرفت و تو این خونه آورد.برادریت حساب کرد
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 امین آرام گفت:
 _به مادرم خبر بدم که بدونه، بی خبرش جایی نمی رم.

 امیربهرام لبخندی زد و گفت:
_بیا بریم سوار شیم، اول می ریم در خونه ی مادرت که خیالش راحت شه بعد 

 می ریم شهر.
دی باز شررد. شرراید امین با مکث حرکت کرد و لب های همایون هم به لبخن

 آرش زودتر سر پا می شد اگر عزیزانش را یک جا می دید.
هر دو ماشررین حرکت کردند و ایران دخت به جاده نگاه می کرد. دلش عزادار 

 زندگی اش بود اما نفس های پسر رشیدش برایش بس بود.
جور دیگری برایش عزیز بود، شررراید چون خیالش راحت بود که آن زمان که 

ن پسررر بسررته شررده بود، مردش تمام و کمال از او و دل جوانش بوده نطفه ی ای
 است...

نم نم باران هم شررروع شرررد و همایون آن را به فال نیک گرفت. امین پشررت 
نشست و توجهی به بزرگ تر بودن خودش نکرد. الیار را هم از امیربهرام گرفت 

 و در آغوش خود سفت گرفت.
امید هم می رفت اخالق عموی بزرگش شباهت ها که به آرش بیشتر می شد، 

را به ارث ببرد. هوا رو به تاریکی رفته بود. همایون سرررعتش را بیشررتر کرد تا 
 زودتر برسند.

**** 
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_همین جا بمونید که من برم ببینم اوضرراع چه طوره و عملش به کجا رسرریده. 
االن شررب و وقت مالقات نیسررت ولی چون می شررناسررن، ممکنه بذارن برین 

 عیادتش.
ستان رفت و  شد. به طرف بیمار شین پیاده  سکوت کردند و همایون از ما همه 

 درب ورودی را باز کرد. سمت چپ پیچید و خود را به بخش جراحی رساند.
بیمارستان کوچکی بود و امکانات محدودی داشت. روبروی پرستاری ایستاد 

 و گفت:
 _عمل دکتر فروزنده تموم نشده؟

 جلوی چشمش زل زد و گفت:پرستار به لیست 
 _نیم ساعت دیگه عمل تموم می شه.

سمت دالرای و ماه منیر رفت.  شید و به دیوار تکیه داد. فکرش  همایون آهی ک
ساند. امیربهرام و امین هم همان بیرون در محوطه قدم می  شین ر خود را به ما

 زدند.
ماه منیر و م لدی، دالرای و  که آدرس خونه رو ب شررتی و ملوک _امیربهرام تو 

چشررم انتظار من بودن که دنبال شررون برم. االن این جا باید بمونم، برو وردار 
 بیارشون که زنش تا االن دیوونه نشده باشه خیلی هست.

امیربهرام بچه را به همایون داد و سرروییچش را گرفت. زن ها پیاده شررردند و 
 همایون آن ها را به همراه خود به داخل برد.
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قدم زده بود که پاهایش به درد نشسته و زیر دلش تیر می کشید. دالرای آن قدر 
شه ای ذکر بر لبش جاری و  شان نمی داد. ملوک گو گوش به حرف هیچ کدام 

 ماه منیر حواسش به دالرای بود.
 زنگ خانه که به صدا در آمد، دالرای دوید و صدای مش حسین هم در آمد:

 _پدر آمرزیده کجا داری می ری با وضعت؟
 رای متوقف شد و مش حسین دمپایی پوشید:دال

 _امان از دست شما جوونا که عقل مون از دست تون حیرون می مونه.
دالرای در حال سرک کشیدن بود و قلبش بی تابانه پر می کشید برای دیدن یک 

 نگاه و یک لحظه ی شوهرش.
 _بیا تو پدر جان.

 امیربهرام نه آورد و گفت:
 م شده، بگو زودتر بیان که ببرم تون مشتی._تا االن عملش حتمًا تمو

 مش حسین گفت:
 _خیر ببینی پسر جان، میارم شون.

 به داخل برگشت و با دیدن نگاه خیره ی دالرای، گفت:
 _یه چیزی بپوشین و بیاین.

صدا زد و خود جلو جلو رفت. در را باز کرد  دالرای بلند عمه اش و ماه منیر را 
 روی لنگه ی در ماند. و با دیدن امیربهرام، دستش

امیربهرام پیش آمد و با همان شرررمندگی که بارها پیش روی این زن در چهره 
 اش نقش می بست.

 _سالم زن داداش.
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شد.  شان پیدا  سر و کله  سالم کوتاهی داد. بقیه هم  شید و  سرش را پایین ک
 .نسوار ماشین شدند و امیربهرام پا روی پدال گاز گذاشت تا به موقع برساندشا

**** 
_بدقول شرردم و قبل عمل نشررد، ولی االن که یه کم گیج و بی حاله؛ می تونی 

 بری ببینیش. فقط حواست باشه خیلی درد داره و هنوز به هوش کامل نیست.
شت در اتاق همایون ماند و او را داخل فرستاد. در  دالرای به همراهش رفت. پ

شد، نگاه خیس و باران خورده اش سته  سرش ب شت  سفید  که پ به لب های 
 رنگ آرش افتاد.

قدم هایش سررسررت بود، کودکش دسررت مادرش را گرفته و سررمت تخت می 
 کشاندش.

 او هم ذوق دیدن پدرش را داشت که هنوز چشم شان به روی هم باز نشده بود.
 _آرش؟

هجی اسمش هم دلنواز بود، خم شد و پیشانی همسرش را لمس کرد. موهای 
 کنار شقیقه اش را هم...

