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 گلبرگ
 یباسمه تعال

 
 :مقدمه

 !آنه
رده در پشت پ تیچشمها یروشن یچگونه گذشت وقت تیروزها بانهیغر تکرار

 مه آلود اندوه پنهان بود. یها
 .تیمعصومانه دستها ییاز تنها تیمبهم کودک یمن بگو از لحظه لحظه ها با
ها یدانیم ایآ ها و غم  و دار مالل آور دوران  ریو در گ تیکه در هجوم درد 

 نهفته بود. ینقره ا اچهیدر یزالل قتیحق تیزندگ
 !آنه

ستها اکنون ش ییرا به پنجه طال تیآمده ام تا د ست دیخور سپار یدو  یر آبد یب
آن شکککفتن و سککبز شککدن در انتظار  نکیو ا ییها به پرواز درآ یمهربان کرانیب

 توست در انتظار توست
*** 

وارد شککد  یسکککوم مقلخ خانه را شکککسککت به ارام دشیچرخش کل یصککدا
تک تک انگشککتانش زوق زوق  کردیرااز پا خارج کرد احسککاس م شیکفش ها

سر .نگاهکندیم صبح ها وقت یسر   یبه خانه غرق نورش انداخت عادتش بود 
از وارد شککدن به خانه  گذاشککتیتمام چراغ ها را روشککن م کردیخانه را ترک م

س یبود انگار ب نفرمت کیتار سته اش را رو کردیاش را گوش زد م یک  ی.تن خ
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ش سرش ک شت مقنعه را از  سرش را باز کرد و  دیکاناپه رها کرد با دو انگ ر بگل 
بلند شککده بود اما  یلیخ دیکشکک شیبر خرمن موها یپرم کرد دسککت زیم یرو

 به گردنش داد ... یامد کوتاهشان کند.تاب یدلش نم
 روزیکه د یخوشمزه ا یها یبا کوک خواستیم نیدارچ یچا یبزرگ وانیل دلش

ها  یکوک نیری...از تصور مزه شدیچسبیم بیسرد عج یهوا نیبود در ا دهیخر
رده خو یزیامد از صککبح چ ینم ادشیبر لبانش نشککسککت  یزبانش لبخند ریز

 ورمشمت یلبخندش را جمع کرد با انگشت اشاره لبها شیباشد با سوزش لبها
بود تمامش چاک چاک شده بود...پوستش به  دهیرا لمس کرد از بس انها را مک

 لبانش... شتریسرما خشک زم*س*تان حساس بود و از همه ب
 یدر عقب گرد کرد...از چشککم یوارد اشککپزخانه نشککده بود که با صککدا هنوز
 یبا صکککدا هی... باز هم زن همسکککادیکشکک یانداخت...پوف رونیبه ب ینگاه

صاب خورد کن النگوها نگیریج نگیریج سرو گردنش  ی...با قرشیاع که به 
ت بر سککرانداخ یحوصککله شککال ی...بدیایبه چشککم ب شککتریب شیتا طالها دادیم

 بر صورتش کاشت... یجان یب ندلبخ
 _سالم خانم معتمد

 ی_سالم گلبرگ جان خوب
 _ممنون ...جانم؟؟؟

 ساختمون باهام صبحت کنم ریدر مورد مد خواستمیم زمی_راستش عز
به معنا نیا  یحرف ها یبرا کردیکار بود سککرش درد م یکلمه ب یواقع یزن 

 ...یخاله زنک

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 3



نه  یجور مسکککادل دخالت نم نیکه من تو ا دیدون ی_م نه وقتشککو دارم  کنم 
 حوصلشو...تابعه نظر جمع هستم...

سه ا یکنیم یساختمون زندگ نیتو هم تو ا زمی_اما عز  یبتو ال یفردا قراره جل
 تا... میداشته باش

پس خودش  رسککدینم انیخانم معتمد حاال حاالها به پا هینقخ قرا دانسککتیم
 دست به کار شد...

ستم  _عرض کردم شگاه ه صبح اموز شو ندارم فردا هم از   هیخدمتتون من وقت
 مقدار کالسام فشرده ست...

 اومدن شبانتون معلومه ری_بله از د
نده مام ا خ نده دار بود ت عا هم خ ته بود واق به  نیاش گرف تا  ها رو زده بود  حرف

سد تا د نجایا سع یامدن ها ریبر شد... کرد جواب  یشبانه اش را به رخش بک
بحث را نداشککت گرسککنه بود دلش  نیدهد اصککال حوصککله کش امدن ا یبخو
 ...دقار و قور شکمش بلند شو یهر لحظه امکان داشت صدا خواستیم یکوک

 ...دیکش یقیعم نفس
 ریدا گهیهسککتم که تا چند هفته د شککگامینما یکارا ریخانم معتمد درگ دینی_بب

مه ر یلیومن خ شکککهیم صککورم خسککتم  کنمیهام عقبم...فک م یزیاز برنا
 اثبام حرفام باشه... یبرا یخوب لیگود افتادم دل یوچشما

 زد.. یشرمنده زن انداخت لبخند نمک یبه چشم ها ینگاه
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باالتر  یاز حد شیوقت تن صککدا چیگونه بود ه نیهم شککهیهم شیوخو خلخ
حت هر شککرا ینم کارش را پ یقیرفت ت هل دادو ب بردیم شیبا ارامش   دادیا

 نبود... یگر یهوچ
تو باعث افتخار خانوادم  گمیبه شککوهرم م شکککهیدخترم ...من هم دونمی_م

 ...شهینم دایدوره زمونه پ نیتو ا یخانم نی... دختر به ایهست
موضککعه اش را عوض کرده  عیباال رفت...چقدر سککر شیتا ابرو کی ناحوداگاه

 بود...
 ...نی_شما به من لقف دار

از نظر زن  نیباعث کشککدار شککدن لحن کالمش شککده بود... وا ادیز یخسککتگ
 پنهان نماند هیهمسا

 برو استراحت کن... زمیعز شمی_خب مزاحمت نم
سخت یصدا با شمانش را باز کرد با یساعت به   بشید گرفتیدوش م دیچ

شست تخت ن یشده بود رو هوشیب دهیانقدر خسته بود که سرش به بالش نرس
ستاد چند دق شیموها شش فر شت گو در همان حالت ماند هنوز  یا قهیرا به پ

ملول خواب بود دل کندن از تخت گرم و نرمش در صککبح سککرد زم*س*تان 
 سخت بود... شیواقعا برا

شد خ از صله  یرا با حوله کوچک شیموها یسیحمام خارج  صال حو گرفت ا
روزش را خراب  تمام یسککشککوار را نداشککت اما مجبور بود وگرنه سککر درد لعنت

 ...کردیم
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صل صبحانه ش دیاش چ یدونفره نقل زیم یبر رو یمف ارج خ زرینان از فر یبر
تنها صککبحانه را کامل  ییغذا یوعده ها نیکرد داخل توسککترگذاشکککت از ب

 ...خوردیم
ستن ظرف ها بعد ش سها یاز  سر وقت کمد لبا سبت شیصبحانه  ا رفت چرم ن

از کاور خارج  یا یمشککک یبا کتون لوله اسککوخته اش را همراه  یکوتاه قهوه ا
 یوبا اندک یا شسککرمهیسککوختهشمشککک یبه قهوه ا شیلباسککها یرنگ فیکرد ط

ست ودل باز صه م ینفت یاب ید شکشدیخال سر نهاد  ی... مقنعه م اش را بر 
شک شیموها ضاد م  تیجذاب شیموها یمقنعه و قرمز یرا فرق چپ باز کرد ت
 یبود چشمان به رنگ شبش را با خط چشم نازک دهیبه چهره اش بخش یخاص

 قاب گرفت...
هر در داشت تا ظ شیدر پ یکوچکش انداخت پنج شنبه شلوغ میبه تقو ینگاه

فع ر یتا اندک رفتیبه بهشت زهرا م دیاموزشگاه کالس داشت بعد از ان هم با
 ا رنگب یبه بچه ها قول نقاشک زدیبه کلبه م یسکر دیکند غروب هم با یدل تنگ
شت ش یرا داده بود البته بچه ها بهانه بودند خودش وقت یانگ تانش را بند بند انگ

لذت دیدیم یرنگ یرنگ به همان  دادی...دل مشکککدیم زیناب لبر یوجودش از 
ود ب دهیکش یحمام با گواش نقاش یها یتمام کاش یکه بر رو یساله ا6گلبرگ 

ش ستعداد او را ع ییها ینقا صورش با  انیکه ا ساخته بود و مادرش بر عکس ت
ها  یهم قول گرفته بود نقاشکک وپدرذوق وشککوق با پدرش تماس گرفته بود  یکل

 یچقدر زود هم باز دیکش ی...اهککککککککککککندیرا پاک نکنند تا خودش هم بب
 اش را از دست داده بود.... یزندگ یعاشقانه ها یها
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صبحگاه قدم شت کار هر یزدن  ست دا  ادهیمترو پ ستگاهیروزش بود تا ا را دو
که شکککم برامده اش نشککان دهنده گذراندن  یکه به زن جوان یبا تنه ا رفتیم

از سککر  یاش بود از افکارش خارج شکککد معذرم خواه یاخرباردار یماها
به  که ی...به راهش ادامه داد امان ازلحظه ا دیکشکک یکرد ...پووف یشککرمندگ

 زدویکند انقدر بال م رشیگ نیتوانسککت زم ینم گرید دادیافکارش بال پرواز م
 جمله در ذهنش کیکه با  یاورد ناکجا اباد یتا سر از نا کجا اباد در م زدیبال م

 یحرامزاده ه*و*سکک ای سککتیاسککمان یاو حالل زاده عشککق ایکه ا گرفتیجان م
 ...ینیزم
شلوغ بود هندزفر نیا در سبتا  صبح مترو ن  ردخارج ک فیاش را از ک یساعت 

 وارهیکرد سرش را به د یبود را پل انویوپ لونیاز و یکه ادغام یکالم یب یقیموس
 یدو سکککاز در کنار هم فوق العاده بودند با روو روانش باز نیداد ا هیمترو تک

 ...کردندیم
سالم ها به سمتش روانه شد همه استاد  لیورودش به ساختمان اموزشگاه س با

ش یبایجوان وز شتند وبرا ینقا ست دا ش شیرا دو  یاحترام قادل بودن ...با من
سالمو احوال پرس  یهوا شهیبود هم یکرد دختر خوب یجوان و تپل اموزشگاه 

 ... داشتیگلبرگ نگه م
را با مانتو کار گل و گشککادش عوض کرد  متشیرختکن شککد چرم گران ق وارد

موزشککگاه بنام و ا کردیاموزشککگاه شکککر م نیکار در ا یخدا را برا شککهشی...هم
سبک شا ییایجغراف تیبودالبته موقع یصاحب  ش یانیاش هم کمک  هرم در 

 ارقر یومدرن کیواوازه اش کرده بود...اموزشککگاه در طبقه سککوم سککاختمان شکک
 لهیدوبخش تنها به وس نیکه ا شدیم میتقس یو غرب یداشت و به دو بخش شرق

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 7



اموزش  و یقیمربوط به موس ی... بخش غربشدندیبه هم متصل م یسالن بزرگ
شرق یساز ها ش یمختلف و بخش  ست هنرها  نیخط و از ا یمربوط به نقا د

 بود...
...هنوز دادیبا ابرنگ را اموزش م یسککال نقاشکک 9 ریز یاول به بچه ها سککاعت

گلبرگ جونشان کالس را پر کرده بود با ارامش  یوارد کالس نشده بود که صدا
 تگرفیم یکالس از او انرژ نیا نقدری...ادادیم اش جواب تک تک شان را یذات

 نداشت یجان گریکالس بعد د یکه برا
 ... کردیداشت ارامش م یزهرا را دوست م بهشت

 شیشدن لباس ها یتوجه به خاک یبر سنگ قبر نشاند ب یشد ب*و*سه ا خم
سنگ قالب کرد و  یرا بر رو شیشد...دست ها ریکنار قبر جاگ نیزم یو سرد

 یهر اغوش یسنگ از گرم یانها نهاد چشمانش را بست سرد یسرش را بر رو
 دربر صورتش متعجب سرش را باال او یسیگوارا تر بود ...با احساس خ شیبرا

...دسککتش را باال اورد کف دسککتش را رو به دیرسکک یبه نظر نم یاسککمان باران
 یسککتش افتاد ب*و*سککه اد یکه بر رو یققره رحمت نیاسککمان گرفت با اول

در  یلیباران س نیدانست در پس ا یبر سنگ نشاند با عجله بلند شد م یگرید
ست هنوز چند قدم شدم گرفت... یراه ا صله نگرقته بود که باران  را  شفیکفا

 کرد... دنیجمع کرد و شروع به دو نهیس یبر رو
ش ره اتاقکه به پنج یعاشککخ باران بود مخصککوصککا زمان سککتادیا یسککر پناه ریز

 نیقبول کرده بودند هم یپدرو مادرش او را به فرزندخواندگ ی...وقتزدیشالق م
 ...دیباریگونه باران م
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 ی_اوووف چه بارون
 _اوهووم

 منتظرمونه... نی_مامان تو ماش
 بود... بهیغر شیلفظ مادر برا چقدر
 میی_بدوو

 دادیاو چه با ذوق سر تکان م و
 من...اماده؟؟؟ 3_پس با شماره 

 چشم بر لبان پدرش دوخته بود... یاو با چه عقش و
 3...2...1_پس 

شانه اش خورد ناگهان از جا پر یضربه ا با ست ها که  دیکه به  صاحب د و به 
 ده سال بود نگاه کرد یدختر بچه ا

 _ترسوندمتون
 ...جانم؟زمی_نه عز

 ن؟؟؟یخری_قران م
 دو زانو نشست ... یرو بر

 ... خوامیم دونهی_اره خانوم خوشکله 
با دفتر  فشیبر قران نشکککاند و داخل ک یا ب*و*سکککه قرار داد... پول را همراه 

خارج کرد و به سمت  فشیاز ک یرنگ 12 یو مداد رنگ ندرالیبا جلد س ینقاش
 دخترک گرفت

 ...ایدخترررر دن نیبه خوشکل تر می_تقد
 مال منه؟؟؟ نای_ا
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 زمی_اره عز
 ممنونم خاله یقشنگن....وااا یلیخ نایا ی_ول

 ه؟؟؟ی...اسمت چ کنمی_خواهش م
 ...می_مر
 جلد اشاره کرد یانگشت اشاره به طرو رو وبا
 ندرالست؟؟؟یس نی_ا

 ؟؟؟یدی...کارتونشو ند زمی_اره عز
 تکان داد... ینف یاز رو یلبانش را با بغض جمع کرد سر دخترک

همراه خود چند کارتون  شکککهیانداخت ...هم فشیبه داخل ک یاجمال ینگاه
کرد  یجذبش نم یوودیروز هال یها لمیداشککت عاشککخ کارتون بود... انقدر ف

سکردیم شنیمیکه ان  کمند هم کارش سویهمراهش نبود اما خب با گ ندرالی...
 افتاد... یراه م

 ن؟؟؟یدارCD_خونتون دستگاه پخش 
 ...مینیبب لمیما خونش ف دهیه مدارن خاله کوکب اجاز نایا ی_نه...اما عل

 ببر نگاه کن... نویا زمیعز ای_ب
 مال منه؟؟؟ نمی_ا

 خانم... می_بله مر
 ه؟؟؟ی_ممنونم خاله...اسمت شما چ

 _گلبرگ

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 10



گلبرگاش رنگ  فروشککهیهم سککر چهارراه گل م ی...مجتبی_چه اسککم قشککنگ
 شماست یموها
 زد بلند شد و نظاره گر دور شدنه دختر کوچک ماند... شیبر زانوها یدست
اش را هم صککرف  یگرفت...ته مانده انرژ شیخانه شککد شراه اتاق را در پ وارد

ها چه  به کرده بود... از بس او را ا یب ند  دهیطرف و ان طرف کشکک نیکل بود
توان نگه داشتن وزنش را ندارد...چرمش را از تن  گرید شیپاها کردیاحساس م

طلب جرعه  شتخت ولو شد ...چشمان یرج کرد و با همان لباس ها بر روخا
ندیخواب م یا  ینیو همچون جن دیچیگرم و نرمش را دور خود پ   ی...پتوکرد

 در خود مچاله شد...
ساس ت با شت پلک ها یها غهیاح ست شینور پ شمانش را باز کرد د ر انها ب یچ

 حمام شد... یبه بدنش دادشراه یکش وقوس دیکش
صبحانه ا بعد سه پا یخوردن  صلش سالن  مهیو تابلو ن هیمف سط  کاره اش را و

 یتیال کیبسککت موز شیموها یبر رو یلچک دیقرار داد مانتو کارش را پوشکک
کار  یاز نصککف شککتریو هنوز ب رسککاندیم شککگاهیتابلو را به نما دیگذاشککت...با

 داشت...
ست هیدر ناح یفیخف درد سرش را باال اورد د ساس کردش ش یگردنش اح ت بر پ

ش ساعت انداخت ش ی...نگاه متعجبدیگردنش ک وقفه کار کرده  یساعت ب4به 
ب مانده عق یو به کارا شدیبه فکر تدارک ناهار م دیبود با یامروز کاف یبود برا
 ...دیرسیاش م

شلوغ  د پنج سخت شیدر پ یگریشنبه  شتش هفته  سر گ یرو دا شت  شته ذرا پ ا
 کاره اش شده بود... مهین یبود تمام وقتش صرف تابلوها
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ش وارد سامان کنار من شد  شگاه  ض یرا برا یزیبود وچ ستادهیا یاموز  حیاو تو
 ...جلو رفت دادیم

 _سالم
 _َبه ...سالم گلبرگ خانم

 ییخان دا گمیم کی_تبر
 نمتیب ی_ممنون ...نم
 ماست ی_از کم سعادت

 _برو بچه
 ن؟؟؟یبرگشت ی_ک

شتم مامان و بابا پ سارا م شی_فقط من برگ سهیسارا موندن ... چه رو ب یحت تر
 کنهیب*غ*ل کنه...مامان بچه رو ترو خشک م

 بگو... کی_از طرف من هم به عمو و زن عمو هم به سارا جان تبر
 _حتما
 دختر ای_پسره 

 ...شییجنتلمن لنگه دا پیپسر کاکل به سر...خوشت هی_
 ستیهم ن یفیتعر نیهمچ _پس

 ؟؟؟ی_صبح تخم کفتر خورد
 اورد... یسر حالش م شهیکرد صحبت کردن با سامان هم یسرخوشانه ا خنده

 رو سرشون... ذارنی_من برم سر کالسم شبچه ها االن کالسو م
 رسونمتیگلبرگ بعد کالس بمون م ی_باشه...راست
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 بهشت زهرا رمی_م
 ستین ی...مسئله ای_اک

درب  هیسککامان درسککت روبه رو متیگران ق نیسککاختمان خارج شککد ماشکک از
راه  نیرا مرتب کردبه سککمت ماشکک شیموها یاموزشککگاه پارک شککده بود...کم

 باز کرد.... شیخم شد در جلو را برا دنشیافتاد... سامان به محض د
 کنده شد... نیاز زم نیشدنش ماش ریمحض جاگ به

 ی_خسته نباش
 شدم... _ممنون...مزاحمت

 _لوس نشو...چه خبر ؟؟؟
 زننیمن همه تابلو هام َلنگ م یول لهیبچه ها تکم هی...کار بق شگامینما ری_درگ

 یرسونیم گهی_نگران نباش تا چند هفته د
 داره؟؟؟ یشدن چه حس یی_خداکنه...تو چه خبر...دا

 ...یچی_ه
 اومده... ایخواهر زادم به دن نیذوق..مثال اول ی_چه ب

 _خب به من چه...
 عمه بشم... ایخاله  یسامان...من ارزومه روز یگیم ی_جد

 یببند لیدخ نکهیا یشککد ارزو...به جا نمیا وونهی...اخه دختره دی_از بس خل
...تا همش یعمه شککدن دار هیشارزو ردمیبگ ادیپولدار ب پیپسککر خوشککت هی

 قرار بدن... تیروحتو مورد عنا
 اش یرا پر کرده بود...حضور سامان در زندگ نیخنده شان اتاقک ماش یصدا

 نعمت بود... کی
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 ...یکارم داشت یچ ی_حاال خارج از شوخ
 ...ندمیبب خوادی...خب ارسالن خان متشی_راست

 ه؟؟؟یکرد...خبر یها نم یزیناپره نی_قبال از ا
 باهام حرف بزنه... خوادیدونم شم ی_نم

 _در مورده؟؟؟
 ...یبهش فرصت بد دیگلبرگ تو با نیدونم ...بب ی_گفتم که نم

 هفته بعد از مرگ پدر مادرم کیبودن  ی..اون مرد منو به جرمه ناتن نی_نه تو بب
نداخت ب ناتنرونیاز خونه ا پدرو مادرم بودم هر چند  ...اگه تو ی...من عزادار  

 یزندگ ابونیگوشکککه خ دیبا یکرد یتو اموزشککگام برام کار جور نم ینبود
 ...کردمیم
جان شغلط کردم...دار- در  گهید الیخ یدختر...ب یلرزیم یباشکککه گلبرگ 

خوشکل  9بگم امشب ساعت  خواستمی...اصال ممیکن یموردش صحبت نم
 دنبالت.. امیم یکنیم
 رفتنو ندارم.. رونیکجا؟؟؟من واقعا حوصله ب-

 اماده باش... 9...تو به اونش کار نداشته باش راس خودی_ ب
 یرنگ پشم یشمیکت ودامن  قهی...شدینم شیها یدندگ کیسامان و  فیحر

قرار شککام امشککب  یبرا دشامایرسککیبه نظر م یرسککم یاش را مرتب کرد ...کم
 یمادرش بود با وسواس خاص ادگاریاش را که  یمتیمناسب بود...دست بند ق

 نیدهم هیهد دیاش کشکک یسککبز زمرد یبه سککنگ ها یبه دسککتش بسککت دسککت
شاند...ک یمیمال شیمادرش بود...ارا زدواجساگرد ا صورتش ن ست فیبر   ید
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ست گرفت به ارام سراز یکوچکش را در د صله  ریاز پله ها  صال حو شد...ا
شککده بودش  یاما حاال که مجبور به همراه خواسککتینداشککت دلش خواب م

سامان را هم خراب کند پس لبخند شب  شت  ست ندا چهره اش  نهیرا زم یدو
 اش سوار شد... یاتکرد با ارامش ذ

 _سالم
 عرضه ان ی_چقدر ب

 ا؟؟؟ی_ک
 _پسرا...
 _پسرا!!!

 مونده...... نیرو زم یدختر خوشکل نیهمچ هی ی_اره...من موندم چقور
 ...وونهی_د

 ....گمیم ی_جد
 هیشام امشب به چه مناسبت دییبفرما شهینم یجد ی_باشه.... حاال اقا
ودم کالم به المان رفته ب یب یقیموسکک والیفسککت یکه برا شی_راسککتش دو ماه پ

ستا یکی س دمشمققعید ممویقد یاز دو شنا شگاه یکار ل ....مثمیبود یهم دان
.... رهیگیاز المان م شویقیموس یدکترا شهیم هیبعد از ارشدش از المان بورس نکهیا
روه مدتم با گ هی رهیگیم ادی انویبزرگ روس و ارمنسککتان هم پ دینظر اسککات ریز

سمفون ستر  صه قرار بوده برگرده ا یالمان همکار کیارک شتهشخال  یراب رانیدا
 اموزشککگاه س  یتدر یبرا رمیگی... منم ازش قول میقیدانشکککده موسکک سیتدر

 اموزشگاه هم هستن... دیجورمعارفه ست... همه اسات هی...شام امشبم 
 ه؟؟؟ی_اسمش چ
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 ...انیسام ار ری_ام
 ..._برام اشناست

 ...هیداشته...کال ادم ُپر انویپ یکنسرم تکنواز نی_چند
 ؟؟؟ی_پس محسن

 دیی...بفرماکنهیها کار م یشسام فقط با حرفه ا دهی_بهنام به کار خودش ادامه م
 ...میدیخانوم خانوما رس

رخ سککامان گرفت چشککم به رو به رو دوخت...رسککتوران بزرگ و  میاز ن نگاه
 ...دیرسیبه نظر م یکیش

با  یادیز یبلندش تفاوم قد یبه شانه سامان وارد شد به لقف پاشنه ها شانه
 او نداشت.

 ... کنندیم یسالم واحوال پرس یشوند و با وگرم یبه احترام انها بلند م همه
بودند که مرد  یزندگ یها یصککحبت از روز مرگ یریدرگ شککدیم یا قهیدق چند

ستا ساما یم کینزد زشانیبه م یلیخوش ا س نین اولشهش رام بود که به احت یک
 شوند.. یاز او بلند م تیهم به تبع هیو بق ستهیا یاو م

 ...رهیگ یم شیمراسم معارفه را در پ سامان
 نهکیم یکه چگونه او را با اب و تاب معرف رهیگینگاه از دهان سککامان م گلبرگ

 دوزه... یم انیوبه دست  بلند شده ار
ست دادن نبود حداقل با غر اهل ست ا بهید مرد خارج  نیها نبود اما رد کردن د

 انیسپاره ار یبه دست گرم اوم یاز ادب بود در اخر دست کوچکش را با دو دل
 ...کنهیزود دست او را رها م یلیهم خ
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ضعانه رفتار م انیبود ار یخوب شب بود که  ینوع برخوردش به گونه ا کردیمتوا
کرد و جواب  ینم ییگو ختشگزافهیانگ یر طرف مقابل بر محس احترام را د

 ... دادیهمه را با چند جمله کوتاه م
صه ساعت خال سامان با  متیعظ یبعد از دو سات یکیخروج کردن... ه ک دیاز ا

ضور ار ادیز شنود نبود بحث م انیاز ح شه داده بود گ حیو گلبرگ ترج کردیخ و
شود که ار نیتا ا ستادیبا یا ستانه تمام  قرار  مقابلش انیصحبت نه چندان دو

شنه ها سبتقدش  یبلندش باز هم کوتاه یگرفت ...با توجه به پا مرد  نیبه ا ن
 بود... ریخوش پوش کامال چشم گ

شما رو مجبور به کار یمعذرم خواه هی_من  ستم ...که  شما بدهکار ه  یبه 
ا ت برهیزمان م رانهیساله خارج از اچند  یکردم...عادم زندگ لتونیخارج از تما

 سپرده بشه... یبه دست فراموش
 مبهوم به دهانش چشم دوخته بود... شدیمتوجه منظوراو نم گلبرگ

ضافه ا انیار ش یبدون کالم ا سوار ما صله گرفت و س نیاز او فا  بلندش یشا
سماجت او را دنبال م یشد...ول  نشدگایتا از مقابل د کردیگلبرگ همچنان با 

 محو شد...
 دختر؟؟؟ یی_کجا

 _جان؟؟؟
 ...میبر یچی_ه

پنج شککنبه حالش را خوب  یرا شککروع نکرده بود هر چه دور هم یخوب هفته
ندگ بال  یامروز ب یها یکرده بود دو له ترش کرده بود...از صککبح دن حوصکک

س جهیبود اما باز هم به نت شگاهشینما یکارها سئول دهینر ها به  تیبود تمام م
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سته تر از هم دوش ش شهیاو بود...خ شد...من شگاه  شتجوان  یوارد اموز  پ
ان متعجب راه اتاق سام دیرسیشلوغ به نظر م اریبس ینبود و سالن ورود زشیم

 گرفت با چند ضربه به در وارد شد... شیرا در پ
دانسککت  یرا نداشککت حاال که م دنشیمعذب شککد توقع د یکم انیار دنید با
نارضکککا انیار  یفقط کم یاش هنگام دسکککت دادن شکککده بود کم یتیمتوجه 

 ...دیکشیخجالت م
ستن کرد خودش  یدو هر ش شده بودندش دعوم به ن انها را که به احترامش بلند 

 جا گرفت... انیهم کنار سامان و مقابل ار
 طرفا نیگلبرگ خانم از ا دی_اتاقه ما رو روشن فرمود

 زد... کردیادا م یبه سامان که جمالتش را به گونه خاص یلبخند
 ...یرفع کنجکاو یاومدم برا دمیهم ند یدیشلوغ بود خانم نو یلی_سالن خ

سام عزسامان شونیبه ما افتخار دادنش قراره روز اول تدر زی: شگاهش  س تو اموز
 ...میداشته باش شیتو سالن هما یزنده ا یاجرا

 ری...حتما سککا ردیشککدن لبخندش را بگ ضیعر یتوانسککت جلو ینم گلبرگ
باشککد  نیاز ا ندتریتوانسککت خوشککا ینم یخبر چیه شککدندیکالس ها منحل م

داره ا یتوانسککت کالس را به خوب یشککک نم یکه داشککت ب یفکر یباخسککتگ
 کند...بدون فکر به عواقب جمله اش ان را به زبان اورد...

 تونم برم خونه... یکالسا منحله ...من م ری...پس سا یعال یلی_خ
 برد... خراب کرده بود... یسامان تازه به عمخ جمله اش پ یابروها دنیپر با
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شد نکهی:گلبرگ جان مثل اسامان قرار امروز برامون اجرا  زیسام عز یمتوجه ن
 داشته باشن...

 ...دیدانست چه بگو یانداخت ...ُگر گرفته بود...نم نییخجالت سرش را پا با
صرارانیار سامان ا ضور ا یبرا ی: سئله ا ستین شونیح مهم تر از  یققعا م

 تونند حضور داشته باشن.. ینم شونیمن وجود داره که ا یاجرا
سر خوردن عرق را رو ریت انیار ساس  ی رهیت یخالص را زده بود... کمرش اح
 ...کردیم

 و... کنهیمقدار سرم درد م هی شی_من خب راست
ون نش نیکه همراه دار یخانم جوان...هاله استرس ستین حیبه توض ازی:نانیار

 دهنده ست...
چشککمانش باال  ییاینگاهش را تا در دیدر لحن کالمش نشککن یتمسککخر چون

ص ریبه دور از تحق انیکه ار نیاوردشباور ا  یحرف را زده بود کم نیاو ا تیشخ
 سخت بود... شیبرا

 شده گلبرگ ؟؟؟ یزی:چسامان
 ...دیکش یگرفت...اه انیاز ار نگاه

 می...با درخواست کتبشگامیمجوز نما ری...درگ ستین یدیجد زیچ یعنی_نه...
ن م رنیگیم یلیاسککراد یموافقت شککده امروز عکس کارا رو اراده دادم بهانه بن

ار با نگ یتو کارام بدم...حت یرییمناسککبت ها تغ یسککر هیخوام به خاطر  ینم
 خونه هم هماهنگ کردم...

 م...اشنا تو فرهنگ و ارشاد دار هیم برام بکن تونمیکار م یچ نمی:بذار ببسامان
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را  دست راستش ستادیبرداشت مقابل پنجره ا زیم یاش را از رو یگوش سامان
 فرو برد ... بشیداخل ج

فه تا طوالن کال حث نسککب طب پشکککت خقش پوف یاز ب خا با م مان   یسکککا
به ان داد سر دردش هر  یاش گذاشت فشار قهیشق ی...دستش را بر رودیکش

 ...شدیم شتریلحظه ب
 یکاغذ باز شککهیهم رانی...تو انیدیبه خرج م تیحسککاسکک یلیخ نی:دارانیار
 ...رهیم شیسخت پ یادار یها

 دکتر اما... ی_حخ با شماست اقا
 انیار حای_ترج

 _بله ؟؟؟
 ...نیفرمود یدکترخونده بشم...م شوندیبدون پ دمیم حی_عرض کردم ترج

شو نگ یلیبرام خ شگاهینما نی_بله...ا تا  نمدویم دیبع رمیمهمه اگه االن مجوز
دن... انیپا  سال مجوز ب 
 احساس حضور سامان هر دو سرشان را به سمت او چرخاندن... با

 :گلبرگ خانم حل شد..سامان
 سامان یگیم ی_جد

اومدم اون خودش  ینیبگو از طرف حسکک یسککهراب شی_اره ...فردا صککبح برو پ
 ...برهیکارتو جلو م

 سامان ممنون... ی_وا
 برام خرج داره.. نایاز ا شتری_فقط ممنون ...نه خانوم خانوما ب
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 ...کنمیدرست م ایخونه برام الزان ایامشب ب-
 _حاال شد...

زودتر از  انیاجراشار یبرا شیواعالم حاضککر بودن سککالن هما یدیورود نو با
 اتاق را ترک کرد... هیبق

شده  تیازدحام جمع نیباعث ا انیشک نام ار یبود ب تیماالمال جمع سالن
 بود...

 را شیچشککم ها هینشککسککت چند ثان انویبا ژسککت خاص خودش پشککت پ انیار
ر د یبیها را لمس کرد سکککالن به طرز غر هیانگشککتانش کالو یبسکککت ...وقت

نواخت که همه حاضککران  یققعه را م بایز یسکککوم مقلخ فرو رفت به قدر
توانمندش  یگرفتند و از اجرا یو نگاه از او نممام و مبهوم نشککسککته بودند 

 سیمهابا صورتش را خ ینبود اشک ب ایدن نیاما گلبرگ انگار در ا بردندیملذم 
ود را به خ انیسککالن نگاه متعجب ار ییو روشککنا یکیکرده بود و برقش در تار

 جذب کرده بود...
به خوب نیا سکککالگرد  نیپدرش در اخر ییققعه اهدا شککناختیم یققعه را 

ت دانس یم دی...بعیروز قبل از ان تصادف لعنت کیازدواجشان به مادرش بود 
صدا نیاز ا شتریب شت  شد هر لحظه امکان دا اش  هیگر یها یها یخوددار با

 فتگر شیبر خاسککت راه خروج را در پ یسککالن را پرکند...با عجله از صککندل
سامان هم متو نیا یانقدار ناگهان سکار را کرده بود که  شده بود تنها ک  یجه او ن

 بود... انیکه با نگاهش اورا بدرقه کرد ار
ست ش ید صورتش ک ضع دیبر  سان کیبودن متنفر بود اما مگر  فیاز  چقدر  ان

ازان  یلعنت نیدانسککت ا یلب گفت اما نم ریز یباشککد..لعنت یقو توانسککتیم
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عه ان قق یاجرا یبرا انیار ایموردش  یب یکنجکاو یخودش برا دیشا ستیک
 ...لیدل یهم سامان ب دیوشا

شت بو یکنار فالفل از شده بود راه  یگذ شح بزاق دهانش  شش موجب تر خو
 ینور چراغ ریز یپارک کوچک یصککندل یبعد رو یرفته را باز گشککت سککاعت

سبت که ن یازیزدشامتیرا گاز م چشیساندو شیو ادمها اینشسته بود وفارغ از دن
غم  یوقت هم پا چیه شککناختیرا خوب مبودشخودش  نیداشککت هم گرانید

 ...گذاشتیانها را جا م شهیداشت هم یقدم بر نم شیهاو غصه ها
سککامان افتاد حتما تا  ادینزده بود که ناگهان  چشیاز سککاندو یچند گاز هنوز

 نگرانش شده بود... یلیاالن خ
ش یسامان یوااا ست  32خارج کرد  فشیاش را از ک یگفت...گو تماس از د

 شیاس ام اس که در همه انها از او خواسککته بود جواب تماس ها نیرفته وچند
 را دهد...

را با فاصله از گوشش  یاسم سامان را لمس کرد و گوش یانگشت اشاره رو با
ست حدس زده بود با اول شت در ش ادیبوق فر نینگه دا ده را پر کر یسامان گو

 بود...
 فکر... یره بدخت یی_کجا

 _سالم...
که  ییهرجا زنمیزنگ م تیساعته دارم به گوش 3 یفکر یب نقدری_گلبرگ چرا ا

 تا کلبه... ریرفتم از بهشت زهرا بگ یفکرشو بکن
 ...دی_ببخش
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به...بعد از دی_ببخشکک و چنگ انداختن به  یسککاعت دل نگرون3...هه....خو
 ..خوبهدیو زمانشببخش نیزم

 نبود... میحالم خوب نبود ...حواسم به گوش یگیم ینجوری_خب چرا ا
 یی_االن کجا

 _پارک
 کاریچ ی_پارک رفت

 خورم ی_دارم فالفل م
گاز  چیخانم دارن سکککاندو کنمیجلزو ولز م نجای...من دارم ای_کوفت بخور

 ..زننیم
 ...ادی_دلت م

 ی_کدوم پارک
 _پارک....

 _بمون اومدم...
صله چندان یسمت فالفل به شا یکه فا شت  شت قدم بردا  کیبا  دیتا پارک ندا

که قولش را داده  ییایکند در عوض الزان یتوانسککت رفع دلخور یم چیسککاندو
 بود...
صبان ینگاه صورم اع ساندو یبه  شمانش  چیسامان انداخت  را تا مقابل چ

 باال اورد...
 یچ یعنی نی:االن اسامان
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نخوردم موندم تو هم  چمویمنم سککاندو نیاشککتباه کردم...بب دیببخشکک یعنی_
 16 یدخترا نیبعد ع یپسککر شککد ریسککالتهش پ30سککامان  گهی...قهر نکن دیایب

 ...یساله ناز دار
 واقعا روتو برم... یعنی_

ه ب یناز دیبه چهره اش بخشکک یتیمظلوم یشککانه چپش خم کرد یرا رو سککرش
 صداش داد...

 _سامان...
 ونریرا با حرص از دستش ب چیلب گفت ...ساندو ری.ال اله اال ا... زامد . جلو

ثارش کرد و خودش را بر رو یچشککم غره ا دیکشکک کتین یهم ن ها  م ر
 بود ارام کنارش جا گرفت... شیروزیاز پ یکرد...گلبرگ با لبخند که حاک

که تموم شکککد برگشککتم نظرتو  یدونی_م عه اول  نت شکککدمشقق قدر نگرا چ
سمشد صورم بدیتماس گرفتم جواب نداد یزده هر چ بتیغ دمیبپر م ه ی...

سالنو ترک م شت اگه  سط ققعه کردمیدا شد بهم گفت اوا سام که تموم  ...اجرا 
 ...یاول از سالن خارج شد

من چقدر  کنهی_بازم خراب کردم...ناراحت شککد نه؟؟؟حتما با خودش فکر م
 ادبم... یب

 می...حاال هم پاشو برکنهیوم نمقضا یوقت در مورد کس چیسام!!!اون ه ری_ام
 بسته... لیدماغت قند
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ز شککد هنو ادهیکرد و پ یخانه متوقف کرد ...گلبرگ خداحافظ یرا جلو نیماشکک
 یزیچ یقدم دور نشده بود که دوباره برگشت...سامان که متوجه شده بود کی
 ...دیکش نییرا پا شهیش دیبگو خواهدیم

 تو دردسر دارم... یبگم ممنون...من فقط برا خواستمی_م
شوخ ی...ولمیندار شتریخانم که ب یابج هی_ منو  وقت چیه یگلبرگ خارج از 
 دل نگرونتم... شهی...من هم یناراحت ای یاگه اعصبان یخبر نذار حت یب

 رو ندارم... ی_من که جز تو کس
 سرده... ی_برو تو خانم کوچولو هوا

شتش به پ یسامان نگاه یبا صداخارج کرد  فشیرا از ک دیکل ستدیدر ا مقابل
 انداخت...

 ...یبه من بدهکار ایالزان هینرفته... ادمیخانوم خانوما قولت  ی:راستسامان
سرش را با لبخند به طرف یتک بوق وبا شد...  ست نیاز او دور   تکان داد...از د

 سامان... یها یسرتق
 بر اعصابش.. دیوارد خانه نشده بود که حرف خانم معتمد خط کش هنوز

 خبر!!! ی...چه بزمی:نامزدم بود عزمعتمد
اقل که حد یاصال دوست نداشت به زن دیکش یقیرا بست نفس عم چشمانش

 کند... یاحترام یسال از او بزرگتر بود ب30
 دشونیبود دهی_سالم...نه پسر عموم بودن...قبال هم د

 فراموش کرده بودم... ادیبه خونت ب یکس ادیم شی_اوه..اره..اره...نه که کم پ
 ...بردیم یزدن به او چه لذت شیزن از ن نیدانست ا ینم واقعا
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شحال شده بود  یراحت نیشد به هم یبود..باورش نم خو با مجوزش موافقت 
شا شن دی... سر خوردن دانه دانه هاگرفتیم یبهتر بود ج سه  ی.... غم را در کا

 کند میرا با او تقسکک شیها یرا نداشککت که خوشکک یکسکک کردیدلش احسککاس م
تکان داد ...نه..نه..اصککال دوسککت نداشککت حاله خوب  نیسککرش را به طرف

را نداشککت...سککامان که بودشبا همه  یرا خراب کندش به جهنم کسکک روزشام
 بود ... ششکهیبرادرانه ها

صدا یچهارم بود را نم ایسوم  بوق ست که  خوش  یسامان همراه با نوا یدان
 ...لونیتما در کالس بود استاد جوان ودختر پسند وح دیبه گوشش رس لونیو

 _سالم
 خانوم ی_سالم ابج

کارم درست شد... با مجوزم موافقت کردن...من اگه تو رو  ؟؟؟سامانی_خوب
 ...کردمیکار م ینداشتم چ

 ...یکردیرو خر م گهید یکی یچی_ه
 _سککککککککککککککککامکان

 ...یکشیم غی_باشه باشه...چرا ج
چرخ  نیرو ا می... بعد شککامم برمیبا هم باشکک یشککام امشککبشوقت دار ی_برا
 م؟؟؟یها لبو بخر یدست

 ...میمهمون هم داشته باش شهیم ای_قرار امشب دونفره ست 
 ...ستیدختر خانوم ن هیمهمون  نیا انای_اح

 _حاال...
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 ...نمتیبی...امشب م ی_اک
 اماده باش... 8دنبالت ساعت  امی_م

به خودش رسکک خوب ها  مدت عد از  مه ا نیبود .... ج دهیشکککده بود ب  یسککر
 اش را ازاد یبه تن کرد شککال اب یرا همراه با پالتو کوتاه سککرمه ا یدمپاگشککاد

 یاز رو یبر صککورتش نشککاند لبخند یحیمل شیانداخت ارا شیموها یبررو
 از طرف سامانش از در خارج شد... یکال سیبه خودش زد...با م تیرضا

 :او ال ال...سامان
 به لحن لوسش زد... یلبخند

 _سالم
 شیصدا یاش را جلو داد به کلفت نهیس دینداشته اش کش لیبر سب یدست سامان

 افزود...
 ...فهی_اون لچکو بکش جولوتر ضع

 او کرد... یبه لحن الت یبار خنده بلند نیا
 ...سامان را داشت شیتمام نداشته ها یرا شاکر بود به جا خدا

سته بودند ومنتظر مهمان و یسه نفر زیم یسامان بر رو همراه ش د او بودن ژهین
ده نشان دهن نیسر خوش بخواند وا شهیاسترس را از نگاه سامان هم توانستیم

 بود... دهیهم نشن یحیبود توض دهینپرس یبود...سوال هیقض تیجد
 _سالم

ز سالم بود بلند شدند بعد ا ستادهیا زشانیکه کنار م ییبایدو مقابل فرشته ز هر
س سامان حخ م زیدور م یو احوال پر ستند...گلبرگ در دل به  ش  که دلش دادین

 بلرزد... بایفرشته ز نیا یبرا
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شام و کل بعد سم ا شیحرف زدن از هر در یاز خوردن  شده بود که ا  نیمتوجه 
پسر  خیاز طر ونلیو یریگ ادی یو تازه از فرانسه برگشته و برا نهیاسمی بایفرشته ز

بود اطالعام  یبا سککامان اشککنا شککده...دختر خوب و خوش صککحبت شییدا
ق بر یبه خوب گبود...گلبر ادشینشکککان دهنده مقالعه ز نهیدر هر زم شیباال

 بود... دیکه ازسامان بع یزیچ دادیم صیچشمان سامان را تشخ نیتحس
...گلبرگ زدندیهدف قدم م یجدا شککده بودند وب نیاسککمیاز  شککدیم قهیدق چند

 بزند... یحرف دیبا کردیاحساس م
 ...هی_دختر خوب

 _اوهووم
 _خوشکله..

 میدیند یزی_من که چ
 _اره جون خودم ...من بودم دوساعت زل زده بودم به دختره...سامان

 _بله...
 ؟؟؟ی_دوسش دار

 ...میلبو بخور می_بر
 االن جواب من بود... نی_ا

 _ه*و*س لبو کردم...
 ؟؟؟یجذبش شد شییبایخاطر ز _به

 نه-
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 یرا به گلبرگ نم ییرو شیگونه پ چیه یقاطع بود که جا یسکککامان به قدر نه
 داد...

سامان فقط ن دید از شت شبا ازیگلبرگ  ساب م دیبه زمان دا د چند درص کردیح
 از دلش را باخته است...

شته را ب تمام شبها هم  نیدو هفته گذ شگاه در رفت و امد بود  نگار خانه و اموز
بار  نیدر طول ا کردیکار م شیتابلو ها یوقت بر رو ریتا د مدم هم فقط دو

بر  یسککامان مبن یبود که تمام سککاعت مالقاتشککان به غر غر ها دهیسککامان را د
نها ذوق داشت که ت رچشمانش گذشته بود اما گلبرگ انقد ریز یو کبود یالغر

 سامان باشد... یها یبد اخم یبا لبخند جوابگو
 اعصاب یکرد صدا یوقت فکر نم چیساعت چشمانش را باز کرد ه یصدا با

 باشد... نیاندازه دل نش نیخوردکن ساعتش تا ا
صر دوش ستیگرفت ...دلش نان تازه م یمخت شال و کاله کرد امروز  خوا پس 

ستیم سازد...بو کندیطلب مهر چه دلش از او  خوا سنگگ تازه  یرا براورده 
از نان را خورده بود ...وارد اشککپز  یمیاز ن شیمشککامش را پر کرده بود تا خانه ب

شد نگاه صدا یخانه  ستش انداخت و با   یزیچ دیبلند خند یبه نان داخل د
 یهالک نشککده بود واقعا برا یشککد از گرسککنگ شککدشخوبیم دهیکه کم از او د

نان را خورده بودشباق یخودش هم جا نان را  یسککوال بود که چگونه ان همه 
 اتاق شد... یگذاشت راه ینان یداخل جا

اول  دینهاد با فشیدعوم ها که همه هنر دسککت خودش بود راش داخل ک کارم
هم بود  هیفردا که از قضا افتتاح یبرا شدیمقمئن م دیبا زدیم شگاهیبه نما یسر

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 29



به  ینسب تیمشغول بود بعد از رضا شگاهیامد تا ظهر در نما ینم شیپ یمشک
 سمت دانشگاه را ه افتاد...

سات مقابل س ستادیا دیدر ا صدا ینف ضربه به در زد با   یوحانر یتازه کرد چند 
 وارد شد... یاستاد مشفخ به ارام

 _سالم استاد
 :استاد

 نقاب کن نیرا ز سنبل مشک گلبرگ
 خراب کن یانکه رخ بپوش و جه یعنی

 عرق ز چهره و اطراف باغ را بفشان
 ما پرگالب کن دهید یشههایش چون

 گل چو عمر به رفتن شتاب کرد امیا
 به دور باده گلگون شتاب کن یساق

 نرگس پرخواب م*س*م را وهیبه ش بگشا
 از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن و

 ریبنفشه بشنو و زلف نگار گ یبو
 به رنگ الله و عزم ش*ر*ا*ب کن بنگر

 توست یجا که رسم و عادم عاشقکش زان
 دشمنان قدو کش و با ما عتاب کن با

 یقدو گشا یبه رو دهیحباب د همچون
 اساس از حباب کن اسیخانه را ق نیو
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 از ره دعا قلبدیوصال م حافظ
 خسته دالن م*س*تجاب کن یرب دعا ای

 ود...ب نشیو مبهوته چهره دل نش ستادهیدر ام*س*م غزل استاد کنار  گلبرگ
 ...نیتو دخترم...بش ای:باستاد

 قوا... دیتجد ینفساتون کرده بود اومدم برا ی_دلم هوا
 ...یمعرفت شد ی...بنمتیب ی_نم

ستاد...دنبال کارا شما ب یتلفن شهیبودم...من که هم شگاهینما ی_نه به خدا ا ا 
 در تماسم...