 آرش خوبی؟_
طلب شان به هم زیاد بود و بدهی شان هم، هزاران دوستت دارم را پشت حریر 

 نگاهش مهیای دیدن کرده بود؛ فقط به شرد باز شدن چشمان او...
آرش پلک تکان داد و دالرای کودکانه شاد شد. نفسش بود، گرمای تن و پهنای 

 شانه هایش بود؛ هنوز مردش، مردش بود.
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به پلک آر ید و دالرای دسررتش را روی گونه ی زردش قرار داد. دو مرت ش لرز
شد و چهره اش در هم رفت. تاری دیدش با پلک زدن های  شمانش نیم باز  چ

 متوالی کم تر شد اما درد بیشتر از آستانه ی تحملش بود.
 _آب...

صرردای گرفته و پر خش آرش هم خواسررتنی بود و شررنیدنی، لب هایش روی 
 ش الله کاشت و شبنم درو کرد.تمامی اجزای صورت شوهر

سل نگاه  شمانش با دیدن ع شد و کام مردمک چ شتر  شیاری آرش بی سطح هو
 دلبرش شیرین شد.

 _دلی...
دالرای دستش را روی سینه ی آرش که با ملحفه ای پوشانده شده بود، نشست 

 و صدایش به گوش آرش خورد:
 _دلی کور بشه که رو تخت مریض خونه نبینتت.

ا روی پهلویش گذاشت و صدای ناله اش بلند شد. نفسش را به آرش دستش ر
 سختی بیرون فرستاد و گفت:

 _دلی تموم شد خدا رو شکر، تمومش کردم.
 دالرای روی موهایش را ب*و*س*ید و آرش گفت:

 _خم نشو رو تخت.
ست  هنوز هم او و فرزندش اولویت بودند. دلش پای رفتن نداشرت اما می دان

 که رابطه ی خونی شان با این مرد قوی تر از حتی اوست.دیگرانی هم هستند 
_نمی خوام ازت یه لحظه دور بمونم ولی پشت این در همه چشم انتظار دیدن 

 سالمت تو هستن.
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ست و  ش ستش ن ست دالرای روی د سکوت کرد. د آرش لبخند پر دردی زد و 
 لب هایش هم روی سر انگشتانش، خواست عقب بکشد اما دالرای گفت:

 ی این آدما مدیون شوهر منن، ولی من و بچه م فقط امیدمون به توئه. _همه
 آرش با نرمه ی انگشت شست روی دست دالرای کشید و گفت:

 _نخود باباش تو چه حال و روزیه؟
 دالرای لبخندی زد و با خیره شدن به شکمش گفت:

 .ه_خوبه و داره کاری می کنه مادرش روزی چند بار سفره بندازه تا سیرش کن
آرش خندید اما پهلویش تیر کشررید. دالرای نگران زل زد به ابروان در هم رفته 

 اش، مهربان گفت:
 _خودم مواظبتم تا خوب شی.

 آرش بی حال گفت:
شمی هوای  شم و خودم چهارچ سر پا  _تو مواظب خودت و بچه باش که من 

 زن و بچه م رو داشته باشم.
دخت پیش رفت. دلش با پسرش بود دالرای ناراضی از اتاق خارج شد و ایران 

 و برای دیدنش جان از تنش می رفت.
قبل از ورودش، اسمش را از زبان دالرای شنید. سر تاباند و به شکم کوچکش 

 خیره شد.
_شرروهرم رو از خدا پس گرفتم، کاری به بالهایی که سررر من و اون آوردین؛ 

سم، اگه بازم سر بچه مون ق قدمی بردارین که ما  ندارم اما از همین لحظه و به 

http://www.roman4u.ir/


 1147 یغمای بهار

شن کرد،  شیم؛ به همون خداییش که زندگیم رو با آرش رو دو قدم از هم دور ب
 از حق خودم و طفل معصومم نمی گذرم.

شکسته تر آن بود که بخواهد از دل تنها و غم های بی شمارش حرفی بزند. سر 
 کردهپایین انداخت و فقط جمله ای را که در این مدت بارها برای خود تکرار 

 بود را به گوشش رساند:
 _عزیز تر از آرش ندارم، پناه هم باشین که دل یکی تون جای دیگه گرم نشه...
 وارد اتاق شد و آرش سر برگرداند، مدت ها بود چشمش به مادرش نیفتاده بود.

 ایران دخت با عصایش دو قدم دیگر را هم طی کرد و با لب لرزان گفت:
 لم به امید چشم تو می زنه._از مادرت رنجور شدی ولی د

 آرش آرام گفت:
 _سالم.

 ایران دخت دست لرزانش را روی موهای پسرش لغزاند و گفت:
 _حالل کن مادر، بدی کردنم از سر تلخی روزگارم بود نه نادونی.

 آرش دستش را باال آورد و روی دست چروک خورده ی مادرش قرار داد:
چه هر چی داره از بزرگ ترش داره، چی مه رو واسررم  _ب که ه رو حالل کنم 

 حالل کردین؟
 ایران دخت با غم گفت:

شتم از دل هدایت،  شه که تجربه دا شتم که زنت غیر و غریب با ضایت ندا _ر
که من رو ندید و چشررمش دنبال یکی دیگه افتاد. ولی راضرری به مرگ بچه ت 

 نبودم، اگه دعا بود که اونم برای زن و شوهری تون بود.
 ه دست مادرش وارد کرد و گفت:فشار مالیمی ب
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 _دیگه بذار گذشته دفن بشه، خسته م.
 ایران دخت گونه ی پسرش را بوسید و اشکش روی صورتش چکید:

 _خدا ازم بگذره که بچه ای رو بی مادر کردم.
 آرش پای چشمش دست کشید و گفت:

 _ان شافالله می گذره...
**** 

 آرش دست همایون را گرم گرفت و گفت:
شب اولی وحشی نشی که از خلق و خوی تو بترسه. کم کم راه برو که _همین 

 بهت عادت کنه.
 همایون شاکی زل زد به چشمان خندان آرش و گفت:

 _مگه حیوونم که ازم بترسه؟ هواش رو دارم.
_مبارکت باشرره ولی فعاًل رو عملش صرربر به خرج بده. بذار امیرحسررین خبر 

 شه.بده، الزم شد ببرش اون جا که عمل ب
 همایون مردانه او را در آغوش کشید و گفت:

 _هل نمی دادی نداشتمش، دستت درد نکنه مرد.
سخت  شمان او هنوز روی نگاه  شد و حافظه ی چ دالرای هم از ماه منیر جدا 
شید و ماه منیر تکه تکه  سرش ک ستی روی  پدرش قفل بود که لحظه ی آخر، د

 مهر کنار هم چید.
شهر به همان  شان را از خانه ی  سایل  سین که در این مدت و ملوک و مش ح
کلبه ی جمع و جور خودشرران برگردانده بودند، برای مراسررم عقد مختصررر 
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همایون و ماه منیر خود را به همراه امین رساندند. با محبت خیره ی دستان گرم 
شکمش می گذا ست روی  شت و آرش و نگاه خندان دالرای بودند که مدام د

 مادرانه خرج دلبندش می کرد.
بوسه هایی از سر دلتنگی که دالرای روی گونه ی عمه اش می گذاشت، لبخند 

 آرش را عمق می بخشید.
_مواظب خودت باشرری مادر، االن دیگه بچه ت باید خوب بخوره تا ضررعیف 

 نمونه.
 دالرای خود را به او نزدیک تر کرد و کنار گوشش گفت:

 ش ما._عمه شب بمونین پی
 ملوک دستش را در دست گرفت و چند باری پشت آن زد:

ست که  شما شه با  _دختر جان این همه وقت این جا بودیم، دیگه نوبتی هم با
سی رو به  شماها ک شه. ما که جز  شم مون به دیدن تون توی اون خونه گرم ب چ

 این دنیا نداریم.
صرار را دیگر جایز ن شان به هم افتاد و ا سر مهر سرا سر نگاه  ست، اما قول  دان

زدن در اولین فرصررت که سررر آرش در مطب مشررترک شرران با همایون خلوت 
شررود؛ را داد و چشررمش روی نگاه سررنگین امین روی چهره ی خندان همایون 

 افتاد.
_حواست به همه هست و به اصلش نیست دلی خانم، نمی خوای دل بَکنی از 

من می شررناسررم که داره  این جا؟ همایون داره می خنده ولی جنس خرابش رو
 چی بار ملت می کنه که برن و اون بمونه و تخت گرم و نرمش!
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به لحن شرروخ همسرررش ریز خندید و تاب میگانش، دل او را به یغما کشرراند. 
همایون با بدرقه ی دوستان مشترک شان، پا به درون خانه گذاشت و مهیا شدن 

 آن دو را دید.
 _کجا به سالمتی؟

ی سررخن آرش در مورد او، لب گزید و خنده اش را مهار کرد. دالرای با یادآور
آرش هم ضررربه ای به کمر همایون زد و کنار گوشررش چیزی گفت که صرردای 

 خنده ی هر دو به هوا برخاست. باز هم برادرانه هم را در آغوش کشیدند.
دالرای قطره اشرکی را که روی صرورت ماه منیر لغزید را با سرر انگشرت پاک 

 ی ِمهرش را در زالل نگاهش جای داد.کرد و تمام
 _خوشبخت باشی دختر.

با بسررتن در و چشررم دوختن به فضررای خالی خانه انگار تازه فهمیدند که همه 
 رفته و آن دو فقط وسط خانه مانده اند.

همایون مهربان نگاهش کرد، ماه منیر مردد بود قدمی به سمتش بردارد یا بماند 
 .و ناز شود برای نیاز این مرد

 قدم بلندی که همایون به سمتش برداشت، جبران تردیدش شد.
 _صدات چرا در نمیاد دختر؟

 ماه منیر با گیجی گفت:
 _ها؟

همایون مالیم خندید و دسررتش باال آمد. گره روسررری اش را باز کرد و سرریب 
 کوچک گلوی ماه منیر باال و پایین شد.
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رو دیدم. دلم می _تو حسرررت یه بار دیدن موهاتم، فقط همین جلوی سرررت 
 خواد موهای زنم رو ببینم.

سری که پایین  ستاده و تکان نمی خورد. رو سرد روبرویش ای ماه منیر با بدنی 
 پایشان افتاد، نگاه همایون روی حجم سیاهی موهایش میخ شد.

_خوشبخت تر از منم هست مردی که موی زنش رو فقط خودش ببینه و کیف 
 کنه؟ هست ماه منیر؟

ک یده ماه منیر  هایش را رها و آزاد د مادرش مو مام عمر دالرای و  ه فقط در ت
 بودند، نمی دانست چه بگوید که مردش را دلسرد نکند:

 _آقا...
 همایون دست روی پهلوهای ماه منیر گذاشت و گفت:

_یه بار اسررم من رو بدون پسرروند و پیشرروند بگو که اگه عمرم امشررب مهلتش 
 دیگه دختر. تموم شد، حسرتش داغ رو دلم نزنه

شانه اش  سر خم کرد و روی  ستانش را در هم قالب کرد و همایون  ماه منیر د
 گذاشت:

 _یه چیزی بگو دلم بیشتر گرم تو بشه و بیشتر بخوامت.
 ماه منیر با غم خود را به سینه ی همایون چسباند و گفت:

 _از اون حرفا بلد نیستم...
رش گذاشرررت. با حرکتی همایون دسررتش را پایین آورد و یکی را پشرررت کم

 ناگهانی از روی زمین بلندش کرد و ماه منیر با جید گفت:
 _یا بی بی دو عالم.

 همایون نیشخندی زد و به طرف اتاق خوابش رفت:



wWw.Roman4u.iR  1152 

 

بار  یه  که فقط  به حرفم بگیر  بل زبونت می کنم زن، تو فقط گوش  _خودم بل
 بغل گوشت تکرارش می کنم که روت زیاد نشه.

دید و پیراهن همایون را از ترس سررفت تر کشررید. همایون به ماه منیر نقلی خن
 تخت رسید و گفت:

صب کلی پول خرج این پیرهن کردم، االن تو تنم ِجر می دیش و تو خرج  _الم
 می ندازی.

 ماه منیر با خوش زبانی گفت:
 _شوهر که خسیس باشه، زنم شبیهش می شه.

 اثت گفت:همایون او را روی تخت نشاند و کنارش نشست. با خب
 _من خسیسم؟

ماه منیر با شرریطنت تأییدش کرد و همایون رویش خیمه زد. مجبورشررد عقب 
 بکشد و کمرش خم شد. همایون دوباره پرسید:

 _من خسیسم؟
 ماه منیر گوشه ی ابروی تیز شده اش را باال فرستاد و گفت:

 _دل نگران پیرهن تنت بودی آقا.
خودش هم فاصله اش را با او به  همایون مجبورش کرد روی تخت دراز شود و

 صفر رساند:
_بالی آقات تو سر دشمناش، زبون وا کردی ضعیفه. خسیس شدم، دیگه چیا 

 بلدی بار شوهرت کنی؟
 ماه منیر نگاه از چشمان همایون نگرفت و او بی تاب سر خم کرد:
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_نامرد تو که حرف خوب بلد نیسررتی، ولی چشررمات حرف دارن. می گی یا 
 بگی؟مجبورت کنم 

ماه منیر که هنوز ته مانده ی آرایش سرراده اش روی صررورتش باقی مانده بود، 
 گفت:

 _م ل شما بلد نیستم قشنگ حرف بزنم.
 همایون فاصله ای باقی نگذاشت و لب زد:

 _همایون واسه چشمات می میره...
ماه منیر تمام تنش آتش گرفت، لب هایش گیر و دلش به دل این مرد سررنجاق 

 شد.
 که از او فاصله گرفت، ماه منیر گفت:همایون 

 _الیق دلت باشم، چشم و دلم دوره نمی گرده واسه غیر چشم و دل شوهرم...
 همایون باز هم او را غرق عشقش کرد و تند گفت:

_تو که از منم قشنگ تر بلدی دل ببری دختر، همایون قربونی دل صاف و ساده 
 ت بشه.

 _خدا نکنه همایون...
 ، می دونم آخر کاری می کنی که بچه دارم بشیم._جون دل همایون

شق بود  پیراهنش را در آورد و ماه منیر را در آ*غ*و*ش گرفت و زمزمه هایش ع
 و عشق بود و نوازش...

 _راضی باشی ماه منیر، دلم می خواد با زنم باشم.
 ماه منیر سر در سینه اش پنهان کرد و همایون آرام گفت:

 ازت دختر..._من رو می ُکشی با این ن
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 ماه منیر لب زد و گرمای نفسش روی سینه ی همایون نشست:
 _خدا نکنه...

 همایون او را باال کشید و گفت:
 _خدا نگهت داره واسه دل همایون.

 ماه منیر هم بذر مهر پاشید و همایون او را به زن بودن رساند.
**** 

 چهار ماه بعد
که برای حضور در دادگاه جهانشیر همایون به همراه ماه منیر منتظر آرش بودند 

 حرکت کنند. ماه منیر هم به عنوان شاهد همراه شان شده بود.
 آرش لباسش را پوشید و شانه ای به موهایش زد. صدایش را باال برد و گفت:

 _دلی چیزی الزم نداری برگشتنی واست بگیرم؟
 :دالرای به سختی از جا بلند شد و خود را به آرش رساند. آرام گفت

 _نمی شه منم با خودت ببری؟ تنها در و دیوار خونه به جونم می افتن.
 آرش دستش را به کمرش گیر داد و گفت:

_دلی جان نمی شه باهام بیای، روزای آخر رو باید کمتر تکون بخوری. محیط 
 دادگاه جایی نیست که راضی به اومدنت باشم.

شت، او هم  ست. حرفی دالرای رضایتی برای این تنهایی ندا همراهی می خوا
 نزد و دست آرش روی شانه اش نشست:
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_عزیِز جوِن آرش، دو سرراعت بیشررتر طول نمی کشرره. می ریم و زود بر می 
گردیم که تنها نمونی. ظهرم با همایون تو حیاد بسرراد کباب راه می ندازیم که 

 مادر و بچه خوش باشن.
*س*ه ای گرم و جان دار دالرای به مخالفتش ادامه نداد و کوتاه آمدنش، ب*و

 روی پیشانی اش به همراه داشت.
_خیالم از دادگاه جهانشرریر راحت بشرره، حکمش که بیاد؛ بچه که سررالمت 
چشررم باز کنه، اگه دلت بخواد ده بر می گردیم. اگر دلت رضررا نبود، همین جا 

 موندگار می شیم که ماه منیرم پیشت بیاد.
 دالرای سر تکان داد و گفت:

 دنیا بیاد و بار زمین بذارم، هر جا که شوهرم بره پا به پاش می رم. _بچه م به
 آرش لبخندی زد و او را به خود تکیه داد. شکم بزرگش را لمس کرد و گفت:

 _دلم یه اسب سواری می خواد که من و زنم تو دشت به تاخت بریم.
 دل دالرای غنج رفت برای این آرزو، خندید و گفت:

 باباش بلند می شیم._من و بچه م رو دست 
 آرش روی شکمش را ب*و*س*ه ای نرم زد و راست ایستاد.
 _من برم که االن صدای َانکُر االصوات همایون بلند می شه.

 دالرای هم گونه ی همسرش را شکوفه باران کرد و گفت:
 _برین به سالمت.