 گذاشت... زیم یخارج کرد رو فشیرا از ک یکارت
 ...رمی_اول از همه هم اومدم از شما رخصت بگ

 ...ی_پس باالخره موفخ شد
من بعد از اون اتفاق  دیجون نبود شککا نیمی_اگر وجود دلگرم کننده شککما وسکک

 ...ستادمیا یوقت سر پا نم چیه
تو هر ...یاز دخترم ندار یمنم کم یبرا کنهیم دایتو وجود تو نگارو پ نیمی_سکک

 ...رهیگیاز تالش و ذام پاک خودم نشام م یهست یچ
سنگ سبک ساس م یدو بال را بر رو ینیبود اما  شتش اح  شهیمثل هم کردیپ

 شیجان داده بود و مرهم زخم ها شیاسککتاد به او بال پرواز داده بود به ارزوها
 شده بود ...

د دادن بو دهینشان داد سوار شد به قسمت سخت ماجرا رس یتاکس یبرا یدست
 از او... یومعذرم خواه انیکار دعوم به ار
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چپش انداخته بود ومتفکر به چهره سککامان چشککم  یپا یراسککتش را بر رو یپا
ند با لحن ت که  ته بود  طب تلفن یرا برا یزیچ یدوخ خا  حیاش توضکک یم

سئله مهم امینوع ادب نی...ادادیم شت حتما م سراغ ندا سامان  بود که  یرا در 
 ...دیرسیبه نظر م ختهیهم رب نگونهیا

ش سامان ضرب بر رو یگو ست ها زیم یرا با  هنیس یرا بر رو شیپرم کرد د
 داد... هیاش تک یفقل کرد به صندل

 ؟؟؟ی_خوب
 ی_عال
 ؟؟؟یداغون نقدریشده ...چرا ا ی....چ دمیپرس ی_جد

 ...ستین یزی_چ
 _هست...

 ...ستی_مهم ن
 _هست...

 یهسککتم...مگه نم یعصککب یبه دو نکن گلبرگ ...به اندازه کاف یکی_با من 
 ...بفرما یبد دویکارم دعوم اسات یخواست

 خورم یشده از جام تکون نم ی_تا ندونم چ
رم... یبدون یدوست دار یلی_خ رخ  ...باشه...ارسالن خان پاشو گذاشته رو خ 

 یاموزشککگاه با کل... امروز صککبحم مهسککا اومده ریبرو دختر عمتو بگ شیکه چ
 کنهیمرد فکر م نیبکنم ...ا یکار هیرو دوست داره من  گهید یکیاشک و اه که 
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ش سرباز سرهنگ ارتش ماهم   شهیتموم م لمسا30 گهی...چند ماه دمیهنوزم 
 ...رهیگیم میکه برام تصم ستمیساله ن20جوون 

 _با عمو صحبت کن...
ه...پدر من و تو برادر بودن اما ح  نققه مشترک نداشتن...بابام هی یت_بابام...ه 

به دست اوردن مادرم رو حرف ارسالن خان حرف زد و از خونه طرد شد  یبرا
سخت پا سفت و  سالن  یانتخابش موند اما بابا یاما باز  من تن به انتخاب ار

 کرد... یعمر به اجبار با مادرم زندگ هیخان داد 
درسککتش  یعنی هشککیحرص نخور درسککت م نقدریا کنمی_سککامان خواهش م

 ...میکنیم
 مهمان لبان سامان شد... فیهر چند خف یلبخند
 با انگشتانش شد... یانداخت مشغول باز نییسرش را پا گلبرگ

 اما... ادیاز دستم بر نم یکار دونمی_م
ارزش داره ...حاال هم برو به  ایدن ایبرام دن یکه هست نی_نگام کن گلبرگ... هم

 لیهم اموزشگاه تعق گهیساعت د کیکارم برس دختر خوب شمن خوبم...تا 
 رسونمت خونه... یم شهیم

ست ست عکس العمل ار یپاچه بود نم د ست...با انیدان به خاطر  دیچگونه ا
هنرجو هم کالس  نی...منتظر ماند تا اخرکردیم یاش عذر خواه یاحترام یب

 را ترک کند چند ضربه به در زد...
 _سالم استاد...

 _سالم
 مزاحم شدم دی_ببخش
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 کنمی_نه خواهش م
 دعوم کنم و... شگاهینما هیافتتاح یشما رو برا خواستمی_راستش م

 گرفت... انیرا به سمت ار کارم
 کنم... ی_وهم ازتون معذرم خواه

سع ی_برا ش کنمیم یدعوتتون ممنونم  شمشبا نقا شته با ضور دا  بهیهم غر یح
به  زاینبود که ن یمسئله ا یرنگ ها برام الهام بخشه...واما معذرم خواه ستمین

 ییایر دند گمیم کیروو بزرگتون تبر یبه شما برا یداشته باشه ول یعذر خواه
 ...برنیم یکه انسان ها سخت به اشتباهاتشون پ میکنیم یزندگ

ست انقدر که فکر مبر لبان گلب یلبخند ش مرد  نیصحبت کردن با ا کردیرگ ن
 جنتلمن سخت نبود...

ه ب یشککیارا دیاش کشکک یلباس سککنت یبر رو یدسککت دیدورشدور خود چرخ کی
 شیمعجزه ارا دیبر صککورتش نشککاند تا شککا یگریتر از هر زمانه د ظیمراتب غل

ستگ یکم شد نگاه یاز خ شاند...خم  تک  به نهیدر ا یقیدق یصورتش را بپو
ساس م یصورتش انداخت نوچ بلند یتک اجزا ا در ر یا بهیغر کردیگفت اح

 یگریکاست نگاه د ششیازغلظت ارا یپاک کن را برداشت کم ریش ندیبیم نهیا
 زد و از خانه خارج شد... تیرضا یاز رو یبه خود انداخت لبخند

شحال بود و ه شیپاها یرو ست ا یکس نم چیبند نبود خو  حال خوش نیتوان
شد کردیبه قلبش رجوع م یاما وقت ردیرا از او بگ س یدیسوزش  سه   نهیرا در قف

 دیشکیم یاه یاریاخت یب دیشنیرا م یدیو تمج فیهر تعر کردیاش احساس م
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چقدر  ردک یرا پر نم شیاز خال وجود یها گوشکککه ا فیتعر نیکدام از ا چیه
 لحظه بود... نیپدرش منتظر ا

 شککهیهم نیمیجون به طرف در پرواز کرد اغوش سکک نیمیورود اسککتاد وسکک با
 ایا کردیکه در اغوش او فرو رفته بود با خود فکر م یبود در تمام مدت شیرایپذ

 گونه گرم ارامش بخش ست ... نیتمام مادران اغوششان هم
سته گل زنبخ ز نیمیس از شد و د ستاد گرفت وانها را به داخل  ییبایجدا  را از ا

س ییراهنما ستاد و ضور ا ست ا یم یتا کم دیشا نیمیکرد ح ر خال را پ نیتوان
 کند ...

 میاز ن شیکه ب انیبه ار یرا از پشککت بهم گره کرد نگاه دوباره ا شیها دسککت
 انیاو بود انداخت ناخوداگاه نگاهش از ار یاز تابلوها یکیغرق  شدیم یساعت

سته گل ز سمت د ست چر ید نمجهت دا رییاش تغ یینرگس اهدا ی  بایبه  ا دان
ان دسککته گل کوچک نرگس با ان ربان  متیان همه سککبد گل گران ق انیدر م

 انیبه خودش امد که کنار ار یبه دلش نشککسککتهشوقت نگونهیاش ا یلوس صککورت
 بود... ستادهیا

 بایز یلی...خ باستی_ز
به  یکرد حواسش را جمع کند تا جواب درست یخورد سع یتکان انیجمله ار با

 او دهد...
 _ممنون

شککک اگه بارها هم  ی...ب دیتابلو رو از دسککت ند نیبهتون دارم ا یشککنهادی_پ
 حسو منتقل نخواهد کرد... نیبشهش ا دهیکش
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جالب بود که چگونه حس خفته  شیچشکم دوخت برا انیار مرخیبه ن متعجب
 تابلو را لمس کرده است... نیدر ا

 ه ماه بعد از فوم پدر و مادرم...د دمیتابلو رو شب تولدم کش نی_ا
 بود که نگاهش رنگ تعجب گرفته بود... انیار نباریا

 _متاسفم
سفم ...اما ا نیهم فقط سف ها نیمتا سف با تمام متا شن ییمتا  دهیکه تا کنون 

 بود فرق داشت انگار واقعا رنگ تاسف به خود گرفته بود...
در  یچه ابود دختر ب ییبایبه تابلو چشککم دوخت ...تابلو ز گرید یدیبا د نباریا

سته بود زانوها کیتار یسه کنج اتاق ش س شین ست نهیرا در   جمع کرده بود ود
گذاشککته بود  شیزانوها یرا دور انها قالب کرده بود وسککرش را بر رو شیها

 بود دهیبخش ییکه به اتاق روشنا یکوچک یوپنجره ا
 گلبرگ جان گمیم کی_تبر

شنا یصدا دنیشن با شتش چرخ ییا سمی دنی...با ددیبه پ زد به  یلبخند نیا
 بر گونه اش نشاند... یو ب*و*سه ا دیاو را در اغوش کش یگرم
 ... ی...واقعا خوشحالم کردیخوش اومد یلی_خ

سمی سامان تبرزمی:ممنون از دعوتت عزنیا ست...به   کی...کارام فوق العاده 
 ...یهنرمند یدختر عمو نیداشتنه همچ یبرا گمیم

شت به او نزد سامان ست ها کیاز پ شت  یرا بر رو شیشد د شانه اش گذا
 سرش نشاند.. یبر رو یب*و*سه برادرانه ا

 _گلبرگ خواهرمنه نه دختر عموم...
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 ... شهیم میکم کم داره حسود گهی:من دنیاسمی
 گفت.. لب ریز دیکه فقط گلبرگ شن یاروم یبا صدا سامان

 یخوایجونم تو هم ماچ م ی_ا
له گفت واز او فاصکک یزد اخ بلند شیکه گلبرگ با ارنج بر پهلو یضککربه ا با

 گرفت ...
 شد؟؟؟ ی:چنیاسمی

 ندارم... یجان تیامن نجای...من ایچی:هسامان
 سالن برد ... گریو به سمت د دیرا کش نیسم ای یها ودست
کان داد در دل افزود :ب یتاسککف برا یاز رو یسککر گلبرگ مان ت  چارهیسکککا

 ...کنهیخلش م هاشیباز وونهیبا د نشسامانیاسمی
سالن خان وپ ادی ناگهان صت دیافتاد با شنهادشیار سامان  یدر فر سب از  منا

 ینم شیبار ازدواج با دختر عمو ریشککک سککامان ز یکه چه کرده...ب دیپرسککیم
 رفت...

شده بود ک دوباره صال متوجه ن شت ا سمت تابلواش برگ صله از او ف انیار یبه  ا
...اما گذاشتیفروش م یتابلو را برا نیا دیبود نبا انیحخ با ار دیگرفته بود ...شا

ر شده بود س ادیبچه ها چه ...به انها قول خانه بزرگتر را داده بود ...تعدادشان ز
 د...بو شدهسخت  شانیکردن در ان خانه کوچک برا

تابلو اش به فروش رفته بود با  نیخوب بود چند یلیخ شککگاهشیاول نما روز
کلبه  ی... راهگرفتیدستش را م یکه کرد پول قابل توجه ا یحساب سر انگشت

 کند... میاش را با بچه ها تقس یشد دوست داشت خوشحال
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ش از سالم یشد به عل ادهیپ نیما ش یاقا نگهبان خوش خلخ کلبه  که  ینیریداد 
را از پا خارج کرد سالم بلند  شیبود راشبه او تعارف کرد ...کفشها دهیدر راه خر

که بچه ها دوره اش کردند هر کدام او را به  دیطول نکشکک هیداد چند ثان ییباال
را به دسککت الهه داد با خنده رو به اسککمان  ینیریجعبه شکک دندیکشککیم یسککمت

 خودموبه خودم سپردم ایگفت:خدا
 ها روانه شد...بچه  دنبال
 ...یبه ما سر نزن ریبه د رید نقدریا ی:تا تو باشالهه
 نیریدر نظر بگ نیدوسککت دار یگفت:بچه ها هر مجازات یبلند تر یصککدا وبا

 ...نینگرانم نباش
 الهه یبد جنس یلی_خ

 هورا بچه ها گم شد... ادیگلبرگ در فر یصدا
 که غرق خواب بودند یکوچک یجمع کرده بود به فرشته ها نهیرا در س شیپاها

 دهیشک یاز سر شب از بس نقاش کردیچشم دوخته بود تمام انگشتانش درد م
 ...ردیرا در دست بگ ییچا وانیتوانست ل یم یبود حت

 ؟؟؟ی_توفکر
 ظرف خرما را کنار او گذاشت ونشست... الهه
 تکان داد... ستین یزیچ یبه معنا یسر

 خوب بود؟؟؟ شگاهی_نما
 خداشکر..._اره 
 شده؟؟؟ یزی_چ
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 ...دیخر یداشت تابلومو م ینفر ذهنمو مشغول کرده وقت هی_حرف 
 گفت مگه؟؟؟ ی_چ

ا از بچه ه یکیامد از جا برخاست...حتما  یکه از اتاق کنار یا هیگر یصدا با
 بود... دهید یخواب بد
 ...گمی_بهت م

 را ب*غ*ل گرفت... شیبه اتاق برگشت کنار الهه نشست زانوها دوباره
 د؟؟؟ی_خواب

 _اوهوووم...
 ...یگفتی_خب م

ص زی_چ ستش اول نما یخا س یکی دمید شگاهینبود...را شگاه  نیاز مدر اموز
شم از  سم ...برام خ یاز تابلوهام بر نم یکیچ شو بپر جالب  یلیداره رفتم نظر

د در ودرباره تابلوم بدم حسککمو لمس کرده ب یحیمن توضکک نکهیبود الههشبدون ا
 دیرسازم پ دوبارهبره  خواستیهم م یاخرم بهم گفت بهتره از دستش ندم...وقت

 شککهیبازم قصککد فروشککشککو دارم منم گفتم ارهشاونم درجواب گفت خوشککحال م
شتن  شه...از ا یاثر قو نیهمچ هیشانس دا شته با  قدرنیکارم ا یبرا نکهیرو دا

 بگمش خوشم اومده بود... یانگار...چه جور یجور هیارزش قادل شده بود 
 _خودشم نقاشه ؟؟؟

شگاه...دکتر ستاد دان س ی_نه ا شگاه پ یقیمو موزش هم ا انویداره البته تو اموز
 ...دهیم

 ه؟؟؟ی_چند سال داره؟؟؟چه شکل
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بودن اما فک کنم از سککامان بزرگتره بهش  یهم دانشککگاه گفتی_سککامان م
 یلیخ یدونم ...چشککماش ول ی...نمافشککمیرو داشککته باشککه...ق 33 خورهیم

صه  س یاب نیب یزیچ هیخا شماش نگاه کن هی یو طو از  وقت چیه یبارم به چ
 ... هیموهاش مشک یول شهیذهنت پاک نم

سککرش را بلند کرد با نگاه بامزه الهه و ان لبخند معنا دارش روبه رو شککد  یوقت
 حرفش را ققع کرد... عیسر

 ... یپرسیم ییسواال هی...تو هم دونمیم ی_اصال من چ
 دهانش گذاشت... یدستانش را جلو عیخنده الهه سر با

 ...یکنیم داری_اروم دختر االن بچه ها رو ب
 ...دیدستانش را عقب کش یتکان داد گلبرگ به ارام دیتاد یسرش را به معن الهه

 ...میکن هیبچه ها ته یخونه بزرگتر برا هی میتونی_الهه به نظرم م
ن محله انس گرفت نیگرون شده...بچه هام با ا یلیخ نیزم نقرفای..ابگم. ی_چ

رفتم  زروی...البته من دکهیمدرسشونم نزد میدورشون کن نجایاز ا ستیدرست ن
 یدادم گفت با چندتا از هم صنف حیمشکلمونو براش توض یحاج اقا پناه شیپ

شون م شون به دهن ست سهیهاش که د کمکمون  یونیلیم50 هی کنهیصحبت م ر
 ...کننیم
 گفتیم ی...خانم شکرمیکم دار یلیاگر تابلو هام خوبم به فروش بره بازم خ-

 تو حساب کلبه هست... ییچند تا
 .بمونه.. یزیچ هیته حساب  دیبا میهمشو برداشت کن شهی_درست...اما نم

 فردا رفتم با سامان صحبت کردم... دیدونم شا ی_نم
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قدری_ا حت کن از ب ن حاال هم برو اسککترا خدا بزرگه ...  یخواب یفکر نکن 
 چشمام خون افتاده...

را کنار هم جفت کرد نگاهش را مصککرانه به سککامان دوخته بود که در  شیپاها
داشککت احسککاس  یحس خاصکک انیبود...نسککبت به ار انیحال صککحبت با ار

 او را از َبر است ... انیار کردیم
 بود یچه جور شگاهیروز نما نیر_خب گلبرگ جان اخ

 _بله
 خوب بود شگاهینما گمی... منجایا یستی_ ن

 _خداشکر ...
 یگفت کارم دار یدی_خانم نو
 میکنیبعدا با هم صحبت م ستین ی_عجله ا

 میبر ییجا دیاالن بگو چون منو سام با ستین ی_اگه مسئله خاص
 _خاص که...خب درباره کلبه ست

 ...شنومی_م
 میکن هیخونه بزرگتر ته هیبچه ها  یبرا میداشت میکه ما تصم یدون ی_راستش م

سر هیها بازم  یبا فروش خونه و کمک حام ستمیم میدار یمقدار ک  بدونم خوا
 یکمک کن یتونیم

 مقدار خرج هیحسکککابم پر بود اما  شیتا چند مدم پ یسککتین بهی_ تو که غر
کمک  تونمیم ییتا5 هیعوض کردم  نمویهم ماشکک یاموزشککگاه کردم از طرف

 کنم...شرمنده
 خوبه...ممنون نمی_نه ...نه... هم
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 نیدار ی_چقدر کسر
ضورش در اتاق  انیار یصدا با سوق داد که از اول ح سمت او  نگاهش را به 

 با او چشم در چشم نشود ... کردیم یسع
حدود  میدار یکسککر یلیاز خونه ها خ یکی ی_دو تا خونه مد نظرمونه ...برا

ساخت و خوب ونیلیم100  اون یهم داره اما برا یبزرگ اطی...حهیاما خونه تازه 
 ...اما خب...ستیاونم بد ن میدار یکسر ونیلیم40خونه  یکی

 نمی_امکانش هست منم خونه ها رو بب
 یچ یمتوجه شککدن خونه رو برا ی....بندگان خدا وقتسککتین ی_بله...مشکککل

 ...میدادن هم زمانشتا پولو جور کن فیتخف یلیهم خ میخوایم
 نی_فردا غروب وقت دار

 _البته...
ستم حوال شگاه ه صبح تا دان  تونمی...م میبذار یقرار میتونیغروب م ی_من از 

 شمارتونو داشته باشم
 _بله

کرد و از اتاق  یانها خداحافظ ی_بعد از ردو بدل کردن شماره شگلبرگ از هر دو
شن بود شد دلش رو ساس م خارج  ست اقا نیگره ا کردیاح خاص  یکار به د

 ... شودیباز م
اموزشککگاه  ی... قرارشکککان جلوسککتادیا ابانیکنار خ انیار نیماشکک دنید با

سرش درد م شم ها کردیبود.. سردش بود...تمام د یم شیچ را  شبیسوخت 
رگ از بچه ها تبش باال رفته بود و گلب یکیگذرانده بود...سرشب  مارستانیدر ب
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به کلبه  مصککبح ه یرسککانده بود دم دما مارسککتانیاقا به ب یا همراه با علاو ر
 برگشته بودند...

 ...کردیصورتش را نوازش م یمرطوب یشد گرما سوار
 _سالم

 ....نی_سالم...منتظر که نموند
 سمت غرب... نی_نه تازه کالسم تموم شد....بر

واب خ ششوسوسهیوگرما نیماش یداد تکان ها هیتک نیماش شهیرا به ش سرش
با خود تکرار کرد فقط چند لحظه چشککمامو م  بندمیرا در او زنده کرده بود...

 خوام بخوابم که.... ینم
 فرو رود... یقیبود تا به خواب عم یهمان چند لحظه کاف یول
... نگاه کردیاحسککاس م شیرا بر رو ینیچشککمانش را باز کرد سککنگ یارام به

ن و بود هنوز... زما جیبود انداخت... گ شیه بر روک یبه پالتو مشککک یمتعجب
قدم  نیماشکک یکه در جلو انیار دنیدرک نکرده بود ...با د یمکان را به خوب

 یضککیبه صککفحه ب ینشککسککت...نگاه خیسکک کردیصککحبت م یو با گوشکک زدیم
 بود ... دهیساعت و سه ربع را خواب کیبه  کیساعتش انداخت نزد

 ...نیدارشدی_ب
 اورد ... یبود را به خاطر نم دهیخجالت کش نگونهیکه ا یبار نیاخر

 خوابم برد... یدونم چه جور ی....من راستش ...اصال نمدی_ببخش
...حاال دیبه فکر خودتون باش شتریشب نیبه خواب داشت ازیون دی_شما خسته بود
 ...دییهم ادرسو بفرما
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 دیخانه ها را از او گرفته بود کل دیهماهنگ کرده بود کل یمحمد یقبل با اقا از
ند ...کنار ا تادیرا داخل قفل چرخا گاه  انیتا اول ار سکک وارد شککود هنوز از ن

مام نزد ییبا پروو کردیفکر م یوقت کردیم زیبه او پره میم*س*تق به  کیت
ش ساعت در ما شت بم دهیاو خواب نیدو ست دا ست دو از  یحرکت ی...وقت ردیا

 وردسرش را باال ا دیند انیار
 ...دیی_بفرما
نظور او م یکرد وقت یحرف بلند شد به داخل اشاره کرد ...مکث یب انیار دستان

 وارد شد... یدیرا متوجه شد با ببخش
 ...هی_خونه خوب

 به زبان اورده بود... انیربعه شانشار کیبود که بعد حضور  یجمله ا نیاول نیا
 تکان داد... تیرضا یاز رو یسر

 شما هستن؟؟؟ تیتحت حما یمقدار کار داره...چه رنج سن هی_اما 
سال  8 یباال یسال جدا از بچه ها8تا 5سال ...البته از  12 ریسال تا ز5_از 

 ...شنیم ینگه دار
 _خوبه...چند نفر هستن؟؟؟

 تا دختر...40_
شانه ار شانه شد وقت انیبه  ش دید یاز خانه خارج  ته گرف شیرا در پ نیاو راه ما

 ت به حرف امد...اس
ش ازی_ن ست پ نیخونه داخل هم یکیاون  ستین نیبه ما  هشیهم م ادهیکوچه 

 رفت ...
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 نبود که مورد پسند شما قرار گرفت... یخونه همون نی_مگه ا
 _بله اما...

شنده براستیاون خونه ن دنیبه د یازی_خب پس ن خونه  دیخر ی...فردا با فرو
 ...نیهماهنگ کن

 خونه... نیا دیخر یبرا میکم دار ونیلیخدمتتون ما صد م_عرض کردم 
 ...کنمی_من تقبل م

 _همشووو؟؟؟
 _بله...
 همه... ی_همه 
 نشست ... انیاز لحن کودکانه گلبرگ کنج لبان ار یلبخند

 همه... ی_بله همه 
بود ن انیشک اگر ار یاش را بروز دهد ب یدانست چگونه خوشحال ینم گلبرگ

شیاز اعماق وجودش م یغیج شک هادیک به  یمزاحمش را پس زد نگاه ی...ا
انداخت با حالت دو خودش را به او  شککدیارام از او دور م یکه با قدم ها انیار

 رساندش راه او را سد کرد...
 بگم... دیبا یدونم چ ی_من واقعا ممنونم ...من نم

شک انیار سر ر یققره ا شمان گلبرگ  ر از گونه اش ب یشد را تا زمان زیکه از چ
 دستاش فرود امد دنبال کرد... یرو

خودم  یکردم برا یبه تشکر داشته باشم ...اگرهم کار ازینکردم که ن ی_من کار
 ....ستین یالبته اگه مشکل نمیبوده...االنم دوست داره بچه ها رو بب

 ...کنمی_نه...نه خواهش م
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شان انداخت که بچه ها  انیبه ار ینگاه دوره اش کرده بودند واو با لبخند جواب
 ...دادیرا م
 ؟؟؟ی:مقمئنالهه
 یگفت ی_چ

 ...ستین ی...اخه پول کم دهیپولو م یمقمئن گمیم-
ش نگران شت مکالمه اش را با  کینزد انیبه الهه گفت به ار ینبا ست دا شد دو

 بچه ها بشنود...
 از اتاق ها شد در را بست... یکیشماره سامان وارد  دنیباد

 _سالم ...
 دختر؟؟؟ یی_سالم ...کجا

 ...انی_کلبه ام با ار
 ...دیشد ؟؟؟خونه رو د یچ-

 ...ونیلی...همه صد مدهیپولو م ی_اره ...سامان گفت همه 
 ...ستین یپوال براش پول نیدونستم...ا ی_م
علومه م نشیماشکک دنویخوبه ...البته از لباس پوشکک شیوضککع مال نقدریا یعنی_

 کنه... یادم فکر نم کنهیرفتار م یخاک نقدری...اما ا
به  وشککیی...پدر بزرگش قبل مرگ همه داراانهیخاندان ار ینوه پسککر نی_بزرگتر

 ...هچیپیدختر نسخه م یسام وکالت داد...خدا شانس بده پدرگ بزرگ ما برا
 ...رفتیم ادمیازم بپرسم  خواستمیم ؟؟؟همشیکرد کاریچ ی_راست

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 46



بره  سکوال ریاحترام ارسکالن خان ز یخوا ی... رفتم به بابا گفتم اگه نمیچی_ه
لهیرو ف هیخودم قضکک بدم...ب صکک مان  فت بهش ز  ی...مالیخ یبده اونم گ

 ...نمتیخواستم بب
 کلبه... ای_خب ب

 ...زنمیبهت م یسر هیفردا  گهی_نه د
 کیبه او نزد دید یدر خروج یرا پالتو به دسککت جلو انیاتاق خارج شککد ار از

 شد...
 ...دیریم دی_دار

 ...دیبرینم فی_بله...شما تشر
 کم کم اماده شم برم خونه.. دی_چرا منم با

 ...رسونمتونی_م
 رمی_نه...نه .ممنون من خودم با اژانس م

 منتظرتونم... می_من تعارف نکردم...تو ماش
 _نه من خودم...
 ...رسونمتونی_عرض کردم م

 یلیماه خ نیگرفت ا یباال انداخت خب حداقل اژانس نم یشکککانه ا گلبرگ
 یش مسراغ یپول یتا اخر ماه ب رفتیم شیگونه پ نیکرده بود اگر هم یولخرج
 امد ...

ش یگرما صال  یوتکان ها نیما شود ...ا شمانش  شد خواب مهمان چ باعث 
 دیبر چشمانش کش یغروبش را تکرار کند...دست یدوست نداشت خراب کار

 حرف زدن بود.... نهیگز نیخوابش نبرد بهتر نکهیا یبرا

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 47



 ...تسین یپول کم ونیلی...صد ممیاز شما تشکر نکرد دیکه با ی_ما اونقور
شمال بود زم صالتا مال  شاورز یها نی_پدربزرگم ا شت بعد  یادیز یک هم دا

به من  نایاز مرگش وکالت همه اون زم ته امالک تهرانو  وقت  یلیداد...خو الب
 یریاموال در راه خ نیاز ا یبود تو فکر بودم دوسککت داشککتم حداقل گوشککه ا

م به نظر نیگذاشککت ونیموضککوع خونه رو با سککامان در م یاسککتفاده بشککه ..وقت
 اومد ... یخوب تیموقع
باشکک ی_برا پدر بزرگتون متاسککفم... مقمئن   یدسکککت ها یدعاها نیفوم 
 داره... یادیخداوند ارزش ز یبچه ها برا کیکوچ

 بپرسم... یسوال تونمیطوره...م نی_حتما هم
 کنمی_بله...خواهش م

 ن؟؟؟یسالن ترک کرد یشونیمن تو اموزشگاه با پر ی_چرا روز اجرا
 نیغم از دسککت دادن پدرو مادرم بود...اخر اداوری نینواختی_ققعه که شککما م

 کرد... هیققعه رو به مادرم هد نیسالگرد ازدواجشون پدرم ا
 بودن؟؟؟ ستیانی_پدرتون پ

 کردیم فیبوده...مادرم برام تعر انویتو کالس پ شککونمیی_پدرم ومادرم...اشککنا
پدرم داده و پدرم برام  یرکیز ریاول عاشککخ نواختن پدرم شککده بعد دل به نگاه ز

 دلش یو چه جور رفتهیمادرم به کالس م دنیکه هر جلسککه به عشککخ د گفتیم
ر ه یعالم بچگ توکرده و من  ریاون دختر خوش خنده و مو بور کالس گ شیپ

 رمیگیم دای انویمن که تو خونه پ کردمیفکر م نیخاطراتشککون به ا دنیبار با شککن
 عاشخ بشم... دیبا یچه جور
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 ...هییبای_عاشقانه ز
س بایز یلی_خ ششمیم ادهیپ میدی....ممنون ر تونو سر هام یبا پر حرف دی...ببخ

 درد اوردم...
شدم ا صال...االن متوجه   نینکیکه با ادم القا م یو حس زندگ یسبک بال نی_ا

 ...رهیگیاز کجا نشام م
سرش پر خواب شت م دهیاز  سته بود  ینقل زیبود پ ش شپز خانه ن شه ا اش گو

به ل تا شکککا رشیشکک وانیچشککم  ته بود  گرم خوابش  ریبه معجزه شکک دیدوخ
 یشکککد تا به حال کسکک یاز ذهنش پاک نم یلحظه ا یبرا انیببرد...جمله ار

...به  کردیحس را منتقل م نیا انیدرباره او حرف نزده بود ... واقعا به ار نگونهیا
هم که به  ی...با کمک مالینیب شیقابل پ ریغ یبود البته کم یبینظرش ادم عج
 شککناختیها را م یلیاو احترام قادل بود... خ یبرا شیاز پ شککتریکلبه کرده بود ب

فرو  بشانیدر ج یریدستشان را در راه خ یداشتند اما وقت یخوب یکه وضع مال
وقت به خاطر  چیارسککالن خانشه ش... نمونه ادیلرز یدسککتانشککان م بردندیم

 یدر مانده ا یدلش برا ایبا محبت صککحبت کرده باشککد  یاورد با کسکک ینم
سال وقت شد...هنوز هم بعد از چهار  سالن خان بعد از به رفتار ا یسوخته با ر

ساس خفگ کردیمرگ پدر ومادرش فکر م قط ها ف ری...تمام ان تحقگردیم یاح
 شد...یبودن بر او روا م یبه جرم ناتن

بر حلقه پدر مادرش  یدسککت دیکشکک رونیبافت سککبزش ب قهیرا از  رشیزنج
 شکانیروز ها دلش برا نیانها نشکاند ...چقدر ا یبر رو ی...ب*و*سکه ادیکشک

صداشدیتنگ م سکوم خانه عادم نکرده بود هنوزهم  خنده  ی...هنوز هم به 
صدقه ها ستانش را بر رودیشنیپدرش را م یمادرش و قربون   زیم ی...کالفه د
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اشکش ارام از چشمانش  یانها نهاد...ققرها یهم قالب کرد سرش را بر رو در
ر فمتن شیاز رنگ موها ی...زمانشدیقرمزش گم م یدر انبوه موها شدیم زیسرر

بچه ها به او لقب دختر جادوگر داده بودند واو هم باور کرده بود که  یبود وقت
ما وقت بود از او قول  دهیپدرش او را در اغوش کشکک یمادرش جادوگر بوده...ا

کند چون  یگریرا رنگ د شیگرفته بود که اگرعروس هم شککده حخ ندارد موها
 بود....شده  شیاست خودش هم عاشخ موها شیاو عاشخ رنگ موها

کرد حاال که خوابش  یخال نگیرا داخل سکک رشیشکک وانیبلند شککد ل شیجا از
 انیخود نکند...از م یب الیتا فکروخ کردیخودش را سککرگرم م دیبرد ببا ینم

 کاناپه مقابل یرا داخل دسککتگاه گذاشککت بر رو خبندانیشعصککر  شیکارتونها
 شیپاها یشکککاهتوتش را بر رو یچهار زانو نشککسکککت ظرف بسککتن ونیزیتلو

وبا  ردبیرا با لذم داخل دهانش فرو م یبستن یبعد قاشخ ها یقی...دقاذاشتگ
 ...دیخندیبلند م یصدا

از مانتو  یاش را پاک کرد تمام دستانش والبته بخش یشانیپشت دست عرق پ با
 کاست... یبا ذغال نم یکدام از لذم نقاش چیه نهایشده بود اما ا اهیکارش س

 شیبه کارش انداخت خوب پ یصککله گرفت نگاه اجمالاز پرتره اش فا یکم
شاگردانش با چه لذت شم دوخته ب یرفته بود ... ستان او چ گونه که چ ودندبه د

صدیمقوا م یماهرانه بر رو ضربه ار*ق* سرش را  ی...با  که به در کالس خورد 
دسککتانش را  سککتادیخود ا یدر جا خیسکک انیبه سککمت در چرخاند با ورود ار

شتش پنهان کرد م ستیپ ستانش ندارد ه یصورتش هم کم دان  ادی وقت چیازد
 کار کند... زیگرفت تم ینم
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 اومده... شیپ ی_سالم استاد مشکل
 _سالم...البته که نه...

پاره  یبا لباس ها یکه گلبرگ از کودک یچند قدم داخل امد مقابل پرتره ا انیار
 ...ستادیبود ا دهیکش

با سککن کم عاده سکککت... کاراتون فوق ال فه ا یلیخ نیکه دار ی_ کار  یحر
 شککهرم دینو تونمیم دمید کیرو از نزد ینقاشکککان بزرگ ی...من کارانیکنیم

 رو بهتون بدم... یجهان
 حس نیدانست ا یانداخت ...نم ریزد وسرش را به ز یخجول یلبخند گلبرگ

 ...ردیگیهول شدن از کجا نشام م یمسخره خجالت با چاشن
 ...رمیاز خودمو از تون بگ یقول پرتره ا دی_با

شما به من لقف دار زمان  یلیهنور خ ستیمن اونقدرا هم خوب ن یکارا نی_
 برسه...اما حتما... یتا به پختگ خوادیم

 زنم.. یتعارف نم یرو از رو ی_من حرف
 ...نیداشت ی_با من امر

 ...رمیخارج از کالس وقتتون رو بگ شهی_بله م
 کنمی_بله...خواهش م

شود گلبرگ نم ستادیکنار ا انیار ست بگو یتا اول او خارج   ینم لذم دیتوان
 او احترام قادل بود... یبرا نگونهیادم ا نیا یبرد وقت

 خارج کرد مقابل گلبرگ گرفت... بشیرا از ج یبرگ چک انیار
 ...مکنیم یدگیداره که رس نهیمقدار هز هیکه قولش دادم...خونه هم  یپول نمی_ا
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شکر گلبرگ ستش را بلند کرد تا چک را از م یت شتان ار انیکرد د  رونیب انیانگ
ش ستش را عقب ک شد که د ستش را جلو تر برد باز هم  دیبک گلبرگ متعجب د

به چهره او  یکرد نگاه کیرا هم نزد شی...ابروهادیدسکتش را عفب کشک انیار
 د...ش یحیانداخت منتظر توض دیرسیم که حاال با لبخند جذابتر به نظر

 ...یریچکو بگ یخواست یبا اون دستها نم انای_اح
 ...اصال حواسم نبود...شورمیاالن دستامو م دیببخش ی_وا
 خواد ... ی_نم

ه ک یبا خنده ا انیبه او انداخت...ار شکککهیم زمیچ هی یبه معن ینگاه گلبرگ
 مانتو گلبرگ گذاشککت و از او بیقابل کنترل نبود چک را تا کرد داخل ج گرید

 فاصله گرفت...
 _برو به کالست برس ...

 ...شکنهیالهه دستم داره م ی_وا
 رهیدو ساعت استراحت کن ...حرف تو کلت نم گمی...بهت م ی_از بس سرتق

همش  میاریبزار نقاش ب هیخونه بزرگ سکککتشیکه...چقدر بهت گفتم کار تو ن
 ...یوفتی...حاال مواظب باش از نردبون نتونمیخودم م یگفت
قا پ یکه برا یطرح نیا یدون ی_م تا  چقدر دادیکردم اگر نقاش انجام م ادهیا
 دیاما ما که نبا کنهشیهارو پرداخت م نهیهمه هز انی...درسککته ارشککدیم نهیهز

 یعجب ادما گهیخودش م شیزنه اما پ ینم یدرسککته حرف میسککواسککتفاده کن
ستند...م یفرصت طلب شد  تمومخونه چقدر براش  یموکت کار یبرا یدونیه

... 
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 ...کنهی_خب پول داره شخرج م
باش ...خ ی_ب ما  یلیانصکککاف ن  زایجور چ نیخرج ا یهزار هیها دارن ا
 ...کننینم

 باال انداخت ... یشانه ا الهه
 ...رمیمیم یگرسنگ ...گلبرگ من دارم ازمیبخور یبگم...حاال شام چ ی_چ

 _ خب ک...
...دو روز ناهار و شککام ما شککده شککمیم یشککاک وهیو ابم کیک ی_به خدا باز بگ

 ...خوادیهمبرگر م چی...من دلم ساندووهیو ابم کیک
 ...میهست...بذار لباس عوض کنم بر یچی_سر کوچه ساندو

 کنهیفک م نهیتو رو بب یزحمت نکش...هر ک افهیق نی_نه تو رو خدا... تو با ا
 ...ابونیدلقک با خودم اوردم خ

 ...ییهلو نیهم دلت بخواد دختر به ا یلی_خ
 ... یشنویدر نم ی_اون که بله...گلبرگ صدا

 برامون شام فرستاده... یاقاست حتما خانم شاکر ی_اره اره...فک کنم عل
 _خدا از دهنت بشنوه...

سقل رنگ  با سیخروج الهه قلم مو را دوباره داخل   رواید یفرو کرد و بر رو یا
 سککرد و گرم کار یاز رنگ ها یبیکرده بود تمام خانه را با ترک ی... سککعدیکشکک

هه ال نکهیا الیبه خ شککدیم کیکه به او نزد ییقدم ها یصککدا دنیکند...باشککن
شت شت و قلم مو را از باال با  شت برگ ست ناگهان به پ سمت پا ابا اورد  نییبه 

 شود... دهیحرکت باعث شد ققرام رنگ به هر طرف پاش نیهم
 دلخ... یگی_حاال به من م
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را به تن دارد و ققرام رنگ از  یکه پالتو خوش دوخت خاکسککتر انیار دنید با
شد..بعد  رهیحرفش را قورم داد و با بهت به چهره او خ چکدیموها ولباس او م

که  یهمچون طعمه ا کردیکند شککدن ضککربان قلبش را احسککاس م یاز لحظات
 شده باشد... ادیمسخ ص

خوردند و از ان حالت خارج  یکه الهه بر زبان اورد هر دو تکان یبلند یوااا با
 شدند...

شه لبان ار یلبخند با شدیپد انیکه گو ش افتهی یانگار جان تازه ا دار د نفس با
کرده  حبس نهینفسش را در س هیچند ثان نیامتوجه شد در تمام  دویکش یقیعم

 است...
 یلیخ ی...به خدا فکر کردم الهه سککت...واا خوامی_من...من واقعا معذرم م

 بد شد...
 مواجه شد لبش را به دندان گرفته وسکوم کرد... انیبا سکوم ار یوقت
ست با ینم  شده بود با خود یبه نظرش طوالن انیسکوم ار دیچه بگو دیدان

به لبخند تعب یرا برا انیبه اشککتباه پوزخند ار دیشکککا دیشککیاند کرده  ریخود 
س ست...نگاه التما شا یا سرش را به  یکند ول یاو کار دیبه الهه انداخت  الهه 

شت...تمام ا نهیس صد بلند کردنش را هم ندا سبانده بود ق مه نها به کنار ازهیچ
ار کند و فر یکنترل خنده اش سخت بود وفقط دوست داشت به گوشه ا شتریب

صدا شده بود...برا انیبلند بخندد چهره ار یبا  فرو خوردن خنده  یواقعا بامزه 
 ...دیکش یقیاش نفس عم

 ...یریگیخندتو م ی_حاال چرا جلو
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خنده اش بلند شود...لبخند بر  کیبود تا شل یکاف انیجمله از جانب ار نیهم
 به خود گرفت... یتر یهم شکل جد انیلبان ار یرو

سه کار سل کننده ا ی_امروز جل سه ا یک شتم جل سر گذا شت  پر از  یرو پ
عدادو ارقام چ به ه یزیا جه چ چیکه من  ما ا ارمیازش سککر در نم یزیو  نیا

 حالمو خوب کرد... ییجورا هیاتفاق...
...راسککتش قرار  خوامیمن بازم معذرم م یشککده ولخوشککحلم حالتون خوب -

رو س نی...اما الهه گفت من با اابونیسر خ یچیساندو نیهم میبود با الهه بر
 ...بازم شرمنده... یمنم خواستم تالف مونمیدلقکا م هیشکلم شب

ل و شک نیگرسنمه با ا یلی...خب من االن خدیبخور چی_پس قرار بود ساندو
شما بر یا افهیق ست کردکه  ستورانم نم نیام در سم از یر  تونم برم تا خونه بر

 ...تونیپس منم مهمون افتخار شمیهالک م یگرسنگ
هه ما ا کنمی:خواهش مال ما  جایا خودمون قرار بود  میندار ییرایپذ لیوسکککا ن

 ...میهمبرگر بخور
 وقته نخوردم ... یلیاتفاقا خ خورمی:منم همبرگر مانیار

 همبرگر با نوشابه...:خب پس سه تا الهه
 _نه...دوغ..

من  ی...تا تو روزنامه ها رو پهن کنشکککهیشکککب هزار شکککب نم هی:گلبرگ الهه
 اومدم...

 انیسوق داد...واقعا قرار بود ار انیخروج الهه گلبرگ نگاه خود را به سمت ار با
صد تومان ساعت یشمیو ان کروام ابر یبا ان پالتو چند  انها بر  کنار گرید یتا 

 گاز بزند... یتومان 10 چیو ساندو ندیروزنامه ها بش یور
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 .یپسند ی...میشد رهی:به شاهکارم خانیار
 انداخت ریبه ز یسرش را با شرمندگ گلبرگ

 خودم بشورم... دی_من که معذرم خواستم ...اصال بد
 ؟؟؟یکردم ...فوق العاده شده...تنها کار کرد ی_شوخ

 _با کمک الهه...
 ...یاومد بهتر بود...خسته شد ینظرم نقاش م_هنوزم به 

 _نه...دوست داشتم خودم کار کنم...
 به دست و صورتم بزنم... یاب رمی_خوبه...من م

سته  انیبه ار یرکیز رینگاه ز گلبرگ ش ست خودش کنار انها ن ست خوا که با ژ
ساندو سر م خوردیم چیبود و  شیونوشابه اش را  انداخت...به نظرش واقعا  دیک

دکتر جوان وخوش پوش و از قضککا  نیا گفتیبه او م یاشککناخته بود اگر کسککن
 کرد... یشک باور نم یب دهیحالت د نیخوش چهره را در ا

 دیوقت اماده شکک ریبود ...ممنون ...د ی:خب خانوما شککام خوشککمزه اانیار
 ...رسونمتونیم

 ...میبرگرد دیصبح زود با میمونیم نجای_ممنون ما ا
و ت سککتی...اصککال صککالو نیبزرگ نیتا دختر جوان تو خونه به ا_اصککال...دو 

 منتظرتونم... نیماش
 ...میما مزاحم شما بش ستی_اما درست ن

 زنم... یتعارف نم یرو از رو ی_قبال عرض کردم من حرف
 الهه سرش را به سمت گلبرگ چرخاند... انیخروج ار با
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 یاما چند بار رسککهیر به نظر ممغرو یلی...تو نگاه اول خهیادم جالب یلی:خالهه
شتم د صال ا دمیکه باهاش برخورد دا شم  یلی...خستین یطور نیا ازش خو

 اومد...
 _اوهووم

 _فقط اوهوووم...
 ...ادهیز دنشیبه چالش کش ی_پاشو منتظرمونه...وقت برا

 کجا بود... شچالششیجنتلمن یج*ی*گ*ر نی_دکتر به ا
 _حاال پاشو...

شه سر از پا  ستادهیسالن ا گو شم دوخته بود که  بود به ذوق کودکانه بچه ها چ
 یها یوبا شککوق نقاشکک رفتندیاتاق به ان اتاق م نیشککناختند و چگونه از ا ینم
شان م وارید یرو ستی...چقدر راحت مدادندیرا به هم ن شاد توان را در  یبرق 

 هیوب در تکبود که به چار چ انیار ونیرا مد نهایچشمان بچه ها بخواند وهمه ا
ها خ به ان لب  ند بر  گار در ا رهیداده بود و لبخ  ینم ریسکک ایدن نیبود ان

انها شاد بود وتمام  یخنده بچه ها خانه را پر کرده بود و او از شاد یکرد...صدا
 اش از تنش خارج شده بود... یهفته ا کی یخستگ

 ...ای...عمو ب ای_عمو ب
را در دستان کوچکش مشت کرده بود  انیبه سمت سارا که گوشه کت ار نگاشو

 انداخت... دیکش یم ییو به سمت اتاق انتها
 بهت نشون بدم... ایاتاق باشم...ب نیتو ا خوامی_عمو من م

ل اتاق از داخ یبه گونه ا ستادیهم به دنبال انها روانه شد و پشت ستون ا گلبرگ
 نسبت او نداشت... یدید
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 ...هی_عمو اسم شما چ
 سام ری_ام

 قشنگه یلی_اسمتون خ
 اسم تو ... ی_نه به قشنگ

ما خ گهی_عمو گلبرگ جون م مک کرد یلیشکک ما ک قدهیا نیبه  ما پول  ن به 
 ...نیداد

 را از هم باز کرد... دستانش
 ؟؟؟مونهیخودمون م نیرو بهت بگم ب یراز هی... کنهی_گلبرگ جون اشتباه م

مقابل او زانو زد دسککتانش  انیموافقت تکان داد...ار یسککرش را به معن سککارا
 کوچکش را در دستانش گرفت...

ستمی_من م شت خوا شدم تا  نیکنم به هم یبا خدا ا ست  شما دو خاطر اومد با 
وسککت با منم د نیبهش بگ نیبا خدا دوسککت نقدریکنم تا شککما که ا یباز یپارت

 شه...باشه؟؟؟
دوسککت  نیخدا بهتر گهی...گلبرگ جون م زنمی_من هر شککب با خدا حرف م

من امشککب  کنهیهم مارو دوسککت داره و بهمون کمک م شککهیهم گهیماسککت م
 کنه... یبا شما اشت گمیبهش م

 بر پشت دست سارا کاشت... یب*و*سه ا ایار
 تو گوشتون بگم... زیچ هی_عمو 

سارا بود ب*و*سه ا نباریتر اورد...ا نییسرش را پا انیار  انیار بر گونه ینوبت 
 بکارد و ورجه ورجه کنان از اتاق خارج شود...
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 یها هیبا ال شککتریقرار داده بود هر چه ب ریگلبرگ را تحت تاث انیبزرگ ار روو
 قادل بود یشتریاحترام ب شیشدبرایمرد اشنا م نیا یدرون

زانوانش قرار  یدر همان حالت ماند بعد دسککتانش را بر رو یا هیچند ثان انیار
 از اتاق فاصله گرفت ... عیند شد...گلبرگ سربل یداد به ارام
از نظر گذراند  گریبار د کیسککرش مرتب کرد تمام خانه را  یرا بر رو شککالش

بار به  نیمرتب بود اصککال دوسککت نداشککت در مقابل مهمانش که اول زیهمه چ
 نظم به نظر برسد... یامد ب یخانه اش م

به  یدج اریجه شده بود او بسبا سامان صحبت کرده بود کامال متو یوقت روزید
را به خانه اش دعوم کند تا  نیاسککمیاز او خواسککته بود  کندیفکر م نیاسککمی
و  دیدیتر م کیبا او اشنا شود...سامان گلبرگ را از خواهرانش به خود نزد شتریب
 ...شدیم دیاو تاد دیاول از د دیبا نیاسمی

 یشکککالت کیهمه خانه را پر کرده بود ...غروب هم با حوصککله ک شیغذا یبو
ال به نظر  دهیا زیدرسککت کرده بود تا با قهوه سککرو کند دوسککت داشککت همه چ

 برسد...
ب پرم کرد ..ش زیم یاش نشست شالش را بر رو یکاناپه دوست داشت یرو بر

سمیرا گذرانده بود  یخوب  خوش نیبود و همچن یدختره خون گرم ومهربان نیا
 ... بایرو و ز
باز کردن در کنسرو ذرم دستش را  یکه سامان برا یلحظه ا یاور ادیبا  گلبرگ

سمیبود و  دهیبر شمان  نیا سانده بودو با چ شپز خانه ر سان خودش را به ا هرا
 بر لبانش یبرسککانندشلبخند مارسککتانیاصککرار داشککت سککامان را به ب یاشککک
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ه راه اه و نال یلناز کرده بود وک شینشست...سامان  سواستفاده گر هم چقدر برا
 گلبرگ ساکت شده بود... یانداخته بود دسته اخر هم با گوشمال

ه را ب نینبود ا یسککامان اسککت کار سککخت ریهم گ نیاسککمیقلب  نکهیا دنیفهم
ستیم یراحت شدن ها یاز نگاه ب توان سامان و گلگون  سی یناگهان یپروا   نیما

ش شد...چ یها قنتیدر مقابل  گلبرگ جالب بود  یکه برا یزیسامان متوجه 
سمی سب مالو روابط ازادش لباس کا رانیدر خارج از ا یبا وجود زندگ نیا  یمنا

 . کردیرفتار م یبه تن داشت و در برخوردش با سامان با متانت دخترانه ا
ش شیسامان خوشحال بود کم و ب یبرا گلبرگ وامار  باخبر بود شیها قنتیاز 

 نیکرد به ا یوقت فکر نم چیرنگارنگش را هم داشککت و ه یدوسککت دخترها
 دم به تله دهد و پاسوز عشخ شود... یزود

سته به دراز کش در امد و بر پهلو از ش ا در ر شیزانوها دیچپش خواب یحالت ن
تانش گذاشککت...سککامان به او خبر دسکک یشکککمش جمع کرد سککرش را بر رو

سن گلبرگ بود حس خوب ینامزد سالومه را داده بود که هم  یخواهر کوچکش 
با  یرابقه خوب یداشککت سککالومه هم مانند سککامان خوش قلب بود واز کودک

صم برگگل شت گلبرگ هم از  شحال بود او م شیقلب برا میدا ستیخو در  دان
شن نامزد سال یگاهیاش جا یج بارش  یزیچ دنشین خان با دندارد حتما ار

 کرده بود... ینیعقب نش لیدل نیبه هم کندیم
کاناپه خوابش برده بود و تمام بدنش خشک شده بود  یبر رو شبیبود د خسته

شام دعوتش کرده بود در ماه چند  یجون هم با او تماس گرفته بود و برا نیمیس
ر جو یهر کدام بهانه ا یکه برا شدیها دعوم م ینیدست شب نش نیشب به ا
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 توانست کنسل کند یاما خانه استاد را نم کردیم یشانه خال رشیو از ز کردیم
رضککا بود بعد از  یدوباره عل دنید کردیم تشیاز همه اذ شککتریهم که ب یزیچ

 از یبودش و چند ماه دهیند گریکه به ابراز عالقه اش داده بود د یجواب منف
 ...گذشتیم دارشانید نیاخر

ضا برا یعل سخت بود  دهیا یهر دختر یر ال بود اما نفوذ به قلب گلبرگ واقعا 
... 

شد و سخت او را در اغوش  کیبه او نزد نیمی_با ورودش همه بلند شدن ...س
 ...دیکش

 دخترم... ی_خوش اومد
 _ممنون...

 ...دمیکم کم داشتم نگران مش یکرد ری_د
 ...وقت کالس داشتم ریامروز تا د دی_ببخش

 _کمتر به فکر پول باش
 کرد به خود مسلط باشد... یرضا به عقب بر گشت سع یعل یصدا دنیشن با

 ...ستنی... همه مثل شما بچه پولدار نمی_چه کن
 شالش را کج کرد... میرضا جلو امد وبه رسم قد یعل دستان

 _دلم برام تنگ شده بود گلبرگ ...
 تیبه عقب برداشکککت و به سککمت جمع یبه او دهد قدم یانکه جواب بدون
 ...دیچرخ

 یدگ...هنوز اما کردیم تشیرضا اذ یگاه عل ی...نگاه گاه و بیبود وعصب خسته
به صککفحه ان  یاش نگاه یگوشکک یرا نداشککت...با بلند شککدن صککدا دنشید
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شد وارد ح شیاز جا انینام ار دنیانداخت با د سوم  یشد بر رو اطیبلند  پله 
 نشست...

 _سالم
 موقع مزاحم شدم ی_سالم ب

 خوننیدارن برامون حافظ م شونمیخونه استاد هستم ا کنمی_نه خواهش م
هام  رمیگ یوقتتو نم ادیپس ز یعال اری_بسکک با تا  ماس گرفتم  ...راسککتش ت

ماهنگ بدم...م یها یه جام  ها رو ببرم  یخوام برا یالزموان چه  ته ب اخر هف
 یازفضککا یچند سککاعت هیده کردم تا بچه ها اما یرو برا یلواسککون...باغ بزرگ

ا ب شیزیرفقط برنامه  کنمیدور باشککن.... من همه امکاناتشککو فراهم م یشککهر
 تو...

 نیوقت بود همچ یلی...اتفاقا خ شککنیخوشککحال م یلیبچه ها خ هی_واقعا عال
 ...میتا بچه ها رو به خارج شهر ببر مینداشت یتیموقع

 _پس به من اطالع بده...
 ...شهیم میکوچولو حسود هی_بله حتما...البته من االن داره 

 ؟؟؟ ی_حسود
 ییجا گهید نیکنیکه به بچه ها م یهمه محبت نی... شککما با ای_ بله... حسککود

میجور نی...همنیما نذاشککت یبرا  یصککد بار ازشککما م یروز ننیبیمنو م شککَ
 پرسن...
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سع دواریتونم به خودم ام ی_پس م شم ... سر  کنمیم یبا شون  تا اخر هفته به
ته  یدارم...برا یحس خوب رمیگیتو جمعشککون قرار م یبزنم... وقت اخر هف

 هم بزنم... یبهشون قول دادم براشون ساز دهن
سارا د شه ها ییزایچ هی روزی_ شتن د ییبهم گفت... نق مکان ا گهیهم براتون دا
 ... دیبزن رشیاز ز نینداره بتون

 _فکر کنم...
سککاعت ها  شککدیم انیاش کاسککته بود با ار یبود از تنش درون یخوب مکالمه

صدا شد گلبرگ با خود فکر کرد  سته ن ارد بم و هم د ییبایز ییصحبت کرد وخ
 جذاب...

 ینشست رونیسرما ب نی_تو ا
 رضا دوخت یگفت به عقب برگشت و چشم به قامت بلند عل یبلند نیه

 _ترسوندمت
 ستی_مهم ن

 نگاه به هی...یخودم نذاشککت یبرا یوقت گهید گفتی...سککامان می_الغرشککد
 نمونده... یازم باق یزی... چیخودم کرد

 ..شهیاستاد ناراحت م رونمیوقته ب یلی_من برم داخل خ
 ...زنمیگلبرگ دارم باهام حرف م نی_بش

س نی_قراره با ا  بیعج زیبودم چ یطور نیهم شهی...من هم میحرفا به کجا بر
 دم...ش فیمقدار ضع هیبودم  شگامینما ریمدتم درگ هی نی...استین یدیو جد
 نیولتو ا کردمی...فکر م گمیم کیخبرشککو بهم داد...تبر نیبودم ارم شی_اتر

 حضور دارم اما... شگامینما
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 داخل... رمی_من واقعا سردمه م
 _فرار کن...

به  یزیچ یمکالمه جز دلخور نیا یدون یم ی... وقتسکککتیدر کار ن ی_فرار
داَمش دارهمر  یا نداره چرا اصرار به ا 

 به جواب برسم... دی_من با
 ییرضا یهمه سال اشتباه شناختمت...عل نیا کنمی...دارم فکر م ی_چه جواب

ل و برهان قبو لیدل ینظرم احترام قادل بود ب یبرا شکککهیهم شککناختمیکه من م
 اما االن... کردیم

 گلبرگ... خوامتی_من م
 حرف ... یبرم داخل ب خوامیخوام.... االنم م یخواستنو نم نی_من ا

 بود... یجون شب خوب نیمی_ممنون س
 ... ی...من که همش احساس کردم کالفه ا دوارمی_ام
 مقدار خسته ام... هی_نه 

 کن ... یکم به خودم استراحت بده ...جوون هی_
 ...تونیرایپذ ی...ممنون برا کنمیم موی_سع

 ...میشیم_به ما سر بزن خوشحال 
ستاد انرژ دنی_حتما من با د نس با اژا ستین ی.....اگه زحمترمیگیم یشما و ا

 وقته... رید رنیگیتماس م
 رسونمت... ی_من م
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 دهیرضککا...تمام شککبش را به گند کشکک ی...باز هم علدیکشکک یعصککب پووف
 کرده است.... دایپ یالرژ شینسبت به صدا کردیبود...احساس م

 شمی_ممنون مزاحمت نم
 ...یستیکه ن یدون ی_خودم م

 منم راحت تره... الیخ یرضا بر یبا عل زمی:اره عزنیمیس
ش یزمان از سوار ما صورتش بود حت نیکه   ینگاه مین یشده بود اخم مهمان 

و کالفه اش را به  یعصککب ینفس ها یبود اما صککدا داختهیرضککا ن یهم به عل
 دادیم صیتشخ یخوب

 ؟؟؟یساکت-
 بگم؟؟؟ ی_چ

شت ادیگفتن ز ی_قبال حرف برا که  یرضام گلبرگ...همون ی..من همون علیدا
 میدیرس نجای...چرا به ایگفتیساعتها از ارزوهام براش م

 ...ی_تو باعث شد
که به  یزی...بعد از اون نه تند و تیکنیمجازاتم م ینقوریگفتم مگهشکه ا ی_چ

چند  نیت کنم ...تمام اگرفتم ازم دور شم تا فراموش میتصم یابراز عالقم داد
ش نیتمر شیماه هم تو اتر صم کردمیم یفرامو ستم... ت شد نتون رفتم گ میاما ن

شمو بکنم حداقل خ ست المیبرگردم تال شه خوا شد...نم موراحت با  یخوا ین
 ؟؟؟ یبگ یزیچ

 ...زهی_جواب من هنوزم همون نه تند و ت
 _چرا؟؟؟
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هم دوسکککت دارم اما عشککخ  یلیمن دوسکککت دارم خ ی...عل دهی_چون نلرز
مو وقت خود چیه دهیقلبم نلرز دنتیوقت با د چیمن ه ستمینه...من عاشقت ن

 یاز رنگ ها زندگ ییاینقاشککم...من... من تو دن هیکنارم تجسککم نکردم...من 
 هشکککاهزادمن  یالیخ یایوقت تو دن چیو تو ه ایو رو الیاز خ ییایتو دن کنمیم

 کس نبوده... چیه یعنی... یسوار بر اسب نبود
 یزنیکم دارم که هر دفعه َپسم م ی_چ

 احسککاسککم یتونم دل ببندم پا ی...مشکککل منم که نمسککتین ادی_بحث کم وز
 کنه... دارشی...هنوز اون تلنگره به قلبم نخورده که بلنگهیم

ش یوقت شت نگاه ستادیاز حرکت ا نیما سمت پنجره برگ ه اش به در خان یبه 
 انداخت...
 بده_بهم زمان 

 جایدر جواب او گفت...عشخ به زمان احت شدیم ادهیپ نی_همان طور که از ماش
 نداره...
شت ه مانیا شیهم به حرف ها خودش شخ را لمس نکره بود و  چیندا وقت ع

شق ینم سم عا ست ر ست خودش هم م یدان ستیچگونه  وجود  یتلنگر دان
رقم  یگرید زیچ شیسرنوشت برا نکهیماند غافل از ا یتنها م شهیندارد و او هم

 زده است...
را در کنار هم  یخوب یرضا را دوست داشت ساعت ها یعل کردیدرد م سرش

 شککانیاز ارزوها رفتندیم ادهیمترو پ سککتگاهیگذرانده بودند روزها از دانشککگاه تا ا
شتند هم شیکه پ ییایاز دن زدندیحرف م  چیاحترام قادل بود ه شیبرا شهیرو دا
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بار  کیخواست کش دار شود  یبا لحن تند با اوصحبت نکرده بود اما نموقت 
 یسع دیچپش خواب یپهلو یزد بر رو ی...غلتکردیتمامش م دیبا شهیهم یبرا

رار ق گرفتیبا الهه تماس م دیرضککا از سککرش خارج کند فردا با یکرد فکر عل
 کارها باشد .... ریگ یتا او پ گفتیاخر هفته را م

به وضککوو به گوش  انویپ یها هیکالو یصککدا سککتادیا انیدر کالس ار پشککت
ه را ب شیسککرش مرتب کرد موها یبر رو دیبر مقنعه اش کشکک یدسککت دیرسککیم

د وار یاز ظاهرش مقمئن شد چند ضربه به در زد به ارام یداخل فرستاد... وقت
شت به در ا انیشد ار شن ستادهیپ س یپا یدر بر رو یصدا دنیبود با   شترا

 شد کیزد به او نزد یگلبرگ لبخند دنیبا د دیچرخ
 _سالم

 سالم-
 میریگ یوقتتون رو نم ادی_اومدم باهاتون صحبت کنم ز

 ؟؟؟ی_عجله دار
 _نه

 ...میکنیصحبت م شهیکالس تموم م گهیساعت د میتا ن نی_خوبه... بش
 واو را دعوم به نشستن کرد دیکنار کش یرا به ارام یصندل

بر  رگیکرد انگشککتانش ه*و*س کرده بودند بار د یگذر زمان را لمس نم گلبرگ
گوشککه حال خانه اش فکر کرد  یوارید انویها بر*ق*صککند ...به پ هیکالو یرو

سال ست بعد از مرگ پدر ومادرش  شدیم یچهار  سته بود... در ش شت ان نن پ
کرد سرش را به سمت  یدر چشمانش احساس م ی...سوزش اشک را به خوب

 دیکش یقیبلند کرد نفس عم فسق
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 _گلبرگ
چشم دوخت  انیرا از سقف بلند اموزشگاه گرفت به چشمان زالل ار نگاهش

 دیشنیمرد م نیبار بود اسمش را از زبان ا نیاول
 منتظرم باش رونیب یشیم تیاذ ی_دار

 _نه خوبم
 یستیدختر خوب ...ن_پاشو 

 مقابل او گرفت دیکش رونیرا از کتش ب چییسو
 منتظرم باش نی_تو ماش

 مونمیمنتظرتون م رونی_نه...ممنون ب
 ریبگ-

 ستی_اخه درست ن
 منتظرم باش نیتو ماش ری:بگستادیبا سماجت مقابلش ا انیار

کاش گر  گلبرگ گاه َکن ظه اخر ن تا لح خارج شکککد و چار قبول کرد از در  نا به 
 ...دیدیم نیخود سنگ یرا بر رو انیشاگردان ار

شود اگر هم سوار  انیار نیسوار ماش ییهم به نظرش درست نبود به تنها هنوز
ش شدیاز او ناراحت م انیشک ار یب شدینم صله گرفت  نیچند قدم از ما فا

از  شدیاز ان بلند م یظیدردست داشت و بخار غل یبزرگ وانیکه ل یدختر جوان
شککاک کنار اموزشککگاه جلب کرد در  یمقابل او گذشککت و نظر گلبرگ را به کاف

ش یهوا نیا سبیم بیکاکادو داغ عج ریسرد  ش دیچ سوار ما  نیالزم هم نبود 
 شود ... انیار
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شد به ار یبزرگ کرم رنگ از کاف وانیدو ل با شکه  انیشاک خارج   هیتک نیبه ما
از  یکیشککد  کیضککرب گرفته بود نزد نیزم یراسککتش برو رو یداده بود و با پا

 ها را به سمتش گرفت... وانیل
ت داشته دوس دوارمیام چسبهیگرم م زیچ هیسرد  یهوا نی...گفتم تو ادیی_بفرما

 ...دیباش
 _ممنون...

 نیوقته منتظر یلی_خ
 بسنده کرد یبه نه کوتاه زدیرا دور م نیهمان طور که ماش انیار

ش سکوم شده بود طبخ معمول به دل نیما ه شبان یها یخواب یب لیکش دار 
ر یخواب چشمان گلبرگ را فرا گرفته بود نم وار وجود دارد تا س یدانست چه س 

ش شمانش م شدیم انیار نیما ش شودیخواب مهمان چ سمت   شهیسرش را به 
 ...دیکش ینامحسوس ازهیبرگردانند خم

ستان ار ینگاه ش انیبه د شتان ک شده بود  دهیانداخت انگ اش دور فرمان قفل 
امروزه دستانش ظرافت  یاز جوان ها یاریداشت برعکس بس یدستان مردانه ا

از  یکیدر  شیپ یچند دیرسککیو تو پر به نظر م ینداشکککت بلکه قو یزنانه ا
شاره د شت ا شان از انگ شت حلقه  شانمجالم خوانده بود مرداني که انگ  ست

ته بدون انداخت ...الب انیبه دستان ار یتر خیبزرگتر است جذابترند.... نگاه دق
 یگریاو اعتراف کرد تضکککاد ت تیبه جذاب شکککدیدر نظر گرفتن دسککتانش هم م

بود گلبرگ با خود  تیجذاب نیا یچشککمانش ققعاعامل اصککل یو اب شیموها
 دیااست ...ب نیمرد سنگ کی یو برا ستیچشمانش اصال هم لوس ن یافزود اب

د ان لذتبخش بو یاز ان دست چهره ها بود که کار بر رو دیکشیاز او م یپرتره ا
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رد ک یانداخت سع انیبه دستان ار یداشت... نگاه دوباره ا ادیکار ز یو جا برا
 ... خوردندیها ُسر م هیکالو یکه چگونه بر رو اوردیبه خاطر ب

ش تیهدا با ستوران نگیبه داخل پارک نیما شمان پر  یبزرگ ر به خودش امد چ
 دوخت... انیسوالش را به ار

 من واقعا گرسنمه... میخوریهم شام م میزنی_هم حرف م
 داد.... یرا به گلبرگ نم یگونه اعتراض چیه یجا انیوجمالم ار لحن

ش از شانه ار ادهیپ نیما شانه به  شد.... انتخاب ار انیشد  ستوران   انیوارد ر
شا شیبرا س دیجالب بود   یاهمراه جوانش را بر دادیم حیبود ترج گرید یاگر ک
ش نیاول ستوران   الششنهستیبلند کر هیپا یها وانیکند با ان ل یکیبار مهمان ر

 یزیالبته گلبرگ با د ردندهم بخو یزی...حتما قرار بود د یسککنت یسککفره خانه ا
 مشکل نداشت اتفاقا ه*و*س هم کرده بود ....

ستار ها یوچکتخت ک یهم بر رو مقابل ستند...گلبرگ ال ا ش شک ین اش  یم
ود ب ییبایز یبه اطراف انداخت جا یرا از پا خارج کرد چهار زانو نشست نگاه

هم در وسط قرار  یهم داشت حوض بزرگ شش ضلع یخوب یالبته فضا ساز
را  نوحرف م یب انیداشت...ار دیکه از همه تخت ها به ان د یداشت به گونه ا

 مقابل گلبرگ گرفت...
 ... میبخور یزید میومدی_مگه ن

رش داد وسککفا هیتک یرا در هم قفل کرد و به پشککت شیزد دسککتها یلبخند انیار
 داد... یزید
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 اوردیکرد به خاطر ب یشد سع دهیکش انیگلبرگ دوباره به سمت دستان ار نگاه
 ته...داش یرا لمس کرده چه حس انیبار دستان ار نیاول یکه برا

 می_قرار بود صحبت کن
جا سرو ته از ک یافکار ب نیخورد...چه مرگش شده بود ا یتکان انیار یصدا با

 ...شدیم خیبه مغزش تزر
ماهنگ هه حرف زدم ه با ال له...غروب  له ب  گهیالزمو کرده بود د یها ی_ب

 ...ستین یمشکل
ش صبح ما شب م ادیم نی_خوبه... فردا  سون فردا لو رمیکلبه دنبالتون ...من ام ا

 نمتونیبیم
 _باغ خودتونه

 هی_خانوادگ
مقابلشککون قرار گرفت هر دو سکککوم  یزید یها گچهیحامل د ینیسکک یوقت

 کردند...
حظه ل کیکه سوار شده بودند  یانداخت از زمان نیبه عقب ماش ینگاه گلبرگ

صدا شده بودند  ساکت ن ش یهم  شان تمام ما شعر خواند ست زدن و را پر  نید
 داریرفتن به مدرسه ان هارا ب یصبح بود حاال اگر برا 8بود انگار نه انگار  کرده

 هم تیدر روند و در نها رشیبودند تا از ز یهر کدام به دنبال بهانه ا کردندیم
 ...شدندیولو م یکردند هر کدام گوشه ا یلب از لب باز نم

 ییهوا نیشککر اسکمان هم با انها راه امده بود در صکبح زم*س*تان همچ خدا
ساس م یبه خوب دیخورش یگرما دیرسیبه نظر م دیبع یکم ا قرار .... بشدیاح
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 رییخورد و جهت نگاهش را تغ یتکان ششیپا یبر رو یگرفتن دسککتان کوچک
 داد...

 ...یافت یم کنهیترمز م نیسارا جان... ماش یبلند شد تیصندل ی_چرا از رو
 گلبرگ جون-

 _جانم
 ادی_عمو سام مگه نم

 زمی_چرا عز
 _پس کجاست

اماده کنه...حاال شما هم مثل  قونایورود شما ش ی_زودتر از ما رفته تا باغو برا
 سره جام نیخانم برو بش هی

ستاد جوان در دل کوچک  یتکان داد وبه جا یسر سارا شت... مهر ا خود بازگ
 ..بود . زیهمه عز یکه برا کردیمحبت م ایر یهمه بچه ها نشسته بود انقدر ب

شک یدر حال انیار شلوار م شن و  س یکه کاپ سمت انها  یطو شت به  به تن دا
 نییشککناختند و ار پله ها به پا یامد گلبرگ مشککغول بچه ها بود که سککر از پا نم

 ...._دندیپریم
 _سالم عرض شد
 سککتیخوشککحالن که اصککال حواسککشککون ن نقدریبچه ها ا دی_سککالم ...ببخشکک

 افتنیب ترسمیم
 نداشته باش بذار راحت باشن شونی_کار

 افتهیب یبراشون اتفاق ترسمی_اخه م
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 افته یبراشون نم ینرمه اتفاق نیزم روزی_نگران نباش به خاطر بارون د
 به عقب برداشت یقدم گلبرگ

هر دو به عقب برگشککتند با چهره خندان سککامان  ینیبوق ممتد ماشکک یصککدا با
 مواجه شدند...

 ...کنهیکار م یچ نجای_سامان ا
 _من بهش گفتم

 ...گذشتیخوش م شتریشک امروز با حضور سامان ب یب
س به سامان در  انیشده بودند ار میدو گروه تق گروه گلبرگ و الهه هم در  کیو 

س نیب بودند بچه ها هم گریگروه د سکه ا میدو گروه تق که  یشده بودند طبخ 
سامان به خوب سط بودند  ست گلبرگ یم یانداخته بودند گروه گلبرگ و در  دان

ست و به خاطر اندام ر بیرق یب یباز نیا ست و  زشیا سخت زشیخو ج  یبه 
 نبود وشروع یراض یاز گروه بند ادیز لیدل نیتوان او را هدف گرفت به هم یم

 خواندن کرده بود... یبه کرکر
نگذشککته بود که همه بچه ها رو زده بودند وفقط  یسککاعت از شککروع باز مین

امان خواست جلو س ینم یبه شماره افتاده بود ول شیگلبرگ وسط بود نفس ها
رق ع نشیآسککت یبا لبه  کردنیم خیاو را تشککو نیبچه ها از کنار زم اوردیکم ب

ان سککام وداش را پاک کرد وکمر راسککت کرد تا بنا گوش سککرخ شککده ب یشککانیپ
به طرف او پرتاب کرد گلبرگ چرخشکک به  یناگهان توک را در هوا چرخاند و 

و داد بچه ها اوج  غیج یکمرش داد توک با شککتاب از کنارش گذشککت صککدا
 گرفت ...
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گوشککه مانتو اش را گرفت  یشککیبه سککمت انها برگشککت به صککورم نما گلبرگ
 کرد... یمیعظت

 سامان بلند شد... ادیفر یپرتاب کرد که صدا یبه ارام انیرا ار یبعد توک
 چه دور بر داشته ... ینیبیسام ... نم گهی_اه...خوب پرم کن د

 کرد و رو به سامان گفت: یخنده بلند گلبرگ
استادم ...نهی...البته تالش شما هم قابل تحسگهید هی...باز زمی_حرص نخورعز

 اما خوب... کننیم شونیسع همه
د سرش بر لبانش نشان ینیریتمام شانه اش را باال انداخت لبخند ش یبا سرتق و

را به سمت شانه چپش خم کرد ...سامان از فرصت استفاده کرد توک را محکم 
شود و تکان سمت او پرتاب کرد تا گلبرگ متوجه  م به خود دهد توک محک یبه 

 شد نیشدم ضربه نقش زم اش بر خورد کرد از نهیبه س
بود کنارش نشست دستش را دور شانه  انیار دیکه به سمت او دو یکس نیاول

 او حلقه کرد سرش را باال اورد ...
 ؟؟؟ی_گلبرگ خوب

 یمحکم توک م یاش از ضککربه  نهیانداخت هنوز سکک ریشککرم سککرش را ز با
 سوخت اما لب به دندان گرفت

 بود یدرد ان هی_بله خوبم 
 دکتر می_بر

 _نه نه خوبم
 _گلبرگ

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 74



شک سرش شمان ا سامان که باچ سمت  سته بود چرخاند با  یرا به  ش کنار او ن
 تعجب گفت:

 باش... ی_خوبم سامان نگران نباش... اما منتظر تالف
 دونم چرا... یخواستم محکم بزنم...اصال نم ی_به خدا نم

 ی_اما زد
چرخاند که با خشککم به سککامان چشککم  انیگلبرگ سککرش را به سککمت ار نباریا

 دوخته بود...
خود نشست همه او را دوره کرده بودند  یدر جا یرا ستون کرد و ارام دستانش

 به او چشم دوخته بودند... یبا نگران
 _خوبم...

س شیواقع خوب نبود ب در سوزش  شانه اش او را کالفه  نهیتر از  سوزش  اش 
 بود...کرده 

ا را ب ینشککسککته بود و به بچه ها که حلقه زده بودند و شککعر یگوشککه ا گلبرگ
 انیبه سککمت ار یهم نگاه یو هر از گاه کردینگاه م خواندندیبلند م یصککدا

 یمرغ بودند اخم ها یتکه ها دنیکش خیانداخت که مشغول به س یوسامان م
به طور غر انیار ها گریدر هم بود و د یبیهم  نده   یخبرصککبح  یاز ان خ

 سرش را به سمت محالف چرخاند ... ینبود...با احساس حضور کس
 ی:خوبالهه
 _اره

 بازم ی_درد دار
 _نه بابا ...
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 ؟؟؟؟یناراحت انی؟؟؟از ار ی_پس چرا ساکت
 ان؟؟؟ی_ار
 دستشو دور شونه ام انداخت... نکهیا ی_برا

 خورد ... یتکان شیکالفه در جا گلبرگ
 کار رو که نکرد... نیقصد ا ی_نه بابا ...فقط نگران شده بود وگرنه از رو

 هم نگران شده بود یلیاره نگران شده بود خ-
 ه؟؟؟ی_منظورم چ

 دیبه سمت دو یچه طور یدی...اخه تو که ندیچی_ه
 _خب؟؟؟

 ...ابشیدر شتریفقط ب یچی_ه
خود بلند شد و از او فاصله  یبعد از تمام کردن جمله اش بال فاصله از جا الهه

 گرفت...
ضور ار گلبرگ صدا کند که با ح ش انیمتعجب دهان باز کرد تا او را  د ساکت 

 مقابل او گرفته بود دوخت... انیکه ار یخیونگاهش را به س
 دختر خوب گهید رشی_بگ

 _نه ممنون ...
 یونج گهیو اون شککاهکار سککامان د یکه تو کرد ی_با اون همه ورجه ورجه ا

...رنگتم  یگوشککه نشککسککت هیاروم  کنمیسککاعته دارم نگاهت م کی... یندار
 ....دهیپر

 گذاشت... شیگونه ها یدستانش را باال اورد بر رو یاراد ریغ گلبرک
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 ...یریمقدار جون بگ هی_بخور 
تنش در لحظه گرف خیدسککتش را بلند کرد به خاطر داغ بودن سکک یبه ارام گلبرگ

 برخورد کرد... انیدست سردش با دست گرم ار
 دکتر میگلبرگ...بر یخوب یسرده...مقمئن نقدری_دستام چرا ا

 کم سردمه... هی_نه خوبم 
 _برو داخل

 هواش خوبه... نجای_ ا
شنش را از تن خارج کرد و بر رو عیسر انیار گلبرگ انداخت  یشانه ها یکاپ

 سردم شد برو داخل "از او فاصله گرفت... وبا گفتن" اگه بازم
داخل دستش چشم دوخت وبه خود هشدار داد  خیبه س جیگ یلحظه ا گلبرگ

جا یب جام م نیهم انیهم بود ار یگریاو کس د یشکککک اگر  تار را ان  دادیرف
 است ... یزیناب و بدون برنامه ر انیار یمحبت ها

سب ....البته یخوب ناهار سامان را فاکتور  یاگر غر غرها بود و در ان هوا دلچ
 ان تعداد واقعا سخت بود .... یگفت کباب زدن برا یراه هم نم یب گرفتندشیم

چها نفرشککان دور اتش نشککسککته بودند هر کدام در افکار خود دسککت وپا  هر
همچنان در  یریناپذ یامد که به صککورم خسککتگ یبچه ها م یصککدا زدندیم

 بودند... یحال باز
 ....دنمیرضا اومده بود د یعل روزی_د

رضا صحبت کند خودش  یاز عل انیاصال دوست نداشت در مقابل ار گلبرگ
به سککامان  یخاطر جواب نیدانسککت چرا اما دوسککت نداشککت به هم یهم نم

 نداد...
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ستت خ  یکنم...عل یبود...من واقعا جواب رد تو رو درک نم یشاک یلی_از د
سر خوب ضا پ سش داردو یلی...تو رو هم خ هیر  شهیهم شیست داره تو هم دو

 هم داره.... ی....خانواده خوب نیباهم بود
مقابل  رضا در یبحث عل دنیکش شیسامان وپ یمالحضگ یکالفه از ب گلبرگ

 بلند شد وبه سمت بچه ها رفت... شیکرد از جا یظیاخم غل انیار
 زیچ کردیبودکه اگر دهان باز م یکرده اما انقدر اعصککبان یادب یدانسککت ب یم

 اورد ... یبه زبان نم یخوب
به ارام یزیدل انگ غروب باران  ختیپنجره م یبر رو یبود  مه را در  نوا و ه

ود نشکسکته بود و قرار ب انویبه اصکرار بچه ها پشکت پ انیخلسکه فرو برده بود ار
 انها اجرا کند... یرا برا یققعه ا

 وجود گلبرگ را پر یبیها نشککسککت حال غر هیکالو یبر رو انیدسککتان ار یوقت
بار بر خالف دفعام قبل دوسککت نداشککت انجا را ترک کند بلکه  نیکرد اما ا

 غرق شود... انویپ یدر نوا ندیدوست داشت بش
 یقیجابه جا شد نفس عم یصندل یدست بچه ها بلند شد بر رو یصدا یوقت

 ییایتا بغضککش را قورم دهد... سککرش را بلند کرد نگاهش در نگاه در دیکشکک
بلند شککد واز نگاه او  شیقفل شککد...دسککت پاچه نگاه از او گرفت از جا انیار

 ... ختیگر
رفتند بچه ها را به کلبه  یسککامان نشککسککت بود و به سککمت خانه م نیماشکک در

شارژش کرده بود از ا شمان بچه ها  شان  نکهیرسانده بودند...برق چ دل کوچک
 ییاشنا از شتریکه هر ب یانیبود...ار انیار ونیشاد شده بودش خوشحال والبته مد
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شتیشان م ه اوباز را ب شنشکاپ یکه وقت یانیار شدیپررنگ وپررنگ تر م گذ
ر کرده بود که اصال به فک یاداوریشده بود و  رهیدر چشمان گلبرگ خ گرداندیم

 یجمالم سککاده وب نیمراقب خودش باشککد هم شککتریب دیوبا سککتیخودش ن
 را به وجود اورده بود... یو البته تنها حس ملس یگلبرگ احساس یبرا شیاال

 _گلبرگ
 _بله...

 ؟؟؟ی_قهر
..._ 

عذرم م ما مخوامی_من م قدر برام عز یدون ی...ا ...دوسکککت دارم یزیچ
 یتنها باش یخوایم ی...تا ک نمیبب تویخوشبخت

الغ دختر عاقل وب هی_درست نبود اون مسئله تو جمع باز گو بشه...من به عنوان 
 انتخاب دارم حخ

 _صد در صد...
 _خوبه

به ه ما من نگرانتم گلبرگ ...تو  جازه نم یچکی_ا هت نزد ید یا  کیب
 یریگیجبهه م عیشه...سر

 ستین نقوری_ا
 یکردم به عل یوقت فکر نم چی...من هیهسککت ی_چرا هسککت...از همه فرار

 ی..عل. نیبا هم دار ادی... حرف مشترک زنییایدن هیاز  ی...تو و علیرضا نه بگ
 ...کنهیو مهم تر از همهش تو رو پرستش م هیپسر خوب
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نه مثل تو... مونهیبرادر م هیبرام مثل  یرو دوست دارمش قبول ...اما عل ی_من عل
 تر نه کم تر ... شیب

 نظرم عوض شه... دی_بهش فرصت بده شا
 ...شهیعوض نم یزی_چ

 نایونه اخ یریم ریشککبا د یبعضکک نهکیم یکه تنها زندگ یدختر هی_گلبرگ تو 
 یکنیبه همراه داره...درک م ثیهسککتش که دنبال خودش حرف و حد ییزایچ
شکل گمیم یچ سته  یناز ذات هی ی...تو خو ست که ناخوا صدا و رفتارم ه تو 

سمت خودم جلب م  نیا منگرانتم...تا حاال ه شهی...من هم یکنیمردا رو به 
ستگار بلند و کوتاه جواب کرد  کنهیفرق م ینگفتم اما عل یزیمن چ یهمه خوا

 گلبرگ... ستیخوشبختت کنه...جواب من سکوم ن تونهیم دونمیم
 به خودش اجازه نده قضاوتم کنه... یکردم کس یزندگ یطور شهی_من هم

ست..به حرفام فکر کن...به عل شهی...اما نمزمیعز دونمی_م  کرف یدهن مردم ب
 کن...قبول؟؟؟

 _باشه..
 ...رنیبگ کیجشن کوچ هیعقد سالومه هست قراره  گهی_خوبه...هفته د

 ...مبارکش باشه...ی_به سالمت
 ...ی_دوست داره تو هم باش

 من ندارن... دنیها هستن عالقه به د یلی_ممنون اما تو اون جمع خ
 ...ای_تو به خاطر سالومه ب
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خونم  مکنی...اصال با شوهرش دعوتش م نمشیبیم_به سالومه بگو بعد از عقد 
 با خانوادم رو به رو شه... دیکم کم با ایب نیاسمیتو هم با 

فرش گل قرمز گوشککه حالش  یجمع کرده بود و بر رو نهیرا در سکک شیها زانو
سرش را به پنجره تک سته بود و  ش شاره بر رو هین شت ا بخار  یداده بود و با انگ

 ... یاز هر حس یسرو ته ...ته یب ی..اشکال دیکشیم یاشکال شهیش
داخل  زیم یرو یاشککتها هم نداشککت غذا یسککر شککب دلش گرفته بود حت از

 یسککالومه را در لباس نامزد کردیم ی...سککعکردیم یاشککپزخانه به او دهان کج
از همه  شککتریشککک امروز تمام خاندان پروا شککاد بودند و ب یاش تصککور کند ب

او  دیرسیم یروز ای... ادیکش یقیجدا کرد نفس عم شهیسالومه...سرش را از ش
 رگید یزده اش جان خیکه قلب  دیرسیم یکرد ... روز یهم ان حس را تجربه م

 دیاحخ با سامان بود ب دی...شادیتپ یمنت م یب یحضور کس یگرفت وبرا یم
صت م یبه عل ضا فر شادادیر شق چیاو ه دی... که پدر ومادرش از ان  یوقت ع

 یتنها زندگ نسکککتتوا یم گرشیکرد ...تا چند سکککال د یا تجربه نمر گفتندیم
 یها یروزمرگ ریو درگ کردیازدواج م گرید یکند...سککامان هم تا چند صککباح

 ...شدیو گلبرگ از ان چه بود تنها تر م شدیم یزندگ
شکها یاش از جا یگوش یصدا با ست ا شت د شد با پ روانش را  یخود بلند 

ته کاسکک شیتا از بغض نشککسککته بر صککدا دیکشکک خیپاک کرد...چند نفس عم
صال او را ند انیشود...ار شت  یبود حتما کار مهم دهیبود...در طول هفته ا دا

 که با او تماس گرفته بود...
 _سالم...

 _سالم...مزاحم شدم...
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 ...دیی...بفرماکنمی_خواهش م
 ...یجشن دختر عموم باش دیبد موقعه مزاحم شدم با دونمی_م
سته بر گلو یکاف انیمله از جانب ارج نیهم ش  یینماخود شیبود تا تا بغض ن

 لرزان گفت: یکند...با صدا
 ...دیی_بفرما

 گفت:... یمشکوک یلحظه سکوم کرد سپس با صدا انیار
 _گلبرگ ...

 _بله...
 ... ی_خوب

 ... دیی_بله... شما بفرما
 ... یی_کجا
 بهیغر کیه شده بود ک فیضع نگونهیا ی... از کدیکش گرید یکالفه نفس گلبرگ

 ...دادیم صیرا تشخ شیبغض صدا یا
 ...دیی_من خونه ام استاد ...شما امرتون بفرما

ستمی_من م صحبت کنم اما االن که خونه ا الیل یماریدر مورد ب خوا  یباهام 
شککام  دوارمی...ام دیاماده باشکک گهیسککاعت د می...تا نمیزنیحرف م یحضککور

 ...دینخورده باش
 ...دییبفرما یجور نی_نه استاد...اگه امکانش هست هم

 _...اماده باش...
 ...میبذار یفردا قرار ستیمن اصال حالم خوب ن کنمی_خواهش م
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 ...من تو راهم... اری_گلبرگ خانم نه ن
را بکشککد  شیدوسککت داشککت تک تک موها دیدرهمش کشکک یبه موها یدسککت

ها با یاصککال چرا مو جان دیخودش را ش ها به  لت ار یمو حا  یم انیخوش 
بلند با  ی... وبا صدادیکوب نیبار به زم نیرا چند شیافتاد....مانند کودکان پاها

 خود تکرار کرد...
 خودخواه... یزورگو

انش نشست لب نهیکرد... دست به س یلب ریجلو را باز کرد سوار شد سالم ز در
 یچرخاند ...ان رو شککهیرا همچون کودکان جمع کرد سککرش را به سککمت شکک

با ان را نداشت ...هر چه منتظر ماند  ییافتخار رو را رو یگلبرگ بود که هر کس
به او  ارچرخاند طلبک انینشکد سکرش را به سکمت ار یخبر نیاز حرکت ماشک

 چشم دوخت...
شد گلبرگ تکان انیخنده ار کیشل یوقت سع یبلند  ر خود کرد د یبه خود داد 

 شده بود چون انیاز ار یخنده ا نیدد که محرک همچبگر یبه دنبال نققه ضعف
شن یبلند یصدا نیتا کنون همچ ستاد چرا  دهیرا از او ن بود...به خود لعنت فر

سرو  نهیبه ا یدر هنگام خروجش از خانه نگاه ست تا از مرتب بودن  ننداخته ا
 وضعش مقمئن شود...

 گفت: انیاخم رو به ار یچاشن با
 ن؟؟؟یخندیم یبپرسم به چ تونمی_م
از دستانش را مقابل دهانش گرفت  یکیکه از شدم خنده کبود شده بود  انیار

 گفت: شدیتر م ضیکه هر لحظه عر یبا لبخند
 طرو موشه؟؟؟ نی_ا
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 را باال داد شیاز ابروها یکی گلبرگ
 _موش؟؟؟

 خرگوشه دمیدونم شا ی_نم
 دیگیم یشم شما چ ی_خرگوش...من متوجه نم

شمان بهت زده گلبرگ افتاب گ انیار ستش را بلند کرد در مقابل چ ش رید  نیما
 ان اشاره کرد... نهیداد وبا چشم ابرو به ا نییرا پا
 نفس یا هیچند ثان یبرا دید نهیشکککده خود را در ا یگلبرگ چهره نقاشکک یوقت

غروب که دلش گرفته بود صککورتش را به  یرا فراموش کرد ...دم دما دنیکشکک
ا تا او ر دادیانجام م شهیکه مادرش هم یکرده بود ...کار یشکل خرگوش نقاش

 کیتا  کردیم اووتمام خانه را دنبال   شدیخارج کند پدرش هم گرگ م یاز کسل
فرار کند نگاه مبهوتش  نینبود تا از ماشکک شیدر پاها یلقمه چپش کند...جان

مانده بود  یهم بر صککورتش باق شی...رد اشکککها دیچرخ یم نایوار نهیا نیب
کرده بود و به همان خنده بسککنده کرد  یمردانگ انیشککده بود ...ار یدنیواقعا د

 بود هر که بود...
 ت:گف کندیخردسال صحبت م یکه انگار با کودک یمهربان یبا صدا انیار

 منتظرتم... نی_برو صورتتو بشور من تو ماش
 ... شود انیار نیسوار ماش گریکه بار اورده بود امکان نداشت د یافتضاح با
سته بود و کنار پنجره ا شدیم یربع کی ش د احمخ بود و مانن ستادهیصورتش را 

هنوز مقابل خانه  انیار نی...ماشکک دیپرده را کنار کشکک یکم ختیریها اشککک م
 زیم تاش سرش را به سم یگوش یاش بود ...انگار قصد رفتن نداشت با صدا
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 دی...با ردنثار خودش ک یلعنت انیشککماره ار دنیوسککط حال چرخاند ...با د
اش را ندارد اما با کدام  یقصد همراه گریکه برود و او د گفتیو م دادیجواب م

 رو...
 _الو

 ساعت منتظرم... می_الو ...گلبرگ کارم تموم نشد ...ن
 ...امینم ییاستاد من با شما جا دیی_شما بفرما

 اونوقت چرا؟؟؟_و 
 یا صدااما ب شمیپ قهیچند دق یدلقک افهیبکشد به خاطر ق غیداشت ج دوست

 گفت: دیرسیکه به زور به گوش م یاروم
 ...نیتو رو خدا بر امی_من نم

 کنجکاو اموزشگاه برسه... یبه گوش هنرجوها یالبته اگه دوست ندار یای_م
 ....یهمه بد جنس نیا انویار

 _استاد...
 تظرم گلبرگ..._من
 نداختین انیهم به ار ینگاه مین یسککوار شککد حت یجلو را باز کرد و به ارام در

 دی.باتوانست بکند.. ینم یفعال کار کردیم یاش را تالف یبدجنس نی...حتما ا
 بود... بیاش عج یهمراه یبرا انیاصرار ار شتریاز همه ب یامد...ول یکنار م

 ی_االن قهر
 زل زده بود وقصد کوتاه امدن نداشت... رونیبا سماجت به ب گلبرگ

 ...دمیشده د یشما رو با چهره نقاش خوامی_خب من معذرم م
 بشنود گفت: انیکه ار یلب به گونه ا ریز گلبرگ
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 ...نیبد جنس یلی_خ
 کرد ... یتک خنده بلند انیار نباریا

س ستیم دیکردم االن با ینم ی_اگه بد جن ش فکر  شیساعت پ میبه اتفاق ن ین
به نظرم هر چیکردیم یو خود خور یکردیم نه  یزی... پاک و کودکا که روو 

 کنه ارزش فکر کردن نداره... رهیخالصانتو ت یها
 کردیرا از پارک خارج م نیماشکک یکه به ارام انیسککرش را به سککمت ار گلبرگ

 چرخاند...
 نیود ...تمام حال بدش را از بدلش ب شیبر ات یمانند اب انیتک جمله ار نیهم

 به فکر او بود حس انیار نکهی...از ادیکشککیخجالت نم گریبرده بود ...انگار د
 کرده بود... دایپ انیجر شیدر رگ ها یملس
 مسخره شده بودم؟؟؟ یلی_خ

 را نداشت گفت: یگونه بحث چیه یکه جا یبا لحن انیار
صال...مادر بزرگم هم وجود دختر تو خونه نعمته اما ما تو خونه  گفتیم شهی_ا

حرف مادربزگم  نیبه ا شککتریباهام اشککنا شکککدم ب یاز وقت میدختر نداشککت
 نعمته... ی...وجود توشتو هر خونه ارسمیم

 تیشککال هدا ریاش را به ز یوحشکک یگلگون شککده موها یبا گونه ها گلبرگ
ساس م ص کردیکرد...اح  شیپ از یریگ شیپ ی...برا نوازدیرا م یقلبش نت خا

 قلبش لب باز کرد... ییرو
 ن؟؟؟ی_شما خواهر ندار
 و من از همه بزرگترم ... می_نه ما سه تا برادر

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 86



 استاد؟؟؟ نیبود رانی_چند سال خارج از ا
شتم وکنار خانوادممهشروز رانیسال از ا 9_   هشینم یدور بودم اما االن که برگ

 از خودم بپرسم ارزششو داشت...
ته بود نیکنیم یفکر نی_چرا همچ ما رف و  نیریبگ ادیرو  یعلم نی...شکک

 ...نیبرسون یمهارتتون به سقح عال
ست...اما هر وقت حال مادرم بد م چند  نیکاش ا کنمیبا خود فکر م شهی_در

 سال کنارش بودم...
 ...ارنیبه دست ب شونویسالمت دوارمی_ام

 ممنون-
 گاهیبا جا ی...اصوال کس نیخانواده هست دیحد مق نیخوبه که شما تا ا یلی_خ

 ...شهیدر خودش خالصه م شیشزندگ یشما و البته مال یاجتماع
ها  تیاز مسئول یلیخ شهینبودم به عنوان نوه بزرگ هم ینقوریوقت ا چی_من ه

شتم ... یا هیوقت گال چیرو دوش من بود منم ه گاه  هیتک شهیگرفتم هم ادیندا
 داشته باشن خودمو برسونم... اجیخانوادم باشم و هر وقت به حضورم احت

ما من ه خانواده ا چی_ا قت  پدرو  یو نداشککتم ....من بودمو  کل  به اون شکک
 مادرم...

ستا تی_روو قو سنشهیقابل   ستین یزیسخته وچ ی...نبودن پدر مادر تو هر 
 که با مرور زمان بشه باهاش کنار اومد...