آرش رفت، دالرای برای گذر زمان روی مبل نشررسررت و مشررغول درد و دلی 
با فرزندش بود که با هر تکان خوردنش؛ دلهره اش هم بیشتر می شد از  مادرانه

 این که او را به زودی در آغوش بگیرد و از شیره ی جانش بنوشاند.
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شد و بدنش  ست و گره آن را باز کرد. گرمش می  ش سری اش ن ستش روی رو د
 ورم کرده بود. خواست بلند شود که دستگیره ی در پایین کشیده شد.

سمت در نگاه دوخت اما آن چه می دید؛ به هوای  شی آرش، با لبخند به  فرامو
 در مخیله اش نمی گنجید.

_جا خوردی روله جان؟ چشررمت به در مانده بود که شرروهر بی شرررفت رو 
 ببینی؟

 دالرای به سختی بلند شد. قلب کودکش هم در دهان و گلوی مادرش می زد.
 _این جا چه غلطی می کنی؟

رد و پیش آمد. تلخی نگاهش، جام زهر بود به دل دالرای و هاکان در را رها ک
 هر قدمش؛ دالرای را به عقب می راند:

 _کجا می ری؟ امروز باید تالفی این چند ماه زندان رفتنم رو پس بدی.
 دالرای نمایشی آب دهان پرت کرد روی زمین و گفت:

 _حقت بود که تا زنده ای، اون جا بپوسی.
الرای به طرف اتاقش دوید. فشار می آمد اما چاره اش هاکان خیز برداشت و د

 نداشت.
با هول و وال خواسرررت کلید را در قفل بچرخاند که دسرررت هاکان روی در 

 نشست و آن را به عقب هل داد.
دالرای برای نیفتادن اتفاقی برای دلبندش، عقب رفت و دسررتش از کلید دور 

 شد. هاکان وارد شد و زهرخندی زد:
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شد،  شه از زیز _تمام  سی پیدا می  سه و نه ک سی می ر صدات به گوش ک نه 
 دستم نجاتت بده.

 دالرای به دیوار چسبید و گفت:
 _برو تا دوباره راهت به زندون نیفتاده.

هاکان روبروی دالرای ایستاده و با نفرت به شکم برآمده اش خیره بود. دالرای 
 ن مرد و خودش کرد.خود را به دیوار چسباند و دستش را حایلی میان تن آ

سر بزرگ می کنی؟ خیالت اومده ولت می  _بچه اون رو داری راحت و بی درد
 کنم روله جان؟! به من هاکان می گن، نه برگ چغندر که دست از حقش بکشه.
خت.  ندا گاه تیز و پر نفرت روی قلبش؛ خط می ا دالرای در خود مرد، این ن

 نمانده بود.بیم جان فرزندی را داشت که چیزی تا آمدنش 
 _حقت تو شهرت منتظرته، من زن یکی دیگه م و قسمت اون.

ست و پایی زد برای نجات جان ماهی کوچکی  سبید و دالرای د هاکان به او چ
 که در دلش شناور بود.

نفس هایش به صررورت دالرای می خورد و کاش می توانسررت تمام نفرتش از 
 این مرد و خاطراتش را روی خودش باال بیاورد.

ست. می دونی که اون _ سر من و بچه ش ه سایه ی  شوهرم  از این خونه برو، 
 مرد از زندگیش نمی گذره.

 هاکان غرید:
که می  ما داغ بچه ش رو  به دردمن نمی خوری ا گذرم، ولی دیگه  _منم نمی 

 تونم به دل جفت تون بذارم.
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د یگفت و ضربه ای به شکم دالرای زد. جید او به هوا رفت و هاکان عقب نکش
 و بلند تر گفت:

 _نمی ذارم بچه ت به دنیا بیاد و یه عمر به ریش من بخندین.
باز هم مشت دیگری به شکم دالرای زد اما فضایی برای خم شدنش نبود که از 

 درد در خود مچاله شود. دستانش را حایل شکمش کرد و با درد گفت:
 _عمر بچه م دست تو نیست که بخوای ازم بگیریش.

ی شکمش نشست و نفسش در سینه پیچید. عرق روی پیشانی مشت سوم رو
 اش نشست و هاکان کمی فاصله گرفت. لبخندی پر تمسخر زد و گفت:

 _کی قراره جلوی من رو بگیره که بچه ت رو نفله نکنم؟
 کی میاد جلوم وایسته و واست سینه سپر کنه؟

 _من واسه ناموسم سینه سپر می کنم.
بود که هاکان یکه ای خورد و به عقب برگشت.  صدا آن قدر بلند و گوشخراش

شت اندام که به نظرش قباًل هم او را دیده بود، کمی هول کرد  با دیدن مردی در
 اما کوتاه نیامد و گفت:

 _کجای آسمون سوراخ شد و تو ازش اومدی بیرون؟
شتر نداد و به  صت پرچانگی بی سته ی گردنش به او فر شم و رگ برج امین با خ

 کرد: سمتش حمله
 _هر چی باشم، سگم بهت شرف داره مردک پوفیوز.

شدند. دالرای از درد به  سینه اش رفت و هر دو روی زمین پرت  سر به میان  با 
 خود می پیچید و توانی نداشت که بخواهد از جایش تکان بخورد.
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چیزی تا به دنیا آمدن کودکش نمانده بود و ترس دوباره از سرروختن در آتش بی 
ی حسرررت و آرزوی دلش، دردش را بیشررتر می کرد و فریاد دلش به ثمر مانده 
 فغان بود.

شده بودند و زور امین به او که با چندین ماه در بند بودن،  دو مرد با هم گالویز 
ست و  ش شه ی ابروی امین به خون ن شده بود؛ می چربید. گو ضعیف تر هم 

 دهان هاکان را پر از خون کرد.
 نیستم._نفست رو نگیرم، مرد 

هاکان نالید و خون از دهانش بیرون زد. در همین گیر و دار بودند که دالرای 
 فریادی زد و امین با ترس به او نگاه کرد.

با سررقوطش روی زمین، یا ابوالفضررلی گفت و هاکان را به زور دو بازو از روی 
 زمین بلند کرد.