افسککرده ام ...اما  گنیها بهم م یلی...خییمحکوم بودم به تنها شکککهی_من هم
 ام... یو راض کنمیم یدارم من با خاطراتشون زندگ یهم عالم یافسردگ

 سرش را متعجب به سمت گلبرگ چرخاند انیار
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سرده...ا  نایجر شهیفکر کرد...تو هم شهیکه درموردم م یزیچ نیاخر نی_اف
ش یدار س شهیکه نم یمونیم ی...مثل عقر خو  یمحفوظت کرد واز کنار هر ک

 ...یبخشیم یخوب یبه اون هم بو یشیهم رد م
دش خو یتمام برا یمنو را مقابل او گرفت ...گلبرگ هم با دسککت و دلباز امیار

 نیتنش داخل ماش یابدار همراه با سس قارچ سفارش داد ...مکالمه ب کیاست
را  انیود ...حرف زدن با ارباز شکککده ب شیحالش را خوب کرده بود...اشککتها

 گلبرگکه به  یحاتیدوسککت داشککت جمالتش ناب و دسککت نخورده بود تشککب
 مسکوم او بود... شهیقلب هم یبرا ییمحرک لرزه ها دادینسبت م

صبح چ زیم یغذاها رو یوقت ضعف رفت از  ه نخورد یزیقرار گرفت ته دلش 
سوس صورم نا مح ش یقینفس عم یبود ....به  ا مقبوع غذ یوهمراه ان بو دیک

به داخل ر با تعارف ار هیرا  تاد وفت شیبه جان غذا انیاش فرسککتاد... ز ا یاف
سب یریس سرش را باال اورد... نگاهش با نگاه خ ین شد   انندشکمش مقمئن 
 کرد ... دایپ یتالق انیار

 ...یکنینم میرژ ری_خوبه خودتو درگ
 براق شد... انیتو صورم ار گلبرگ

 ن چاقم_مگه م
 _نه

ست ار یب نه  شده بود که نیعج یبا محبت خاص خودش به گونه ا انیکم کا
 و به چنگالش چشم بدوزد... دیایب نییباعث شد گلبرگ از موضعه اش پا
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نه...اگه  ایخوردم  یزیتو طول روز چ ارمیبه خاطر نم یاز روزها حت یلی_من خ
 شکشمیچاق شدن پ رمیسوء هاضمه نگ

 یکنیافتخارم م_حتما 
 یبکندو به چشمان شاک زیم یباعث شد دل از چنگال رو انیلحن تند ار نباریا

 او چشم بدوزد..
با  هر وقت یبه فکر خودم باش نکهیا یبه جا یکه دار یکار ی_با ساعت باال

 یوقتا واقعا از ب ی...بعضککیزنیاز خواب خوراکت م یشککیکمبود زمان مواجه م
 ...شمیم یهام عصب یفکر

موضککوع مورد شککماتت قرار  نیبا خود فکر کرد چند نفراو را به خاطر ا گلبرگ
شا سامان ...الهه... کدام موجب  چیشک ه یرضاشاما ب یهم عل دیداده بودند 

صاعد م شیکه از گونه ها یحرارت نیا شده بودند ولحن ه شدیمت ه کدام ب چین
ست...زنگ ها زیعز شیبرا یصورم ترسناک  شیراب کیه ب کیخقر  ینبوده ا

 .بود.. نیتجربه گلبرگ سنگ یقلب ب یهمه محبت برا نیا شدیروشن م
شدند دانه ها یوقت شب را ز یاز رستورن خارج  سمان  ه از قبل کرد باتریبرف ا

برف  یدانه ها یبود...گلبرک سرش را به اسمان گرفت چشمانش را بست ...تر
ه از کرد ک یزه ناگهانلر ی...با وزش باد سردکردیصورتش احساس م یرا بر رو

غر غر  کردیم خارجدور نماند همانقور که پالتو اش را از تن  انیچشککمان ار
 کنان گفت:

 ...یپوش یچرا درست لباس نم-
 ...نیدیامروز همش بهم تذکر م نی_دقت کرد

 ...ییکوچولو نکهیا ی_برا
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 انداخت... شیشانه ها یتوجه به اعتراض گلبرگ بر رو یپالتو اش را ب و
 با چشمان گرد شده به خودش اشاره کرد ... گلبرگ

 سالمه... 24...من می_من کوچ
 _جدا

 _بله...
 خانوم  بزرگ ی_خوب شد گفت

 نیکنیمسخرم م نی_االن دار
 _نه

 نیکنیم سهیبا خودتون منو مقا ی...البته معلومه وقتنیکنیمسخره م نی_چرا دار
 ...گهید نهیهم
 اشاره کرد... انیار یدست به قد وباال وبا

 ...می...بریبش یاعصبان خوادی_حاال نم
 میقدم بزن یخوب ی_نه هوا

 _شما پالتو پوست تنت خانومش هوا سوز داره
 د..بکش نییدست برد تا پالتو را از شانه اش پا یبا حرکت لوس گلبرگ

 ...ادیها بهت نم یلوس باز نی_بذار باشه...درضمن ا
سامان م دونمی_م ست گهی... شو ندارم...را ستعداد ستیم یا  الیدر مورد ل نیخوا

 ..نیصحبت کن
ل با دارو ح سککتین ی_اره ...غروب با دکترش تماس گرفتم گفت مسککئله حاد

 از معالجام بره مقب... یسر هی یفردا صبح برا شهیم
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ر ...خداشک مینگران بود یلی...ما خ گمی_ممنون از لقفتون ...امشب به الهه م
 ...ستین یزیچ

 رنگ روغن شروع کنم؟؟؟ تونمیم ی_استاد من از ک
عد...عجله  یال دهیسککقح ا هیبه  تیطراح دیبا زمی_االن زوده عز برسکککه ب

 ... یکن لذم ببر ینکن...سع
 _چشم...ممنون استاد...خداحافظ

 _خداحافظ
شد  کیبه خود نزد شتریاش را ب پالتو شگاه خارج   ساعت نیاخرکرد از اموز

باال  اش ینیب یشککده بود شککالگردنش را تا باال کیکالسککش بود هوا کامال تار
 بود... یسرما خوردگ خواستیکه م یزیچ نیاخر دیکش
 بر بام مککککا یرویخوش نام مکا خوش م وسفی ی_ا

 دام ما کککککدهیبککردر یدرشککککسته جککام مکا ا یا
 دولت منصککور مکا یسور مکا ا ینککور مکا ا یا

 انگور ما شودیبنه در شور ما تا م یجوش
 قبله و معبود ما یدلبر و مقصود ما ا یا

 در عود ما نظاره کن در دود ما یزد آتش
 مکککا دام دل خمکککار مکککا ککاریمکککا ع ککاری یا

 وامکککش از کار ما بستان گککککرو دستار مککا پا
 دل یچه جا دهمیدل جان م یگل بمانده پا در
 مکککککا یوا یدل ا یوا یدل ا یآتکککککش سککودا وز
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صدا نیا یزمان کی ست م یعل ینوازش خفته در  ضا را دو شت همه را  یر دا
را داشت که رکب  ییاما اکنون حس ادم ها گذاشتیم شیبه حساب برادرانه ها

 خورده اند..ناخوداگاه اخم مهمان صورتش شد...
 دلم هوام کرده بود_اخم نکن گلبرگ 

ضا کرده ...اما عل یعل ی_منم دلم هوا ضا خودم...همون یر که نقش برادر  یر
 دل هیکرده  نویا یبرادرانه هاشکو کرده...دلم هوا ی.... دلم هوا کردیم یبرام باز

 براش درد و دل کنم... ریس
 _بد نباش گلبرگ ...نشکون منو...

 یمن چ گمیم ...همش با خودم مرحمانه ام شکست یب یلی_منم شکستم...خ
 اشتباه شد... نیکار کردم که باعث ا

...همش  میباهم دو کالم حرف بزن میتون ی...چرا نمدمیرسکک نجای_چرا ما به ا
 ...یلفظ یریدرگ
صله اش را با گلبرگ که م یعل ضا فا رار بود پر کرد مقابل او ق ستادهیدر ا انیر

 گرفت دستان گرمش را در دستان سردش گرفت
 _بهم اعتماد کن گلبرگ...

شد سپس سرش را باال اورد دهان  رهیشک زده به دستشان خ یلحظه ا گلبرگ
شت عل انیار دنیباز کرد ...اما با د ضا ا یکه پ ستان خیبود و م ستادهیر شان د

 ... دیبود حرف در دهانش ماس
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د خودش را خور یرضا تکان یاورد عل انیبه ز انیکه ار ینسبتا بلند دیببخش با
که هر لحظه  یهم با اخمان انیو دسککتان گلبرگ را رها کرد ...ار دیکنار کشکک

 از کنار گلبرگ گذشت و عقر تلخش را در مشام او جا گذاشت.. شدیم شتریب
 رضا چرخاند... یمحو شد سرش را به سمت عل دگانشیاز مقابل د انیار یوقت

 بدم...گلبرگ... حیدونم چرا...بذار برام توض ی...نم خوامی_من معذرم م
 نمتیخوام بب ینم گهیچشمام نباش ...د یجلو گهیبهم کن د یلقف هی_

 _گلبرگ
لک منو می_گلبرگ چ نداشککتم.... تو مرام و مسکک عا از تو انتظار   ی...من واق

 ...یکنیکارام تمام خاطرام دونفرمون تار م نیبا ا یرضا دار ی...علیدون
کار معلخ مان برزخ کردیم یبود هر  بل د انیار یچشکک قا پاک  دگانشیاز م

صبان یاز طرف شدینم ضا هم برا یبود عل یهم اع شده بود تا به  شیر سئله  م
ه لمس گون نیکه گلبرگ ادم ا دانستیم ینکرده بود او به خوب یکار نیحال چن

خط و  شیاکرده بود و بر دادیدرسکککت که بعد از ان دادو ب...سکککتیها نبوده ون
ش شان ک سش در گرو ان نگاه  دهین شده بود...تمام حوا سبک ن بود اما باز هم 

 بود... یارام نبود بلکه طوفان گریبود که د ییایدر
کوچکش چرخاند که با  زیم یچانه اش زد نگاهش را بر رو ریرا به ز دسککتش

سرگرم کرده بود تا امروز را  یکرده بود...خودش را با اشپز نشیانواع غذاها رنگ
...دلش  شککدیومهمانش م زدیزنگ خانه اش را م یفراموش کند ...کاش کسکک

داخل ظروف  هکودکانه اش را کرده بود ...همان ها ک یها یمهمان باز یهوا
تا مادرش مهمانش  شکدیو منتظر م گذاشکتیشککالم م یکیرنگارنگ پالسکت

 شود ...
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 لو ..._ا
 _سالم دختره...

 ...ی_سالم خوب
 یاز ما کرد یادی_ممنون ....

 ... یادمی_رو تو برم ...نه که تو همش به 
 تو  عروسک شی_من دلم همش پ

 ؟؟؟ ییدونم..حاال کجا ی_بله م
 میرونی_ب
 مگه؟؟؟ یهست ی...با ک نیرونی_ب

 ...اسمی_با 
 ن؟؟؟ی_سالم منو بهش برسون...شام خورد

 رسونه...نه یهم بهت سالم م یاسی_
 درست کردم با ساالد ذرم... ی...ماکارون نجایا نیای_ب
 دارن... یخانوم یابج نیخدا چند نفر همچ ی_ا

 ؟؟؟یایم زی_زبون نر
 عروسک... می_تو راه

 خوشمزه بود ... یلیگلبرگ جون خ ی:مرسنیاسمی
 ... زمی_نوش جان عز

 ...دیبر شکمش کش یدست سامان
 بود ... یگلبرگ عال ی_وا
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 _نوش جان...سامان حواست به شکمت هست...
 شده... ی... معضلی_اخ گفت

 _به فکر باش...
 ...تو کار بزرگتر ها دخالت نکن...فهیبده ضع ییچا هی_پاشو 
شت کنار  زیم یرا رو یچا ینیس گلبرگ سمیگذا سامان محو  ریجاگ نیا شد 

 اخبار بود ...
 ...سامانیصحبت کرد انی:سامان با استاد ار نیاسمی

 _بله...
ار مگه اخب گهیم ی...چیصحبت کرد انیبا استاد ار گمی_حواست گجاست م

 ...شش دنگ حواست اونجاست ...
 ...اره ...حرف زدم یچی_ه

وش تماما گ انینام ار دنینشان داد اما با شن ونیزیخودش را مشغول تلو گلبرگ
 شده بود...

 گفت ... ی_چ
ه متوج گهیدادم م حیسککاعت براش توضکک می_جواب سککر باال داد ...برگشککتم ن

نشدم دوباره بگو....فکرش مشغول بود کالسشم نصفه گذاشت بهانه سر دردو 
سام ...گفت ه یگفتم چ یگرفت...هر چ صبیچیشده  بود ...منم  ی...اما ع

 نشدم... چیپاپ گهید
 و گفت: سرش را به سمت گلبرگ چرخاند نیاسمی

تصککادف کرده فلج  شیچند سککال پ مییگلبرگ جون ...دختر دا هیچ یدونی_م
صال از خونه ب شویشده روح ست داده ا  یلینه خ زدیم انویقبال پ ادینم رونیاز د
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تو خونه بهش  میصککحبت کن انیبا اسککتاد ار خواسککتمیاما خب...م یحرفه ا
 ... ستنایاز ا شتریشان استاد ب دونمیقبول کنه...م یکنیاموزش بده ...فک م

 دونم ... ی_نم
 نامزد کرد... یمهرداد با ربان ی:گلبرگ خبر دارسامان

 واقعا-
 یدونست ی_نم

ستم...م یم دی_نه از کجا با ه توجه ندارم ب گرانید یکه من به زندگ یدون یدون
 خودم غرق هستم... یها یتو دل مشغول یاندازه کاف

 زرد کردن... دنیها منو د چارهیبار مچشون گرفتم...ب هی_.
 پرم کرد... دیخندیبلند م یرو به سمت سامان که با صدا یقند گلبرگ

 هستن ... یک نای:انیاسمی
سات شگاه...د دی_ا شد ا روزیاموز شون کردن قرار  شگاه بچه ها دور  نیتو اموز

 هفته همه رو مهمون کن...
 ...نیکنیما رو مهمون م ی_خب شما ک

 انداخت... نیاسمیبه  یپر مهر ینگاه سامان
گلبرگ ... میاشنا بش شتریب خوانیشه م ی_خانوم خانوما دوست ندارن فعال علن

ش م یپیخوش ت ییاقا نیکن پسر به ا حتشینص کمیتو   ا...ه رهیاز َکف 
 حلقه کرد و رو به سامان گفت: نیاسمیدستش را دور  گلبرگ

 ...یخانوم خوشکله رو از دست ند نیتا ا یودم باش_تو بهتره نگران خ
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فقط  کمی...مونهیخانوم خوشکککله مال من هسککت مال منم م نی_چه غلقا...ا
 ...ادینازش ز

 ...یباش داریخر استیدن ایتا دن دی_تو هم با
ستشو نهیا مقابل ست ستادیاموزشگاه ا یید ش یبه موها ید شده اش ک که  دیفر 

شک ریز سامان هم شیشانه ها یاش بر رو یشال بافت م شده بود   شهیرها 
فتیم ها گ ندان م ییبایفرش ز یمو ندیاش را دوچ به چهره اش شکک ک  ینیریو 

ص شدیم یخا شده بود عادم  یکیتولد  ی...به مهمانبخ شاگردانش دعوم  از 
حضور داشته باشد که  یقیدر مح دادیم حیها نداشت ترج یگونه مهمان نیا هب

موجب  شکیو پ کیبا ان داشته اما اصرار شاگردش و البته مادر ش یقبل ییاشنا
درخواسککتشککان شککده بود...با خود فکرکرد قاعدتا جشککن تولد دختر بچه  یقبول

 یمهمان یداشککته باشککد... خودش هم هوا یبد طیتواند مح ینم یسککاله ا9
ضور در جمع بچه ها روح شت حتما ح ...رژ قرمزش  کردیاش را خوب م هیدا

ش یشتریبا قدرم ب بارنیرا ا شت خط چ یچندان شیارا دیبر لبانش ک شم ندا
ش ینازک شمانش ک صر هم از ا شیارا نیبود اما هم دهیرا داخل چ به ان  نیمخت
 کرده بود... شیرو

 ... ستادیمهربان اموزشگاه ا شهیهم یمنش زیم مقابل
 ن؟؟ی_با اژانس تماس گرفت

 نداشککتن ...بارون نیکدوم ماشکک چیبا دوتا اژانس تماس گرفتم اما ه زمی_اره عز
 همه دست به دامن اژانس شدن دهیشد

قرار داشککت  یدینو یکه پشککت صککندل ینگاهش را به سککمت پنجره ا گلبرگ
هم  یانداخت و هر از چند گاه یخط م شککهیزنان بر شکک انهی...باران تازدیکشکک
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را کم داشت از رعدو برق  نیفقط هم... کردیمقلقش را روشن م یاهیس شیبرق
ر د یهمراهش بود وقت یکه از کودک ی...ترسککدیترسککیم یبه طور وحشککتناک

 کودکانه اش در یها قنتیشک یلیتمام شکب را به دل کردیم یزندگ شکگاهیاسکا
رعد هم چنگال  زدیم انیتاز نگونهیشککد ان شککب هم باران ا ینماز خانه زندان

شیرا بر پنجره م شیها ضربان قلب گلبرگ کوچک را کند  دیک شش  وبا هر غر
ندتر م نه ا کردیک بدن ب یبه گو ده دا کریپ واریجان او را کنج د یکه صککبح 

را  شیکه به چشمانش خورد چشمانش را بست ناخن ها یبرق نیبودند...با اول
شرد تا از ج ست ف ش غیبر کف د شک یریاش جلوگ یاحتمال دنیک ر کند خدا

 ....دیشنیغرشش را نم
 گلبرگ جان ؟؟؟ ی_خوب

 ...ترسمیاز رعد وبرق م کمی...خب من  نیپرده رو بکش شهی_م
 ؟؟؟یریم یی... جازمی_حتما عز

 از شاگردامه... یکی_راستش تولد 
 مین هیمن  یمنتظر بمون شککهیم رمی...دنهیهم یبرا ی_پس بگو خوشکککل کرد

 ...رمیگیدوباره تماس م گهیساعت د
 _مجبورم بمونم...

 دل باخودش گفت خداکنه رعدو برق هم تموم شه... در
سرش چرخ یدیکه نو یسالم با شت   ریسرش را به ز انیار دنیبا د دیداد به پ

سالم ز ضا اول یعل یگفت بعد از ماجرا یلب ریانداخت  شان بود  نیر برخورد
 ...کندیبا اخم به او نگاه م انیار کردیاحساس م
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 نیبریم فیتشر یی_جا
 بلند شد.. یدینو ینه را از دهانش خارج نشده بود که صدا هنوز

 نیدعوم هستن اما بارون قرارشون بهم زده...اژانس هم ماش یی_استاد پروا جا
 نداره...

 دییرسونمشون.. و رو به گلبرگ اضافه کرد ....بفرما ی_م
 ...مونمی_نه ممنون منتظر م

 ...ادیب رتونیگ نیماش دونمیم دیبارون بع نیتو ا دیی_بفرما
تمام شده بود پس بدون نازو ادا راه افتاد  یعنیرسونمت  یم گفتیم انیار یوفت
... 
شدند ار از شگاه که خارج  شد  کتریچترش را باز کرد و به گلبرگ نزد انیاموز

... 
 دور تر پارک کردم... نوی_ماش

صم انیکه لحن ار گلبرگ ستن ها لیدل دید یمیرا دوباره   شیفعل ها یجمع ب
 نسبت داد... یدیرا داخل اموزشگاه به حضور نو

به نوک چکمه گر نگاه  ردکیدوخته شکککده بود وخدا خدا م متشیق انیگلبرگ 
شود اول شن ییصدا نیرعدو برق تمام  ه کرد و خودش را ب یفیلرزش خف دیکه 

 او قرار گرفت... یمماس با بازو شیکرد که بازو کینزد انیبه ار یگونه ا
ش صورت دیکش یفیخف غیکه همه اسمان را روشن کرد ج یدوم و برق یداص با

به پالتواش چنگ انداخته بود که  یپنهان کرد ...انقدر ناگهان انیار یرا در بازو
 افتاد... نیبه زم انیچتر از دست ار
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به گوشککش  یگرید یصککدا انیارام ار یشککرشککر باران ونفس ها یجز صککدا به
 او جدا کند... یتوانست سرش را از بازو یاما از خجالت نم دیرسینم

 _گلبرگ...
..._ 

ب دختر خو میشککیم سیخ می_گلبرگ ...تموم شککد خانوم سککرتو بلند کن...دار
 ...میخوریسرما م
 یپالتو اسککتخوان یرد رژش بر رو دنیسککرش را بلند کرد با د یبه ارام گلبرگ

 اندازدیبه چشککمان او ب یانکه نگاه یاه از نهادش بلند شکککد...ب انیرنگ ار
ه بود افتاد نیزم یچتر را که واژگون بررو انیبر زبان اورد ار یخجول دیببخشکک

رگ دور گلب یاستم چیبرداشت به دست مخالفش داد ودست راستش را بدون ه
 حلقه کرد وبا او هم قدم شد هنوز متوجه پالتو اش نشده بود...

 یاز رعدو برق خبر گریبود د ینیحال بدش تسککک یبرا نیمقبوع ماشکک یگرما
 نبود اما باران هنوز هم قصد کوتاه امدن نداشت...

 _کدوم سمت برم
 ...ابونیخ نیمزاحم شدم ...بر دی_ببخش

به سککر  ابانیکه در خ یسککاعت کیشککده بود تمام  ینیسککنگ کیسککبب تراف باران
شانیبه زبان اورد نه ار ینه گلبرگ کلمه ا بردندیم ل خانه مقابرا  نی...عاقبت ما
 ...ستادیاز حرکت ا یبزرگ ییالیو

 ...شمیمزاحم شما م یلی_بازم ممنون...من خ
 _مراقب خودم باش...
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نگاه متعجبش را در سالن گرداند  دادیطور که پالتو اش را م*س*تخدم م همان
سالن  یساله نداشت هوا 9 یبه جشن تولد دختر بچه ا یشباهت چیه یمهمان

که درحال ر*ق*ص  یجوان یشده بود و چه دختر و پسرها ظیغل گاریاز دود س
از سککالن که به  ی...فقط گوشککه اشککدینم یکه پرو خال یینبودند و چه جام ها

 یلزده بودند و سهیچند بادکنک و ر شدیشکل با دو پله جدا م یصورم مثلث
سککه ربعش  نیاسککت یمشککک راهنیبه پ یاز بچه ها نبود ...نگاه یانجا هم خبر

 مرتب کرد... شیموها یهم رنگش انداخت شالش را بررووساپورم 
را مهمان  یزیشککدن خانم سککرور در ان لباس شککب دکلته اش اخم ر کینزد با

چهره اش کرد...
ی_سالم گلبرگ جان خوش اومد

_ممنون
به شال گلبرگ کرد وادامه گفت یفیاشاره ظر سرور

 زمی_راحت باش عز
احتم ...من فقط کادو پ

 کرد... ییر
 نیپا به ا یچه حساب هیکه رو دادیبه خودش م یفحش داشتیکه بر م یقدم هر

سامان خبر م یمهمان ست کاش حداقل به  شته ا  یسرش م ییاگر بال دادیگذا
 اوردند ...

ارمیدا جون بدم رفع زحمت کنم.. _ممنون ر

 _چرا عجله داری عزیزم تازه اومدی...پارمیدا با بچه ها تو 

اتاقشن...

ا پشت گلبرگ قرار داد و او را به سمت سالن راهنما دستش 
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لبانش کرد ....تا حد  دنیشالش را در دستش مشت کرد و شروع به جو گوشه
بود که کلمام را  کرد و تمام حواسش را به سرور داده یرا نگاه نم ییامکان جا

 یرا متوجه ا یجمله ا یاما گلبرگ حت کردیم فیمسککلسککل وار پشککت هم رد
 نشده بود

 برادرم معرف حضورم هست زمی_عز
 ...اوردیرا به خاطر ب شیکرد چهره مرد جوان روبه رو یرا باال اورد سع نگاهش

 ...دایپارم یی_سالم کاوه هستم ...دا
 ریبر چهره اش نشاند بدون توجه به دست دراز شده کاوه سالم ز یظیغل یاخم

بار یلب پارم یکرده بود وقت ارمیشکککازده را ز یداد...چند   مدایم دایبه دنبال 
جسککتجوگرش  یرا هم با او هم کالم شککده بود اما از نگاه ها یمحدود دفعات

 ...دیدیرا م شیفراتر از لباسها یزیامد انگار چ یخوشش نم
 اش مرتب کرد ...سرش را به سمت سرور چرخاند ... نهیس یا بر رور شالش

قدار م هیرفع زحمت کنم  نمیبب زویعز یدایپارم نی_خانوم سککرور اگه اجازه بد
 شد برادرم منتظرمه... رمید

وافکار  دیایگفته بود تا حساب کار دستشان ب ضهینبودن عر یخال یرا برا برادر
 کنند... یگانیمسمومشان را با

...تازه  یصکککدا کن...حاال چه عجله ا ی...منو کت زمی_با من راحت باش عز
 ...تازه سر شبه...یاومد

 یدسککتش را به معن دیکه م*س*تخدم گفت سککرور به عقب چرخ یخاونم با
 اش برگشت... ی" باال اورد به حالت قبل امی"االن م
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شته باش ...ازش پذ ی_کاوه جان هوا سر کن ح ییرایگلبرگ جونو دا صلش  و
 نره..

شمک در شد ته دل گلبرگ را خال یاخر هم چ شود  یحواله کاوه کرد که باعث 
... 

 .. دینیبش دیی_بفرما
 که مشرف به سن ر*ق*ص بود نشستند ... یگرد زیکاوه پشت م ییراهنما با

 دیدار ییبای_اسم ز
 _ممنون

 ...ادیبه حساب ب شمیخوبه کار ادم سرگرم یلی...خ دیدار ی_حرفه جالب
 _بله...

 _شما حالتون خوبه
 _بله...

 نی_احساس کردم معذب
 ... ری_نخ

سن ر*ق*ص چرخاند تا از نگاها گلبرگ سمت  سوز  یسرش را به  ستخوان  ا
انتظار داشککت  کردیم یکاوه فرار کند مردک با چشککمانش او را کالبد شکککاف

باز لبانش را به دندان گرفت ومشککغول  دیکشکک یقیمعذب نشککود...نفس عم
 شیدانسککت همه رژش را خورده اسککت خوب بود اهل ارا یان شککد م دنیجو

 ...گرفتیبه االن حتما سرطان م تانبود وگرنه 
 ...دیپر زیشدن سرور از پشت م کینزد با

 ...ستنیجون ن دایشد اگه پارم رمیمن واقعا د دی_ببخش
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 حرفش امد ... انیم سرور
 کن شونیی...کاوه جان راهنمازمیاتاقشه عز_تو 
 گرید یبر روو و روان خودش فرسکتاد خراب تر کرده بود اگه او را به اتاق یلعنت

 اورد ... یسرش م ییبرد اگر بال یم
شده اش را به دست گرفت پشت کاوه راه  چیا... در دل گفت جعبه کادو پ بسم

 افتاد ...
به او گفت کادو اش را داد از اتاف حارج شد  یکیرا دراغوش گرفت تبر دایپارم

 و رو به کاوه گفت: دیکش ینفس راحت
 شده... رمیواقعا د نیپالتو مو لقف کن شهی_م

 ...ستادیشد مقابلش ا کیدوقدم به او نزد کاوه
 در خدمتون... می_کجا خانوم کوچولو هست

 اقا... دی_معدب باش
 ضیازشککون ف گهید یکی...بذار یکارشککون دار ی...چ ادی_لبت داره خون م

 ببره...
کاوه نهاد وبا همه قدرم او را به عقب  نهیس یدستانش را بلند کرد بر رو گلبرگ

به سککمت سککالن  ختیریصککورتش اشککک م یهول داد همان گونه که به پهنا
 ...دیدو

 _پالتومو بده...
که نفس نفس م م*س*تخدم به گلبرگ   زدیجوان چشککمان گرد شکککده اش را 

 دوخت...
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 افتاده خانوم... ی_اتفاق
 بده... مویپالتو لعنت گمی_م
گونه گلبرگ  ادیفر یمتوجه صککدا یدر سککالن بود که کسکک یچنان ول وله ا ان
 ...شدینم

 ...کنمیشده ...االن خانوم صدا م ی... اخه چنی_اروم باش
 ...دیچشمانش کش ریدستان لرزانش را به ز دیلرزیم دیکه همانند ب گلبرگ

 _تو رو خدا پالتومو بده...
 ...می_برو کنار مر

نظاره گر دور شدن سربه  دیبه پشت چرخ عیمنحوس کاوه سر یصدا دنیباشن
 شد... میمر ریز

 ...زهیپاستور نقدریاما ا یدست نخورده هست دونستمی_م
 سر داد... یادامه خنده بلند در

 _خفه شوع*و*ض*ی...
 جونم... ی_ا

را  اطیگرفت تمام طول ح شیراه خروج را در پ دیکه اوضکککاع را بدتر د گلبرگ
سرش ن ینگاه مین یحت دیدو شت  لحقه اخر کاوه را باال پله  نداختیهم به پ

 ...دهدیدست تکان م شیبرا یقانیکه با لبخند ش دیها د
 که یدیشکککد یاما گلبرگ بدون توجه به سککرما دیبارینا جوان مردانه م باران

 به پشت سرش انداخت ینگاه یوقت دیدویبا همه توان م سوزاندیصورتش را م
 یکند پاشنه کفشش شکست درد وحشتناک یتا مقمئن شود کاوه او را دنبال نم
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ست مچ پا نیزم یبر رو یبا حالت زار دیچیپ شیدر مچ پا ش ا ر دناکشدر ین
 در دستانش فشرد...با خود تکرار کرد...

 ختم خدااااا..._اخه چقدر من بدب
ش یکم ستش را به د دیخودش را جلو ک  ستادیا واریداد و با کمک د هیتک وارید

سکون سانش را به اطراف چرخاند محله م سناک ینگاه هرا صورم تر  یبود وبه 
سیخلوم به نظر م سبتا ز یفقط نور دیر صله ن شت به چ یادیکه فا شم با او دا

 دلش روشن شد...را در  یدیام هیامد که همان هم کور سو یم
قابل  ریو درد غ گرید یامان بدنش از سککو یسککوش لرزش ب کیسککرما از  سککوز

 جانش را به لبش رسانده بود... شیتحمل پا
شا یگرید ینگاه شغول تما شانه م سرخو  یبه داخل مغازه انداخت مردجوان 

ستیبود وتخمه م ونیزیتلو ش یخواند به ارام یا یالکرس هی... اشک ود در را گ
 دردناکش را داخل فرستاد با کمک چارچوب وارد شد... یپا

 _سالم...
شک ر مرد شمان ا ضرب  دید سیخ یلباس ها زانیجوان که گلبرگ را با چ به 

 به سمت گلبرگ برداشت... یبلند شد قدم یصندل یاز رو
 افتاده؟؟؟ یکرده؟؟؟اتفاق تتونیاذ یخانوم؟؟؟کس نی_خوب

 ...رمیتماس بگ هی تونمی_م
 ...دینیبش دییته ...بفرما_الب

 _ممنون...
 را بر دارد یسامان گوش کردیرا کنار گوشش فشردخدا خدا م یگوش
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 _الو عروسک...
 _سامان...

 _الو گلبرگ ...
 _سامان من.. سامان من..

 ...ییگلبرگ ...کجا یتو چ ی_جون به لبم کرد
 ...زنمیم خی...سامان دارم ابونمی_من تو خ

ارم ...به خدا دیگیم یچ شمینکن درست حرف بزنم متوجه نم هی__گلبرگ گر
 ...کنمایسکته م

شتن منم فرار  یکی_من اومدم تولد  شه دا شاگردام ...اما.. اما...اونا برام نق از 
 ...فک کنم پام شکسته...نیکردم...خوردم زم

 ...یی_االن کجا
 اقا بهم کمک کرد... نیمغازه...ا هی_تو 

 ادرس بگو..._کدوم خبابون...
 اقا بپرسم... نی...بذار از ا ادینم ادمیدونم ... ی_نم

 ...ی_مگه خودم نرفت
 ..ادینم ادمیمنو اورد...اما االن  انیار یعنی_چرا...

 ... یریم یدار ی_من خارج از شهرم گلبرگ...لعنت بهت چرا بهم نگفت
 کار کنم ی_االن من چ

تا من خودمو برسککونم  به سکککام ... ند سکککاعت هی_بمون زنگ برنم  طول  یچ
 ...گوشه رو بده به اون صاحب مغازه ...کشهیم

 _باشه...
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شده بود که ار یربع کی هنوز شتاب در را باز کرد و خودش را به داخل  انین با 
 پرم کرد...

ا عجله بکه معلوم بود  شیو لباس ها شککونیپر یبه موها ینگاه متعجب گلبرگ
به تن داشککت و از ان  یا یخانه را ترک کرده انداخت چون گرم کن شککلوار اب

 نبود... یاش خبر یشگیاراسته هم پیت
دو قدم بلند خودش را به گلبرگ رسککاند مقابلش زانو زد نگاه ناباورش را در  با

 صورم او چرخاند...
ش ینقس راحت انیار دنیبا د گلبرگ شد و خار هیبدنش از ان انقباض اول دیک ج 

 ییایباال اورد...غرق دردر انی" او نگاهش را تا چشککمان ار یدر جواب "خوب
 یبا ققرام اشک یلب به زبان اورد که تضاد ف*ا*و*ش ریز یچشمانش بله ا

 امد داشت یاز چشمانش فرود م یگریپس از د یکیکه 
 و برسونم ...شده ؟؟؟سامان با من تماس گرفت گفت خودم ی_چ

 یرا به دندان گرفت سککع نشییانداخت لب پا ریشککرمنده سککرش را به ز گلبرگ
 کرد لرزش فکش را کنترل کند...

 دوش گلبرگ گذاشت... یاش را از تن خارج کرد بر رو یگرمکن اب انیار
 _خودتون...

 ...می_بپوشش...بلند شو بر
شت یتکان شیتوجه به درد پا بدون ستانش را به پ بند  یندلص یبه خودش داد د

شه لبش را به دندان گرفته  سته بود وگو شمانش را ب کرد همان طور که از درد چ
 بر خاست... شیاز جا
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 _گلبرگ...
 دوخت انیپر ابش را به مردمک لرزان ار چشمان

 خورده ... چیپ کنهی_ پام درد م
 گفت: ظیغل یکتفه او فرستاد با اخمان ریدستش را به ز عیسر انیار

 ...یاریکن به پام فشار ن یمن بذار... سع یتو رو ینی_سنگ
مان که از مرد جوان تشکککر م ه ها کردیطور  قدم  خارج  یبا  غازه  ارام از م

 شدند...
خارج ی_ در رفتگ بایقوزک  با دی... عد هم  ندازم ...ب ته تو گچ  4 دیجا ب هف

 باشه...
 یشده بودند تا زمان نیکه سوار ماش یدوخت از زمان انیبه ار نگاهش را گلبرگ
که  یبود و با اخمان اوردهیبه زبان ن یبودند کلمه ا دهیرسکک مارسککتانیکه به ب
به رخ م تشیجذاب گاه در دیکشککیرا  گاه خ ییاین  غیگلبرگ در سیاش را از ن

 ... کردیم
ضع شهیکه هم گلبرگ ش ینیبود...ب فیدر مقابل درد  ردنش را گ دیاش را باال ک

را دو  شیکه نوازش صککدا یاروم یبه سککمت شککانه چپش خم کرد و با صککدا
 گفت: کردیچندان م

 نیکن ینم هوشمیدرد داره...ب یلی_خ
رگ متورم گلب یکرد همان طور که پا یبود تک خنده ا یکه مرد جا افتاده ا دکتر

 لبرگ گفت:کرد و در جواب گ انیبه ار یاشاره ا کردیرا لمس م
 _نه دخترم
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 یرو هم بر یداد که کنار او قرار گرفت لبخند جذاب انینگاهش را به ار گلبرگ
ش لبخند او بود ودر دل با خود اعتراف کرد هم اخمش هم  لیهنوز در تحل دیپا

جذاب ندش  که درد تیلبخ مه وجودش پ یخاص خودش را دارد   دیچیدر ه
 تخت افتاد... یحال بر رو یب دیکش یخفه ا غیج

ستش را بر رو دکتر  قهینهاد با گفتن "خانومتو اروم کن تا چند دق انیشانه ار ید
 براش سرم بزنن "اتاق را ترک کرد... گمیم گهید

ست ار یو گرما ینیسنگ ساس م یشانیپ یرا بر رو انید د اما در کردیاش اح
که ن ته بود  نان او را در بر گرف لک یبرا ییرویانچ هم  شیها بر هم زدن پ

ستش  یکه به خاطر داشکت سکوزشک یزیچ نینداشکت...اخر بود که پشکت د
بود...اروم  دهیبه گوشش رس یداریکه در خواب و ب انیاحساس کرد و جمله ار

 فرشته من... بخواب
گچ گرفته اش به سککاعت  یشککد نگاهش را از پا نیسککوار ماشکک انیکمک ار با

ش شان م 3که  نیداخل ما شت  یسوق داد...مردان زندگ دادیصبح را ن اش انگ
 یمردان زندگ ستیرا هم در به ل انیسام ار رینام ام توانستیشمار بودند حال م

اخمو وبد  دصککبح در کنار او مانده بود هر چن 3که تا  یاش اضککافه کند مرد
ما بود وا جا نیاخالق ا قلبش گز گز  یبر رو یا یسککوختگ یبودن همچون 

 ...کردیم
 شما دردسر دارم... یبرا شهیهم_شرمنده...من 

..._ 
 ...نی_االن قهر
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 از سن من گذشته باشه.. کنمی_قهر ...فک م
 نی...ناراحتنیدی_خب پس چرا جوابمو نم

 ...یستیباشم ...چرا مواظب خودم ن دی_نبا
 _بودم...

رفته گچ گ یپا هیمواظب بودنت  جهینکن گلبرگ...نت ی...با من شککوخی_بود
 یدییکه از بس جو ییشککده...لبا یتو دماغ هیکه از فرط گر ییسککت...صککدا

 ...دهیکه تو تنت نشسته از تازه از فردا خودشو نشون م ییخون مرده شده..سرما
سع یوگلبرگ با لبخند زدیغر م انیار شت با لذم به  یکه  در پنهان کردنش دا

 توانسککت ی...نم کردیم یو با گوشککه شککالش باز دادیاو گوش م یها تیشکککا
 دهیکه پشت خط بر سر سامان کش یهمه توجه را هضم کند...داد نیا ینیریش

 دارد... یاربه پرست ازیتنها در خانه باشد ن دیبود که خودش را برساند گلبرگ نبا
از او کرد نگاهش را از  یتختش نشککسکککت تشکککر یکمک سکککامان بر رو با

 وشانه چپش ستادهیدر ا انهیکه م ییکرد به مرد اخمو یچارچوب در گرفت سع
 داده فکر نکند هیرا به ان تک

 شده... یچ نمیکن بب فی_تعر
 کنهی_پام درد م

 ...گلبرگ
سالشه...من گفتم 9تولدش دعوتم کرد ...فقط  یاز شاگردام برا یکی_خب ...

 تونه بد باشه ...اما... یساله نم 9دختر بچه  هیجشن تولد 
 _اما...
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دادم قرار  یدرصککدم احتمال نم هی ین حت...میشککناسکک ی_سککامان تو منو م
 رفتم... یوگرنه نم افتهیب یاتفاق نیهمچ

 زیبهت اعتماد دارم...جرف من چ شککتری...من از چشککمام بزمیدونم عز ی_م
 کریدرو پ یشککهر ب نیدختر تنها تو ا هیتو به عنوان  گمی....من دارم م یا گهید
 ...یمراقب باش یلیخ دیبا

دم رفتار کر یطور شهیاما هم کنمیم یساله که تنها زندگ_هستم سامان ...چند 
 ییدلم از تنها ییبه خودش اجازه نده در موردم قضککاوم کنه...چه شککبا یکسکک

ستم با خ چیاما ه رهیگیم  میدگرو پر کنم...زن ییتنها نیا یگرد ابونیوقت نخوا
صه م شگاه شکلبه خال ششهیتو اموز ستن  یها همن بچ ی...تمام دلخو کلبه ه

شکککد گفتم شکککر  یخودم نخواسککتم...هر چ یرو برا زیچ چیوقت ه چیه...
رو از دسککت دادم بازم گفتم  یزیبه دسککت اوردم گفتم شکککر هر چ یزیشهرچ

 ...ستیسوال جوابا ن نیشکر...حخ من ا
سوال جواب کنم...گلبرگ به خدا  هی_گر شم...من غلط کنم تو رو  نکن فدام 

ستم بر نم میمن نگرانتم کار  کمی مگی...بهت متهییتنها نی...درد  منم همادیاز د
 ...خورهیتر رو خواستگارام فکر کن بهت بر م یجد

 ...میرابقه زد نی_ما حرفامونو در ا
 داره... یرضا چه مشکل ی_اما من قانع نشدم...گلبرگ عل

مان من م کنمی_خواهش م قه ا یسکککا به ا یخوام بخوابم عال حث  نیهم  ب
و ر یعل یپا شهیم یدونم چرا هر چ یو قبال دادم نمندارم من جوابم یشیفرسا

 ... یکشیوسط م
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چشککمانش را بسککت عمال اتمام  دیچانه اش باال کشکک ریپتو اش را تا ز گلبرگ
سامان را درک نم نیبحث را اعالم کرد واقعا ا صرار  صب کردیهمه ا  ی...پوف ع

 از ترک کردن اتاق بود... یحاک شدیکه دور م ییسامان و قدم ها
تاث گلبرگ با  بردیفرو م یخبر یتختش او را در عالم ب یمسکککن گرم رامیکه 

سا ساس  صورم نوار بار یا هیاح شمانش را به  از هم باز کرد به چهره  یکیچ
 بود نگاه کرد ستادهیسرش ا یکه باال انیخسته ار

 یندار اجیاحت یزی_چ
 _نه

 ... میرونی_ما ب
عالم ب هنوز ت یخبر یکامال در  ته منفرو نرف که اروم بخواب فرشکک که  یه بود 

 اورد گوشش را پر کرد... انیبه ز انیار
صدا با شش م ییسرو  شپزخانه به گو سیکه از ا دل از تخت گرم و نرمش  دیر

 کنان از اتاق خارج شد... یل   یل   واریکند با کمک د
 یکنیکار م یچ نجای_تو ا
 یتو چرا پاشد ی....وامیگلبرگ ترسوند یری_نم

 به تو خبر داد ی_خوبم ... ک
بله خانوم  دمی...اومدم دستیاومد دنبالم گفت حالت خوب ن انیصبح ار7_

 سر خودشون اوردن... ییبال هیباز 
 _خودش کجاست...

 دلم براش سوخت... دیباریاز سرو روش م ی_رفت ....خستگ
 _سامانم رفت...
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 اتاق خوابه... یکی_نه تو اون 
 اپن دوخت یرو یها سهینگاه متعجبش را به ک گلبرگ

 هیچ نای_ا
دسککتورن دادن براتون سککوک بار بذارم به شککما هم اجازه ندم از  دنی_اقا خر

 ه؟؟؟ی...گلبرگ شجون من خبرنیایب نییتختتون پا
 _نه...

 یگی_اره تو راست م
 کج کرد. یینثار الهه کرد راهش را به سمت دستشو ییگمشو

 کیکاناپه محبوبش انداخت هنوز بعد از گذشککت  یخسککته اش را بر رو تن
سککخت بود ... نگاهش را در حال کوچک خانه اش  شیبرا ییهفته جابه جا

به خود  یمسکککوتش رنگ شککلوغ شککهیامد خانه هم یم شیچرخاند... کم پ
که در حال  دیرسککیاز اشککپزخانه به گوشککش م نیاسککمیالهه و  ی...صککداردیبگ

وسامان هم به  انیخود بودند...ار یردوبدل کردن اطالعام اشپز تدارک شام و
 پرداختند ... یم دیاموزشگاه جد سیبر تاس یبحث ناتمام خود مبن

 :گلبرگ جوننیاسمی
 زمی_جانم عز

 گجاست.. امی_سوک خور
 امی_االن م

 ...دارمی_نه نه تو بگو من خودم بر م
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همه زحمتا با  ادیکه از دسککتم بر نم ینشککسککتم...کار نقدری_خسککته شککدم ا
 شماست

که  دیبه دست گوشه راهرو د یرا گوش انیکه ار شدیدرگاه اشپزخانه خارج م از
شت خقش م سش را ققع کرد  ی...وقتدادیادرس خانه اش را به مخاطب پ تما

 شد... کیفرستاد با اخم به گلبرگ نزد بشیاش را به داخل ج یگوش
 ارمیشککار ببه پام ف دیکرد نبا دی...دکتر به من تاکییتونم بپرسککم چرا سککرپا ی_م

 ...گهید
 یاستاد ...من که همش تو خونه ام ...اموزشگاهم که نم گهید نیری_سخت نگ
 برم اموزشگاه...سامان قول داده منو ببره... گهیاز هفته د خوامیرم...تازه م
 ...یتا گچو باز کن یمونیخود کرده...شما تو خونه م ی_سامان ب
 _استاااااد

 یدست بردار یخوا ی_تو نم
 ی_از چ

 _از استاد گفتنام
 دوخت انیچشمان گشاد شده اش را به ار گلبرگ

 بگم ی_خب چ
 سام ... ری_من اسم دارم دختر خوب ...ام

انداخت اب دهانش را به زحمت قورم داد مشککغول  ریسککرش را به ز گلبرگ
ونه گ یدانست چرا گر گرفته است داغ یناخنش شد... نم کندن پوست گوشه

ث از همه باع شتریب نیان نداشت وا یبرا یحیاما توج کردیرا احساس م شیها
 نیهمچ یکه برا گرفتیافسککار دلش را به دسککت م دیبا شککدیاش م یشککرمندگ
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به  انیکه ار ی...با ضککربه ا فتدیبه تاخت و تاز ن نگونهیا یو پا افتاده ا شیپ زیچ
 را باال اورد جشیپشت دستش زد نگاه گ

 نَکنش... کنهی...چرک میبزن بیبه خودم اس یدار ی_دختر تو چه عالقه ا
ش صدا انیبر لبان ار یگلبرگ لبخند جیگ دیببخ شدن   یگوش یاورد که با بلند 

 اش محو شد...
صفهان... اومده  شب پرواز داره ا زم مدارک کارخونه رو ا یسر هی_برادرمه...ام

 ...رهیبگ
 داخل... نی_دعوتشون کن

 _نه ممنون
باال  رنایب فیتشککر نی...بگ کننی...بچه ها دارن سککفره پهن م نی_تعارف نکن
 ...میدور هم باش

 گذره...ب یشنهادیپ نیپارسا از همچ ریام دونمیم دی_بذار بهش بگم...البته بع
سا کپ ریام صل ار یپار شمان در انیبرابر ا  ییایبود با همان لبخندها...البته چ
شت اما خاک انیار شمانش چ یرا ندا سته بود...کم تشیاز جذاب یزیچ  ینکا

...خنده رو و خوش صککحبت دیرسککیبه نظر م انیقد کوتاه تر و توپر تر از ار
 ییا جات گذاشتنیم انیبود...َپر به َپر سامان داده بود و تمام مدم سر به سر ار

صدا شمزه اا یکه  شام خو ست  یو را بلند کرده بودند...بعد خوردن  که هنر د
سمیالهه و  ه گلبرگ خان یعوض کردن حال و هوا یالهه برا شنهادیبود به پ نیا

 را ترک کردند...
 م؟؟؟ی_خب کجا بر
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 گفت یداد در جواب سامان با لحن کودکانه ا هیتک نیبه ماش گلبرگ
 ...میبخور یبستن می...بری_بستن
 هوا... نی_تو ا
 هیاره عال ی:واالهه
 خواهش ... ی...سامانچسبهیم یلی_خ

 کردیم تیهدا نشیشککد همان طور که او را به سککمت ماشکک کیبه او نزد انیار
 محکم مخالفت خود را اعالم کرد یلیخ

 میریگیم ی...اصال راشهیکالم که نم کی_خب 
که  یبلند یبه گلبرگ انداخت و در جواب او با صککدا یزیام دینگاه تحد انیار

 به همگان برسد گفت
تو دارم...حاال هم سوار شو... نیند لیخود مجمع تشک ی_ب  من حخ و 

 یمن عوض شکککه منم ه*و*س بسککتن یخوام...مگه قرار نبود حالو هوا ی_نم
 کردم... یاسکوپ

فه م لت خوب شکککده... هنوز سککر حا تازه  خودم  ی...بهتر شکککد یکنی_تو 
متیم نه سککنت یچا هی میریدختر خوب ...االن م نی...افربر مقمئنم  یخو

 ادیخوشت م
 در عقب را باز کرد یبه ارام انیمحبت خفته در کالم ار ریتحت تاث گلبرگ

 نی_جلو بش
 من پشت راحتم.. ننیشیپارسا جلو م ری_نه ممنون اقا ام
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را  نیدر کالمش مشککهود بود همان طور که ماشکک یکه به خوب یبا حرصکک انیار
س ریز زدیدور م ستادم بعد برادرم از راه نر  ریشده ام دهیلب زمزمه کرد ...من ا

 پارسا...
سن به 30دکتر با  یلبخندش را جمع کند جناب اقا کردیم یسع گلبرگ سال 

که حتما او را به اسککم بخواند...چند  گرفتیو بهانه م کردیم یبرادرش حسککود
ما برادر  ریسکککام شام ریلب مزه مزه کرد...ام ریسکککام را ز ریبار ام پارسکککا حت

شان هم با ام سم ها ی...از کودکشدیشروع م ریکوچک که با  یشدوبخ یاز ا
شش م شدیشروع م ریام سم  کردیسام ازدواج م ریامد...اگر با ام یخو حتما ا

شان را ام سر شتیم یعل ریپ شخ ا گذا سم بود  نیچون هم خودش عا هم به ا
 بود... کیسام نزد ریاسم ام

 _کمکتون کنم
که  یپارسا شک زده به عقب برگشت...شرمزده از افکار ریام یصدا دنیشن با

به ز یدر ذهنش م ند سککرش را  با خود فکر کرد چگونه ا ریپرورا نداخت   نیا
سکککام...واقعا خنده دار بود  ریکرده...ازدواج با ام دایافکار به ذهنش رسککوخ پ

تا کجا ها که پ نه اش  با  نایار رینرفته بود...همش تقصکک شی....افکار دخترا
 گاهش گلبرگ را نا خواسته مجذوب خود کرده بود... یگاه و ب یمحبت ها

 _حالتون خوبه
 _بله بله..

 دیی_پس بفرما
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 یرالبرگ برا داشککت...گ نیسککنگ کیدر ان تراف یبود ارزش معقل ییاییز یجا
لهه کنار ا گرفتیو از او فاصککله م کردیم غیدر انیخودش نگاهش را از ار هیتنب

شان م صحبت با اون سرگرم  سته بود وتمام مدم خودش را  ش  یراب دیبا دادین
 ینه کم وددوسککت ب کی شیفقط برا انیار گرفتیرا درنظر م ییخودش مرزها

 کمتر... ینه کم شتریب
رفتن به فرودگاه از انها جداشد...گلبرگ  یپارسا برا ریعزم خروج کردن ام یوقت

 داد هیتک شیکرد به عصا کینزد انیلنگان لنگان خودش را به ار
شب خ شما نم گهیبود...من د یخوب یلی_ممنون...  سامان منو  شمیمزاحم 

 ...رسونهیم
 هم نباشه... ی...حرفیگردیبامنم بر م ی_با من اومد

ماشکک با گاه نیتوقف  به ار رونیش را از بگلبرگ ن خت...وقت انیگرفت   یدو
 سوالش را به زبان اورد.. دیاز او نشن یحیتوض

 ن؟؟؟یستادی_چرا وا
خارج شککد و او را بهت زده  نیبه گلبرگ دهد از ماشکک یجواب نکهیبدون ا انیار

 بود... دنیند یادبانه ا یکرد تا به اکنون از او رفتار ب
شاک انیار یوقت شد گلبرگ نگاه  شانه گرفت اما با  یسوار  سمت او ن اش را به 

 که در دستان او بود متعجب شد یزیچ دنید
 هیچ نی_ا

 و...ت دونمی...اما گلبرگ اگه حالت بد بشه من میشما بستن شی_طبخ فرما
 زدم ... ی_مگه من حرف

 ی_حرف نه ...اما قهر بود
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 _من که قهر نبودم
 ...یزد یحرف نم یکرد ینمنگام  نیهم ی_برا

 خود کرده بود شیپ انیکه ار یریگ جهیمتعجب از نت گلبرگ
 نیهست یاعصبان نقدری_حاال چرا ا

 لب غر زد... ریز اوردیرا به حرکت در م نیهمانقور که ماش دیکش یپوف انیار
 یکلبه سر یبه بچه ها خواستیکال سامان از خانه خارج شد دلش م سیم با

شا سل دیبزند تا  شود. ..د یاز ک صا هم عادم کرده بود راحت  گریخارج  به ع
 را باز کرد با کمک سامان سوار شد... نیدر ماش رفتیتر راه م
 _سالم

 کی_عل
 شده... ی_چ
 اوامر خانومو انجام بدم دیندارم با یببنم من کارو زندگ خوامی_م

 فتهی_وظ
 _رو تو برم...
 شده یچ نمی_حاال بگو بب

 یچی_ه
 پس مقاومت بذار کنار یگیسامان تو که اخر بهم م الیخ ی_ب

 باال انداخت ستین یزیچ یزد سرش را به معن یبند میلبخند ن سامان
 خوبه یاسی یکنینگرانم م ی_سامان دار

 _اره بابا تو چرا...
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 ...هیچ یحال و روزم برا نیمن تو رو نشناسم ...ا کنمی_سامان خواهش م
 مشیحالش بد شککده بود برد شککبیگلبرگ ارسککالن خان د سککتین یزی_چ

 بودم ششیمن تا صبح پ مارستانیب
 _االن حالش چقوره

شده رو  یجراح دیبا نکهیمثل ا ستی_بد ن سدود  شه رگ م شته با قلب باز دا
 ...ادهیز سکشیکنن اما چون سنش باالست ر ضیتعو

 وقت منو دوست نداشت... چی_ارسالن خان ه
خدا برا سکککتین ینقوری_ا به  بار ازم  مونیکارش پشکک یگلبرگ... ند  بود چ

 یرفبهت ح گهیدونستم د یاما چون واکنش تو رو م ششیخواست تو رو ببرم پ
 اوردم... یبهانه م یجور هی یزدم هر دفع ینم

سمت ب یپوزخند گلبرگ سرش رو به  ش رونیزد  شو به  سرد  شهیچرخوند گون
ش سالن خان مگه قلب هیتک نیما  هم دارد که رگش یداد...با خودش فکر کرد ار

 نیمسککدود شککود...چگونه امکان داشککت پدرش با اون قلب مهربونش پسککره ا
 ربام انسان نما باشد...

 بسه گهی_د
 _گلبرگ جون بازم بخون

 ...خونمینفس برام نمونده دوساعته دارم براتون کتاب م گهیبابا د ی_ا
هه  یصکککدا با مدن ارال نان از  دادیم انیکه خبر از او ها ورجه ورجه ک چه  ب

شدند...ار شانیجا شدند منتظر ورود او  سا که باکس  ریهمراه ام انیبلند  پار
به بچه ها داد  ییبزرگ شکککالم در دسککتش بود وارد شککد و سککالم بلند باال
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ضور ام شت ری...گلبرگ متعجب از ح سا با کمک پ  شیاش از جا یصندل یپار
 انها داد ... یبه هر دو یوبا سر سالم بلند شد

رش کرد و نگاه جستجوگ کیبلند خودش را به گلبرگ نزد یپارسا با قدم ها ریام
 را باال فرستاد شیابرو یتا کیرا به او دوخت گلبرگ متعحب از نگاه او 

 دمیند ییمن شما رو جا دییاشنا یلیخانوم شما برام خ دی_ببخش
 کنم ی_فکر نم

 برام اشناست یلیگچ پاتون خ ی_ول
 دیکوب یکتاب لوله شده در دستش را به بازو گلبرگ

 یکنیکار م یچ نجای_ا
 مشوننیبب امیکرد منم ه*و*س کردم ب فیجوجه ها تعر نیسام از ا ری_بس که ام

 ی_خوشحالمون کرد
شرب بود پا به پا ریرا گذرانده بودند ام یخوب شب سا واقعا خوش م بچه  یپار

اخر شککب هم  زدیانها لبخند م یها قنتیکرده بود در جواب تمام شکک یبازها 
لو شککده بودند  یکرده بود که هر کدام گوشککه ا فیجک تعر شککانیانقدر برا و 

واله الهه ره اش را حینگاه خ یبار مچش را گرفته بود وقت نی....البته گلبرگ چند
شککدن خودش را در اشککپزخانه پنهان  دی...الهه هم هر بار با سککرخ سککفکردیم
سا تذکر م ریبه ام یقبل وقوع هر اتفاق دی...گلبرگ باکردیم الهه  طیراش دادیپار

که  یواقعا خاص بود او با وجود پدر مادر در پرورشککگاه بزرگ شککده بود مادر
ه بعد از ک یاز الهه نگرفته بود پدر یخبر گریرفته بود و د رانیبعد از طالق از ا

 الهه را نخواسته بود... گریدومش دازدواج 
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 _گلبرگ
 _بله

 کنمیساعت دارم صدام م کیدختر  یی_کجا
 دوخت انیبه ار نهییسرش را بلند کرد نگاهش را از ا گلبرگ

 متوجه نشدم دی_ببخش
 هستن مارستانیب نکهی...سامان بهم گفت مثل ا ی_نگران پدربزرگت

شن گلبرگ ست داده بود با لحننام پدر بزرگ حس ان دنیکه از  که  یزجار به او د
 بود گفت دیاز او بع

 ستی_اون پدربزرگ من ن
 رونیبه زبان اورد نگاهش را به ب یفیضککع دیببخشکک انیار رهیاز نگاه خ کالفه

کامال ب خت لحن کالمش  گاه ام یدو بل ن قا نه بود ان هم در م با  ریاد
هر چه زودتر به خانه  کردیبه خودش داد ...خدا خدا م یلب ریپارسککا...فحش ز

رشب س زانقدر که چشمش باز نشود ا خواستیم هیگر ریدل س هیبرسد...دلش 
خت س یتمام تالشش را به کار گرفته بود تا ذهنش به سمت مرد مخوف روزها

ش یزندگ شود اما انگار هم دهیاش ک  یمانند تلنگر انیتک جمله ناقابل ار نین
 کردیم یسع شهیطلبکار نبود هم یز زندگوقت ا چیرو کرده بود ...ه رویاو را ز
دارد  کردن یفرصت زندگ ار... اعتقاد داشت مگر چند بستدیخودش با یرو پا

 یبگذرد.....پرونده ارسککالن خان برا شیکه ان هم در حسککرم نداشککته ها
ه به را یگریاشککوب د دادیبه او اجازه م دیاش بسککته شککد نبا یدر زندگ شککهیهم

شد به  ادهیپ نیرا دنبال کرد که از ماش انیبا نگاهش ار نی..با توقف ماشاندازدیب
 قدم شد... شیاو پ بهکمک  یبرا دیسمت در عقب چرخ
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ارسککا پ ریاز ام یکوتاه یخدافافظ شککشیپ خیشککرمزد از برخورد چند دق گلبرگ
اه نگ یدلخور ستادیا انیمقابل ار شیخارج شد با کمک عصاها نیکرد از ماش

حافظکامال مشککهود بود ت انیار خدا به  ها  نده کردو از گلبرگ رو  ین بسکک
 دهان باز انیار شیاال یب هیگرفت...گلبرگ ترسککان ازش از دسککت دادن دوسککت

 کرد...
 سام ری_ام

 به عقب برگشت یاسمش از زبان گلبرگ با مکث دنیشک زده از شن انیار
عذرم م بد بود ول دونمی...م خوامی_من...من م خدا ب یلحنم  منظور  یبه 

 بودم...من ...چه طور بگم
 ناراحتم که باعث یزیگلبرگ... من از چ ستمیمن از تو ناراحت ن ستی_مهم ن

ه ازش ک یزی...چ کنهیتو دور م یکه لبخندو از لبا یزیچ شهینگاه خسته م نیا
ته اصککرار یب مان یخبرم الب تا ز ندارم  به دونسککتنش  که خودم  یهم 

 یتو بخوا یم تا زمانکنارت شهی...گلبرگ من همیبخوا
 دونمی_م

 ...یخوری_خوبه...حاال هم برو تو سرما م
ساختمان راه افتاد نم گلبرگ سمت  صا زنان به  شن یع ست چرا بعد از   دنیدان

شده بود از ا هیبه گر یشتریب لیم انیار یحرف ها شت...لوس   عادم ها نیدا
صور در شت...با ت  شیو مهر خفته در نگاهش به قدم ها انیارام نگاه ار یایندا

 ...داختیهم به پشت سرش ن ینگاه مین یحت دیبخش یشتریسرعت ب
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ش یب سر ک شالش را از  صله   یتختش انداخت...بر رو یخودش را رو دیحو
شت ها دیشکم خواب شش فرو برد م گره کرده اش دو  یصورتش را داخل بال

ارام شود... دوست داشت  یتا کم دیخفه کش غیج نیطرف سرش قرار داد چند
کرد اما به احترام پدرش فقط  یبلد بود را نثار ارسککالن خان م راهیهر چه بدو ب

با خود فکر کرد اگر مرد رخورده  ندگ یسکککوم کرد ...سککَ اش بود  یدر ز
بالش سککردش...با  یبغضککش را در اغوش گرم او خفه کند نه بر رو توانسککتیم

 نیوحشککت زده چشککمانش را باز کرد سککرش را به طرف انیپهن ار نهیتصککور سکک
م قد که ییبر داشککته بود به چه ناکجا ابادها یتکان داد ذهنش سککر  ناسککازگار

 مردها چشم نداشت... اینبود به دن گوشیباز نگونهی...قبال ها اگذاشتینم
ح صب یتوانست چشمانش را بازکند دم دما یاما نم دیشنیزنگ در را م یصدا

به خواب داشت...خسته از شخص سمج  یبیعج لیفته بود هنوز مبه خواب ر
خودش را از تخت کند با چشککمان بسککته از اتاق خارج  یپشککت در به سککخت

 شد...
به عقب  یقدم دیکشککیم دکیکه نام عمه را  یمتعجب از حضککور زن گلبرگ

سال پشت در خانه اش نبود  4زن بعد  نیحضور ا یبرا یحیتوج چیبرداشت ه
 ز ارسالن خان ...ا ریبه غ

 گلبرگ جان یکنی_دعوتم نم
 دیی....بفرمادی_ببخش

 ییعمه جان چرا سرپا نی_بش
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را به پشککت گوشککش  شیموها دیبر مانتو چروک شککده اش کشکک یدسککت گلبرگ
مبل تک نفره گوشکککه حال جا  یفرسککتاد بدون توجه به ظاهر نامرتبش بر رو

 منتظره بود ریگرفت حضور دختر کوچک ارسالن خان در خانه اش غ
 یتو اموزشگاش مشغول گفتیگلبرگ جان؟؟؟سامان م یکنی_چه کار م
 کنمیم سیتدر ی_بله نقاش
پس  یچند سال پول نی...جداقل تو ایذاشتیوقت م یرشته بهتر هی ی_کاش برا

 ...یخونه بکش نیبه سروگوشه ا یدست هی یتونستی...میکردیانداز م
 کردیم نیمنو تحس شهینتخاب کردم ...بابا همرشته رو ا نیبابا ا خی_من به تشو

 تابلوهام با کنمیکار م یو حرفه ا سککتمین ینقاش دمه دسککت هی...در ضککمن من 
 ...رسهیبه فروش م ییباال متیق

س شهیهم زمنی_بله برادر عز سا س نیچوب هم کردیبر خورد م یاح سا  یاح
 ب*غ*ل گرفتن بچه خودش به گور برد یبودنش خورد ارزو

عا نم گلبرگ ندان از ازار و اذ نیدانسکککت ا یواق چه سککود تیخا  یکردن او 
 با خنجر یکسکک کردی...انگشککتان لرزانش را در هم گره کرد احسککاس مبرندیم

هد اما به او د ی... چند بار دهان باز کرد تا جواب سخت کندیقلبش را تکه پاره م
صرف م یاداوریهر بار با  شمان مهربان پدرش من شعاقبت با ب شدیچ  یدیبخ

ه برداشت دوبار یا وهیاش را روشن کرد ظرف م یبرق یوارد اشپزخانه شد کتر
 به حال بازگشت
 _زحمت نکش

 دیی...بفرماکنمی_خواهش م
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ت رس  تسیکه اوضاع قلب ارسالن خان رو به راه ن دهی_ممنون...حتما به گوش 
خودم  اورد گفتم یچند بار به سامان سپردم اما هر بار بهانه ا نتتیبب خوادی...م

 میباهام صحبت کنم...اماده شو بر امیب
داره وجود ن یلیپس دل دوننیم بهیغر هیمنو  شککونی...اامیمن نم یول دی_ببخشکک

 امیمن همراه شما ب
هسککتش که به گردن تو  یرو بذار کنار دختر جون....اون پدر مرد ی_لج باز
 داشته... یحخ پدر

بت م یمرد نی_ ا ما ازش صککح به  نیکنیکه شکک مادر  پدر و بد از مرگ  منو 
شما ناتن صقالو  ختر د هیهم فکر نکرد  یلحظه ا یکرد برا رونیاز خونش ب یا

 یراب یاموراتشککو بگذرونه ...حت دیچقور با کریدرو پ یشککهر ب نیجوون تو ا
شکککه ب یکه چ نهیمنو بب خوادیاحترام به روو پسککرش منو قبول نکرد ...حاال م

واگذار کردم به خدا ...البته گله  شکونیما ...من فقط ا نیوجود نداره ب ی...حرف
 زمیبهم عشککخ و محبت دادن که لبر نقدریندارم پدرو مادرم عاشککقم بودن ا یا

 هم به شما وخانوادتون ندارم... یچشم داشت چی...ه
..ما . میبه تو ندار یتعهد چیدختر خانوم ما هم ه یبا ما ندار ینسککبت چی_تو ه

عد از مرگ برادرم دل میسککتیتو ن یمیتیمسککئول  نداشکککت تو رو  یلیب وجود 
 ...میریبپذ

 ...رونیب نی_از خونه من بر
 ینشون داد شتوی_خوب رگ و ر

 رونی_از خونه من برو ب
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صدام برا از  شتریتوقع ب ستیسرم ن یپدر مادر باال یمن باال نبر ...وقت ی_
 داشت... شهینم نیا

ستیکه از او م دیشنیسامان را م یالتماس ها یصدا در را باز کند حتما  خوا
هراسان خودش را به خانه  نگونهیبود که ا دهیعمه اش به گوشش رس ییهنر نما

 همان مبل تک نفره گوشه یتنش بود وبر رو شبیاورسانده بود ...هنوز مانتو د
 حال نشسته بود...

 _گلبرگ جان درو باز کن
..._ 

 رو باز کن... یدر لعنت نی_گلبرگ ا
..._ 

 زیبگو ...بذار من صداتو بشنوم...عز یزیچ هی_باشه باشه...درو باز نکن فقط 
 ...گلبرگ خانم ... نمیتر

 _سامان
 می..درو باز کن باهم حرف بزنی_جان سامان...دختر تو که منو ُکشت

 نمشیخوام بب یمن نم ی...ولنهیمنو بب خوادیارسالن خان م گهی_م
 درو باز کن نی_باشه خانم تو ا

 ...میتی گهیکس وکار...بهم م یب گهی_به من م
 _لعنت به همشون...

 _سردم سامان
 ومم...خان ایباز کم...ب یدر لعنت نیا ای...بشکنمایدرو م نی_گلبرگ به خدا ا
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 سامان... ادیبخوابم...خوابم م خوامی_م
ور ن یها غهیچشککمانش گذاشککت ت یدسککت راسککتش را بلند کرد بر رو سککاعد

س کردیم تشیاذ ضور ک ساس ح شمانش را باز کرد نگاهش را داخل  یبا اح چ
به خواب  یرنگ و رو رفته ا یصندل یسامان که بر رو یاتاق چرخاند و به رو

 ..نبود . یاست کار سخت مارستانیدر ب نکهیرفته بود ثابت ماند حدس ا
ا  ب ا   یدارشدی_ا 

 کنمیکار م یچ نجای_من ا
صب روزی_د شار ع شده بود...گلبرگ من اخر  هوشیب یظهر اوردمت به خاطر ف

 ذارمیم ابونیاز دست تو سر به کوه ب
 تو دردسر دارم یبرا شهی_من هم

فهیق نیخود...ا ی_ب به خودم نگ ا صکککرف نظر  هتیمن از تنب ریهم 
باز نمکنمینم بذار برم پ ی...دختره پروو دروشرو من  نه... به  شیک دکترم ش

 یزیسککام چ ریتو و ام نیگلبرگ ب ی...راسککتکنمیم یدگیبعدا رسککحسککاب تو 
 هست؟؟؟

 _نه...چقور؟؟؟
 ...میزنی_بعدا در موردش حرف م

ست ش یشانیبه عرق پ ید شت تا تخت گذ یگچ گرفته اش را برو یپا دیاش ک ا
به سککامان  ی... نگاهدیکشککیم ینفس راحت شککدیاخر هفته از دسککتش راحت م
...سامان همه داشته اش دیرسیساکت به نظر م یانداخت که به صورم مرموز

 بود...
 زندگ... هی_ممنونم سامان ...من اگه نبودم تو 
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 ...یخوری_قهوه م
 _نه...

 رسونهیزنگ زدم گفت خودشو م یاسیبه  یکن استراحت کن ی_سع
 یشد اسی_چرا مزاحم 

 نزدم...گلبرگ یمن حرف ادی_خودش خواست ب
 _بله

 برو استراحت کن یچی_ه
 دوش نیاسککمیبه مانتو طلسککم شککده اش کرد بهتر بود تا قبل از امدن  ینگاه

که  دیرسککیسککامان از اشککپزخانه به گوشککش م یگرفت...صککدا یم یمختصککر
 مشغول درست کردن قهوه اش بود...لنگان لنگاه خودش را به او رساند

 ی_چرا پاشد
تا  یدیبهم م لکسیچندتا نا یکنار نتیوم...سککامان از ان کاببرم حم خوامی_م

 گچ پامو ببندم اب نخوره بهش ...
 کمکت کنه ادیب یاسی_بمون 

نه...برو تو اون اتاق اسککتراحت  یدیاصککال نخواب شککبی...دتونمی_نه خودم م
 کن...

 یکنیاب نمون ضعف م ریز ادی_باشه...ز
 یبه من بگ یخوایم یزی_سامان چ

اشم که ب ینفر نیدوست دارم من اول یگرفت ندمیا یبرا یمی_گلبرگ هر تصم
 رهیگیقرار م انیدر جر

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 130



به تن کرد...خسکته از افکار  یلباس گرم دیچیرا داخل حوله پ سکشیخ یموها
ز اش را ا یپروراند گوشککه تختش نشککسککت گوشکک یکه در سککرش م ییانتها یب

نداده بود که کنسککول کن یاورد هنوز بر رو رونیب فشیداخل ک ار تختش قرار 
 بلند شد شیصدا
 _بله

 _سالم
 _سالم

 ی_بهتر شد
 نی_بله ...خدا شکر بهترم...شما از کجا خبر دار

به کل دی...بامارسککتانی_با سککامان حرف زدم گفت حالت خوب نبوده اوردم ب
حتما تا امشب بهت  ی...منم اصفهانم ول یهمون شبم رو به راه نبود یموندیم

 زنمیسر م
 ... خوبم...سامانم هست... نی_زحمت نکش

 .دیلرزیصداش م شیترسونده بود ی_بدجور
 سامان ندارم یبرا یزی_من جز دردسر چ

 هگینکن...د خودمیب یفکرا نیا یزیهممون عز یدختر ...برا یزی_براش عز
 استراحت کن... شمیمزاحمت نم

قلبش گذاشت چشمانش را بست تند شدن ضربان قلبش را  یرا بر رو دستش
 انی...محبت ارکردیاش را نوازش م نهیبا سککر انگشککتانش سکک کردیاحسککاس م

معادالم  گذاشتیاش قدم م یزندگ یشده بود در همه بود و نبودها ریدامن گ
 بود ... ختهیگلبرگ را به هم ر یزندگ
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ست ش ید شت گردنش ک شش م یصدا دیبه پ شپز خانه به گو  دیسریمردها از ا
 کرد... نیاسمینثار  یاخم

 تکون نخور... َکمی  _
 ... گهید نمی_خب بذار بب

 _نه هنوز تموم نشده...
 _بدجنس..

 ادامه ندم... ی_ناراحت
 _نه نه غلط کردم...

ز ا یکنته اش را به پشککت گوشککش فرسککتاد با انگشککت اشککاره اش مقدار مداد
ست سمی یه گونه اخقوط بر ج ش نیا ار چند ب دیرا محو کرد گردنش را عقب ک

سه رخ  شیرو شینگاهش را از مقوا پ سمیبه   یمانند طراح زیچ چیداد...ه نیا
 دشیم اجهمو یکار با شاهکار انیکه در پا یکرد ان هم وقت یحالش را خوب نم

سنگ شده بود... ساس م هیسا ینیبه نظر خودش فوق العاده   ردکیسامان را اح
 سرش را به سمت او چرخاند

 _خوب شده ؟؟؟
 ...نمی_بب

 پرتره یاش به دسککت او داد سککامان نگاه متفکرانه اش را به رو یشککاسکک تخته
 چرخاند نیاسمی

 ؟؟؟ یدیساعت کش کی نیشده تو هم یعال یلی_خ
 _اره...
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 از اصلَشم بهتر شده... نی_افر
 یشیدر خنده مردانه سامان گم شده که به صورم نما نیاسمیاعتراض  یصدا

 را به دست گلبرگ داد و پا به فرار گذاشته بود یتخته شاس
خودش را جمع و جور کرد  یکم شککدیم کیداد که به او نزد انیرا به ار نگاهش

شال ازادش را بر رو سته  شتانش موها ید سر نگ ه را ب شیشانه اش انداخت با 
سته ا ریز شد...ار یشال پ  یند بلبخ انیرنگش فرستاد منتظر عکس العمل او 

 دیاو پاش یبه رو یرینظ
 زمان کم واقعا خوب شده... نی...تو ا ی_کامال حرفه ا

را  دیدرخشککیکه در چشککمانش م یتوانسککت برق یزد نم یلبخند نمک گلبرگ
 جمالم سککاده نیکدام مانند ا چیشککده بود اما ه فیپنهان کند بارها از او تعر

به لرزه وادار نم با  یوجودش را  گاه نگران ار یاداوریکرد... ظه  انین در لح
ساده بود که از فرودگاه  یدوست کی یانداخت فقط برا ریورودش سرش را به ز

به خانه او امده بود وکل کی وقت مراقب  چیهم غر زده بود که چرا ه یسککره 
سامان کرده بود که چرا او  ستیخودش ن شت هم بار   گذاردیرا تنها مچند در

شد و در اخر لبخند معن دیبا شتریوب سش با سامان جدا  یدار یحوا که از لبان 
سرش به زشدینم ستانبود متوجه  ری...همان طور که  ستمال انیار د  یشد که د

 ...دیگلبرگ کش یشانیپ ینرم بر رو یلیشلوارش خارج کرد و خ بیرا از ج
 دختر خوب... یکرد اهیس تویشونی_پ
لند ب شیبه سرعت از جا کردیشام دعوم م یپارسا که همه را برا ریام یصدا با

تر  سخت شیشد و ازاو فاصله گرفت ...لرزش محسوس بدنش راه رفتن را برا
 شودیاز صورتش بخار بلند م کردیشالش را شل کرد احساس م یکرده بود کم
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سب سد نم یتمام تمرکزش را به کار گرفته بود تا به ارامش ن س یبر سخوا  یت ک
 ... دکریم دایپ بشیحال عج نیا یبرا یجواب دیاش شود با یمتوجه دگرگون

شمزه ا شام سامان و ام یخو ست  شده بود را کنار  ریکه به د ست  سا در پار
سمی یها قنتیش  او یسامان خوردند..گلبرگ واقعا برا یواخم و َتخم ها نیا

که در همه حرکام و رفتارش  یجدا از متانت و وقار نیاسککمیخوشککحال بود 
 شیاز پ شیهم به همراه داشککت که سککامان را ب ییها قنتیمشککهود بود شکک

 شیکه گلبرگ از سکامان داشکت برا یکه با شکناخت یزیچ کردیخود م مجذوب
ندازه ا یبود وم انیکامال ع تا چه ا  بایدخترز نیخراب ا یدانسکککت سکککامان 
 است...

برگ به گل یر هفته بعد از باز کردن گچ پاشد اخ نیسامان قرار برا شنهادیپ به
 دانستیم یشمال بروند و پنج شنبه و جمعه را در انجا بگذرانند گلبرگ به خوب

 خوب کردن حال او است یسامان برا شنهادیپ
 پارسا چرخاند که کنار او جا ریمبل سرش را به سمت ام یاحساس فرو رفتگ با

 گرفت ....
 باهام صحبت کنم... تونمی_م

 _البته...
 ...انیالهه خانم هم با ما ب شهی_م

 را باال داد شیابرو یتا کی گلبرگ
 _و اون وقت چرا؟؟؟

 خفته در نگاه گلبرگ زد قنتیبه ش یلبخند پارسا
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وون ...من جهیدو روز فرصت خوب نیاشنا شم به نظرم ا شتریباهاش ب خوامی_م
چند  نیعاشخ بشم اما تو هم داریدو تا د اینگاه  هیگلبرگش که با  ستمیساله ن20

 ...شناسمشیوقته م یلیخ کنمیبهش دارم احساس م یبر خورد حس خوب
 ییزایرو پشت سر گذاشته چ یادیز یها یسخت ستین یدختر معمول هی_الهه 
شا شن دیکه  رابقه  هیخوام الهه وارد  یکنه من نم ریینظرم دربارش تغ دنشیبا 

الهه  تیبه شخص یربق زنمیکه من ازش حرف م یزیبشه ...البته چ یاحساس
 نداره بلکه مربوط به گذشته و خانوادشه...

هم که از احساس خودم مقمئن  یخاص الهه هستم تا زمان طی_من متوجه شرا
 ...ارمینم ونیبه م ینشدم حرف

 که اخر هفته با ما باشه... کنمی_ با الهه صحبت م
 _ممنوم...

 ...زهیعز یلیمن خ یالهه برا یبرس یخوب جهیبه نت دوارمی_ام
سا شانه اطم پار شمانش را به ن شت و از جا یبر رو نانیچ خود بلند  یهم گذا

 شد ...
خوب  یاورد سر خوش از هوا نییرا پا نیماش شهیش دیپالتو اش را باال کش قهی

 پیبا به خاطر اوردن ت دیکشکک خینفس عم نیشککمال چشککمانش را بسککت چند
سپرم ار سته ا انیا دانه مر تیبار هزارم در دل به جذاب یزد و برا یلبخند ناخوا

پا یگانیبا یاش اعتراف کرد ...کم باال و  با  اش یکرد در زندگ نییذهنش را 
 بودند... یجذاب و خواستن شیبرا نگونهیچند مرد معاشرم داشت که ا

 ... یخوریرو بده باال گلبرگ سرما م شهی_ش
 ... هیسامان ...هواش عال کنمی_نه ...خواهش م
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 _پام خوبه
 درد داشتم اما االن خوبم.. روزی_اره خدا شکر ...د

 ... اریکن بهش فشار ن ی_سع
 _چشم...

 ...رهی:خدا کنه بارون نگالهه
 داره یا گهید ییبای_چرا ...بارون شمال ز

 میباش الیهمش تو و می... نه گلبرگ وگرنه مجبوری:وااانیاسمی
 میناهار همونجا بخور میکن شیساحل ات میاول بر یدی:رسالهه

 ....شونمی:من عاشخ نون محلنیاسمی
شاگرد دارم مال شمالن هر وقت  هیمخصوصا کلوچه شون ...من  یگفت ی_واا

و ت کنمیهر وقت ه*و*س م کنمیم زیمنم فر ارهیشککمال برام کلوچه فومن م ادیم
 ...یاالن از تنور در اورد نیانگار هم کنمیتوستر گرمش م

 قلعه رود خان... می:هوا هم خوب بود برالهه
 اما تا حاال نرفتم هییبا صفا یجا دنی:شننیاسمی

 میی:خدا رحم کنه... خانوما ما فقط دو روز اونجاسامان
 یستادی_سامان چرا وا

 ...زنهی_سام چراغ م
از  پارسا که متقابال سرش را ریفرستاد رو به ام رونیب شهیسرش را از ش سامان

 گفت یبلند یداده بود با صدا رونیب شهیش
 یستادی_اقا چرا وا
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بسککاط  نجاینخوردم...هم یچیمن ه10_بهت خوش گذشککته ها...سککاعت 
 ...نیصبحونه رو راه بنداز

 تو تهران به خدا... میخفه شد ییعجب هوا یی_خدا
ش یاز زمان گلبرگ سر به هوا یشده بود برا ادهیپ نیکهشاز ما از  شیکنترل نگاه 

ا به ر گوشککشینگاه باز نباریکرده بود...اما ا یخوددار انیصککحبت کردن با ار
ساکت با ل شانه گرفت که   یادیز زیو چ کردیم یاش باز ییچا وانیسمت او ن

ه انک یخود بلند شد ب یااز ج یهم نخورده بود... ظرف ُنقل را برداشت به ارام
 ند کنار او جا گرفتجلب نظر ک

 دیی_بفرما
 ...خورمی_ممنون تلخ م

ن کرد در اخر با صدا یکم گلبرگ ن م   گفت یزیر یم 
 ن؟؟؟یشده؟؟ناراحت یزی_چ

 _مهمه؟؟؟
م به از تبس یبه زبان اورد که رنگ ی"البته"محکم انیار بیاز سوال عج متعجب

 دیچهره او بخش
 _سردته...دماغت قرمز شده

 نیچرا ناراحت نی...نگفت_نه خوبم 
 ستمین گهی_د

 ...شمی_متوجه نم
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 یلی...خزنیکه برام عز ییندارم اونم از جانب ادم ها ی_من عادم به کم محل
براش  یبه خودم بگو حتما جواب میم*س*تق کنهیناراحتت م یزی...اگه چزیعز

 دارم...
 ...ی_من که حرف

 ...پرستمیکه م یزی...چیکنیم غیاما نگاتو ازم در ینزد ی_حرف
 انیاش اشککنا کرد جمله اخر ار نهیسککرش را به سکک شیحجوم خون به گونه ها با

کو وار تکرار شد انقدر او را غرق خود کرده بود که متوجه  بارها بارها در سرش ا 
 و فاصله گرفتن او نشده بود انیبلند شدن ار

 سککاده نسککبت یدوسککت کیرا به  انیکرد نتوانسککت جمالم ار نییچه باال پا هر
د بو دهیبه گوشککش رسکک ایکه دوبار در عالم رو یفرشککته من یاور ادیدهد.... با 

به توهمام عالم ب  یگونه ها ینسککبت داده بود دسککتانش را بر رو یخبر یو
شت...لبخند سته اش ک د  یبه دور از د یگرمش گذا  یدنبال جا هعقل به پا خوا

 او را مواخذه کندشزد... یتا حساب گشتیم یخلوت
با ابراز عالقه ب چند از انها  کیکدام  یپرده مردان مواجه شکککده بود برا یبار 

نهیا کدام  دیسککرخ و سککف نگو ند ار کیشکککده بود  کرده اش  زیعز انیمان
رسوخ کرده به واژگان ذهنششسرش را  یکرده...شرمزده از کلمات زیبودند...عز

ست ع کیکرده نبود فقط  زیعز انیتکان داد....ار نیبه طرف  نویمبود...َه  زیزدو
 را به او داد جشینگاه گ خواندیالهه که به نامش او را م یبس.... با صدا

 _ بله
 یی_کجا
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 جا... چی_ه
 هوا نی... حالت خوبه ؟؟؟ برو توماشیسرخ شد نقدریشده؟؟؟ چرا ا یزی_چ

 میکنیسرده ما خودمون سفره رو جمع م
 _باشه

بود  دهیچیدر ان پ یفیکه درد خف شیبا مچ پا یشککد مانتو اش را تکاند کم بلند
ش یباز سمت ما شدن نامش از جانب  نیکرد به  سامان راه افتاد...با خوانده 
 اوردیخودش ب ی... بدون انکه به رودیبخش یشتریسرعت ب شیبه قدم ها انیار

ت .... اما با قرار گرفتن دسدشو الیخ یب انیار نکهیا دیرا بازکرد به ام نیدر  ماش
 درش نگاهش را تا بقه اش باال اورد... یکنار دستش بر رو یمردانه ا
 خانوم ی_ کجاب
 متوجه نشدم دی_ببخش

 نیمن بش نی_تو ماش
 _ممنون راحتم

 دیرس ییپارسا هم به نون و نوا دیشا ارهی_من ناراحتم... الهه هم با خودم ب
ا به ر شیو پاها اوردیب رونیداشککت مانند کودکان زبان نفهم زبانش را ب دوسککت

شتانش را  امیخوام... نم ی...نم دیبکوبد و بگو نیزم .... اما همان طور که انگ
 ... ردیبه زبان اورد تا هر چه زودتر از او فاصله بگ یباشه ا شکاندیم

دسککتش زد نگاهش را به سککمت چشککمانش  یبر رو انیکه ار یبا ضککربه ا اما
 کشاند...

من  یبزن بیبه خودم اسکک یدار یکارو...دختر خوب چه اصککرار نی_نکن ا
 هواسم بهت باشه... دیبا شهیدونم...هم ینم
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و توجه خاص  انیرا به سککمت مخالف چرخاند مدهوش از حضککور ار سککرش
 ...ستادیاز او دور شد ومقابل الهه ا یخودش بدون کالم

 ...مینیسام بش ریام نی_الهه تو ماش
 ... ی_چ
 ...نیماش تو گمی_م

 ... یشد یجن هویچرا  گمی...م گمیم ی_متوجه شدم چ
 ...الهه...یچی_ه

 _بله
 ...گهید یکنیمنو نگاه کن...حاال بعدا جمع م خیدق هی_

 _بفرمااااا
 ...یچی_ه

 _گلبرگ تو حالت خوبه؟؟؟
 دونم... ی_نم
 هیاوز نچیا کی یچشککم دوخته بود حت رونیمدم سکککوم کرده بود وبه ب تمام

کرد تمام مدم در جدال  یشککرکت نم یبحث چیداد در ه ینم رییسککرش را تغ
نده بود...چ انیم ما قل و دلش  که سککلول  رییدر وجودش تغ یزیع کرده بود 

ر د یمنقخ سککع یبا منقخ و ب لیاما گلبرگ با هزار دل خواندیسککلولش ان را م
مقنعه اش فرسککتاد حلقه پدر مادرش را  ریان داشککت...دسککتش را به ز بیتکذ

 ییبود و او را راهنما یدستانش فشرد کاش مادرش بود حتما هم صحبت خوب
که  یزیشکککده بودند ... چ داریب کبارهیزنانه اش  ی...تمام هورمون ها کردیم
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را به  یحرف میقم*س*ت انیبود که تا به حال ار نیا کردیم تشیاز همه اذ شککتریب
سته هابو اوردهیزبان ن شش  یقلب ید واو خوا سرک سام دخترانه  سا اش را به اح

 ...دادینسبت م
 یخوب بودن اتش حسککرم ها نیبود از ان روزها که در در ع یخوب یها روز

 ...بود دهیرا در دل گلبرگ روشن کرده بود و همه وجودش را به اتش کش یادیز
سمیبه چهره غرق خواب  یزد نگاه یغلت شخ او بود و  نیا سامان عا انداخت 

ه با ک ییکباب ها یبود جوجه ها دایپ یدر تمام حرکام و رفتارش به خوب نیا
ستان خودش در دهان او م شتید سه ارام گذا ساحل بر  یکه درخلوت یب*و*

 رخبارسککوبا هر  کردیکه نثار او م ییاو کاشککته بود قربون صککدقه ها یا قهیشککق
ش یوفپ دادیسر م یشدنش قهقه ا دیسف ستانش را دیطاق باز خواب دیک  ریز د

سمت الهه چرخاند لبخند سرش را به   نگونهیهم یزد از کودک یسرش گره زد 
گار در باز بود ان مهیاز صککورتش در بالش فرو رفته بود دهانش ن یمین دیخوابیم

اورد  یبه زبان م یبه شوخ ارساپ ریکه ام ییبود الهه بانو ها ییدل او هم خبر ها
هه ب که ال قدر  جب گلبرگ  الیخیکار خودش را کرده بود ان گاه متع بل ن قا م

او را بلند کرده بود از بس از  یبود اخر هم صدا دهیوسواس گونه به خودش رس
 بود "خوب شدم" دهیاو پرس

 شهیمهربانش که هم ی...خوب بود ...بودنش خوب بود ... نگاه ها انیاما ار و
گاه وبگلبرگ بود خوب  یدر پ هام  گاهش خوب بود...لحن  یبود ...توج

 که فقط مختص گلبرگ بود خوب بود... یمهربان
شم یبه خودش داد به ارام یتکان شال پ شد  سرش انداخت  یبلند  الهه را بر 
ارام از  یبا قدم ها دیپوش شرتشیسو یرا تن کرد پالتواش را بر رو شرتشیسو
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سککرد سککاحل  یماسککه ها یرروگرفت ب شیخارج شککد راه سککاحل را در پ الیو
نگاه  دانها نها یجمع کرد چانه اش را بر رو نهیرا در سکک شینشککسککت زانو ها

 نشیاز س یرا با اه نشیدوخت نفس سنگ ایترسناک در یرا به موج ها سشیخ
ز گونه ها شیوسوز سرما دیوزیداد باد روزه کشان م رونیب ز گ  شده  شیباعث گ 

زانوهاش گذاشت چشمانش را  یدر خودش جمع شد سرش را بررو شتریبود ب
شت پلک ها ست چهره مهربان مادرش پ سته اش جان گرفت ب یب ساس اب  اح

داد  انیبلند کرد نگاهش را به ار ریسرش را با تاخ شیشانه ها یبر رو ینیسنگ
 کنار اونشسته بود ... یکه با فاصله اندک

 ینشست نجای_چرا ا
 چشم دوخت ایباال انداخت دوباره به درهدف  یرا ب سرش

... نگام یتا توبخند میشککمال تا حال تو خوب باشکککه اومد می_گلبرگ اومد
 کار کنم که چشمام بخنده... یکن...نگام کن گلبرگ چ

اش  نهیسکک یرا به سککمت اسککمان بلند کرد انگشککت اشککاره اش را بر رو سککرش
 گذاشت قلبش را نشانه گرفت

 پدر و مادرم تنگ شده ی...دلم برا سوزهیم نجامی_ا
 ادیخود جا به جا شد دستش را تا گونه گلبرگ جلو اورد با  یکالفه در جا انیار

ش شیلمس ها یگلبرگ برا یریسخت گ یاور ستش را عقب ک شه ا دید  یگو
و  دیدوشککش انداخته بود مشککت کرد نرم بر گونه او کشکک یرا که بر رو ییپتو

 زمزمه کرد
 نکن هی_گر
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 _دلم گرفته
 یگی_برام ازشون م

 یوش نمر ریتاث چیبود گذر زمانم ه قنتتی...پراز ش زدیلبخند م شهی_پدرم هم
شت مادرم بهش م ست بر نم نیباز از ا یشد ریپ گفتیذا ابا ب یدار یکارام د

جوون باشککه خانوم ...اما مامان اروم بود...مهربون  دیدل با گفتیم دیخندیم
مرگم از هم  موقع ی..حتیبا هم بودن حت شککهیبود همواروم...بابام عاشککقش 

 جدا نشدن اما منو تنها گذاشتن...
 یکدومشون هی_تو شب

 ...کردیم نشیتحس شهیبود بابا هم بایز یلیکدوم...مامان خ چی_ه
 ...یسرما بخور ترسمی...مالیداخل و می...برنیو قابل تحس بای_مثل تو ز

 برهیمن خوابم نم ی_ول
کنم تا به حال طعم قهوه  ی...فکر نم میزنیتا خود صککبح حرف م میخواب ی_نم

 ...یباش دهیمنو چش یها
اش  ینیب ریقهوه را تا ز وانیکاناپه جمع کرد ل یبدنش بر رو ریرا در ز شیپاها

 ...داشتیتلخ قهوه را دوست م یبو دیکش یقیباال اورد نفس عم
 خواب کردم استاد... ی_شما رو هم ب

سام باشه...برام از خودم بگو...دوست  ریحقم ام نیکمتر کنمیفک م_استاد!!! 
 دارم بدونم...

ش ش قونی_ شخ نقا شت  کردیم تمیحما شهی...بابا هم یبودمو عا ست دا دو
نم ک یتا چهرشو طراح نهیساعت ها جلوم بش کردینقاش بشم منم مجبورش م

ضاو م یلیخ لیاوا شونو دارم البته اون زمان به  میدیخندیم یکل شدیافت ...هم
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 رشمنظو فهممیومن االن م کنهیم دایبعدها برام ارزش پ گفتیاصککرار بابا شم
 بود... یچ

 ققع کنم خوامیسامان...من م یتمومش کن شهی_م
 دنبالت تو هم... امی_گوش بده گلبرگ من امشب م

 امیخوام ب یمن نم یگی_چرا زور م
مراسککم  یتو تو خوامی...من میایب خوامیمن م یعنی...یای_داد نزن ...م

ستگار ش میخوا شته با ضور دا سالن خان حال خوبیح  تونه ینداره نم ی...ار
 یاشب دیهم تو بازم با ومدیالبته اگه م ستین ومدنتیبه ن یلیپس دل ادیب

 کنمی_خواهش م
 ...نمتیبیخواهش ...امشب م ی_ب

 ..ی_الو الو...لعنت
زد دوسککت  شیبه موها یچنگ دیکوب شیرو به رو زیم یاش را بر رو یگوشکک

خانواده  دنیبکوبد د واریسامان سرش را به د یها یدندگ کیداشت از دست 
اش  یبه گوشکک یبود که دوسککت داشککت انجام دهد...نگاه یکار نیپروا اخر

شماره ار ستیم شهیراگرفت هم انیانداخت  ساب  شیکمک ها یبر رو توان ح
با او  رشتیب یشمال احساس راحت ینی.بعد از شب نشبود .. شهی...هم کندباز 

ها او را مکردیم لب روز با هم از هر َدر دیدی...اغ ها  عت  حرف  یسکککا
سات یها یکنجکاو زدندمتوجهیم شده بود نگاها گرید دیا ست  شانیهم  را دو

 امد ... رونیب الیاز عالم خ انیالو ار ینداشت با صدا
 _الو
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 _سالم
 _سالم گلبرگ

 ؟؟؟یدار_وقت 
 شده؟؟؟ یزی_البته...چ
 ؟؟؟یبا سامان صحبت کن خواستمی_راستش م

 ؟؟؟ی_درباره 
حضور داشته باشم اما سامان اصرار  یخوام م و مراسم خواستگار ی_من نم

 یباهاش حرف بزن شهیداره م
 _نه

 _چرا خب؟؟؟
هست تموم شه  یبهتر هر چ یول هیچ تیدونم مشکل تو با خانواده پدر ی_نم

 حضورشون در کنارم ... یدار ازیتو بهشون ن
 ندارم ازیکس ن چی_من به ه

 _اجازه بده حرفمو تموم کنم
 دی_ببخش

 یریگیسفت و سخت در مقابلشون گارد م نقدریتونم بپرسم چرا ا ی_م
 ادی_اونا منو دوست ندارن از من خوششون نم

 تو رو دوست نداشت شهی_م
 یفیضع یبا صدا دیکش شهیبخار ش یبر رو یقلب کوچک ستادیپنجره ا مقابل

 زمزمه کرد
 ستمیمن از خونش ن گهیارسالن خان م ستمی_من از اونا ن
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 یبلند تر حرف بزن شهیگلبرگ ...م یگیم یچ شمی_متوجه نم
 زنمی...خودم با سامان حرف میچی...هیچی_ه
 کنم یخواهش هیازم  شهی_م

..._ 
 _گلبرگ خانوم

 _بله
ن زده باش یکرده باشن هر حرف ی_امشب برو...گذشته رو فراموش کن هر کار

 ه حرفمب یدینبود پدرو مادرتو کم رنگ کنن...گوش م توننیبازم خانوادتن... م
 _اره
سککامان شدوسککت داره کنارش  یبرا هیدختر خوب...امشککب شککب مهم نی_افر
ش س یزی...تو براش عزیبا تم خود ینداره...براکه به تو داره به خواهراش  یح

اون  یتون ینم یهروقت احسککاس کرد دارمیخوبه ... من امشککب تا صککبح ب
 وودمخ قهیکمتر از ده دق دمیقول م ریبا من تماس بگ هیکاف یجمعو تحمل کن

 برسونم...باشه خانوم؟؟؟
 _باشه

 فکر نکن... یچیهم به ه گهیخانوم خانوما...د نی_افر
 یا شهیقلب ش یاش فشرد کف دستش را ر رو نهیرا ققع کرد ان را به س یگوش

 "فتهیداره م یگذاشت با خود تکرار کرد" چه اتفاق
 یانداخت بدون توجه به سرما دادیبامداد را نشان م 1:05به ساعتش که ینگاه

نشککسککت  یتاب رنگ و رو رفته ا یزم*س*تان بر رو یروزها نیسککخت اخر
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 نیبه اطراف انداخت اسککت ینگاه اجمال دادیهمان طور که خودش را تکان م
شک وریپل ش یزر شتانش جلو ک را در  سرد تاب ریزنج دیرنگش را تا نوک انگ

ب که هر ش یداد شعر هیسمت چپ تک رهیمشت کرد سرش را به زنج دستانش
لب زمزمه کرد..با احسککاس لرزش  ریرا ز خواندیم شیپدرش قبل از خواب برا

از  شدیکرد واقعا خسته نم یاخم انیشماره ار دنیو با د دیکش یاش پوف یگوش
 نیاز ا دیااز صد بار تماس گرفته بود دکمه رد تماس را فشرد...ب شیسر شب ب

شت از  ازین شدیدور م شیشهر و ادم ها نیاز ا دیبا رفتیشهر م به ارامش دا
ش خسککته شککده بود با  نیا ند چ توانسککتیزد م یلبخند نینازن یاور ادیهمه َتن 

 خانواده مهربانش سر کند... روز را در کنار او و
ست فیک شت مقابل کمدش زانو زد هخ هخ  ید شه اتاق بر دا کوچکش را از گو
ستش را به ز یامانش تمام یب شت د شت پ ش ریندا شمانش ک  هر چه به دیچ

انداخت که نام  یبه گوشکک یچپاند ...نگاه یم فشیامد را داخل ک یدسککتش م
بود بلند شککد نفس  ریاز همه دلگ شککتریاز او ب زدیان چشککمک م یاسککتاد بر رو

اش  یاش بر سرش انداخت گوش یبه صورتش زد شال پشم یاب دیکش یقیعم
 فرستاد از خانه خارج شد... بشیرا خاموش کرد داخل ج

 ... هی_ک
 سوخته... اهی_باز کن درو س

 ... ییگلبرگ تو ی_وا
 _اره...