ق بود، به این اتااز پشت دست هایش را اسیر کرد و به اتاق دیگری که چسبیده 
برد و با شدت رهایش کرد. به قفل در زل زد و با دیدن کلید، آن را بست و کلید 

 را هم در قفل چرخاند.
 به طرف اتاق رفت و به دالرای نزدیک شد:

 _خانم جان خوبی؟
 دالرای شکمش را فشرد و ناله هایش بیشتر شد. امین گفت:

فرسررتاد، اومدم که که یه مدرک رو _طاقت بیار، آقا پیداش می شرره. من رو آقا 
 واسش ببرم. تو رو به مرگ من و جون آقا، طاقت بیار.

از اتاق دوید بیرون و خود را به آشپزخانه رساند. لیوانی برداشت و از شیر آب، 
 نصفه اش کرد. به اتاق بازگشت و لیوان را جلوی دهان دالرای گرفت:
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 _خانم یه کم بخور بلکه آروم بگیری.
بل و  دالرای ته تر از ق نگ زد. امین آشررف لیوان را پس زد و دسرررت امین را چ

 درمانده تر گفت:
_خانم اگه دردت آروم می گیره، می خوای گوشررت دسررت منو الی دندونات 

 بگیر. به قرآن محمد نمی دونم چه کارت کنم؟
 دالرای تکانی به کمرش داد و چشمانش را از شدت درد بست:

 _بچه م...
 موهایش را کشید و گفت: امین با خشونت

ست من رو  سر بچه ت بذاره، جای خواهرمی. بیا د _عمر من رو بگیره خدا و 
شی، اون وقت من جواب آقا  بگیر که بلندت کنم. این جور که بمونی تلف می 

 رو چی بدم؟
 دالرای ضعیف و ترسان گفت:

 _نمی تونم ُجم بخورم، بچه م... تو رو خدا...
ه به دیوار تکیه داد و با هر فریادش، سررر به دیئار می امین هم کنارش با فاصررل

 کوبید.
نیم سرراعت دیگر هم به خود پیچید و امین وحشررت زده ذکر خدا را روی لب 

 تکرار می کرد. با شنیدن صدای در، با شتاب برخاست و گفت:
 _آقا اومد، اومد صبر کن االن میام.

ماه منیر و لبخند آرش، به طرف در هال رفت و با دیدن لب خندان همایون و 
 در را باز کرد و نگاه آرش به روی او نشست.
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 _آقا بیا، زنت داره از دست می ره.
قدم هایشرران از حرکت و لب هایشرران از خنده باز ماند. آرش به خود آمد و 

 دست از خیره شدن به امین برداشت و با گفتن یا خدا به طرف خانه رفت.
 به برادرش رسید و امین لب زد:

 _آقا بچه ت...
شد. اثری از دالرای ندید و ناله  سرعت وارد خانه  شد و به  آرش از کنارش رد 

 اش به گوش دلش نشست. پا تند کرد و خود را به اتاق خواب رساند.
 _دلی؟

دل دالرای گرم شررد از صرردای نگران و پر تشررویش مردش. آرش جلو رفت و 
 کنارش زانو زد. دستی به صورتش کشید و گفت:

 _عمر آرش چی به سرت اومده؟ دردت شروع شده؟
 امین که پشت سر همایون و ماه منیر ایستاده بود، با خشم گفت:

 _اون مردک اومده بود.
 سر آرش چرخید و پرسشی نگاهش کرد. امین گفت:

 _هاکان.
 همایون به شدت سمتش برگشت و گفت:

 _اون و*ر*و*می این جا چی کار می کرد؟ دیدیش؟
اشرراره ای به اتاق کنار زد اما تا قدمی برداشررتند، جید دالرای بلند امین با سررر 

شررد. آرش شررانه اش را به آ*غ*و*ش گرفت اما با دیدن خیسرری پایین دامن 
 دالرای فریاد زد:

 _همایون کیسه ی دور بچه پاره شده، االن به دنیا میاد.
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 همایون دستی به نیمه ی صورتش کشید و گفت:
 مش._خودمون به دنیا میاری

 به ماه منیر نگاه کرد و گفت:
 _هر چی دستت اومد، توش آب بریز و بذار جوش بیاد.

امین تو برو یه قیچی پیدا کن و رو آتیش نگه دار ضرردعفونی شرره. اونم نبود، یه 
 چاقو بردار.

شپزخانه  شر دوم همایون به طرف آ ماه منیر که از ترس زبانش بند آمده بود، با ت
 ال پیدا کردن قیچی به هر سمت خانه سر کشید.رفت و امین هم به دنب

 همایون خود را به آن دو رساند و آرام گفت:
 _آرش می تونی یا من دست به کار شم؟

شد  ست دالرای روی پهلویش چنگ  سباند و د سینه اش چ آرش دالرای را به 
 که ابرویش از درد جای زخم چندین ماهه اش در هم شد اما سکوت کرد.

شه رفیق؟ بچه ت رو _آرش اگه می  سپرش به من، با خوای کنارش بمون ولی ب
 سالم تحویلت می دم. ممکنه تو دستت بلرزه.

شده اش را  سری تکان داد و همایون به دالرای کمک کرد تا پاهای جمع  آرش 
دراز کند. متکایی پشررت کمر آرش قرار داد تا اذیت نشررود و زنش را به بر نگه 

 دارد.
شپزخانه رفت و ماه منیر را دید امین با پیدا کردن قی سمت آ چی فلزی بزرگی به 

 که دو قابلمه روی اجاق گاز گذاشته و مدام روی دستش می کوبد.
 _طوری نمی شه، ماشافالله دو تا دکتر باال سرشن.
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 ماه منیر گفت:
_دکتر قلب رو چه به زائوندن؟! خدایا خودت فرجی کن. شررمع نذر امام زاده 

 جواب صبر این زن رو بده.ت می کنم، خدایا تو 
امین کنار اجاق گاز ایستاد و شعله ی کوچک را روشن کرد. صدای فریادهای 
شش زمزمه می کرد و خودش خدا را به  شد و آرش کنار گو شتر می  دالرای بی

 فریاد در دل صدا می زد.
_دلی جان، خانم خونه م؛ طاقت بیار. گفتی بچه میخوای ولی این دندون لق 

یشه بکش و بنداز دور، آرش دیگه بچه نمی خواد که نصف عمرش رو واسه هم
 با درد تو کم شد.