 قربونت برم ... ی_اله
 ... یاز خستگ رمیمیشباز کن دروشدارم م یخواد قربونم بر ی_نم
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 که بلوز شلوار نینازن یدر را باز کرد وارد شد نگاهش چرخاند و بر رو یارام به
 یبود ثابت ماند با قدم ها سککتادهیپله سککوم ا یبه تن داشککت و بر رو یسککرمه ا

 به سمتش رفت... یکوتاه
 _سالم

 معرفت... یب دمتیدونم چقدر خوشحال شدم د ینم ی_سالم وا
 خاله کجاست یمکه...راست یحاج یحاج یتو رفت ایمعرفتم  ی_من ب

 گلبرگ ی...خوبمهیی_خونه دا
 _اره

 یکرد هیخبر... نگران شدم...چشماتم قرمزه...گر ی...ب ییهوی نقوری_ اخه ا
 کنمیم فی_برام تعر

 شده یزی...چمیترسونیم ی_گلبرگ دار
 بهت گمی_م

 یُبکش یمنو از درد  کنجکاو یخوای_گلبرگ جون م
 زد یزهرخند گلبرگ

ستگار شبی_د صرارش رفتم اول که همه منو د یخوا  دنیسامان بود منم به ا
سامان حرف افهیق شونو َچپه کردن من به خاطر  سم چند تا  یها نزدم... تو مجل
بازم حرف کهیت ر ه گهید رونیب میکه از در اومد ینزدم موقعه ا یبهم انداختن 

ا گرفتم از اونج نیدهنشکون بود بهم گفتن منم تا سکامان متوجه بشکه ماشک یچ
شدم به خودم اومدم د ساعت  دمیدور  ستم  ش ...با هزارتا ترس و کهیتو پارک ن

سککاعت پشککت  مین هیجلو خونه سککت  دمینشککسککتم رفتم خونه د نیلرز ماشکک
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شدم تا ب شان الیخ یساختمون پنهان   شد شرفت ...منم جمع کردم اومدم کا
 خدمت شما ...

به ه ی_خوب کرد مان  یچیفدام شککم ... ما ندارن... هم فکر نکن ارزش 
 ....شهیخوشحال م نتتیبب

 ...رمیدوش بگ هی تونمی_ممنون...م
 میکه ما تو خونمون مردونه ندار یدون ی_اره راحت باش م

 ...ی_مرس
 ستیکاشان ....اون که مقصر ن یاومد یبه سامان بگ یخوا ی_گلبرگ نم

 رهیباهاش تماس بگ گمیهستم به الهه م یدونم...اما از دستش عصب ی_م
ش نینازن یبه رو یلبخند س یزد گو شن کرد بدون توجه به  ام  اس لیاش را رو

گونه الهه به گوشککش  ادیفر یبوق صککدا نیاس ها شککماره الهه را گرفت با اول
 دیرس

 گلبرگ-
 _سالم

سکته دادی_گلبرگ خودت شه خامو تی...چرا گوش یی...کجا ی... تو که ما رو 
 پا گذاشتن... ریتا حاال سامان و سام همه شهرو ز شبی...از د
 گفت: یزیر یتوجه به ضربان قلب اوج گرفته اش با صدا بدون

 ستمی_تهران ن
 خب یی_کجا

 گهیحالم خوبه خودم چند روز د یفقط خواسککتم به سککامان بگ سککتی_مهم ن
 نگران نباشه گردمیبرم
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حاال  تا شبیباهاش حرف زد از د شهی...اصال نمشهیم وونهی_گلبرگ سام داره د
ته هر ن نذاشکک لک رو هم  ماس م میپ با من ت عت   یازم خبر رهیگیسکککا

 گلبرگ... ریشده...باهاش تماس بگ
..._ 

 _گلبرگ
 خداحافظ شهیم یچ نمی_بب

ول مشککغ که در اشککپزخانه نیخارج کرد رو به نازن فشیتن پوشککش را از ک حوله
 بود گفت

 حموم.. رمی_من م
 ..میگرسنه نمون کنمیسر هم م زیچ هیمنم  یای_باشه...تا تو ب

له داشت ...از سوختیداد قلبش م هیسرد حمام تک یها یرا به کاش سرش ...گ 
له داشکککت...دلش اغوش م نیزم  یمحرم و ب ی...اغوشککخواسکککتیو زمان گ 

 هبیبا خودش غر کردیشککده بود....فرار کرده بود...احسککاس م فیمنت...ضککع
ست...قبل تر ها مردانه م اما  زدیو چرخ گردانش پوزخند م ای...به دنستادیا یا

 کم اورده بود...مگر کم اوردن چگونه بود...مگر از چه ساخته شده بود... نباریا
 یبزرگ یته هابه خودش زد...اغوش...بزرگ شده بود ...خواس یپوزخند نباریا

 تگشیبود اما حاال دنبال اغوش م یگوش شنوا راض کیهم داشت...قبل ها به 
ش س ی...اغو شک ها ختنیر یبرا یفراخ نهیمحرم... شاشیا ست  دی... هم د

شگر ود که نب ییااش در بوده یکدام از انها نبود...تمام زندگ چیه ی...ولینواز
 ...شدیخالصه م
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شانه زدن موها ستادهیا نهیا مقابل شغول  را داخل چار  نیشد که نازن شیبود م
 دیچوب در د

 _گلبرگ
 _جانم

 هی_استاد ک
 _چقور

 از ده بار تماس گرفته... شتری_ب
 ...یاریبرام ب مویگوش شهی_م
 یجوابمو بد یخوا ینم یعنیاالن  نی_ا

ش ست نازن یگو ش رونیب نیاش را از د او  گرن یا روزهیتخت ف ی... بر رودیک
ست پاها ش س شین ستاد  شیجمع کرد.... موها نهیرا در  شش فر شت گو را پ

 گونه یشککد ...کالفه از ضککربان قلب ناموزون و داغ انیمنتظر تماس دوباره ار
شد کنار پنجره ا شیها شم دوخت... تمام  رونیو به ب ستادیبلند  را  وجودشچ

سترس در بر گرفته بود ب ست وپا م نیا ستن د ستن و نخوا ا لرزش که ب زدیخوا
 ... دیخود پر یداخل دستانش از جا یگوش

 _بله؟
 گلبرگ یی_گلبرگ...تو کجا

 نیداد نزن شهی_م
 نجایا یکی یتا صدام به گوشت برسه...که بفهم زنمیداد م نقدری...ازنمی_داد م

سر حد جنون پ یاز نگران  یریگیرفته...و تو خودخواهانه با الهه تماس م شیتا 
 یگردیبرم گهین بگه حالت خوبه وچند روز دبه ساما یگیم
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 استاد نیکنیصرف م یساده وقت انرژ   یدوست هی یبرا نیدار ادی_ز
ته...من ام نیا یدونم ک ی_نم نداخ تاد تو دهن تو ا  ریسکککامم فقط ام ریاسکک

 ... ییسام...حاال بگو کجا
 نیخواد خودتونو تو زحمت بنداز ی_نم

 _ادرس گلبرگ...
 _گلبرگ

 را به او داد جشیخورد نگاه گ یتکان نینازن یصدا با
 _بله

 _خودش بود
 کند افتیرا در  نیبود که مقصود نازن یتر از ان جیگ

 ی_ک
 گفت: یبا لحن لوس دیبخش شیبه صدا یبه گردنش داد عشوه ا یتاب

 _استادجون
خود بلند شککد راه  یبه زبان اورد از جا یفیبه او رفت "اره" ضککع یغره ا چشککم

ست نازن شیخروج را در پ ستش در د س نیگرفت که مچ د سوال ریا  یشد نگاه 
 او داد یاش را به چهره جد

 شده گلبرگ ی_چ
 _من که بهت گفتم

 نیا فیمشککت اراج هی یبرا یحرفا هسککت نیتراز ا ی_حرف  اصککلو بزن...تو قو
ساتو به امون خدا ول کن سال کال ستاد ک یاونم ب نجایا یایب یموقعه   هیخبر...ا
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ش میکه ن شمام یبا لبخند بهش زل زد یرو ققع کرد یساعت گو ...االنم چ
 ستاره بارونه ینقوریا

ر خورد در م هیپشککنش تک واریرا به د سککرش چار چوب در نشککسککت  انیداد سککُ
شککد دسککتان لرزانش را در دسککتانش  ریاز او کنارش جا گ تیهم به تبع نینازن

 فشرد...
 نی_نازن

 ...برام بگو گلبرگ...نی_جان نازن
خدا نم ی_نم به  گار  یدونم... گار...ان گم کردم ... سککر  یزیچ هیدونم...ان

... منتظر تماسم کنمیچک م مویصد بار گوش یدرگمم...همش منتظرم ...روز
ساس م ینم شیاما تماس ک سنگ کنمیدونم...اح  که عاشخ یشده...من نیقلبم 

ز کارامو ا یکی شگاهیبعد نما رمیارم قلمو دست بگبودم حاال حوصله ند ینقاش
 هی یگوشکککه خونه افتاده...به جاش برا مهیتموم نکردم همشککون نصککف و ن

ساعت جلو ا شگاه رفتن دو سمیبه خودم م نهیاموز ساس تنهار  یی...همش اح
 ....کنهیدوست دارم خونه شلوغ باشه سکوم کالفم م کنمیم

 _واستاد ؟؟؟
سمش ام شگاه پانیسام ار ریسام...ام ری_ا ست...تو اموز شگا ستاد دان  انوی...ا

 ...با سامانم دوسته...کنهیم سیتدر
 گلبرگ نی_هم

 اویبگم...هسککت...هر وقت بهش احت دیبا یچ گهیدونم د ی....نمنی_اره هم
ص شخ ست.... مهربون و با  سش همه تهیدارم ه ... به قول الهه جنتلمن...هوا

بارم به  هیدر اوردم اما  یباز عیجلوش ضککاچقدر  یدون یجا بهم هسککت ...نم
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 تسککیانیپ خوندهداره...المان درس  یقیموسکک ی... دکتراهی...ادم ُپراوردهیروم ن
سرم تک نواز یمعتبره ا شته اما به قول قد یچند تا کن صال ا هیها خاک یمیدا

 یچقدر خرج بچه ها یدونیارزشککه م ینداره ...پول براش ب یغرور براش معن
 کلبه کرده تا حاال ...بچه ها عاشقشن...

 حرفش ارام لب زد انیم نینازن
 ی_دوسش دار

اشککک را در  شککتریخورد لبش را به دندان گرفت دوسککتش داشککت...ن یتکان
ساس م شمانش اح سر کردیچ شود ک نیاز ا شیشد تا ب زیخ مین عی... ه رسوا ن

 به نشستن کرد ...زانوانش قرار داد او را مجبور  یبر رو نیدستان نازن
 _فرار نکن گلبرگ جوابمو بده...

 _ولم کن تو رو خدا
 ی...دوسش داری_با خودم رو راست باش به خودم اعتراف کن بذار اروم ش

 من برام خوشحالم... ستین یبد زهیاصال چ نیگلبرگ و ا
س شت  ی_اگه اون ح شتباه بردا شه من چه کار کنم...اگه من ا شته با به من ندا
شم چ ست هیسام به رابقه ما فقط  ری...اگه نگاه ام یکرده با شه یدو من  ساده با

 کار کنم... یچ
 ین چسککاده باشککه...اال یدوسککت هی یبرا تونهینم یکه تو برام گفت ییزایچ نی_ا

 گفت
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صبان یچی_ه شو نم شبیبود چرا از د ی..اع سا سر خود  دمیجواب تما چرا 
 فشویتا تکل نجایا ادیپاشدم اومدم کاشان...به زور ازم ادرس گرفت گفت داره م

 با من روشن کنه...
ند شککو  به ه گهید میبخور زیچ هی_بل نازن یچیهم  کارگاه  در  نیفکر نکن ...

 با من.. شیخدمته... بذار برسه بق
....گلبرگ هم به دنبال او روانه حال حواله او کرد از اتاق خارج شککد یچشککمک

 شد...
ست شکل ینگفت ی_را شکله؟؟؟البته مرد نباهیچه  ش دی...خو شکل با  دیه باخو

 جذاب باشه...
شانه  دکریپهن م نیزم یهمانقور که بر رو دیکش رونیب نیرا از دست نازن سفره

 باال انداخت یا
 ... هیست اما چشماش اب رهیخوبه...موهاش ت کلشمی_قدش بلنده ه

شم اب ست ندارم مرد با ی...ابی_قد بلند خوبه...اما چ شک دیدو شماش م  یچ
 ...امیباهاش کنار م یجور هی...اما خب جاال رنیگیباشه از اونا که پاچه م

موقعه  ی... بعضهیانگارطوفان شهیم یاعصبان ی... وقتاستی_چشماش مثل در
 ...به چشماش نگاه کنم ارمیها تاب نم

را در دستش فشرد با انگشت اشاره گوشه ابرو اش را خاراند خنده اش  یگوش
سککام را دوسککت  ریام یگرفته بود ...خودخواهانه بود اما حرص خفته در صککدا

غروب انداخت...چگونه رانده بود که به  یبه اسمان نارنج یداشت...نگاه یم
در دو  هک یل*خ*تسککرعت خودش را رسککانده بود ...نگاهش را تا باغچه  نیا
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 یهمش برا نایلب زمزمه کرد "ا ریو ز دیکشکک نییوجود داشککت پا وانیسککمت ا
 منه؟؟؟"

ه ب ی...باز زل زدگرفتی...مامان سککراغتو م ینشککسککت نجایسککرما ا نی_چرا تو ا
 ...تیگوش

 جهت نگاهش گفت: رییتغ بدون
...از امیمن م یاین گهی...مرونی...لج کرده حتما برم برونهیب گهیسام بود م ری_ام

 اخالقا نداشت ... نیا
س شدم اقا می...لباس بپوش بردی_چقدر زود ر شتاق  .مجنون ..نمیدکتر بب یم

 پسر مردمو... یکرد
ت م پیت نیگلبرگ...با ا یدیپوشکک هیچ نای_ا  هیقط ...فیبر یخوایپسککر ُکشکک 

 ... زمیسامم باش عز ریشه...فکر قلب ام لیتکم پتیتا ت یکفش سبز کم دار
 واقعا خنده دار شده بود... ستادیا نهیبه خودش انداخت مقابل ا ینگاه گلبرگ

به دسککتم اومد انداختم تو  یبودم هر چ یعصککب نقدریکار کنم ا ی_خب چ
 ...فیک

 کنهیفرار م نتتی_پاشو بهت لباس بدم... پسره بب
 افهیو ق پیاز ت دمینداره تا حاال ند تیبراش اهم افهیوق پیسککام اصککال ت ری_ام
 بزنه... یاصال حرف ایکنه  فیتعر یکس
 ...میبزن یدور هی میری...در ضمن به مامان گفتم منمشیشد حتما بب ازی_ن
 پس کجاست-

 داده ... هیتک هیمشک نیکه به ماش ی_اوناهاش سر کوچه... همون
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 خودشه نی_ماش
 _اره چقور

اشککته د یزیچ یاپورشککه  یتو فک کردم طرف مازرات یفایبابا...با تعر یچی_ه
 شکرم ایباشه ...دستانش را رو به اسمان بلند کرد:خدا

 رو بذار کنار یزد :مسخره باز شیبه پهلو یارنج ضربه ا با
 یداشت حاال که برا یرا کنترل کند حال خوب شیتوانست سرعت قدم ها ینم

قدم را برداشککت سککالمش با  نیاعتراف کرده بود سککبک شککده بود اخر نینازن
 نگاهشان مصادف شد... یسام و تالق ریچرخش ام

 کش دار او سرش یجز نفس ها دینشن ییصدا یجواب سالمش بود وقت منتظر
 گوش داد... نیاش با نازن یکرد به احوال پرس یزیانداخت اخم ر ریرا به ز

 :سالمنینازن
 متوجه نشدم دی_سالم خانوم ببخش

 کنمی_خواهش م
 شما گلبرگ خانوم ی_خوب هست

 دیکه حضککورش را اضککافه د نینبود ...نازن هیسککام او اهل کنا ری... امزدیم هیکنا
 به عقب برداشت یقدم

 نخود بخرم لویک کی هیجا... مامان گفت  نیتا هم رمی_امممم...خب...من م
ش ریکرد نگاه ز نینثار نازن یلب ری" زوانهی"د شم  شدیبه او انداخت که دور م یچ
 سام گفته بود... ریام یدختر عقل نداشت... نخود چه بود که جلو نی..ا

 یکنی_نگام نم
 گفت: اوردینگاهش را باال ب نکهیرا در هم قفل کرد بدون ا دستانش
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 نیهست ی_شما اعصبان
شم از د دی_نبا کر که ف ییو زمان چنگ انداختم هر جا نیتا االن به زم شبیبا

ش رفتم ...تا االن سه تا مسکن خوردم تا سرم رو یممکن باشه رفته باش کردمیم
 یمن یکنم...من ازم خواستم هر وقت احساس کرد یبتونم رانندگ رهیاروم بگ

بدون  یکار کرد ی...اما تو چ یریبا من تماس بگ یاون فضا رو تحمل کن یتون
 کاشان... یاومد یخبر بد یبه کس نکهیا

من  نیاومد یم دیداشتم تنها باشم... شما هم نبا ازیبودم ن ی_من واقعا اعصبان
موندم بعد  یچند روز م هی... کنمیم یسکککاله دارم تنها زندگ4... سککتمیبچه ن

 گشتمیخودم بر م
 دیاومدم...با یم دیسککر خونه اول....اومدم ...چون با می_شککما...باز برگشککت

 هست که نگرانته... یکی یشدیمتوجه م
باز کرد از پشکککت در هم گره کرد همچون کودکان بر رو قفل  یدسککتانش را 

شنه پا شتان و پا ش یقیشد نفس عم نییباال پا شیانگ سام  ریام ...عقرتلخ دیک
 ...بداند یابعاد دل نگران نیازش ا شتری.... دوست داشت بدیچیدر مشامش پ

 نیهست یاعصبان نایاز ا شتریب کردمی_فک م
صبان یلی_بودم...خ ش یاع شون ک  ی...اما وقتدمیبودم تمام راهو برام خط و ن

شدم...من که ه شیرو ات یانگار اب دمتیسالم د سامان از  یول یچیبود اروم 
 ...یباش یاساس یمنت کش هیبه فکر  دیدستت دلخوره با

 نیموردش باعث ا یاصککرار ب امی_منم از سککامان دلخورم ..من بهش گفتم نم
 شما شد... یو مزاحمت برا یهمه اعصاب خوردکن
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ست شت... ا یم دو شت بندش ام یزیشما گفتن ها و اخم ر نیدا  سام ریکه پ
شیبه رخش م ست م دیک شت...باال پا یرا دو ضربان قلبش را در  نییدا شدن 

 داشت... یرا دوست م بیشهرغر نیا یکوچه پس کوچه ها
شد لحظه ا ی...اما تو ...چ ستیهم ن ی_من دنبال دلم اومدم منت به  یباعث 

 ... یفکر نکن یکس
 امد... یم بایبه نظرش ز زیبود با امروز همه چ بایز نقدریغروب ا شهیهم

 یخبر ندار یچی_شما از ه
 ینگاهش را در صککورتش چرخاند تازه متوجه اشککفتگ دیسکککوم او را د یوقت

ستگ شیموها شان دهنده خ شد که ن سته اش  ش شمان به خون ن مفرط و  یو چ
 شبانه اش بود ... یخواب یب

 ... نیرسیرا دندان گرفت:خسته به نظر م لبش
من  یحرف بزن یبا کسکک یخوایم ی...هر وقت احسککاس کرد سککتی_مهم ن

 ...نمتیبیفردا م رمیم گهی...من د ادیهستم...دوستتم داره م
 یخانوم اماده شد نی:نازن دیکش یاش انداخت پوف یبه ساعت مچ ینگاه

 _اره اره...
 مادر نیری_کجا م
به جلو برداشت دستان لرزانش را در  یاو داد قدم دهیرا به دستان چروک نگاهش

 زن فرشته بود... نیدستانش فشرد...ا
 نیاومد ی...خاله کاش شما هم منیباغ ف میری_م

 ...نیخوش باش نی_من که پا ندارم فدام شم... شما بر
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چرخاندند... همانقور که جورابش را پا  نیدو سککرشککان را به سککمت نازن هر
 لنگ لنگ از اتاق خارج شد... کردیم

...شککما هم میخوریم یزی_مامان ناهار منتظر ما نمون ...رسککتوران عباس اقا د
 اونجا.... امیم یخونه نمون برو خونه خاله ما هم عصر

 ...نینازن تییپسر دا یزدیزنگ م نیرفتی_کاش تنها نم
 من... شیادامسو نبند به ر وانیک نی..باز ا_نه مامان جان .

 ...خوادی_زشت مادر ...بده خاطرتو م
 دنبال ما... ادیم اری...در ضمن مینیبب دیرو با یک می_اقا ما خاطر خواه نخوا

 !!اری_
 به او رفت... یغره اساس چشم

 ...میقدم بزن میخوایخاله جان م کنهیم ی_شوخ
ه و نا شناخت بیشد حس عج ریجلو جاگ یصندل یگفت بر رو یکوتاه سالم

کدام از ان  چینشککسککته بود اما ه یصککندل نیا یداشککت بارها و بارها بر رو یا
ند صککبح ا مان عام  حت نم نگونهیبه نظرش ا بایروز ز نیدف گاه  یرا مد...ن ا

فرمان و دسککت  یدسککتش بر رو کیسککام که  ریبه ام یچشککم ریز دارانهیخر
 ای ندیکرد او را به چشککم نامزد بب یانداخت... سککع دنده بودش یبر رو گرشید

صوراتش هم دورتر به نظر م دیشا شوهر از ت شوهر...نه  امد همان نامزد  یهم 
 خوب بود ...

ست و البته جذاب ...گقته بود حت افهیگفته بود خوش ق شبید نینازن از او  یا
اسکککت اگر  ووانهیتر اسکککت و در انتها هم اضکککافه کرده بود د افهیهم خوش ق
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 یدرنخ مردها دیبه بعد با نیرا از دسکککت دهد خودش هم از ا یلعبت نیهمچ
 ...رفتیم یچشم اب

 یخانوم یشینم ادهی_پ
 را به نگاه او دوخت جشیگ نگاه

 متوجه نشدم حواسم نبود دی_بله!!! ببخش
 کنم یخواهش هی شهی: مدیرا جلو کش خودش

 _البته
 وونهیمن د یدونسککت ی...م یفقط لبخند بزن یفکر نکن یچیامروز به ه شککهی_م

 لبخنداتم
شاره بر رو نیکه نازن یضربه ا با شت ا  دینواخت به عقب چرخ شهیش یبا انگ

لب سام و ق ریبه ام یجواب نکهیکرد بدون ا یاش خنده ا انهیلبخند موز دنیبا د
 شد... ادهیپ نیسرکشش دهد از ماش
 ...دهینکش کیبار ی_گفتم تا کار به جاها

 _خفه شو...
 نقدریگلبرگ خانومش که ا گفتنیم ی...حاال مگه چیادبم شد یب ی_عاشخ شد

 بهتون برخورد...
 سامریام مرخین یحوض نشست دستش را در اب فرو برد نگاهش را بر رو کنار

ستانش را به هم م سته بود کف د ش ر چرخاند و ب دییسا یکه دو زانو کنارش ن
شککد ...همان  شیقرمز شککده اش ثابت ماند...تازه متوجه لباس ها ینیب یرو
شت ... شبیبود که د ییها شت که حت یعنیبه تن دا  یسلبا یانقدر عجله دا

 بود... اوردهیهم با خودش به همراه ن
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 _سردته
ر ادی_نه ز دقه سککَ رتق ی...از صککَ ... اگه قراره اوردمیخانم با خودم لباس ن هیسکک 

 ه به فکر باشمبهتر میبمون شتریب
اش را از دور گردن باز کرد و در دستش  یبدون تعلل شال  بافت طوس یا لحظه

 مشت کرد... دست مشت شده اش را به سمت او بلند کرد...
 _دماغت قرمز شده...

 دستش کرد یابرو اشاره ا با
 محبت؟؟؟ ایعذاب وجدانه  ی_از رو

 ...هشیتو حفره ارزوم براورده م افتهی_بردار...ارزو کن بنداز تو حوض اگه ب
ان را  نیانداخت ...کوچکتر نیکف دسککت نازن ییطال یبه سکککه ها ینگاه

 برداشت
 شیکی دیچند تا بنداز شا ستیها ن یراحت نیخانوم به هم الی!!!خوش خیکی_
 ...رسامیاقا ام نی...شما هم امتحان کندیتو حفره اونم شا افتهیب

 ...ندازمیرو م یکی نی_نه ... هم
او سککمت حوض...و ارام اضککافه کرد تا شککما راحت  رمیمن م ی_هر جور راحت

 نیباش
ش یقینفس عم ستادیشد کنار حوض ا بلند ستیم یکه به خوب نیبا ا دیک  دان

ر سرو پ یکوبه ا یاما استرس داشت قلبش همانند سازها ستین شیب یخرافات
شتان پا ی... بر رونواختیصدا م ست ...دلش  شیانگ شمانش را ب شد چ بلند 
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ستیاعتراف م سر ییپروا...از جنس همان ها یب ی...اعتراف خوا  یم شکه در 
 ...فیپروراند...همان قدر عاشقانه ولق

 ییاش را به داخل حوض پرتاب کرد در مقابل نگاه ناباورش سکککه طال سکککه
 داخل حفره فرو رفت.. دینور خورش یرنگش در تال لو مخمل

 ....دیسام چرخ ریبه سمت ام یبا ذوق کودکانه ا دیانش را به کوبدست کف
 ... افتاد...یدیافتاد ...د ی_وا

 یخوشحال نقدریکه ا یکرد یی_چه ارزو
 " تو را" اما لب باز کرددیدل نال در

 شهیبر اورده نم گهیکه گفت ..بعد د شهیگم ...نم ی_نم
 یسککام بود که نگاهش را به سکککه کف دسککتش دوخت و با صککدا ریام نباریا

 گفت: یفیضع
که همه  ی...ارزوم از جنس خواسککتنه...خواسککتن دخترگمی_اما من بهت م

ش  یشککده ...دختر میزندگ که اول برام قابل احترام بود... اما بعدها با شککناخت 
ود خ یخترشد که تا به حاال تو خودم شناختم...د یفراتر از هر احساس یزیچ

 نیاول یاکه بر ی...مثله ققعه افیمهربون ولق یسکککاخته و سککخت ...دختر
 منم شانسمو امتحان کنم هی...نظرم چبایگوش دادم نا شناخته و ز

وتاب  چیرا باال اورد سکککه را به داخل اب رها کرد...سکککه کوچک پ دسککتش
 ز لحظهلبه حفره نشککسککت بعد ا یخوران در مقابل نگاه حسککرم بار انها بر رو

 داخل حفره فرو رفت... یبه ارام یا
 ...ارمیبود که سخت به دستت م نی_فک کنم منظورش ا
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سخ تر از ان بود که جواب گلبرگ ش یحت ایدهد  یم شان دهد ...جر یواکن  انین
پرش نامحسوس پلک چپش  یحت کردیاحساس م یخوب شیخون را در رگ ها

ا سام ر ریو رو شده است...چشمانش فقط ام ریز نگونهیدانست چرا ا یرا ...نم
زرگ و ب دستان انیکه مقابلش زانو زده بود انگشتان هر دو دستش را در م دیدیم

 مردانه اش گرفته بود...
 گلبرگم... یدی_جوابمو نم

 بگم... دیبا یدونم چ ی_من ...من نم
گاه ن نیتونم کنار خودم داشککته باشککم...بگو ا یم شککهیهم زتوی_بگو وجود عز

 که از ییدسککتا نیمال منه...بگو ا شککهیکننده هم وونهید یچشککما نیا یاسککمون
 منه... یسخت مشت کردم َمأَمنشون دستا ینقوریترس پس زده شدن ا

 هدیشک مکالمه شان را شن یاطرافش که ب نیمعدود حاضر یرا بر رو نگاهش
ست م کردندیبا لبخند به انها نگاه م نگونهیبودند که ا  نینازن یو بر رو زدندیو د

ستش را جلو ستادهیکه چند گام عقب تر از ان ها ا  دهان بازش گرفته یبود و د
 بود و با چشمان گرد به انها زل زده بود چرخاند

 دوست داشت یحالش نداشت...لحظه ا یبرا یفیوزن ...توص یبودو ب معلخ
ک دوسککت داشککت همچون ابر بهار اشکک گریبلند بخندد لحظه د یبا صککدا

 یبود که به چشم بر هم زدن الیپروراند خواب و خ ی...انگار هر چه سر مزدیبر
تهیپ تیبه واقع نهیبود و او را ا وسکک گاه خ ریگ نیزم نگو از  سیکرده بود ...ن

سام داد که همچون جرعه  ریچشمان ام یحوض گرفت وبه اب یاشکش را از اب
 ابش زالل بود ... یا
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شمان پدرش د شناختینگاه را خوب م نیا بود همراه با  دهیبارها و بارها در چ
 اش چه یکسکک ینگاه را داشکککت ب نیکه ا ی...واقعا تا زمان رینظ یب یتبسککم

ودنش ب یسام با دانستن سر راه ریتوانست داشته باشد... اما اگر ام یم یارزش
 دیا....بگفتیم دی...باربا هیهم  ونیبار شکک هی...مرگ  کردیچه م زدیاو را پس م

 چیه گرید دیشککا گفتیلحظه نم نی...اگر در ا کردیم دایپ یو خالصکک گفتیم
 ...کردیوقت لب باز نم

 سام ری_ام
 _جانم
 یدون ی_تو نم

 دونم یرو نم ی_برام بگو خانومم چ
 یبش مونیپش دنشیبا شن دی...شادیهست شا ییزایچ هی_

 قلبمو کجا گره زدم دونمیدارم م نانی_من به خودم اطم
ندگ 6 یوقت_من  به فرزند خو در مورد  یچیقبول شکککدم من ه یسکککالم بود 

 دونم حالل زاده ام... ینم یدونم من حت ینم میپدرمادرم واقع
باهم اشککنا شککدن و  انویکه تو کالس پ یپدر و مادرعاشککخ دار هی...تو  شی_ه

که تو  ییتو یکردیفکر م نیخاطراتشککو به ا دنیبا شککن شککهیهم یتوعالم بچگ
 یعاشخ بش دیبا یچه جور یریگیم ادی انویخونه پ

در  رگیداد...خداوند بار د یدستها را از دست م نینگاه ا نیبود اگر ا یووانگید
ه جمالم را ب نیرا سر راهش قرار داده بود...ا گرید یاش شکس یکس یب تینها

 او بازگو کرده بود... یاورد خودش برا یم ادیبه  یخوب
 در نگاهش لب زد رهیلش زانو زد خبه خودش داد مقاب یجسارت
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 سام ری_ام
 _جانم

محکوم بودم به  شکککهیهم یول ترسککمیم یی_کنارم بمون تنهام نذاز من از تنها
 ییتنها
 مونم یکنارم م شهیلحظام قسم هم نیمونم...به هم ی_م

 گلبرگ یی_کجا
 _بله

ست ییکرد...البته خدا ییتو رو خدا پاک دختر مردم هوا نی_بب من  َجنَبت باال
ظه م یجا چه جور دمیپر یتو بودم همون لح ناکس  تو رو  یتو ب*غ*لش..

 و مام کرد... خوشم اومدم شیک
 نی_نازن

 یجیگ نقدری_جانم چرا ا
مونم که االن وسککط  ییدونم... انگار مغزم قفل کرد...مثل زلزله زده ا ی_نم

 ..واستاده. رونهیو
 ی_مگه دوسش ندار

 _چرا
 تمومه ی_خب پس همه چ

سککام از خانواده  ری...امرسککهیشککده به نظرم محال م ی...حاال که جد سککتی_ن
ه ک یعکس العمل خانواده ش در باره دختر یکنی... فکر مهیبزرگ سککر شککناسکک

 کنن... یخواستگار یمنو از ک خوانی...اصال مهینداره چ یکس و کار
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شکک نیا ینیریشکک کمی_گلبرگ بذار  چ  دم رو به خو یبعد همه چ یابراز عالقه ب 
ساله 20جوون  ریاز احساسش باهام حرف زده ..ام ستیزهر کن دوساعت ن

ست خودش م ستین  زویبکنه همه چ دیکار با یدونه چ ی...جا افتاده و پخته 
با که  بذار اونه  ه ب نقدریا ا...چررابقه تالش کنه نیا یبرا دیبه عهده خودش 

...با تیکن لذم ببر از زندگ یط یالیخ یبارم شده ب هی یریگیخودم سخت م
 نکن... ینگر ندهیا نقدرمیزمان جلو برو ا

ال قبول کردن ...چون اص یدونست منو به فرزندخوندگ یاز قبل م کنمی_فکر م
 جا نخورد...

صال اون لحظه میحرف بزن گهید زیچ هیدر مورد  شهی_م که جلوم زانو زده ...ا
 بود یدنید افتیگلبرگ ق ی...وااا یداشت یبود چه حس

 خوب شد سکته نکردم ... دیلرزیبود ؟؟؟همه وجودم م یدنید افمی_فقط ق
سکته ک یابراز عالقه مرد لیبه دل یدختر زدندیم تری_بعد روزنامه ها ت رد جوان 

 را وداع گفت یو دار فان
سخرم نکن... نم س هیکهش یدون ی_م بود که تا حاال تجربش نکردم.تو رو  یح

 تونست پردازش کنه یاما انگار مغزم نم دمیدیاطرافمو م یادما دمیدیم
 بیخدا نص ی....استیمعلوم ن کنمیم یفدام شم دارم حسود هی_مسخره چ

 ها هم کن ... دهیما ند
 ...زشته خودم جمع کن...نینازن ادی_داره م

 هیقرمز رنگ تخت تک یو به پشککت یعقب کشکک یسککام کم ریشککدن ام کینزد با
 شیاو انداخت که مشککغول در اوردن کفش ها دهیبه قامت کشکک یداد...نگاه

 بود...
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به چهره هر دو انداخت  یتخت جاگرفت سککرش را بلند کرد نگاه یبر رو ارام
 یدور هیمن  نییخوای:خانوما مدندیرسکک یسککاکت به نظر م یبیکه به طرز عج

 ... نیبزنم تا شما راحتر پشت سر من حرف بزن
 یموند یم شتریکاش ب-

 _من که چند روزه مزاحمم
 ..ای...بازم بمییتنها شهی_برو بابا...مزاحم کجا بود منو مامان هم

 تهران منم تنهام... نیای_باشه...شما هم ب
 یسبود تکان داد ب*و* ستادهیا وانیا یپله ها یکه باال نیمادر نازن یبرا یدست

شد  یبرا شرد واز خانه خارج  ست ف ساک کوچکش را در د سته  ستاد...د او فر
 داده بود انداخت هیتک نیبه ماش نهیسام که دست به س ریبه ام ی....نگاه

انها داد لحظه  یبه هر دو یبه جلو برداشت ...سالم یانها قدم دنیمحض د به
ه از رد به جا ماند توانسککتیم یبه خوب چهره گرفته گلبرگ زوم کرد یبر رو یا

 یچند وقت مزاحم شما بود نیدهد:ا صیصورتش تشخ یاشک را بر رو
 ...نی....مواظب گلبرگ ما باش کنمی_خواهش م
لمه... زکردهی_حتما...عز  د 

 خانوم ی_تو فکر
 ستین یخاص زی_نه چ

 یکنیبه من فکر م ی_دار
 فتهیگرد شده اش را به سمتش سوق داد:چه خود ش چشمان

 باشم... فتهیخودش دیبا امیپا به پام ب نکهیا یکرد :برا یخنده ا تک
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شتش ست کم ریداد رو به ام هیرا به در تک پ ش من من کرد در اخر دلش  یسام ن
 بپرسم... یزیچ هیچشمان او سپرد: یایرا به در

به  ینگاه مین کردیم تیهدا ابانیرا به سککمت گوشککه خ نیکه ماشکک همانقور
 گلبرگ انداخت:بپرس

 یستادی_چرا ا
نخورم احسککاس ضککعف  یزی_عادم به صککبحانه مفصککل دارم ...صککبح چ

 ...خب خانوم سوال داشتنکنمیم
 ...پرسمی_بعد م

 دیید :نفرماقفل کر نهیسکک یداد دسککتانش را بر رو هیاز گلبرگ به در تک تیتبع به
 خانوم بنده در خدمتم

ه ک یدونسککت یمرتب کرد :خب ...راسککتش تو م شیپاها یاش را بر رو مانتو
 ... یعنیمن..
 هیکه  بهت گفتن یاتفاق افتاد چ نیبه سککامان تند شککدم که چرا ا ینبود ی_وقت

 نیکه ازم داشککتم توقع همچ یبا شککناخت ینشککون داد یعکس العمل نیهمچ
ع موضککو نیا نقدریگفت...چرا ا ییزایچ هیرو نداشککتم...سککامان برام  یواکنشکک

 برام مهمه؟؟؟
 ...یدلسوز ی_اگه از رو

 گلبرگ.. خورهی...داره بهم بر می_دلسوز
 نظرم در موردم عوض نشد... یمتوجه شد یوقت نکهی_منظورم ا

گاه کن ...منو نیبشنو یخوایم نیاوردم ... باالتر از ا مانیاز قبل بهت ا شتری_ب
ش ستم ...انکار نم یا فتهیگلبرگ...من ادم خود دونم  یم نکهیا یکنم...برا یه
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 یدونم شککان اجتماع یهسککتم...م یدونم ادم مقبول یبا خودم چند چنَدم...م
دارم اما  یخوب یمال عدارم وضکک یدارم خانواده شککناخته شککده و فرهنگ یخوب

بودم از من چند پله باال تر باشه...منو به کمال برسونه..وتو اون ادم  یدنبال کس
گ نیاول ی...وقتیبود ودم گفتم به خ دمیجور کردن پول کلبه د یبرا تویبار َدَوند 

 ی...من جلوامیدن یهمه ادعا کجا نیمن با ا اسکککتیدن یدختر بچه کجا نیا
با چیو ه دمروو تو زانو ز یبزرگ  رانیرو خارج از ا یادیز یندارم... سککالها ییا 

و خوش  یتو اوج جوون یفراتر نذاشککتم... حت یوقت پامو از حد چیبودم اما ه
من  انیداشککتم اطراف مانیا نکهیا یخودم چارچوب داشککتم برا یبرا یگذرون

س َسَند یانعکا ستنش به  شتم که زن خوب  مانیکالم خدا ا تیاز خود من ه دا
مسادل نه تنها روشن فکر  یسر هیمرد بد...من تو  یمرد خوب و زن بد برا یابر

 ...من از شناختتریمنه وال غ یهم امل هستم ناموس من برا یلیبلکه خ ستمین
ا ام یسککتین لیدونم به من م ی...م یبه زمان دار ازیتو هم ن دمیبه عشککقت رسکک

 عشخ برسه.... هب برهیرنگ احترام و دوست داشن داره زمان م لیم   نیا
 _الو

 سالم خانوم_
 _سالم

ش ساعتتو تو ما شت نی_زنگ زدم بگم  تا  یاگه خونه ا یدنبالش نگرد یجا گذا
 ارمیغروب برام م

ست د یگوش شش را از جا گرشیرا به د ش یداد کف خارج کرد:دارم اماده  یکف
 مونم یم ششونیبچه ها تنگ شده شبم پ یبرم کلبه...دلم برا شمیم
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 استراحت کن کمی میدی_خانوم تازه دو ساعته رس
 لخورنازم د دونمیمعرفت شدم م یچند وقته ب ششونهیدلم پ ستمی_نه خسته ن

 بهشون بزنم...فعال یسر هی امی_باشه منم م
ست کیپالست ش لیپا شدن درش قدم دیها را باال ک شرد با باز  به داخل  یزنگ را ف

شلوغ شت که متوجه  در  یرا جلو کیشد پالست اطیمعمول ح ریغ یخانه بردا
ساختمان دو سمت   یلبه خارج ینغمه کوچک بر رو دنی...با د دیرها کرد به 

 پنجره متوقف شد...
 گلبرگ ی_وا
 شده الهه ی_چ
ز کرده بود هر چ هیکه از مدرسککه اومده بود  یدونم از ظهر ی_نم  یگوشککه ک 

رو تو ب ایرفته لبه پنجره...ب دمیشککده جوابمو نداد تا االن اومدم د یچ دمیپرسکک
شنو شه فقط بچه ها رو ببر  یاتاق باهاش حرف بزن از تو حرف  شه با داره ...با

 داخل
 گمیم ی_االن به خانوم شاکر

 کجاست یی_خانوم موال
 _تو اتاقه

کرد تا اتاق را ترک کند نفس  ییبه موال یاشککاره ا سککتادیچار چوب در ا مقابل
 ست ...به داخل برداشت در اتاق را ب یقدم دیکش یقیعم

 _سالم نغمه خانوم
 :سالم گلبرگ جوندیبه داخل اتاق انداخت دماغش را باال کش ینگاه
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: گلبرگ جون فدام شه دیچیدر قلبش پ یصورم غرق اشک نغمه درد دنید با
 خقرناکه زمیعز نییپا ایب یکنیکار م یاونجا چ

 _نه
امروز اومده بودم ...راستش میباال با هم حرف بزن امی_باشه گلم ...اصال من م

 رو بهت بگم یراز هی نجایا
 ؟؟ی_چه راز

 باال امی...ب شهیکه نم نجای_ا
 _باشه

 دختر خوب نی_افر
ستانش را بر رو ستادیتخت کنار پنجره ا یرو بر شت پنجره گ یلبه داخل ید ذا

 دیخودش را باال کش
 اونجا یرفت ی_وروجک تو چه جور

 ستایهمونجا وا ای_جلوتر ن
 زیه عز_باش

 یبهم بگ یخواستیم ی_چ
 میبذار یقرار هی ای_ب

 ی:چدیاش کش ینیب ریرا به ز نشیاست
را از  یجمع کرد دستمال یگفت صورتش را به گونه بامزه ا ی" بلندییی"اَ  گلبرگ

 ادب... یاورد به سمتش گرفت:دختره ب رونیب بشیج
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ستان گلبرگ ب یخنده بلند نغمه ستمال را از د شد د ش رونیکرد خم  :رازتو دیک
 که... ینگفت

 یشککرط هینه... ای یدار یخودم نگه م شیدونم تو رازمو پ ی_خب من که نم
 ...خوبه گمیباال منم رازمو بهت م نیا یدارم...تو بهم بگو چرا اومد

 _باشه
 یبه مغزش نم یزیچ ادیاز استرس ز دیدانست چه بگو یدست کرد نم دست

 ...دیرس
 شد پس؟؟؟ ی_چ

ن صدامو جلوتر ممک ایب کممی مینیبش ایب گمیم ترسمی_راستش من از ارتفاع م
 بشنون...و به در اتاق اشاره کرد

شد  کیتکان داد به گلبرگ نزد دیتاد یکه کنجکاو شده بود سرش را از رو نغمه
شت کرد لباسش را از پ کیبه او نزد یکنار او نشست...گلبرگ دستش را به ارام

 مشت کرد
 یشناسیسام م ریو ام_تو عم

 دوسش دارم... یلی_اره ...من خ
 کرده یسام از من خواستگار ری_خب راستش عمو ام

 یعروس عمو بش یخوای_م
 دونم ی_نم

 ی_مگه دوسش ندار
 دونم ی_نم

 اون اقاهه عمو بابام باشه یدوس داشتم به جا شهی_چرا گلبرگ جون من هم
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 _اقاهه...در مور پدرم درست صبحت کن
 پدر اون دختره ستی_اون پدر من ن

 یگ یشده خانوم به من نم ی_نگام کن نغمه ...چ
 ...از اون بزرگا...دیخریاون دختره پازل م یداشت برا دمشی_امروز د
از  نغمه کوچکش دانستیم یبه خوب کشدیم ریپشت سرش ت کردیم احساس

هم با ان نامردشمرد  یاش ....چند بار ی...پدرش وخواهر ناتن زندیچه حرف م
س شده بود ک صحبت  سر دومش دختر  ینما همش هم  صرار هم ساله  8که به ا

 اش را از خودش جدا کرده بود...
خدا  ی...وقتیانتظار داشککته باشکک یاز کسکک دینبا یکه خدا رو دار ی_تو تا وقت

به دوسکککت داشککتن د باهوش و یندار ازین گرانیدوسکککت داره تو  ...تو دختر 
 شرفتیپ یکه استعدادشو دار یتو کار یدرس بخون دی....با یهست یخوشکل

 یکنه...م رکه پدرم متوجه اشتباهش بشه و به تو افتخا نقدریا یموفخ باش یکن
دسکتمو  ادیتا ب شکدیپن م تریمنتظر پ نشکسکتمیمن شکبا جلو پنجره اتاقم م یدون
 ارزوها ببره... نیبا خودش به سر زم رهیبگ

 _اومد؟؟؟
 باال... یارزوها برد باال نیاومد...اومدو با حرفاشو من و به سرزم_اره 

 ...ادی_دنبال منم م
 یکن ی....خوب زندگی.... خانوم شی... بزرگ شیدرس بخون دی_االن نه...با

 ادیپن تو هم م تریپ یروز هی...
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ستش سمت نغمه بلند کرد:بر د شده م نییپا میرابه  شم غروب  سمتیفدام   ر
 یسرمابخور

ست پ گهیبا مامانم حرف بزنم ...الهه جون م خوامی_نه م سمونا  شیمامانم تو ا
 ستاره ها...دلم براش تنگ شده

 خورهایغصه م یتو ناراحت نهیخانومم ... مامانت اگه بب نییپا می_بر
ستانش سمت مخالف چرخاند:خب  نهیس یرا بر رو د سرش را به  جمع کرد 

صه م شد خورمیمنم غ م دنبالم باه ادیخوام بهش بگم ب یه م...دلم براش تنگ 
 خدا..... شیپ میبر

رده نشناسش ....کم او تیموقع یلعنت به اشک ها دیاش کش قهیبر شق یدست
ه ب ینداشککت ...سککرش را خم کرد نگاه یجواب شیها یتاب یبود ...در مقابل ب

 گفت یدر کمر صاف کرد "بله" بلند یانداخت با صدا اطیح ادیارتفاع نسبتا ز
ستیسام که اجازه ورود م ریام یصدا دنیشن با شال افتاده اش را از دور  خوا

 ی" گفت ...انقدر هواسککش پدیی"بفرما دیکشکک شیموها یگردن باز کرد بر رو
 متوجه حضور او هم نشده بود ینغمه بود که حت

 انها انداخت :اجازه هست یبه هر دو ینگاه ستادیچارچوب در ا در
سام داد:اجازه ما دست نغمه  ریعاجزانه اش را از نغمه بخ کرده گرفت به ام نگاه

 خانومه
 به داخل برداشت در را پشت سرش بست:سالم نغمه خانوم یقدم

 دیانداخت:سالم عمو ببخش ریاش سرش را به ز یادب یاز ب شرمنده
 یکنیکار م ی_شما اون باال چ
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 کیسام خاموش شد و به نزد ریدستان ام دهان باز کرد اما با اشاره عیسر گلبرگ
 چشم دوخت شیشدن قدم ها

 _اومدم با مامانم حرف بزنم دلم براش تنگ شده
 میدو کلوم حرف بزرگونه بزن یبزرگ شد نقدری_ا

ستانش را بررو ریبه ام یحخ به جانب نگاه ه:بله قفل کرد نهیس یسام انداخت د
 گرفته فیکه بزرگ شدم ..خانوممون برامون چشن تکل

ناراحتن...م یدون یاون باال خقرناکه...م یدون ی_پس م  یدون یدوسککتام 
 ...زهلریگلبرگ جون از استرس دستاش م یدون ی...مکنهیم هیالهه جون داره گر

ستها ینگاه شده بود  نیلرزانش کرد چگونه بود خودش متوجه ا یبه د لرزها ن
 به حالش برده بود ینگاه پ کیاما او با 

 مامانم تنگ شده یدلم برا _من فقط
سمونا ن رف باهاش ح یتونیم یتو قلبت و تو هر وقت بخوا ستی_مامانت تو ا

سا نیا رونی...خانواده تو بیبزن ستت دارن نگرانت ییدر منتظرتن...ک ن... که دو
نه اشککتباه تکرار ک نیکوچولو ها ا نیاز ا یکیاگه  یفکر کرد نینغمه خانوم به ا

 دیبا یشککد یخانوم گهید و...تیخودتو ببخشکک یتون یتو م افتهیبراش ب یاتفاق
ش یقو ستام بهت تک یبا شون ب هیتا دو شون تو...ت شیپ ارنیکنن دردو دل و برا

 ...یخواهر بزرگ
 یکنیرا از هم باز کرد:عمو ب*غ*لم م دستانش

سککام  ریاغوش پهن وامن ام انیبه نغمه جاخوش کرده در م یحسککرم بار نگاه
شک  یبه زبان اورد ....ب یلب ری."..خوش به حالش" ز دیشکک یانداخت ...اه
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 ...اما طلب کردیحسککادم م یبه اغوش مرد نگونهیبار بود که دلش ا نیاول نیا
 نامحرم در قاموس او نبود... یاغوش

گذاشککت به خودش امد خودش را جمع وجور کرد  نیزم ینغمه را بر رو یوقت
شت نگاه ریشدن قامت بلند ام داریبا پد ست از تقال بردا ست یسام د  یهابه د

 یبر رو شیجلو امده او کرد هنوز متوجه مقصککود او نشکککده بود که دسککتها
 یور براز لبه پنجره بلند کرد و  یگلبرگ نشککسککت و او را همچون پر یپهلوها

 گذاشت نیزم
ست...لمس ها یم شته به محبت او را م یخوا ست ...اما  یاغ گرفته  ادیخوا

ب ندهد...بزرگتر یه خواسککته هابود تن  به خوب یدلش  ما   یبرا ینداشکککت ا
ها را نم نی...وبزرگتر وجودش اکردیم یخودش بزرگتر فتیپذ یلمس   و ر

 ...کردیخوب او را بازخواست م
 به عقب برداشت یپارسا قدم ریالهه و ام دنید با

 کارو کرد؟؟؟ نیشده گلبرگ ؟؟؟چرا ا ی_چ
 ...ختهیبهم ر دهیخریخواهرش پازل م یکه برا دهیامروز پدرش د نکهی_مثل ا

 به زبان یظیبه لبان گلبرگ چشم دوخت در اخر ع*و*ض*ی غل یلحظه ا الهه
 اورد به حالت دو از اتاق خارج شد

و  سککتیسککخت ن زشیالهه عز یدانسککت درک نغمه کوچک برا یم یخوب به
 ...کندیغم دست و پنجه نرم م نیسالهاست با ا

برنداشککته بود که پارسککا مقابل او قرار گرفت:اجازه بده من باهاش  یقدم هنوز
 حرف بزنم

 خانوم...کاشان خوش گذشت یقرت نمیبب نجایا ای_ب
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 از لبخند به خودش گرفت یسام انداخت لبانش طرح ریبه ام ینگاه
 یرو بهم بگ یهمه چ دی_با
 ستین یخاص زی_چ

 بهم گفته.... میامارتو دارم ...نازن ی_غلط کرد
 به گزارش بده... دیبا ی_امار تو رو ک

 _من...
داخل  یاومد گفتیبهت م یچ اطی_نه من...بچه پرو دو سککاعت پارسککا تو ح

 باز بود... شتین
شککو عقد شککهیکه هم یزیچ کنهیگلبرگ...مهربونه...بهم توجه م هی_پسککر خوب

بهم عالقه داره  دونم یترسککم بهش دل ببندم...م یترسککم...م یداشککتم...اما م
 اما...

سم...ما ه ی_منم م س چیتر سخته... میرو تو خلوتمون راه نداد یوقت ک  هی...
 ...میکن سکیر دیبا ییجورا

 ارم...از خودم اعتماد د شتریترسم گلبرگ...به پارسا ب یاز خودم م شتری_من ب
 بچه ها گرسنه ان.... میجلو ببره...بلند شو شام اماده کن زوی_بذار زمان همه چ

 _قبول باشه
ه سمت سرش را ب چاندیرنگ الهه را برداشت داخل انگشتانش پ روزهیف حیتسب

 کرد:ممنون یچارچوب در چرخاند تبسم
 بودم دهی_تا حاال نماز خوندنتو ند

 کرد :تو خلوم خودم راحترم یذکر الله اکبرش مکث انیم
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 میمنتظرت رونیب...رمیبگ ادیازم  دیبا زایچ یلی_خ
 امیبر مهرش زد سر بلند کرد:سجادمو جمع کنم م یا ب*و*سه

 خواستم باهاتون مشورم کنم ی_م
سام  ریشد به دهان ام ریپارسا داد کنار او جاگ ریرا به دستان ام یچا ینیس الهه

 چشم دوخت
ست دارم چند روز دیع المیتا تعق یزی_چ ستش دو بچه ها رو  ینمونده...را
 تا حال و هواشون عوض شه... میببر ییجا

به... خ ند روزه نرفتن...روح یلی_خو ته مسکککافرم چ شککونم عوض  هیوق
ما تعقشکککهیم بل از ع کنمیهمه جا شککلوغه فکر م دیع المی...ا باشکککه  دیق

با ته من  نگ کنم  دیبهتره...الب ماه ما  کمیبا اداره ه ته ا  هیمجوز گرفتن سککخ
 ...میم بده یدرخواست مرب دی...باکنمیم شیکار
سککام گذاشککت:حاال کجا رو در نظر  ریرا مقابل ام یخم شککد اسککتکان چا الهه
 ن؟؟؟یدار

...هر گذرهیدونم خودم مشهد در نظر دارم اما راه دوره به بچه ها سخت م ی_نم
 ...نیجا شما صالو بدون

و من دهیحرم نشککون م ونیزی_بچه ها تا حاال مشککهد نرفتن اتفاقا هر وقت تلو
 نه؟؟؟یکنن...اما هز یم چیسوال پ

 ؟؟؟یکنم...گلبرگ جان چرا ساکت ینم نهی...من تنها هزنینباش نهی_نگران هز
شتم فکر م ریاز "جان" ام شرمزده همشمن با چند  نهی...در مورد هزکردیسام:دا
 نی...تو ا ستیتو هم سخت ن یبرا ینقوریا زنمیکلبه حرف م یها یتا از حام
 ... یردکلبه خرج ک یبرا یلیمدم خ
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مشکککل ندارم  نشینکن در هر صککورم من با هز تی_اگر هم نشککد خودم اذ
 یای...گلبرگ چند لحظه ممیریم گهی...خب ما د

صکورم گلبرگ خم شکد:با سکامان صکحبت  یرا در دسکت گرفت بر رو کتش
 یکرد

 :نهدیچیشالش را دور انگشت پ شهیداد ر هیراهرو تک واریاش را به د شانه
 _چرا

 مثال یباهام قهر کرده که چ ارهیاز دلم در ب نکهیا یازش ناراحتم به جا_چون 
شتباه کرد سامان برادر بزرگته...ا  یشدسرخود پا یکه بهش بگ نیبدون ا ی_

ست ن یرفت سامان نگرانت بود....در شان... از  یدون یم یمن بگم ول ستیکا
...تو ش تند شدکرد... با خانواد هیسرم اومده باشه چقدر گر ییبال نکهیترس ا

 یانومخ فردا خوامیباشه...من ازم م شیشب زندگ نیتونست بهتر یکه م یشب
...سککامان واقعا تو رو دوسککت یکن یاموزشککگاه ازش معذرم خواه یبر یکن

 داره...
 اپن چنگ زد یاش را از رو یگوش دیبندش کش شیرا به پ سشیخ یدستها

 _الو
 ی_سالم گلبرگ خوب

 _سالم ممنون
 یکنیکار م ی_چ
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شت شاره اش را به دهان گرفت :اممم... دارم ک انگ ست م کیا شما کنمیدر ...
ستور فرمود شبید سامان در ب دید ازم دلخوره...منم از راهش دارم  ارمیاز دل 

 شمیوارد م
 ؟؟؟یخانومم...راه دل منم بلد نیزد :افر یخنده بلند تک

 _حاال...
بالت غروب تو اموزشککگاه  امیبتونم  ی_گلبرگ جان من خارج شککهرم نم دن

 .. نمتیبیم
 رمیخارج کرد:به کارم برس...من خودم م تی_سلفون را از کابن

 گلبرگ پز نگه دار کیمنم ک یبرا ی_راست
 _اطاعت قربان...

اش را بر سککر مرتب کرد انگشککت اشککاره اش را بر لبان رنگ گرفته اش  مقنعه
 یبند کوله اش را بر رو کی دیکش شیداخل چشمها ی...خط چشم نازک دیکش

گذاشت مشغول بستن  یکفش یجا یرا بر رو کشیشانه اش انداخت ظرف ک
صدا یکتان یبند ها شم یاش بود که با  صاف کرد بدون انکه از چ  یدر کمر 

 در را باز کرد اندازدیب یگاهن
رداشت به عقب ب یزده بود ناخوداگاه قدم هیتک شیکه به عصا یرمردیپ دنید با

 گرفت...دستش را بند شینگاه از چشم ها نشیبرخورد کوله اش به زم یبا صدا
 قلبش را مشت کرده... یکس کردیکرد احساس م وارید

 یواکس خورده ارسککالن خان که با هر قدم بر رو یکفش ها یبر رو نگاهش
 پشککت یبر رو یثابت ماند...دسککتش را لحظه ا نشککسککتیفرش کرم رنگش م

امانش کم شککود...خودش را از  یاز لرزش ب دیپلک چپش نگه داشککت تا شککا
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 یو تالق رمردیجدا کرد هنوز قدم از قدم بر نداشککته بود که با چرخش پ وارید
شان در جا بارهدو س ستادیخود ا ینگاه شدارش را منققع از   خارج نهینفس ک

 ...یاز هر اشک یوخال نهیکرد ...پر بود از ک
 یلند کرد دور تا دور خانه را نشککانه رفت:با پول پسککر من زندگرا ب شیعصککا

از نوه احمخ منم  یهسککت ی...دختر زرنگیخودم دسککت و پا کرد یبرا یخوب
عد از ایچاپ یخوب م نداختم ب نی...ب ناراحت بودم  رونیکه تو رو از خونم ا

ته از خون من نبود ما ب ی...درسکک نه من نبود ا جام تو خو  مادرپدر  یو 
 ..پسر ساده لوو من بهت دلخوش بود....یبود
به زبان خشک شده  یرا از هم باز کرد تکان شیبه جلو برداشت دست ها یقدم

شما بوده نه از چاپ یزندگ نیکالمش امد:ا انیاش داد م سر  وه ن دنینه از پول پ
شما  دهیرس نجایمن که به ا یپدرو مادر من بوده و زحمت ها یزندگ نیتون...ا

 لقفا... رونیب نیهم از خونه من بر
صا نباریا سمت گلبرگ نشانه رفت:گوشام باز کن خوب گوش کن  شیع را به 

ند یدونم چ یدختر جون نم گمیم یچ که تو  یتو گوش نوه احمخ من خو
شت ستهیا یمن م یرو ه من خانواد نیب نکهیاما فکر ا کنهیم یو به خانوادش در

 یارک نیچهم هیکه من زنده ام اجازه  یتا موقع یبریرو به گور م یتفرقه بنداز
منو  ینواده ...دور خایسککتیشککترنیب یپاپت هیتو که  دمیرو به بزرگتر از تو هم نم

 بدوز... سهیک گهیکس د یخط بکش برا
رد کفش  یافتاد نگاهش بر رو شیزانو ها یبه هم خوردن در بر رو یصککدا با

س یها سالن خان ثابت ماند... شت کرد پرش پلکش  نهیار ست م اش را در د
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 دیخود پر یاش هم به ان اضافه شده بود ...ناگهان از جا نهیکم بود سوزش س
سمت مبل ها سط حال  یبه  ضرب و زور ورشیو را به  ابود انه یبرد ...با هر 

 چیکه ه ییکرد ...با صککدا شی...شککروع به لول کردن فرش هادیکشکک یکنار
 ب باز کردتن ان نداشت ل یبر رو یکنترل

شورمش ...با دی"با شورم ...همه خونم بو زویهمه چ دیب  ی...بودهیتخفن م یب
 ...نجس شده...اصال...خونمینماز م نجای...من ادهیخون م

 یبر رو یاگاه چیدانسککت دچار جنون شککده اسککت اما ه یم یبه خوب خودش
صدا شت...با  شده  لشیزنگ موبا یحرکام و رفتارش ندا که از کوله واژگون 

 هیمبل تک هینشککسککت و به پا نیزم یحال بر رو ی... بدیرسککیاش به گوش م
انها گذاشت...اشک  یرا در شکم جمع کرد و سرش را بر رو شیداد...زانو ها

شک رختیر س یخودش و ب یو دلش برا ختی...ا سته  یک سوخت...خ اش 
 روزگار چشم بست... یاز باز

ما ا دیشککنیم یاطرافش را به خوب یداد ...صککدا شیسککنگ یبه پلک ها یتکان
 نداشت... شیباز کردن پلک ها یبرا یرمق

 فکر کرده یبا خودش چ رمردی_اون پ
 _اروم باش سام

تخت افتاده همه  نیا یجون رو یکه ب یتونم... اون ینم یفهمیتونم...م ی_نم
 انمارسککتیکردم مردمو زنده شککدم تا به ب داشیپ یتو چه حال یدون یم مهیزندگ

 گفتیم ونیرسوندمش فکر کردم از دستش دادم ...تمام مدم هذ
 ارسالن خان اومده یدونی_از کجا م
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 یزنگ زدم التماس کردم درو باز نکرد صککداش م ی_اومدم در  خونش ...هرچ
سا یکیداد... ینم یاومد اما جواب دلش  دیبال بال زدنمو د یهاش وقت هیاز هم

 اومده خونش... شیچند ساعت پ یرمردیپ هیسوخت گفت 
 کنمی_خودم باهاش صحبت م

بودم بسککه...مردک  یتماشککاچ یباهاش حرف بزنم هر چ دیخودم با نباری_نه ا
 زدیبهش گفته تمام مدم اسمشو صدا م یچ ستیسبک مغز معلوم ن

 سام یریتند م ی_دار
ند م کهیا یبرا رمی_اره ت فتیم یدکترش چ یبشککنو ینبود ن گه د گ  رتری...ا

 بهش زد... یدو تا ارامبخش قو کردیتشنج م رسوندمیم
کنم  فک خورهی...نگاه شپلکش تکون مکننیم رونمونیب انی_اروم باش پسککر م

 به دکترش بگم... رمی...من مادیداره به هوش م
 گلبرگ یسامان تکان داد....تخت را دور زد بر رو یموافقت برا یاز رو یسر

 اش چرخاند... یصورم مهتاب یخم شد نگاهش را بر رو
 و پشت دستش احساس کرد... یشانیپ یرا بر رو یسوزنده ا یگرما

 ...رهیاروم بگ یدل لعنت نی_خانومم...باز کن چشماتو بزار ا
 چشم باز کرد... یسام به ارام ریام یبه دل نوازش صدا دل
 نفس من یشد داری_ب

 چشمانش در طوفان نگاه او غرق شد... اهیس لهیت
 ببرم... یک شیپ تتوی_شکا
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ست ش یبرد موها د  یگ ینم یزیکرد:چ تیمقنعه اش هدا ریاش را به ز یوح
 یکار کنم... تو که منو ُکشت یمن...اخه من با تو چ یزندگ

شک ن یبر رو نگاهش شمانش که برا شیا سمان چ شش  یزده در ا فرار از بار
جانش را بلند کرد با سککر  یماند...دسکککت ب یسکککتشباقینگریرا م ییهر جا

 دیخروشانش را گرفت:ببخش یایاز در یانگشتانش ققره ا
 اش چسباند چشمانش یشانیرا در هوا مشت کرد پشت دستش را به پ دستش

ال تو اون ح گهیبار د هیکنم اگه  یکارو باهام نکن...فک نم نیا گهیرا بسککت:د
 ...ارمیطاقت ب نمتیبب

 سوک را مقابل دهانش گرفت قاشخ
 خورم ی_نم
 تو حلقت... زمیری.... به خدا به زور میخوری_م

 زنهی_بوش حالمو بهم م
تو قرصکا دی...بعد هم باشکهیکاسکه سکوک تموم م نینکن...ا نی_به خودم تلق

 یبخور
گاه ها ین خت بغضککش را قورم داد:چرا ا یبه اخم  ندا قدریدر همش ا  ن

 مگه من ازم خواستم ... یهست یعصبان
نکن  وونمیکالمش تند شککد:د انیرا با ضککرب داخل کاسککه رها کرد م قاشککخ

 دونم تو ... یمن م یزیققره اشک بر هیگلبرگ...به خدا 
به لحنش داد:خانومم خودم  ینرمش دیحزن نگاه او خودش را جلو کش میتسل
شاریبریم نیخودم از ب یگفت...دار یکه دکتر چ یدیشن صب یا... ف  هی یع

 ...گهیطرف د تیطرف ضعف جسم
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 لبالب از سوک رامقابل دهانش گرفت:بخور نفس من قاشخ
 خورمیرا به سمت او بلند کرد:خودم م دستش

 :الزم نکردهدیبه گلبرگ انداخت دستش را عقب کش یخشک نگاه
مقبوع سککوک را در دهانش احسککاس کرد به گذشککته ها نه چندان  یگرما یوقت

شت ...زمان شت ...برا یدور بازگ کوچک خانه  یسرماخوردگ یکه ناز کش دا
 غیرد یمحبت ب یاداوریبا  دادیپدرو مادرش م یوتن به نوازش ها شدیم نینش

 شکست گریانها سد چشمانش بار د
 یزیاشککک بر گهیققره د هی...نگام کن گلبرگ ...به خدا شککهینم ینقوری_نه ا
 ... ینداشته باش یکه خالص کنمیب*غ*لت م یطور

شک د ریمحبت نگاه ام ریتاث تحت سقوط کرد  یگریسام ققره ا شمانش  از چ
 فشرد... واریو پشتش را به د دیکه بالفاصله بدنش را عقب کش

 نکنم هیگر دمیقبول نبود از االن قول م نی_ا
ثل ا نه م کهی_ عد  نی...پس از ادهیجواب م هیروش خوب ن  میزاریقرار م هیبه ب

ب*و*سککت  یاگه هم غش و ضککعف کن کنمیب*غ*لت م یکن هیهروقت گر
 هر چند تا هم که دلم بخواد ... کنمیم

شده از مرزها گلبرگ شتیم کیبه  کیسام  ریکه ام ییسرخ  خودش را  شک
 چانه اش نگه داشت... ریز دیجمع کرد پتو را دور تا دورش کش

وارش دوخت:رفتم  رهیرا داخل کاسککه چرخاند نگاهش را به حرکت دا قاشککخ
شگاه د ش یستین دمیاموز شدم با الهه  یجواب نداد تیزنگ زدم به گو نگران 
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 یصککدام م نجایاومدم ا دادیتماس گرفتم ازم خبر نداشککت...دلم گواه بد م
 یکرد یاومد اما درو باز نم

 ادینم ادمی یزی_چ
به حال یبسکککت فکر نم خیخون تو رگام  دمیحال د یتو رو ب ی_وقت تا   کنم 

ه اخرم ک یگفتیم ونیباشککم اصککال حالت خوب نبود همش هذ دهیترسکک نقدریا
ها هم به  تیموقع نیتو بدتر کنمیم یسککع شککهی...همیهوش شککد یکامال ب

بود که  هل شککده یبه حد دمیتو رو با اون حال د یخودم مسککلط باشککم اما وقت
 په کار کنم دیدونستم با ینم

 برام نداشتم... یزیجز دردسر چ یباهام اشنا شد ی_از وقت
 ی...حاال چرا فرشککایزد یحرف نم نیا یزیچقدر برام عز یدونسککتی_اگه م

 یحالو جمع کرد
 ...گهی... به من...به من مخونمینماز م نجای_با کفش اومدم رو فرشام من ا

با  یخوام بدونم ...نم ی_من نم ...من عادم به یبشکک تیاذ شیاداوریخوام 
دونم خودم بهم  یگفتن باشککه م یبرا یزیسککوال کردن ندارم گلبرگ...اگه چ

 داروهاتو رمیسککرد شککده م گهی...اما االن فقط اسککتراحت کن...سککوپتم دیگیم
 ارمیب

 _سامان گجاست
 رفته دنبالش... نتتیخواست بب یم نیاسمی_

مان دوسکککت دارم خ_من  گاشککو ازم  ی... نمونشککمیمد یلیسکککا خوام ن
 ...کنهینگاهش ناراحتم م یبدزده...شرمندگ

 ...بهش فکر نکن...شهی_درست م
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 سام ری_ام
 _جانم
 شوپن کی...فردریزنیم انوی_برام پ

 مرتب کرد ... شیپاها یداد پتو را بر رو هیدسته کاناپه اش تک به
 ققعه ام... نیبود....من عاشخ ا ی_عال

 یوداد دسککتانش را بر ر هیتک انویپشککتش را به پ دیچرخ یچرم مکتین یرو بر
 نیگلبرگ انداخت:ممنون ...ا سیبه چشککمان خ یجمع کرد نگاه مهربان نهیسکک

 اشکا...
شک ها با ستانش ا ست خودم ن یجار یکف د دلم  ستیشده را مهار کرد:د

 یراحت بگذرم...اما نم یزیاز کنار هر چ کنمیم یسککع شکککهیگرفته...من هم
تلنگرم تا بشکککنم...دوسککت ندارم بهش فکر کنم اما  هیدونم چرا االن منتظر 

بابا عاشککخ  یوقت یدون ی....همه اتفاقام گذشککته جلو چشککمامه....مشککهینم
س نیشد اول مامان سالن خان بود اما بابا رو ستادیکه جلوش ا یک حرف  یار

ست داره ه ستش نم چیخودش موند گفت مامانو دو سالن  دهیجوره هم از د ار
مامان شککناخت کوتاه اومد...بعد از چند  یوقت یعنیخانم کم کم کنار اومد 

چه دار نم جه شکککدن ب ما  یلیخ شککنیسکککال متو هم دوا و درمون کردن ا
 دختر پسر عموش دیبه گوش ارسالن خان رس ی...مشکل از مامان بود وقتدنش
متوجه شککد دسککت منو گرفت برد عمارم  یبابا لقمه گرفت ...بابا هم وقت یبرا

به عنوان دخترش معرف عالم بچگ یمنو  نه  یکرد تو  ما گاه خصکک هم متوجه ن
که من معلوم  سککتادیبابا ا یسککفت و سککخت جلو ندفعهیارسککالن خان شککدم ا
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 یزیدسکت حرفا که اون زمان چ نیهسکتم و از ا یا شکهیاز چه رگ و ر سکتین
مهرم به دلشککون نشککسککته و منو دختر  اوردم... اما بابا گفت یازش سککر در نم

 دونن... یخودشون م
ال سکک نیاول دیع ادمی یبا انگشککتانش شککد:حت یزد مشککغول باز یتلخ پوزخند

 یلیداد اما از کنار من گذشککت...بابا خ یدیارسککالن خان به همه نوهاش ع
 دیبعد از اون سالشع گهیبلند باهاش حرف زد د یبار با صدا نیناراحت شد اول

سالن خان نرفت یسال چیه سالن خان متنفر از امیعمارم ار سی...ار  ین که ک
ه اتفاق بودم ب نیعامل ا شهیاما من هم ستهیجلو روش با ارهیرو حرفش حرف ب

 داره... نهیخاطر ازم ک نیهم
شت خم کرد لحظه ا سرش ست :حرفا یرا از پ که تو مراسم  ییچشمانش را ب

سر باز کنه چ یم زخم هاباعث شد تما دمیسامان شن یخواستگار  ییزایکهنه 
 یسپرده بودم ....عمه فرهنازم ازم دل خوش یسخت به دست فراموش یلیکه خ
ش ییجورا هی یعنینداره  شت  یاز بابا دل خو بود اما  گترسال از بابا بزر کیندا

شته م شهیبه جرم دختر بودن هم و همه توجهام مختص بابا بود  شدیکنار گذا
بابا با خواست خودش با مامان ازدواج کرد و اون مجبور شد به عقد پسر  یوقت

ابا از ب شککتریرو به دل داشککت ب گهید یکه مهر کسکک یدر صککورت ادیعموش در ب
 ... اشتد ادیز یمتنفر شد...اخالق ارسالن خان قربان

 دمیازشون نشن یوقت حرف چی...هتی_خانواده مادر
بود باباشککو از دسککت داده بود و با مادرش  کیکوچ ی_مامان تک دختر بود وقت

سکککالم بود فوم کرد ...مامان تمام  8من  یمادر جونم وقت کردیم یتنها زندگ
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بود بعدها مهاجرم  یتو جنگ از دست داد اخه اصالتا جنوب کشویخانواده نزد
 حرف زدم... یلیکردن تهران...ببخش خ

 برمی_من از حرف زدن باهام لذم م
نم چند وقت فکر ک نیبه روز کامل به اتفاقام ا نمیبشکک دیاب کنمی_احسککاس م

 رو دور تند جلو رفت... زیهمه چ کنمیاحساس م
 انتویسامان و اطراف ینگران یازم نداشت وقت یخبر یکاشان کس یرفت ی_وقت

 هیازم نداشککت که به خاطر  یکار نیکس توقع همچ چی...ه دمیترسکک دمشید
دونسککتن به  یم ی...همه تو رو قویخبر بر یمشککت حرف که مفت گروننشب

 ...یکنار گود بودن و تماشاچ شهیخاطر هم نیهم
 ...دهیرو به خودش ند یادیز یگرایمن باز ی_صحنه زندگ

 نیا گریمن باز نباریداد:بذار ا هیتک شیجلو خم شکککد ارنجش را به زانو ها به
 کن یرو کارگردان یزندگ نیصحنه باشم تو ا

سام به او قدرم  ریزنگشنگاه از نگاه ناارام او گرفت...حرف زدن با ام یصدا با
 ...دادیشدن م یجار
اش  یبه او انداخت و به سمت در روانه شد...گلبرگ دوست داشت یطوالن نگاه

ضربام ت یادیز یها یسخت و چرخ گردانش را  ایدن شهیرا تحمل کرده بود... 
 ه بود ...شد سیتند نگونهیبود که ا دهیبه جان خر

 _سالم گلبرگ جان
 یاسککیخود بلند شککد شککرمزده در اغوش او فرو رفت:سککالم  یاز جا یارام به

 خراب کردم تویشب زندگ نیجان...ببخش بهتر
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صله داد بازوها گلبرگ شرد:نم شیرا از خودش فا ست ف شمت نه  یرا در د بخ
همه  ی..وقت.مونیخبر رفتنت و دل نگرون یب یبلکه برا میشب خواستگار یبرا
که زد گلبرگ بود...گفت تو از  یحرف نیشککد اول یمن و سککامان جد نیب زیچ

م و من دهیمبرام انجام  ادیاز دستش بر م یو هر کار یزتریخواهراشم براش عز
 حسو به تو داشته باشم... نیهم دیبا

ضعف رفته ا یرا بر رو سرش سامان عز یشانه خم کرد نگاه  که چند  زشیبه 
 یزد:سالم داداش یبود انداخت لبخند ستادهیسام ا ریر کنار امقدم دور ت

شمانش سک  ختنیرا گرد کرد تا مانع فرو ر چ سالم عرو شود: شکش  حلقه ا
 یبهتر
 ...شتمیر خیبه سمت او برداشت:بهترم...نگران نباش حاال حاال ب یقدم

 میدار ضیدر دسکت سکامان را اشکاره رفت:چه خبره ...به لشککر مر کسینا به
 مگه...

...در ضککمن برام اب اناناس گرفتم هر هیدی...بایبخور دی_همش مال تو...با
 ...وانیل هیساعت  کی

شت ب یسامان خنده بلند یحال و هوا رییاز تغ خوشحال  ینیسر داد با دو انگ
 زنم... یمن لب نم دهیبو م فیگفت:پ ی" کشدارییییاش را گرفت "ا

 ...یش هیتا تنب یخور ی...همشو می_غلط کرد
 سام ریام یگ ینم یزیسام انداخت:چ ریرا به سمت ام سرش

رها کرد:منو وارد  یمبل تک نفره ا یباال انداخت خودش را بر رو یا شکککانه
 خواهشا... نینکن تونیخواهر برادر یدعواها
 مقابل چشمانش باال امد ... یا وهیاش بود که که پاکت ابم یگوش مشغول
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نجش نشست ار نیزم یکرد پاکت را به دست گلبرگ داد بر رو یابرو اشاره ا با
عروسککک...ازم  میداد:ترسککوند هیکاناپه قرار داد سککرش را به ان تک یرا بر رو

 توقع نداشتم
 دونم اشتباه کردم...سامان یخب... م دی_ببخش
 _جانم

 که اونقدر توپش پر بود یگفت ی_به ارسالن چ
 ...الیخ ی_ب

 کنمی_خواهش م
با عمه بود اما خب تن  شککتریصککحبتم ب یرو یعنینگفتم  یخاصکک زین چ_م

گفت با  ستادیبابامم تو روش ا یبراش گرون تموم شد وقت نیصدام بلند بود هم
 رهیبم که حاضر شیشناسیشد...م یعصب شتریتو بد کرده و روو عمو رو ازرده ب

شه...االن که مر شه دار ن شده اون قدرم  ضهیاما غرورش خد اخالقش تند تر 
ل کن از ام ناروی...اترسونتشیم نینداره هم مویو صالبت قد  .سام بگو.. ریو 

بود  ونیزیکردن کانال تلو نییسککام که مشککغول باال پا ریبه ام یچشککم ریز نگاه
 بگم یاندخت :چ

گل انداخته گلبرگ کوتاه گفت: دوسککت داره..البته  یمالحضککه لپ ها بدون
 تو رو شناخت و دوست نداشت... شهیم

دونم که...اما  یحرف دل زدن بود:م یبرا ایسککامان تنها داده اش از دن دیشککا
 کرده... جمیمدم گ نیا یاتفاق ها یعنی... جمیخب گ
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ها رو برام پر  یلیخ یجا تونهیهم داره م ی...خانواده خوبهی_سککام پسککر خوب
ثابت ...بهش فرصکککت کهیبه هم نزد اهاتونیکنه...دن بذار خودش بهت  بده 

سام م ست اوردنش هر کار یو برا خوادیم یچ شیدونه از زندگ یکنه...  یبه د
 ... نجای...اومدنش کاشان ...موندنش اکنهیم

 ستی_به نظرم زود ن
شخ زمان و مکان نداره گلبرگ...من خودم به اخر  مکردیکه فکر م یزیچ نی_ع

شتم ازاد ست ندا ده  یعوض کنم اما االن... روز زیچ چیبا ه مویازدواج بود دو
 از کجا شروع شد... پرسمیبار از خودم م

شه شرد :زندگ گو ستانش ف دارم ن یچیسامان...من ه کنهیمن فرق م یپتو در د
از  گهی.. چند سال دینه مال و اموال یبانینه پشت یسام ...نه خانواده ا ریام یبرا

 ...شمیم یافته براش تکرار یتب و تاب م نیا
وقت  چیکه داشته باشدم...تو ه یهر پسر یکه ارزو یدار ییزای_گلبرگ تو چ

سوادم و جایشینم یتکرار تو  گهید یزایچ یلیو خ تیاجتماع گاهی...هنرمش
...نگاش کن ...نگاش کن گلبرگ تمام حواسککش به یکرد یافتیرو دسکککت ن

ره پسکک اون یبارها بارها ثابت کرده من اونجا بودم وقت نوی...ا یتو...براش مهم
 رو نشوند سر جاش...

 _کدوم پسره؟؟؟
شب مهمون شغال فهمی_همون ع*و*ض*ی  هوا  یکنیم یبود تنها زندگ دهی..ا

شککد  التیخ یب ییحرفا نیتر از ا زهیپاسککتور دیفهم یبرش داشککته بود اما وقت
 ...یبراش شر ش دیترس
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 نهکیمن نگاه م یناموس تو چشککما ی:بدیبر کف دسککتش کوب یمحکم پشککت
 کنم... قنتیش کمی خواستمیفقط م گهیم

 ...نیکرد دای_شما اونو از کجا پ
سام طور ناشی_تو به ا شته باش... رد  تیلومتریترسوندش که از ده ک یکار ندا

 ...شهینم
مان  دسککتش مت سکککا به سکک هانش گرفت هراسکککان خودش را  بل د قا را م

 نش؟؟؟ی:زددیکش
 _حاال

 ...دی_شما نبا
ند ت انیم مد اخم ت  یم تایغر یب نیع میکردیکار م یکرد:چ یزیحرفش ا

 میذاشتیدست رو دست م مینشست
تان عرق کرده اش را بر رو کف به او  دیپتو کشکک یدسکک مک لرزانش را  مرد

 ینگفت یزیدوخت:چرا به من چ
 ...ینبود بدون ازی_ن

 نمیشامو بچ زیتموم نشد...م تونیخصوص ی_حرفا
م خانو یزنیچرخاند:چرا م نیاسککمیبه گلبرگ زد سککرش را به سککمت  یلبخند
پا شی...تن صکککدامیاومد با  قهیدو دق ذارنیاورد:ملت حسککودن ...نم نییرا 

 که... میخواهرمون اختالط کن
....شن یلبخند مسخره ا نیاسمیاخم گره خورده  دنید با ا  ا   ...یدیزد:ا 

 ...ینیچ یشامو خودم م زیشد م نقوری_با اجازتون...حاال که ا
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مرش را ک یبه عقب برداشت کم یاش چسباند قدم یشانیدستش را به پ پشت
قد  یرگیپس از د یکیکه  یبه انبوه درختان یتر خیبه عقب خم کرد...نگاه دق

به دندان گرفت نگاه دق نداخت ...انتها قلم مو را  ه ب یتر خیعلم کرده بودند ا
بود کرد...قلم مو اش را در مخلوط رنگ  چسککبانده هیسککه پا یکه باال یطرح

سبز و ُاکر چرخاند ...با توجه به سکوم مقلخ شاگردانش قدم عقب امده  یها
بر  یجان یقلمو را با ضربام نامنظم و ب ستادیرا به جلو برداشت مقابل بومش ا

 نشان دهد... یها را به خوب یروشن رهیبوم فرود اورد...تا ت یرو
 ...خوش بحالتون..نیاده ا_استاد شما فوق الع

 زی...همه چیشککیم یروز نقاش موفق هیبه حسککرم کالمش زد:تو هم  یلبخند
 داره... یبه تالش و پشتکار خودم بستگ

 دونم یم دی_بع
شما حرفه ا دانهی_نا ام  دیاما نبا نی...همتون خوبنیمن هست یها یحرف نزن 

 ...نیباش صی...حرنیدل خوش کن دیو به دو تا تمج نیباش یراض
 گذاشت نگاه ذوق شیپاها ینشست پالت را بر رو یکوچک هیچهار پا یرو بر

سش انداخت برا یزده ا شان وقت و انرژ یبه کال صرف کرده بود تا  یتک تک
 نیکن یسککع نیریقلم مو دسککت بگ نکهیشککوند :قبل از ا ینقاش قابل نینچنیا

 کارو لمس کنهیبهتون کمک م نیتجسککم کن یطرحتونو به صککورم سککه بعد
ته شه...وسواس داش زیتا کارتون تم نیرنگ وقت بذار ریز یبرا شهی...همنیکن

ر واریترک د هیاز  یحت نیباشکک ر سککَ ...خواهشککا قلم موهاتون نینگذر یهم سککَ
 یدا...نقاشککفر یبرا نیبذار نینکن یتنبل نیخوب بشککور نریخونه با ت نیبریم
شته  یبرا یحت یعنی...نایهم یعنی شخ دا ستن قلم موهاتونم ع شش  ی...برانیبا
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ه کاغذ و مداد باش فتونیتو ک شهی...هم نیکن یهر جلسه از کالس لحظه شمار
 ...نیکن ادهیافکارتون رو کاغذ پ نیطرو بزن یزیاز هر چ

 گهیکه بهتون دادم تا جلسه د یی...چهره هاهیامروز کاف یبرا نیخسته نباش خب
ول رو قب یبهانه ا چیذغال به انتخاب خودتون...فقط ه ایبا مداد  نیکنیکار م

 کنم... ینم
ا ب دیدر به عقب چرخ یبود که با صککدا شیرنگ ها وکیجمع کردن ت مشککغول

 سالومه کمر راست کرد... دنید
 _اجازه هست

 کنمی_خواهش م
 _سالم
 یرا گرم فشرد:سالم سالومه جان خوب دستش

 _ممنون
 طرفا... نی_از ا
 ؟؟؟یبه تو بزنم...خوب یسر هی امیسامان کار داشتم گفتم ب_با 

 ؟؟؟یی_ممنون...تنها
 ...متی...اگه کالست تموم شده برسوننهیتو ماش نیی_نه اشکان پا

 من شیپ می_شام بر
 میشی_نه بابا مزاحم نم

 اتفاق پشت اتفاق.. ینقوریدعوتتون کنم اما هم خوامیم ی...از ک هی_مزاحم چ

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 196



شکان  ستش مامان ا شرمنده من تهران نبودم را شکسته بود  سامان گفت پام  _
ستگار یچند ماه هینا خوش بود  ستان بودم...خوا  گهیسامان هم که د یشهر

 ...مینشد باهم حرف بزن
شککام  اریباهام حرف دارم...نه هم ن یخونه...کل می_بذار لباس عوض کنم بر

 ...یمن شیپ
اما  با گلبرگ نداشت یمیخانواده پروا بود...رابقه صم یتنها عضو خنث سالومه

محدود بود اما هر دو هم  شکککانیکرد ... برخوردها ینم یوقت با او تلخ چیه
 هم احترام قابل بودند.... یداشتند و برا یشان را دوست م یدوران کودک یباز

خوردم هر  یلیدسککپختت خوب بوده خ شککهیبود گلبرگ ...تو هم یعال ی_وا
 شبه بر باد رفت هیگرفته بودم  میژر یچ

 که اندامت خوبه م؟؟؟توی_نوش جانت...رژ
شگاه هم م میمرب مموی_کجاش خوبه...برنامه رژ مرم تا ک رمیبرام نوشته اخه با

 آس باشم... یعروس یبرا خوامیشه م کیبار
که وقت فکر کردن  یزیچ نیاخر دیسککالومه زد شککا یبه دغدغه ها یخند تلخ

 زویمن م رونی...برو بیکمرش بود:به نظر من که خوب زیبه ان را داشکککت سکککا
 کنمیجمع م

سر م رونی...برم بمیکنی_نه باهم جع م صلم  سرا هم که دارن فوتبال رهیحو  ...پ
 نه... گهیبرنزه کنم اما اشکان م خوامی...مومیبرم سوالر خوامی...گلبرگ مننیبیم

 قشنگه... یلی...رنگ پوستت خگنیاتش مهمه از مضر نی_ا
 ...گلبرگخوادیشککده اخه...دلم تنوع م یتکرار گهی...د رنیهمه ادم م نی_بابا ا

 یکن یتو چرا موهام رنگ نم
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 پنجره انداخت:موهام؟؟؟ شهیش یبه چهره نقش بسته اش بر رو ینگاه
ابروهاتم  ...یکنیم رییتغ یلی:اره خدیبخش شیبه صدا یوسوسه کننده ا چانیه

 به خدا... یمون یم یرستانیدب یدخترا هیکوتاه کن... شب
 ...شگاهیبرم ارا ادیم شی...کم پدارمی_خب ...من اخه خودم ابروهامو بر م

 ...رمیخودم برام وقت بگ شگریمن از ارا یخوای_م
 _نه ممنون ...راستش من اصال وقت ندارم...

حت شکک ترسککمیبگم م یدونم چ ی_نم نارا ما گلبرگ  یازم  به خودم  کمیا
 برس...

دستش  دیبارسلونا کرد از جا پر کنیکه نثار باز یاشکان و فحش ادیفر یصدا با
شت:وا یرا بر رو س یقلبش گذا شهش فوتبال که مدمیتر ا انگار تو ه نهیبی...عادت

 ...ستین ایدن نیا
سالومه ع مهر شود اخر دهیتر از ان بود که د انینگاه  س نین  نکیظرف را داخل 

 یداد:دوسش دار هیتک نتیگذاشت به کاب
 _معلومه...عاشقشم

 یک نکهیجلو برداشککت:منظورم ا یاز سککوالش و اخم سککالومه قدم شککرمزده
 یدوسش دار یدیفهم
شو بخوا ییهوی یلیدونم...خ ی_نم ست شکان بهم پ یشد ...را  هی داد شنهادیا

ش سرکار میمدم با هم با  ذارمیمدم قالش م هیقبول کردم گفتم بعد از  یمنم 
شکان ا س نقدریاما ا س ریخوب بود که خودمم ا  تیتو زندگ یشدم...گلبرگ ک

 ستین
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س یمکث شمان اب یدر زندگ یکرد ک د که بو یزیچ نیسام اول ریام یاش بود چ
 دونم... یدر ذهنش جان گرفت:نم

ان نداشککت  یبرا یشککک جواب یسککالومه که ب یاز سککوال بعد یریجلوگ یبرا
 شد:سالومه زیم دنیمشغول دستمال کش

 _جانم
 گفت که ارسالن خان ناراحت شد ی_سامان به عمه چ
 _مگه بهت نگفته

 _چرا...اما خب
شت ی_با اون حال رو  ییهم که هر جا یشد وقت وونهیسامان د یرفت یکه تو گذا

کرد  دادیدادو ب یتوپش پر بود...کل یلینکرد اومد عمارم... خ دامیگشککت پ
کنه...ارسالن  یارسالن خان صداش بلند نم یجلو یکس میهمه جا خورده بود

ش نکاریخان هم توقع ا سامان داد ک سر  شت   یحخ ندار منکه تو خونه  دیندا
 دیکه د گرفت بابا شیسامان ات هویچند تا حرفم به تو زد که  یصدام باال ببر
باال م بد کرداومد طرف سکککامان گف گرهیکار داره  با تو  ما همه  که  ما  میت  ا

هم حخ نداره بره خونش  گهید رونیارسالن خان به سامان گفت از خونش بره ب
کن ادم رغبت کنه  یزندگ یجور هی یاخر عمر نیلحظه گفت ا نیسککامان اخر

 سر قبرم ادیب
 یخودش را بر رو دیکش یبلند نیگرد شده اش را به سالومه دوخت ه چشمان

 ... یعنیتونست... ی....اخه سامان با چه جراتیگیم یپرم کرد:جد یصندل
شده بود نی_ما هم ع سالن خان اول ه میتو  نگفت اما بعدش چنان  یچی...ار

 ...دیخونه لرز یزد که همه  یادیفر
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 به من نگفت... ناروی_سامان ا
دوسککت داره من بهت  یلی...سککامان تو رو خیشککیدونسککت ناراحت م ی_م

 ...شهیم میحسود
اتاقش چرخاند شککب  یکیسککرش قالب کرد نگاهش را در تار ریرا ز دسککتانش

سکوت یخوب شده  یرا گذرانده بود اما باز هم خانه کوچکش غرق  خفقان اور 
 یعسل زیاش را از م یگوش دیکش رونیسرش ب ریاز دستانش را از ز یکیبود ...

س صحبت کند ...از  یکنار تختش چنگ زد...چرا ک شب ها با او  نبود که اخر 
 شیکه قربان صدقه اش برود...از پشت تلفن برا ی...کسدیبگو شیبرنامه فردا

ستد...در اخر هم با خواندن اس ام اس ها ش شیب*و*س بفر ست  یشگو به د
ند چه چ یبه خواب برود...لبخ قده  کارش زد ...ع هایبه خودش و اف که  ز

ا با ه نیا زا شتریرا با سالومه گذراده بود اگر بنداشت...خوب شد چند ساعت 
 ی...خجالت زده از افکار بکردیانوقت طلب چه ها که نم شدیاو هم صحبت م

سرش را در ز ییایح  کیربا یکه کار به جاها نیا یپتو پنهان کرد ...برا ریاش 
لب زمزمه کرد و کم  ریاز سهراب را ز یبست و شعر عینکشد چشمانش را سر

 مهمان چشمانش شد... کم خواب
کوتاه و پهنش را لمس کرد واقعا  یخم شد با انگشت اشاره ابروها نهیا یرو بر

سککر  یسککرش جمع کرد شککالش را بر رو یرا باال شیخوب شککده بود موها
 یکرد هندزفر تیشککالش هدا ریکوتاه شککده اش را به ز یها یانداخت چتر

ض یکیرا داخل گوشش فرو کرد اهنگ  شیها ست مرت شا یه رد ک یرا پل ییپا
 شیقدم زنان راه خانه را در پ نیموج عابر انیخارج شکککد و در م شککگاهیاز ارا
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هم در حال گذران بود و نفس  گریسال د کینمانده بود  دیبه ع یزیگرفت...چ
 ی...لبخندیگریمتفاوم تر از هر سال د دیشا ی...سالدیکشیاخرش را م یها

 دیشکیم یا زهمغا نیتریرا به سمت و که دستان مادرش یبه دختر بچه خردسال
دختر بچه ها  شککهیرا نشککان او دهد زد...هم ینیرنگ پر چ یصککورت راهنیتا پ

ست م شتریب شت نوازش ذات یدو ش یدا شان  ه قابل بود ک یتر از ان نیریحرکات
 باشد ... یچشم پوش

سه پا زانیاو پارچه ستان رنگ هیکنار  شت د  یاش را پاک کرد گوش یاش را بردا
 به نام استاد زد ...استاد... یلرزانش را به دست گرفت لبخند

 _بله
 _سالم

ستگ متعجب ش ریام یصدا یاز خ ست د یسام گو داد و به در  گرشیرا به د
 یداد:سالم خوب هست هیتراس تک

 یی_ممنون...کجا
 _خونه البته رو تراس...

 دختر... یکنیکار م ی_اونجا چ
 بکشم... یرو تراس نقاش امیهوا خوبه گفتم ب دمی_د

 دنبالت... امیم پوشی_لباس 
 ابرو اش را باال داد :بعد اونوقت کجا یتا کی

سه...هم یدونم..اخرا ی_نم شت جل سه پ صبح جل  یاالن خالص نیساله از 
 التیند امیم گهیساعت د کیبه ارامش دارم...تا  ازیکشم ن ینم گهیکردم د دایپ

 ارامش من ...
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سککام زد ...واقعا ارامشککش را در وجود او  ریام ایر یبه جمالم ب یا یدل لبخند
از  ایخانوم کوچولوش وروجک  ی...چقدر خوشککحال بودم که به جاکردیم دایپ
 لقب ها ارامش او بود...انس گرفته با روو او... لیقب نیا

اش گذاشککت فالکس را از اب  یرا داخل سککبد کوچک مسککافرت هیالو ظرف
سبد اب وهیم لکسیجوش پر کرد نا سبد قرار داد ... رنگ را همراه  یرا هم داخل 

 گرفت ... شیقرار داد راه اتاقش را پ یبا فالکس کنار در ورود
 لیانداخت ...امشب م شیها یبه لباس ها یرا به کمر زد نگاه اجمال دستانش

قلک نبضش را قل یناشناخته و خاص یشدن داشت ...حس دهید بایبه ز یبیعج
شن ییمویمانتو ل... دادیم رده اش به تن نک یرنگش را که تا به حال به خاطر رو

 ینگه داشککت کم ردنشگ ریکاور را ز سککتادیا نهیبود از کمد خارج کرد مقابل ا
ست متما سل یدر اخر با دو دل لیخودش را به چپ و را شال  مشیت شد......