همایون با نگاه کردن به آرش و اجازه گرفتن از رفیقش، دسررت به کار شررد و 
 دالرای سرش روی پاهای آرش نشست. فریادش به هوا رفت:

 _یا خدا به دادم برس...
دسررتان همایون گره خورده دسررتانش اسرریر پنجه های آرش بود و دل هر دو به 

 بود. ماه منیر با دستمالی قیچی را از دست امین گرفت و به اتاق برد.
 _ماه منیر دو سه تا مالفه پیدا کن، اون آب رو هم زودتر بیاد. بدو دختر.

ماه منیر رو چشررمی گفت و رفت. یک قابلمه را برداشررت و دیگری را امین تا 
ن در اتاق دالرای، به طرف آن اتاق رفت پشت در برایش حمل کرد. با بسته شد

 و کلید را در قفل چرخاند.
هاکان خود را به سررمت دیوار کشررانده و بی حال افتاده بود. به طرفش رفت و 

 شمرده گفت:
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_اگه یه مو از سررر زن و بچه ی برادرم کم شررره، خودم تو همین اتاق چالت 
 میکنم.

 هاکان چشم باز کرد و به لبش تکانی داد:
 ده بهم._آب ب

 امین پوزخندی زد و گفت:
 _این جا صحرای کربالست، تا بیان و ببرنت؛ اگه نمردی می گم بهت برسن.

از اتاق خارج شد و در را قفل کرد. به طرف تلفن رفت، شماره ای که داشت را 
 گرفت و خبر اتفاق را گزارش داد.

 امیدوار بود تا رسیدن آن ها، بچه سالم به دنیا بیاید.
لی نشست و سرش جایی میان دستانش نشست. اگر کمی دیرتر رسیده روی مب

 بود یا کلید را آرش به دستش نمی داد، چه اتفاقی می افتاد؟
طاقتش نیامد و به حیاد رفت. شاید آب دادن به گل ها کمی زمان می کشت و 

 حواسش پرت می شد. به طرف باغچه رفت و گلی را بو کشید.
شک ریزان به ماه منیر که کمک چندانی ن ست بکند، از اتاق در آمد و ا می توان

به طرف در رفت و او را در حالی دید که  اطرافش زل زد. خبری از امین نبود، 
 شلنگ آبی در دست داشت.

کفشررش را پوشررید و از در خانه خارج شررد. زن همایون شرردن آن قدر برایش 
مرد مظلوم  باارزش بود که خدای را روزی صرردها بار شررکر می گفت، اما این

 هم برایش قابل احترام بود.
 جلوتر رفت، به قامتش نگاهی انداخت و گفت:
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 _آقا شما نمی خوای آستین باال بزنی و دل مادرت رو شاد کنی؟
امین که حواسررش به او نبود، به عقب سررر چرخاند و نگاهش روی سررنگفرش 

 متوقف شد:
 _وقت هست واسه دومادی و خوشحالی مادرم.

با شنیدن صدای جید دالرای، به در خانه چشم دوخته و چشمانش ماه منیر که 
 جمع شده بود؛ گفت:

 _هر چی خیر باشه.
 قطمی به طرف خانه برداشت که امین با کلی کلنجار رفتن، پرسید:

 _با معصومه خیلی جوری؟
 ماه منیر راه نرفته را بازگشت و لبخندی زد:

مادرش حرف بزنه چون از قوم و _دختر خوبیه آقا، اگه می خوای بگم مادرم با 
 خویش های دور اون می شن.

 امین خیره به تک گل قرمزی میان دیگر گل ها، زمزمه کرد:
 _تا خدا چی بخواد...

 ماه منیر با شیطنت گفت:
_خدا که بد نمی خواد ولی اون دختر بر و رو داره، اگه دسررت نجنبونید شرراید 

 یکی دیگه پا پیش بذاره.
سرش را باال شمان خندان ماه منیر نگاه کرد. زندگی به کام  امین  گرفت و به چ

دلش بود که چشررمانش هم می خندید. همین برای او بس بود، سرررش را به 
 طرف درخت های آب خورده گرداند و گفت:
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_آقا بچه ش دنیا بیاد و قرار بگیره، می گم قدم پیش بذاره؛ بقیه ش دست اوستا 
 کریم.

 نیر لرزید. به دامنش چنگ زد و گفت:با صدای ضعیفی، پای ماه م
 _آقا فکر کنم دنیا اومد، به قرآن صدای بچه شنیدم.

امین با حیرت به او زل زد، لبش به لبخندی باز شررد و شررلنگ را همان جا رها 
 کرد. شیر آب را به سرعت بست و ماه منیر جلوتر دوید.

ی هر چه نزدیک تر می شرردند، صرردای ضررعیف و نقلی که دل به ضررعف م
 انداخت؛ بلند تر می شد.

 _الهی ماه منیر پیش مرگت شه نقِل بادوم.
 پشت در ایستاد و ضربه ای زد، همایون با شوق زاید اولوصفی خندید و گفت:

 _بیا تو که شوهرتم با اومدن این بچه، دو بار زایید!
ماه منیر با احتیاد در را باز کرد و برق نگاه آرش چشررم ها را می زد. نگاهش 

 موجودی ملحفه پیچ افتاد که همایون به دست آرش داد: روی
 _تحفه ت بیخ ریش خودت، منم که دختر ندارم و پسرت َعَزب می مونه.

شد و تنش نبض بگیرد  ست برای بی حالی دالرای دلش نگران با آرش نمی دان
 یا برای پسرکش که چشم به دنیا باز کرده...

شرمنده ی رفیقش شکر کرد که  ستش  همایون در دل  سرش چرخید و د شد.  ن
 به سمت ماه منیر دراز شد.

 ماه منیر نمی توانست چشم از آن حجم کوچک بگیرد.
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شمانی  ست. با لبی پر لبخند و چ ش به آرامی به طرف همایون رفت و کنارش ن
 براق گفت:

 _آقا قدمش مبارک باشه، دِر خیر و خوشی به روتون وا شه.
نشست. چشم از نوزاد گرفت و به دست همایون دورش پیچید و روی شکمش 

شد و نه حتی کم  شد. لبخندش نه بی رنگ  شمان پر از حرف همایون خیره  چ
 رنگ...

 سرش را جلو برد و کنار گوش همایون گفت:
 _داد می گیم شکر، ندادم می گیم شکر...

 دست همایون دور شانه اش محکم تر شد و آرش گفت:
 _امین کجاست؟

 و گفت: ماه منیر به در نگاه کرد
 _آقا اومدن توی خونه.

صرردای آرش بلند شررد و امین را فرا خواند. روسررری دالرای را درسررت کرد تا 
گردنش هم پوشرریده شررود. امین با سررری افتاده وارد شررد که همایون با خنده 

 گفت:
_عمر همه رو این بچه نصف کرد، می ترسم بزرگ شه طوفان شه و دهن مهن 

 ما رو پایین بیاره.
 دراز کرد و گفت: آرش دست

 _اون عموهاش که نیستن ولی تو بیا بغلش بگیر که پسرم عادت کنه.
امین قدم دیگری برداشت و کنار پای آرش نشست. چشم به دالرای دوخت که 

 با چشمانی نیمه باز نگاهش می کرد.
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 _مبارک باشه.
دالرای پلک بسررت و آرش فرزندش را در آغوش امین گذاشررت. کوچک بود و 

 شکننده و ظریف اما مرد دیگری برای مادری دیگر...ترد، 
 _امین آقا اسم بچه م پای شما که جونش رو نجات دادی...

 امین با حیرت سر بلند کرد و به دالرای نگاه کرد. با شرمی مردانه گفت:
_این چه حرفیه؟ پدر داره، مادر داره؛ من چی کاره م که بخوام اسررم رو بچه 

 بذارم.
ست آرش میان د شک د شد و نگاهش روی لب های خ شرده  ست دالرای ف

 دالرای نشست. لبخندی زد و گفت:
 _مادر حق بیشتری روی اوالدش داره، وقتی اون راضی باشه من حرفی ندارم.

 همایون با لودگی گفت:
_هوی بچه من زاییدمت نه مادرت، گوشررام داره زنگ می زنه بس که مادرت 

 عصای پیری من و زنم باش.جید و فریاد کرد. گردنت حق دارم، 
بر کسری پوشریده نبود که دلش برای این نوزاد ضرعف می رفت و امین خیره به 

 چهره ی پسرک، آرام گفت:
 _هدایت...

سایه  ست پدری مردی که عمری زیر  سنگین بود اما نمی توان صدایش  بغض 
 اش زندگی کرده اما سهمی از پدری اش نداشته را زیر سؤال ببرد.

 آمد و امین گفت: صدای زنگ در
 _مأمور خبر کرده بودم.
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همایون و ماه منیر به همراه امین از اتاق خارج شررردند. آرش دالرای را باالتر 
کشررید و نوزاد را روی قفسرره ی سررینه ی او گذاشررت. دسررتانش را پشررت کمر 

 هدایتش قرار داد و هر دو را به بر گرفت:
 _دلی جان، بازم بچه می خوای؟

 اعد آرش قرار داد و گفت:دالرای دست روی س
 _آرش خیلی ترسیدم طوریش بشه.

نرمه های ُکرک مانند سررر پسرررش زیر سررر انگشررتانش آمد. لب هایش روی 
 موهای دالرای نشست و گفت:

 _دور جفت تون می گرده آرش...
سررر دالرای باال آمد و نگاه مشررتاقش روی چهره ی مرد همیشررره همراهش 

 چرخید:
 زم دور نشو._خیلی دوست دارم آرش، ا

سررتاره ای درخشررید در قهوه ای چشررمانش، لب هایش عسررل نگاه دالرای را 
 نوشید و تکان خفیفی خورد:

 _منم...
 رو به رو باش و نزدیک

 برو بیا ولی 
 فقط از این چشم تا آن چشم

 بین پلک هایم بِپلک
 این پرسه های محدود را دوست دارم

 دلم می خواهد 
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 تعریف دور شدن از تو
 قدم باشدچند 

 طوری که چند متر آن طرف تر 
 یعنی

 سفر طول و درازی رفتی
 طوری که سرت تا چرخید

 نگران و دلگیر بگویم 
 کجایی هیچ معلوم هست ؟

**** 
 قصه ی دیگه ای ورق خورد و رسید به نقطه ی پایان...

 ممنون از سروران عزیزی که وقت گذاشتن و کار رو مطالعه کردن.
 ه همراه...سپاس نازنینان همیش

این کار مرتبط با جنوب شرق کشوربود  و بر مبنای برداشتی آزاد از واقعیتی در 
 دل گذشته، استارت خورد.

اگر ایرادات تایپی هم بود، بر من ببخشرین که زمان چک مجدد کار هم ممکنه 
 از دستم در رفته باشن.

 امید که همراهی تان همیشگی و پر ترنم باد.
 ارادتمند: یاسی

 18/01/1396ان: پای
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یبا نرمابابت نوشتن این  عزیزالف . کالنتری )یاسی(  ازبا تشکر   ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور

http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/