شک ست و دل باز یسرش انداخت با اندک یاش را رو یچروک م  یمقدار ید
 شیداخل چشککم ها یکیخط چشککم بار ختیر رونیچپش را ب یها یاز چتر

کج بر  اکوچکش ر فی...کدییهم سککا یرژخورده اش را بر رو یلب ها دیکشکک
خودش فرسککتاد تک  یبرا یاز الهه ب*و*سکک دیشککانه اش انداخت به تقل یرو

 زد از اتاق خارج شد... یخنده سر خوشانه ا
بد بر رو در با سکک باز کرد فالکس را همراه  قب را  ندل یع قب قرار  یصکک ع

 یداد:سالم...خسته نباش
 گلبرگ هیچ نای_سالم...ممنون...ا

 شه یبام تا رفع خستگ میبر ارمیدرست کرده بودم گفتم ب هیشام الو ی_برا
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 کرد شهینم تیکار گهید ی_فرشته من
بار به گوشککش  نیسککوم یرا"که ب یزد مسککرور از" فرشککته من یخجول لبخند

شد ....مشغول بستن کمربندش بود که با  ریجلو جاگ یصندل یبر رو دیرسیم
ساس گرما ست ام یاح سرش را با تاخ رید صورتش   باال اورد... ریسام مقابل 

تان داغ او بر رو ها یبا لمس سککر انگشکک ها یگونه  لک  ته اش پ  شیگر گرف
 هم افتاد... یبر رو ناخوداگاه

دام ...سکوتت ص ینیرو زم نکهیغافل از ا گشتمیتو اسمونا دنبالت م شهی_هم
 ...هیهام همه برام خواستن هیخنده هام گر

سام را هضم نکرده بود که با  ریبا حس گ*ن*ا*ه لمس ام ختهیام ینیریش هنوز
شککده اش را از هم باز کرد  نیسککنگ یپلک ها یاو به ارام یبلند گوشکک یصککدا
 ه دستش را مقابل صورتش مشت کرده بود ...به او انداخت ک ینگاه

 ...خارج شد نیاش را چنگ زد و بالفاصله از ماش یگوش یکوتاه دیببخش با
ش ریمحکم ام یانداخت نگاه از قدم ها ریرا به ز سرش ست  یسام که گو به د

 یب لمس نیاز احسککاس و ا زیگرفت ...دختر بود لبر رفتیرژه م نیمقابل ماشکک
را ...و او را وادار  شیها یبود بر خرمن دخترانگ دهیسکککام اتش کشکک ریگاه ام

چه ه کردیم لب ان نداده بود ...  چیبه ط به خواسککتنش  قت دل  زن  همچونو
 محتاج محبت ناب و دست نخورده بود ... یابستن شده ا

را  شیسام در را باز کرد هنوز پا ریاز حرف ام زیانتها و لبر یاز سکوم ب خسته
 ینامش از جانب او به حالت قبل دنینگذاشککته بود که با شککن رونیب نیاز ماشکک

زانو مشت کرد منتظر به جلو چشم دوخت...  یاش بر گشت دستانش را بر رو
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ش یاز زمان ود ب اوردهیبه زبان ن یکلمه ا یرا به حرکت در اورده بود حت نیکه ما
 که سوار شد بر لب راند ... یکه شزمان یلعنت دیجز ان ببخش

شد دونمی_م مهم...اما واقعا  یلیبرام خ زایچ یسر هیدونم  ی...م یناراحت 
م خواهش کن تونمیپرسککتشککت نکنم...م یباشکک شککمیسککخته ...واقعا سککخته پ

 ...یریو به دل نگ یفراموشش کن
به او  ییو گرما دیکشککیبر قلب منجمد گلبرگ م یهر حرف و حرکتش دسککت با
 یندیملس خوشککا یحسکک دیتونسککت به خودش دروغ بگو ی...نمدیبخشککیم

 کیبه  کیسکککام را  ریکه جمالم ام یگرفته بود... حسکک یوجودش را به باز
 ...کردیوار تکرار م یطوط

قادل بود و تمام طول راه را خود خور نگونهیا شیکه برا نیهم  کردیم یارزش 
 ی...خودش خوب م دیارز یم ایدن ایدن شیان لمس نا خود اگاهش شبرا یبرا

ست که ب ص یدان سرم*س*ت ریتق  انیاش در وجودش غل ینبودهشهنوز هم اثار 
...حساب کار دست خودش هم امده بود سست عنصر شده بود پشت  کردیم

 و دل به دل او داده بود... نشیپا زده بود به تمام قوان
شده بود  ریکالفه ام یمتوجه تکان ها یوقت شدارش  سکوم ک سام در مقابل 

 بامم... یمن عاشخ شبا ادیت:به نظر خلوم مبه اطراف انداخ شینگاه نما
 ییهوا هی نییپا میقلب کوچک فرشککته اش زد: بر یبه وسککعت بزرگ یلبخند
 ...میبخور

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 204



 به اطراف انداخت یرو به شهر نشستند نگاه ینه چندان راحت مکتین یرو بر
ها پاها شی...خم شکککد کفش  پا خارج کرد  باال  مکتین یرا بر رو شیرا از 

 نه.... یخسته ا یلی:خدیکش
به تن خسککته اش  یدسککتانش را از هم بازکرد کشککشکک دیرا عقب کشکک سککرش

شدم گلبرگ ...من برا سته  ساعت  نجوریا یداد:خ شدم ...چند  ساخته ن کارا 
سککخت و عذاب  نقدری...ا رهیگیم یتمام روز انرژ یموندنم تو کارخونه ازم برا

 ...یهمه چ ریموقع ها دوست دارم بزنم ز یکه بعض گذرهیاور م
 یکرد:چا یبا چشککم اشککاره ا یرا تا کنار صککورتش باال کشکک یچا فالکس

 businessmanمن) نسیزیب یاقا یخوریم
ست یکی_ن سش خانوم خانوما...را  یکار یبرا ستمین یگلبرگ چند روز یو پر
ستادم دادش  ریخودم ام یچند مدم جا نیا نقدریشمال ...ا رمیم شا رو فر پا

 در اومده...
 یریم یداد:ک هیتک مکتین وارهیرا به د شی پهلو

ب خواهشا مواظ ستمیچند روز من ن نی...اگردمی_فردا صبح تا چهارشنبه بر م
 ...گلبرگ... هیتو شیخودم باش...دلم همش پ

سه  بیاو را تعق رهیبلند کرد نگاه خ سر صرف کباریکرد تا به کا  امیا محتوب یم
 :گلبرگزدیچشمک م یکه در دستان دختره جوان دیرس یقرمز خوش رنگ

 دهان به راه افتاده اش را با هزار ضرب و زور بود قورم داد:بله اب
 یزل زد یزد:به چ یخنده بلند تک

 خوشمزه ست یلیرا غنچه کرد :اخه خ لبانش
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شاره اش را به ب یضعف رفته ا نگاه شت ا کار  یاو زد: با تو چ ینیبه او کرد انگ
 ...امیتا ب نیکنم من...بش

ضور ام یقیعم نفس ش ریپر از ح ش دیسام ک ست داخل  یبا لرزش گو اش د
 کرد:الو یپارسا مکث رینام ام دنیفرو برد با د بشیج

 _سالم گلبرگ جان
 ی_سالم خوب

 توده شیسام پ ری_ممنون ...ام
 _اره چقور

تو  شیپ ادیته بود مباهاش تماس گرفتم جواب نداد نگران شکککدم گف ی_هر چ
 مزاحم تو شدم نیهم یبرا

 ...نهیتو ماش شیفکر کنم گوش می...ما بام هستکنمی_نه خواهش م
 شتهی_االن پ

 رهیباهام تماس بگ گمیبخره ...م یزی_نه ..رفته چ
ستستیالزم ن گهی_نه د  خوادیسام...مامان م ریگلبرگ اخر هفته تولد ام ی...را

سال که ا ست یو تو هم مهمون افتخار رهیبگ یبراش مهمون رانهیام  مامان یما ه
 ...نتتیدوست داره بب یلیخ

 خود نشست:منو؟؟؟ یدر جا خیرها کرد س مکتین یرا از رو شیپاها
 دونه گلبرگ حواست باشه.... ی_بله خااااانوم ...در ضمن خودش نم

 خانوم یی_کجا
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 یدتولد مر یکرد ...دعوم شده بود به مهمان یمکث کوتاه دیرا باال کش سرش
سا ستادهیا شیکه تمام قد رو به رو  شتریب زیغروب دل انگ نیاش در ا هیبود و 

مان د ما یگریاز هر ز به نظر م تیح داشککتم فکر  دی:ببخشککدیرسککیگر 
 همه... نیا ی...واکردمیم

شت یارام به شما دا شمام م یکنارش جا گرفت : ا خانومخانوم  شیخوردیبا چ
خونه...در ضمن  یبر یرو م هیبق یشیم تیها اذ یخور یالبته همه رو االن نم

 ...ایبه فکرم باش نقدریا ستمین یمن راض
به  یزیرا باال داد مرد باهوشش از هر چ شیابرو یتا کیرا فرو خورد  لبخندش

سود م شخ ترش یترش ی:برابردینفع خودش  ام...اما فکر در  یها ممنون من عا
 ...نیایهم خوش شانس نم نقدرایبگم به نظرم ا دیمورد شما شبا

دون ب مکتین یکرد دسککتش بر رو کیزد خودش را به گلبرگ نزد یخنده ا تک
س نکهیا شمان او  یتما شت چشمانش را در معدن چ شد گذا شته با با گلبرگ دا

 ...ستین ریو اون روز د یشیمال من م رسهیم یچرخاند:روز
 یبه قلب ب یانداخت دستانش را مشت کرد َتَشر ریحد به ز نیرا تا اخر سرش

ورد ا یم شیای... داشککت چه بر سککر دنردیارام گ یفقط کم دیزد تا شککا شیابرو
 عیلرزش رسوا کننده دستانش سر شیدانست... کالفه از حرارم گونه ها ینم

ها ر یارام بهفاصککله گرفت... نفسککش را مکتیچند قدم از ن دیخود پر یاز جا
... دیغرق عرقش کشکک یشککانیمانتو اش خارج کرد بر پ بیاز ج یکرد دسککتمال

از طلوع  یخودش لب باز کرد:من عاشککخ غروبم...به نظرم حت حیتو ج یبرا
 ...باترهیز دمیخورش
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ها مقابل چشککمانش ظاهر  یجواب بود که کاسککه خوش اب رنگ ترشکک منتقر
 شد:ممنون

هر انچه بود که از  تیدخترنها نیزد ا یاز محبت زیغل و غش سککر ر یب ندلبخ
 یزیریم گهید ییچا هیخدا طلب کرده بود:برام 

سمت فالکس چرخ نگاه سواس یچا وانی...لدیاز نگاه گرم او گرفت به   را با و
 بام فوق العاده ست یپر کرد به دستش داد:شب ها

 بودم ومدهیبام ن شدیسال م 5 هی کنمی_فک م
شت طبخ عادم هم یکی صدا  یشگیاز ان قرمز ها در دهان گذا سرو  اش پر 

 تو المان سخت بود یمشغول مزه مزه ان شد:زندگ
صا برایلی_خ صو س یرانیما ا ی... مخ سا شار از اح سر راحت  یلیخ میها که 

 ینیواقعا سککخته...لقب ماشکک شککونیخی یهر روزه صککورتا دنهید میزنیلبخند م
الوده تهرانم تنگ  یهوا یروزا دلم برا یمن بعضکک شککهیبرازندشککون...باورم نم

 ... یحت شدیم
سککام سککرش را باال اورد زبانش را به دور لبش  ریام ی. متعجب از کام ناگهان

به  شده اش را زیاندازه ان چشمانش ناخوداگاه ر یب یترش دنیکه با چش دیکش
سر یکرده او بر رو نینگاه کم دنیاو دوخت ...با د ستش عیلبانش ... شت د  پ

که خورده بود سککرخ شکککده بود  یلبانش که حتما با ان همه ترشکک یرا بر رو
بود  اش زبان زد شده ییایح ینبود که بار خودش نکرد...ب یراهی...بد وبدیکش

نش ت یاو بکند تمام موها یره سککام دربا ریکه ممکن بود ام ی...با تصککور فکر
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شفته ا خیس شت ام یشده بود... با قدم ا  سام را هم متوجه ریکه به عقب بردا
 کرد... تشیموقع
 اب بخرم... رمیدو سه قدم به عقب برداشت:م دیبه چشمانش کش یدست
شت ارشوریگرفت چند پر خ یگریلقمه د رسامیگفته ام طبخ  هم داخل ان گذا

 و به دستان او داد...
 خوبه یلی_گلبرگ بهت گفته بودم دستپختت خ

 ساده است که... هیالو هی نکهی_ممنون...اما ا
فوق العاده  ادیشککما به عمل ب کیکوچ یبا دسککتا یخانوم هر چ دیی_نفرما
 ست...
عم ط ...و کردیم یاش احساس خوشبخت ییتنها یبه اندازه تمام سالها امشب
 کرده بود... میرا با سلول سلول وجودش تقس ندشیخوشا

 ؟؟یدوست دار یی_چه غذا
ست ن ادیسوال خوب...خب من ز هیشد  نی_ا و قانع ام ...اما  ستمیشکم پر

ه پلوشکوفت اشفسککنجونشزرشککککیشالزانیبگم ماکارون دیبا یدیحاال که پرسکک
 ی...گلبرگ کوفته بلدیزیتبر

 _بله بلدم ...
 شب برام کوفته درست کن... هی_خب پس اخر هفته که برگشتم 

 ... یستیبه دستش داد:خدارو شکر شکم پرست ن یگرید لقمه
 _الهه

 گلبرگ ی_الهه و کوفت خستم کرد
 رسه یبه ذهنم نم یچی...خب هشنایم داری_اروم بچه ها ب
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 مگینه ...م یگیلباس م گمینچ...م یگیم گمیم ی...منم هر چ یکرد وونمی_د
 نه... یگیساعت بخر م

 زیچ هی خوامیالهه گداشت:م یپاها یحالت دراز کش در امد سرش را بر رو به
 خاص باشه

 اخه... یبکن یخوا یکار م یدو روز چ نی_گلبرگ جان تو ا
 دونم... ی_نم

ها ها انت باز شیمو به  بال چ یرا  خاص بود  یزیگرفت ذهنش را ازاد کرد...دن
...خود خواهانه دوسککت افتدیاو ب ادی دنشیسککام با هر بار د ریکه ام یزی...چ

 ...بیرق یاش تک باشد و ب هیداشت هد
 ؟؟؟یدار ی_فردا کالس نقاش

 ...کشمی... الهه پرتره شو مدمی:فهمدیبرق گرفته ها پر مثل
 دو روز نیدو ا یشد وونهی_د

سا تماس م ری...با امشهی_اره م شو برام ب رمیگیپار س ک کنم ...فارهیچند تا عک
 ... ادیخوشش ب
 یخودتو بکش یخوای_دختر م

 ستی_مهم ن
 یپارسککا انداخت دسککت ریچشککمان ام یبه خاک ینگاه دیرا عقب کشکک سککرش

 "امیتکان داد و لب زد "االن م شیبرا
 ...امیمن االن م نی_بچه ها به کارتون ادامه بد
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سرش را چرخاند ام مانتو شد   ریکارش را از تن خارج کرد از در کالس خارج 
سا را مقابل  شده بر رو یاز تابلو ها یکیپار صب  به  یقدم دیراهرو د وارید ین
 سمتش افتاد...

 _سالم
 ه؟؟؟یاز سر شانه چپش به گلبرگ انداخت:سالم...کار ک ینگاه

 ...ریرداند:بنده حقتابلو گ یجا یزد نگاهش را در جا یبند مین لبخند
 _فوق العاده ست

 غلظت اما خب خودمم دوسش دارم... نی_نه به ا
 _واقعا خوب شده...

 ...نیخدمت شما امر فرموده بود نمیفرو برد :ا بشیرا داخل ج دستش
سام را از دستش خارج کرد:ممنون...ببخش تو  ریام یجلو برد عکس ها دست

 زحمت انداختمت
ندار نیا میشککیم لیفام میدار گهی...د کنمی_خواهش م با هم  فا رو   میحر

 استاد...
نده ا تک چه حرصکک یزد:نم یخ  یگفتیبهش م یوقت خوردیم یدونم گلبرگ 

 استاد
سوا شرمزده سرش را به  ییاز تبل ر سش که گوش فلک را کر کرده بودش  سا اح

 انداخت ریز
صورتش خم کرد:حرفامو به عنوان  یشد سرش را بر رو کیبه گلبرگ نزد یقدم

 که خودش شککناخته یاز وقت هیگاه خوب هیسککام تک ریدوسککت قبول کن ...ام هی
 ونتمیخانواده بوده ... قابل اعتماد ومهربونه ...مقمئن باش پشکک هیگاه  هیتک
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مه مهم ترا ینم نه...از ه کهیک با  ندوسکککت داشککت هیدوسکککت داره... ن توام 
 ...نیساخته شد هم یاحترام...شما واقعا برا

ند ها یلبخ خاب  یسکککام را برا ریگلگون گلبرگ زد ...در دل ام یبه گونه  انت
 تگفیم یبار در موردم چ نیاول یدون یکرد::م نینقصش تحس یدرست و ب

اشنا شده که براش جذابه و از صحبت کردن باهاش لذم  یبا دختر گفتی...م
 ...خب منیش مشککغول کردخاص و قابل تامله و فکر دشیعقا گفتیم برهیم
تو هم به کالست برس وقتتو گرفتم... رمیم گهید
نه اصال...بازم ممنون برای عکسا... _

سرش را از ا شپزخانه بیرون داد با دیدن گلبرگ که هنوز مقابل سه پایه ای 

ستاده 

بود پوف عصبی کشید ابرو هایش را به هم نزدیک کرد:گلبرررررگ 

تکانی خورد ســریع پالت و قلم مو اغشــته به رنگش را رها کرد به ســمت 

دستشویی یورش برد:اومدم اومدم...دستام بشورم میام... 

داخل اشپزخانه شد صندلی را پر سرو صدا عقب کشید پشت میز جاگیر شد 

:حاال چرا قهر کردی 
_چشمام دیدی شده کاسه خون...از ظهر سرم تو بومه

_خب چی کار کنم 
_مهمونی پس فردا شبه گلبرگ 

_باید تا فردا غروب تمومش کنم تا بتونم خشکش کنم...
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شب پ شتیدهنت م زیچ هیدونم  یم دینبودم بع شتی_اگه من ام ظرم ...به نیزا
 حل بود یداد یم یستیماچ ارت هی یکن تیخودتو اذ نقدریا نکهیا یبه جا

شخ حرف  یچند لحظه ا لیباال امده اش را داخل ظرف رها کرد بعد از تحل قا
دونم چرا  یشکککه؟؟؟نمی...به نظرم خوب میال یزد:خفه نشکک یالهه لبخند

 استرس دارم ..
شت:ب یقرمز تربچه  زیتم نقدریرنگه ا ریخود...حاال که ز یرا داخل دهان گذا

 ؟؟؟یبپوش یخوایم یچ ی...راستشهیم یعال یداختم کنشده پر
 ؟؟؟یدونم...تو چ ی_نم

 ... امین دی_حاال من شا
 تماسیپارسا ن ری...من امرمیمنم نم یاین گهشاگهید ی...تو هم دعوت ی_غلط کرد

 ایکنیبرام ناز م
 یدیرا باال داد:تو ناز کردن منو کجا د شیابرو یتا کیزد  یگل و گشاد لبخند

چه تاک کرد:ن یا ترب جالتم  شکککتویبه سکککمتش پر چه پرووو...خ ند ب بب
 ...ستایفک نکن حواسم ن نیشد کیتو ج کیج ادی...زکشهینم

ست بامزه ا دیرا هوا قاپ تربچه شت:بله خب با یبا ژ  خجالت دمیدر دهان گذا
 بکشم...اخه من رفته بودم بام دور دور ...

 بهت گفتم... یزیچ گهی_بدجنس ...اگه د
 میبپوش یچ ی...حاال جدزمیکردم عز ی_شوخ

 بپوشم... مویاون دکلته اب خوامی_م
 شه... شیسام سرد ریام ترسمی_او ال ال...م
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قرمزمو  یدارم بپوشککم ...همون کت و شککلوار مشککک یادب...خب چ ی_ب
 ...کهیست هم ش دهیهم پوش پوشمیم

 ...میکنیم یفکر هی_حاال 
کرد مقابل  یرا پل تشیال یاز اهنگ ها یکیچنگ زد  زیم یاش را از رو یگوش

 بانو ... یدیگلبرگ خم دستش را به سمتش بلند کرد:افتخار م
نشککاند... نگاه  شیبر رو یمادرش را به مچش بسککت ...ب*و*سککه ا دسککتبند

زد  یبود ... چرخ زیلبانش وسککوسککه انگ یبه خودش انداخت...سککرخ یگرید
رنگش که به اصرار الهه امروز  یا روزهیف راهنیبه دامن برش دارش داد...پ یتاب

 شتدا یگرید یینما کشیبر تنش نشسته بود کمر بار بیبود عج دهیصبح خر
 ریان همه تور و حر انیبا تصککور خودش م دیچی...حرف سککالومه در سککرش پ

نه ا ند دلبرا مه دور نیزد ...ا یلبخ با دیدینفس م کیتر از  کیرا نزد یه  ...
 یگیم یفاصککله گرفت سککرش را به سککمت او چرخاند:چ نهیالهه از ا یصککدا

 ...یال
منیعز یچی_ه  شد رید نهیخودتو ...دل بکن از ا یفقط خورد ز 

چپش گذاشککت همچون  یراسککتش را پشککت پا یدامنش را گرفت پا گوشککه
 دهینپوش یرنگ نیتا حاال ا ادیماه شدما...چقدر بهم م یپرنسس ها خم شد: ال

 ...رهیخودم ضعف م یبودم...دلم برا
را باال داد هر دوسککتش را به کمر زد:رو تو برم به خدا...حاال  شیابرو یتا کی

 یهم به جونم غر زد یخوبه صبح به زور بردمت...کل
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ته بودم ب بانت یبو کردیم تمیاذ شککبمید یخواب ی_خسکک کرده  سککرمو پر نیتر
 ...میکردیم دایکمتر پ میگشتیم شتریهم ب یبود...هر چ

 دهیاش داد:خونه هم هنوز بو م ینیبه ب ینیچ
با ی_خب چ  ی...بوش تند هسکککت ول کردمیتابلو رو خشکککک م دیکار کنم 

 رسونه.... ینم بیبه رنگا هم اس هیخشک کننده خوب
بازم شکککانس اورد ی_ول باس م میکرد دایرو پ نایا میگلبرگ  هم  میخواسککتیل
 .مناسب باشه.. متشمیباشه همه خوشکل تازه ق دهیپوش
... 

رها کرد پشکککت سککر او قدم به داخل خانه گذاشککت  یالهه را با ارام دسکککت
مارم ز گاه تیبود غرق در تجمالم گرم از حضککور جمع ییبای...ع ...ن

انداخت لبخند ناخواسککته  شککدیم کیپارسککا که به انها نزد ریبه ام یا دارانهیخر
شده او بر رو یا شمان قفل  شد یبه چ بود  هالهه زد ... انقدر که مجذوب الهه 

 باشد... ... دهیشک داشت او را هم د یحت
 _سالم

 برادر یاش سرش را باال اورد:سالم اقا انهیحفظ لبخند موز با
به عقب پرم کرد تک خنده  شیدسککتش را داخل جب کی فرو برد سککرش را 

 گلبرگ خانوم میزد:داشت یبلند
شا دمی_د شلوغه گفتم  سدیسرم  سو ضربه نا مح او  یکه الهه به پهلو ی...با 

نگاهش را به  یوارد کرد ادامه جمله اش را اگاهانه خورد ...با لبخند معنا دار
 ...دیکش یگریسمت د

 ...ینش یبعد شاک رسهیگلبرگ خانوم.... نوبت ما هم م یزنیم هی_کنا
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شاره ام یزن جاافتاده ا ییراهنما با سا به انها نزد ریکه با ا اق شد وارد ات کیپار
سبتا بزرگ به  نهینگاه را در ا نیرا از تن خارج کردند اخر شانیشدند مانتو ها ین

 خودشان انداختند....
 یشال بنذار یخوای_گلبرگ م
 _اره خب

 ... یامشب نذار شهی_حاال م
 _چرا

 ندازمی...اصال منم شال میمن نذارم تو بذار ستی_خوب ن
وده  ...خستیتو که مهم ن یاما برا ندازمیشال م شهی...من همرونیب میبر ای_ب

سا ازم بب ریکه قرار ام یزیباش چ تیواقع سر کردن نهیپار شال  ضمن   ای...در 
الک وقار زن ن  ...ستینکردن م 

وارد سککالن اشککباو از مهمان نشککده بودند که  یاتاق خارج شککدند چند قدم از
 کیبه انها نزد یپارسککا که در کنار زن و مرد پا به سککن گذاشککته ا ریمتوجه ام

که به چشمانشان امده بود لنگ زدن محسوس زن  یزیچ نی...اولشدششدندیم
 خوش پوش همراه او بود ...

 _خانوما...
دست  کی یکه موها یپارسا نگاهشان را به مرد نسبتا بلند ریاشاره دست ام با

 چهره پدرانه اش داده بود دوختند... به یدوچندان تیجذاب دشیسف
 زمیپدر عز انیمحمد ار ری_ام
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 یالپر بود از خ زیاز هر چ شتریکه ب یادب تکان دادند و با لبخند یاز رو یسر
که  یریباور پذ یرا دادند...دخترم ها نشیبه دل نشکک یبودن جواب دخترم ها

 رحمانه از ان محروم بودند ... یب شدیم ییمدم ها
 یوسفی مایس ایمادر دن نیتر نی_نازن

ش به ا ییبایکه تمام ز ییبایپارسککا به سککمت زن ز ریبا اشککاره دسککت ام نباریا
و هر  دندیاش شکده بودشچرخ یمغلوب چشکمان اب یصکورم ناجوان مردانه ا

 در اغوش باز شده او فرو رفتن ... یکدام به نرم
 ...زانمیعز دیخوش اومد یلی_خ

شان گ همان شان که به طور غر ریطور نگاه ستان ست ا یبه گرما یبید زن  نید
 خانواده مملو نیکردند ...ا یلب و از ته دل ریدل بسککته بودش بودند...تشکککر ز

سرم ها هر  تی...تمامگرفتندیبهانه ابراز م قهیچند دق نیکه در ا ییبودند از ح
سرخ یانچه بودند که ارزو و  بود...البته اگر َمنش وردهشبانه گلبرگ تنها و الهه 

ها  نیاز ا نیبه کمتر دیگذاراندند نبا یپارسککا در نظر م ریسککام و ام ریاخالق ام
 یدمیخانواده اپ نیمردانه محبت کردند در ا نکهیمثل ا شکککدندیم یهم راضکک

 بود...
 گلبرگ جان... کنهیم فیازم تعر یلیسامم خ ری_ام
 ...انیبه من لقف دارن خانوم ار شونی_ا
منو هم مثل پسککرم  یخوا یصککدام کن البته اگه م مایسکک زمیراحت باش عز_
 بگم استاد هم هستم... دیبا یکن تیاذ

 یرا خورد سرش را با شرم دخترانه ا شدیکه از لحظه ورودش جمع نم یلبخند
 انداخت... ریبه ز
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 ...نه مگه مامان... کنمایم فیتعر یلی_الهه خانوم منم از شما خ
بر گونه تا بنا گوش قرمز شکککده الهه  یدسککت انیع یپارسکککا با محبت ریام مادر

 هم هستن... یفیمن تعر ی:بله خب دخترادیکش
پارسککا به  ریام یاز هم فاصککله گرفتند و با همراه یدیجد یورود مهمان ها با

سامان و  سمیسمت  صحبت بودند  شیو ادم ها ایکه پرم از دن نیا شغول  م
 با انها شدند... یپرسرفتند...مشغول سالم احوال 

ستها صنده ا زیم یرا بر رو شید که تنها  یقالب کرد نگاهش را به جمع ر*ق*
 ایداد...و فکرش و  دندیر*ق*ص یانها م نیمسرورانه در ب ایدر دن شیداشته ها

ه ک یشیساعت پ میپرواز کرد ...ن شیساعت پ میهمشهمه وجودش به ن دیشا
شگفت زده در م رینگاه متعجب ام  وردچرخ خوردو چرخ خ تیجمع انیسام 
ند و لبخند یو در اخر بر رو ما ثابت  ندهیکه هر ب یاو  به تحسکک یا ن  وا نیرا 

 ... داشتیم
رام همه عشککخ ا نیاز ا رابیکه سکک یو قلب فروختیم ایکه گلبرگ به دن یفخر و

شک صت ابرو دار ختنیدر مرز ر یگرفته بود و ا  ییمان هاداده بود...چه ز یفر
روزگار  یو خم ها چیکه در پ ییوعده ها گفتیاز عشککخ م شیکه مادرش برا

ها بود وتن ستادهیا وهزاران شاهد مقابل ا انیامد اما امشب در م یبه نظر م دیبع
 گرفته بود... یجمله روانش را به باز کیبا 
لکه به او بدهد ب یتوانست نسبت کس ینم گری...نه دیاحساس حضور کس با

 انداخت... ریبا احساس حضور همه کسش سرش را به ز
 معرفت... یب یکنیم غینگام کنم همونم ازم در تونمی_فقط م
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 رد ...سرش را بلند ک یبند میوقت نشناسش را پس زد با لبخند ن یلعنت اشک
 ...یشد یخواستن یا گهیاز هر زمان د شتری_امشب ب

..._ 
 رهیگی...دلم بهونه صداتو م یبگ یخوا ینم یزی_چ
 بگم... دیبا یدونم چ ی_نم
 یبگ کیتولدمو تبر یتونی_م

شه ش یلبش را به دندان گرفت:وااا گو سم نبود تولدم مبارک دیببخ صال حوا  ا
... 

رفتنم مشکککوکم کرده  یاصککرارش برا رهیبگ یمامان برام مهمون زدمی_حدس م
 یتر بود ینافتیاز تصوراتمم دست ن شهی...همنمیتو رو بب نکهیبود ...اما تصورا

دور ر*ق*ص  هیافتخار  ید ی...پاشککو خانومم...جواب ما رو که نم یو هسککت
شو برشمیسر خورده م نمیبیهم م نارویا یدینم ریکه به بنده حق  رونیب می....پا

 ... میبزن یقدم هیحداقل 
 ...نیدار ییبایز اطی_ح

 اهی...همش کار مامانه ...عاشککقه گل و گینیرو بب نجایبهار ا دی_ممنون ..با
شا بهش م ری...ام ست دار شتریتو گالُم ب گهیپا  یهم نم راه ی...البته بیما دو
 گه...

 ...یدار ی_خانواده خوب
 ستی_خدا روشکر...امشب هوا سرد شده تو سردم ن

 ... ادی_نه ز
 ...ارمیب زیچ هیاز داخل  رمی_بمون م
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از او  یسککام را که قدم رینش شککد گوشککه کت امقلبش محرک دسککتا جسککارم
 ...هیکت کاف نیفاصله گرفته بود مشت کرد:هم

 کنه... یگرمت نم نی_اما ا
 ...شمی_گرم م

گلبرگ را به تاراج برده بود از تن خارج کرد  نیسککرمه اش را که دل و د یاب کت
او انداخت دو لبه اش را در دست مشت کرد صورم  فیضر یشانه ها یبر رو

 یبر شیپ یخوایدر چشککمانش زد:تا کجا م یکرد چرخ کیبه صککورتش نزد
 ...یبش یبشم تا راض وونتید دیبا گهیچقدر د

شمانش ست ...ت چ ر نفس را پ نیگرفت....اخر یلرزانش را به باز یها لهیرا ب
 اش نهاد ... یشانیبر پ یکرد... داغ

 یساله ا5-4بود دختر  ستادهیا یسام که گوشه ا ریرا از ام گوششیزبا نگاهش
گرفت... نا خوداگاه  کردیصککحبت م یرا در ب*غ*ل گرفته بود و با مرد جوان

 یان را به خوب ی...هنوز هم تردیاش کشکک یشککانیپ یسککر انگشککتانش را بر رو
 کو تا چیدر قلب و ذهنش پ یو نا شککناخته ا بیحس عج کردیاحسکککاس م

 وزن ... ی...سبک بودو بخوردیم
 _گلبرگ
 مشت کرد:جانم زیم ریدر ز دیاش کش یشانیپ یرا از رو دستش

 چند بار صدام کردم یدونیتو کما ...م یری_دختر تو چرا م
 _حواسم نبود
 ذارن که... یدختر مردم هوش و حواس نم یبرا نی_تو رو خدا بب
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 _الهه...
 کجا نمیبگو بب ی...راسککت سککتیهمش حواسککت ن گهید گمی_خب راسککت م

 زد بتونیغ
 _سامان کجاست

 ی..حرف عوض نکن ...کجا بوددیشو د یمیقد یاز دوستا یکیدونم  ی_نم
 ..خب... یعنیجا... چی_ما ...ه

 گرفت ازم نمیبب ستای...وایهول کرد نقدری_گلبرگ!!!چرا ا
 رو؟؟؟ یرا گرد کرد:چ چشمان

 رو یستی_ماچ ارت
...تو دو ساعته یالهه داد:غلط کرد لیتحو یجا به جا شد اخم یصندل یرو بر

 ...میقدم زد اطیتو ح میما رفت یریبراش قر م یدار
 ...یگینازک کرد:اره توکه راست م یچشم پشت

سه ام نگاهش سمت مخالف چرخاند ...ب*و* سرش را به   ریرا از الهه گرفت 
بگذارد ... خودخواهانه  انیتر ان بود که بخواهد با الهه در م یسککام خصککوصکک

 شبانه اش البته اگر یها یخواب یدانست مختص ب یخودش و خلوتش م یبرا
 بزند... ... یتر از ان بود حرف یخواست هم خجالت یهم م

 نیکن ییرای_از خودتون پذ
 از لبخند به لبانشان دادند:ممنون یبلند کردند طرح سر

 من سرم شلوغ بود... یدخترا نی_ببخش
 ..دیشما راحت باش کنمی_خواهش م

 نگاه بر گردانند... یاحساس حضور با
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 من باشه ... ی_پسرم حواست به دخترا
 _هست مادر جان...

صککورتش خم  یسککام انداخت که بر رو ریبه دختر مو بور ب*غ*ل ام ینگاه
 شده بود...

 نیش یبا عمو عروس نیخوای_شما م
اش اشنا کرد و  نهیسرش را به س رسامیخنده الهه و مادر ام یبلند شدن صدا با

 گوشه لبش را به دندان گرفت...
 خانوم... میباز کرد :مر خیرا در ب*غ*لش جا به جا کرد لب به توب میمر

بد با اون خانوم خوشکککله  یخوایم یزدم عمو ...خب شککما گفت ی_حرف 
 ...یش یعروس

ام که باب شیبه پشکتش زد:بدو برو پ یگذاشکت ضکربه ا نیزم یا بر رور میمر
 یمن نذاشت یابرو برا

 ...زنهی...بده حرف دلتو م یکار دخترم دار ی_چ
 _مامان جان شما هم...

ش ریاش را به رخ ام یخوردن اخم شده اش را باز گشت  دیسام ک چند قدم دور 
سمت پا شت کرد او را به  ست کوچک و تپلش م  نییگوشه دامن گلبرگ را در د

ودش خ یبر گونه اش کاشت:عمو گفت به جا ییب*و*سه پر سرو صدا دیکش
 ب*و*ست کن...

صدا کالفه س زیر یاز  سو شم ز شیبه پا یخنده الهه لگد نامح شت چ  ریزد پ
ست ستش را به عرق پهم نثارش کر یپو ست کرد کف د اش  یشانید ...کمر را
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ش شک اول دیک شیخجالت م نگونهیبار بود که ا نی...بدون  سر خور دیک دن ...
 بود دهیامانش را بر ی...خفگ کردیبدنش احسککاس م یعرق را بر رو یدانه ها

 به باز کردن همه در و پنجره ها داشت... یبیعج لیم
 چانه اش سرش را باال اورد... ریسام ز ریام احساس سر انگشتان مادر با

ش ی_چه خجالت سرتو باال بگ دهیهم ک شتنت ت یدخترم...بذار برا ری... الش دا
تماشککا کن و لذم ببر...بذار لحظه  نیبزنه تو بشکک شیکنه خودشککو به اب و ات

رتو قد ارهیسککخت تر به دسککتت ب یلحظه شککو با خواسککتن تو بگذرونه...هر چ
 دونه... یم شتریب

 _گلبرگ جان...بفرما
 یسام انداخت:ممنون ...الهه رفته برا ریدستان ام انیم یبه ظرف غذا ی_نگاه

 ارهیمنم غذا ب
صحبت کردن با ام شغول  شما م سا بود فک کنم د ری_الهه خانوم   دیاب گهیپار

 یغذا ش الیخ یب
 همه... نی_اما ا

 بنده در رکابتونم.. ستی_همش مال شما ن
 هیچه حرف نی_ا

 شلوغه... نجایا اطیح می_بر
 د...خودشان قرار دادن نینشستند ظرف غذا را ب یرنگ دیتاب بزرگ سف یرو بر

 شانه ها گلبرگ انداخت:اوردمت تو سرما یرا بر رو کتش
 _نه خوبه...

 انوما...خانوم خ دییگرفت مقابل لبان بسته اش نگه داشت:بفرما یکوچک لقمه
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...دسککت خودش نبود ردیسککام بگ ریبلند کرد تا لقمه را از دسککت ام دسککت
 شده بود ... دیامشب به اندازه تمام عمرش سرخ و سف دیکش یخجالت م

 نی:بخور خانومم ...از دسکت من بخور...امشکب بهتردیرا عقب کشک دسکتش
خودم داشته باشم...گلبرگ  ی...خود خواهانه ارزو کردم تو رو برامهیشب زندگ

ما ممن  ته  یترسککم روز یترسککم ..م یدوسکککت دارم...ا نداشکک که  برسکککه 
 یر کنتر فک یجدت خوامی...ازم مافتهیبرام ب یباشککمت...همش نگرانم اتفاق

 من به خودم... هب
 دارم تا فکر کنم.. اجی_من به زمان احت

ضورم ا ی_تو فکراتو کرد شون م نیح شب کنار منش ن  یدفکراتو کر دهیموقع 
خودتو با  یوننت یترسیانتخابت اشتباه باشه م یترس ی...میرست یفقط تو هم م

 ینقوریا می...با هم قدم بردار می...اجازه بده کنار هم باشککیاداپته کن رییتغ نیا
 یسککو اسککتفاده نم مرسککه مقمئن باش از اعتماد یسککخت به نظر نم نقدریا

 کنم...
چانه اش مشککت کرد گوشککه تراس کز کرده بود و  ریز دیچیرا دور خودش پ پتو

داده بود...امشککب از ان شککبها بود که اگر  هیتراس تک لهیم یسککرش را به اخر
سته نم یلحظه ا کردیساعت ها هم فکر م ...با جان گرفتنه هر باره نگاه شدیخ

 ریاش ز رترهپ دنیکه با بعد از د یزیسککام مقابل چشککمانش وجمالم ر ریام
اسککتعداد  یخدا را برا شککهیرفت...هم یه بود ته دلش غنج مگوشککش نجوا کرد

شکر م یذات شب َورا کردیاش  س یاما ام صوراتش بود تح نگاه همگان و  نیت
شنود ش یکه ب یسام ...لبخند ریام یابراز خ صورتش پا د و همه بو دهیمنت بر 
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که به دور از هر  یمشککترکشکککان لقمه ا یو همه داغش کرده بود... ظرف غذا
 ...احساسمشیم*س*تق ریازدواج غ شنهادیدر دهانش گذاشته بود...پ ینگاه

خواسککته شککده  ایو امشککب به اندازه همه دن چرخدیاو م تیدر مرکز ایدن کردیم
 است...
 _سالم
 _سالم

 یی...کجایسام :خسته نباش ریام یاز لحن خشک و جد متعجب
 چند لحظه ی_ممنون....دانشگاه...گوش

 دیرسیاز کلمام نا مفهوم به گوشش م یبعض دیشنینم یشان را به خوب مکالمه
شخ شدار دختر جوان صیاما ت شن یصداش ک شوه کلمام را به رخ  یبا چا ع

به ان ل یو بر رو دیاپن باال کشکک ینبود...خودش را بر رو یکار سککخت دیکشککیم
شن ادینشست از استرس ز  یداص دنیانگشت اشاره اش را به دندان گرفت با 

فس ن کردیم انیب یخاص یسام که کلمام را با سخت ریانعقاف ام یخشک و ب
د بو دهید یا هیپسر را به دور از هر حاش نیحبس شده اش را رها کرد ...از بس ا
قا جذابش م یبه ذهنش هم خقور نکرده بود ا ند  یدکتر خوش پوش و  توا

 خودش بکشد... لبارا به دن ییچقدر خاطر خواه داشته باشد...و چه نگاها
 ...ی_ببخش...جانم کارم داشت

 کلبه جلسککه دارن یها یحام ی_نه فقط الهه گفت بهت بگم غروب کلبه باشکک
 میقراره در مورد سفر هم حرف بزن

 _باشه ممنون...
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شد اخر از شگاه خارج  سش را کم نیدر اموز زودتر تمام کرده بود چند  یکال
ستند و خودش را  شیپ خیدق الهه با اوتماس گرفته بود گفته بود همه منتظر او ه

ه رساند البت یخودش را م گریساعت د میزودتر برساند او هم قول داده بود تا ن
ست در ا یم دیبع سد کاش حرف گریساعت د میتا ن یشلوغ نیدان  به کلبه بر
 ... دیایسام را گوش داده بود اجازه داده بود به دنبالش ب ریام
 اندازدیبه راننده ب ینگاه نکهیبدون ا شیمقابل پا ییمدل باال نیتوقف ماشکک با

فاصککله گرفت نگاهش را به سککمت مخالف چرخاند با  نیاز ماشکک یچند قدم
مر خم ک یظیدستانش را به کمر زد با اخم غل شیمقابل پا نیتوقف دوباره ماش

 مرد:سالمکث ک یرضا مواجه شد لحظه ا یکرد که باچهره سرد عل
 _سالم ..سوار شو

 _نه ممنون...
 _سوارشو گلبرک کارم دارم

 ؟؟؟یشد:خوب ریجلو جاگ یصندل یدل دل کرد در اخر بر رو یکم
 شلوغه... یلیسرم خ دمی_خوب؟؟؟مهمه مگه؟؟؟شن

 ... شمیخورد: متوجه منظورم نم یرضا تکان یاز لحن زننده عل معذب
ضحه منظورم ...دارم م ا ...بله خب ت گذرهیدکتر بهتون خوش م یبا اقا گهی_وا

 ستیبه من ن یازیدکتر هستن ن یاقا یموقع
 شم.. ادهیخوام پ یرساند:نگه دار م رهیرا به دستگ دستش

 _چرا... بهتون بر خورد
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همه  نی... من واقعا متوجه ایخوام باهام بحث کنم...نگه دار عل ی_چون نم
نم ک یکار ایبزنم  یقادلم و دوست ندارم حرف...من برام احترام شمیاصرار نم
 ... یازم برنج

 یاما قبل از انکه گلبرگ به خود بجنبد قفل مرکز تیهدا ابانیرا گوشه خ نیماش
 را زد...

 رضا... یعل هیچ ی_مسخره باز
 ...یمسخره ا زی...عالقه من به تو چهی_اره خب مسخره باز

ته عل چه مرگ عد از  هوی... ی_تو  قه م یایمدم م هیب عد یکنیبهم ابراز عال  ب
 ستیبا خودتم روشن ن فتی...تکلزنهیم بتیدوباره غ

صحبت کردم...اون ع*و*ض*ی که دارم  بمی_من غ سامان  نزد گلبرگ...من با 
.اما تو.. یخودم بهتره هم برا یمدم نباشککم..گفت هم برا هیبراش شبهم گفت 

ثل ا کهیم ها برا ن ب یود ...گلبرگ من چنفره خوب ب کی ینبودنم تن ه از اون 
 لقبوچشککم بسککته  نقدریکه ا یدیتوش د یدکتر کم دارم...چ یاصککقالو اقا

 از خودمم به یحت یقیهمه سال کنارم بودم تو هر شرا نیکه ا یبعد من یکرد
 اما... ستین ی...منت یخاطرم گذشتم گذشت

ت شده...یرضا...اما چ یعل ی_اما چ  ...تو چ 
 ی:خودمم نمزدیکه درد در ان موج م ییفرمان گذاشت با صدا یرا بر رو سرش

 ...توشککهیبدتر م شککمیازم دورتر م یکه فراموشککت کنم اما هر چ رمیدونم ...م
هر  یگرفتیباهام تماس م یخبر بود یگلبرگ اگه دو روز ازم ب یدوسککم داشککت

شت یم ونیکه در م ینفر نیافتادم با اول یبرام م یاتفاق مه ن همن بودم م یذا
 زویهمه چ هویرو به عشککخ نسککبت دادم به دوسککت داشککتن به عالقه اما تو  نایا
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شا ینم یخراب کرد شه من ا دیدونم  سارا با س نقدریحخ با  ه کرد رابیتو رو 
 ینداشکککت فقط تکرار مکررام بود ...نم یجانیه چیبودم که عشککقم برام ه

 ...هبهت داد شتریب یزیدکتر چ یدونم حتما اون اقا
ته ...من حت ریبه ام ی_ربق نداشکک نداره و  بل  نیاول یسکککام  قا بار همشدر م

 سخت عکس العمل نشون دادم... نقدریهم شنهادمیپ
 خودم یمدم من برا نیتمام ا یعنیفرمان برداشت : یرا به ضرب از رو سرش

 گلبرگ... یدیدیم ی... تو منو چ کردیم یپرداز ایرو
شتم و دارم اما مثل ت شهیمعرفت نباش من هم یب نقدریا ی_عل ست دا و رو دو

سامان برام ه شت یفرق چیبرادر... تو با  م تمام نگاه یخوا یچه طور ازم م یندا
 باره عوض شه... کیبهت به 

نار ...من برادرم ن نی_ا بذار ک کدوم از اون  چیگلبرگ...و ه سککتمیحرفا رو 
 مجبت ها برادرانه نبود

 احمخ... هیاحمقم  هیمن  یعل هیچ یدون ی_م
خوب بودم حاال که  یداشککت ازیکه بهم ن ی_نه... احمخ منم ....منم که تا زمان

 یبریو اون دور و برتو پر کردن َاخ شدم...حاال که درد و دالتو م نیا یاستاد شد
 بد شدم... گهیکس د شیپ

 ندارم... یباتو حرف گهیرو باز کن من د یدر لعنت نی_ا
 ...ستیما ن نیب یحرف گهید یگی_راست م
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گاه دو باره ن دیچشمانش کش ریبه ز یخارج کرد دست نیراستش را از ماش یپا
مه کرد :د ند چشکککم درچشکککم او زمز خا قت نم چیه گهیچر خوام  یو

 وقت... چی...هنمتیبب
 یعل ینشککسککت...حرف ها یمیپله خانه قد یگرفت بر رو واریرا به د دسککتش

تک بر سککرش کوب ند پ مان مام اعضکککاشکککدیم دهیرضکککا ه بدنش درد  ی...ت
سود بود که حت ایزد ...دن ی..پوزخندکردیم روز خوش هم به او  کی یانقدر ح

 بلزده اش را مقا خیجمع کرد ...دسککتان  نهیرا در در سکک شیبود...زانو ها دهیند
ج خار یحس یگرم شود و از ان ب یکم دیدهانش گرفت چند بار "ها" کرد تا شا

سع یشود ...نگاه ست اما هر  اوردیکرد به خاطر ب یبه اطراف انداخت  کجا ا
شیگردن م شتریب شنا م دیک ست یامد ...نم یکمتر به نظرش ا ست چرا دا ان دان

ست... تلخ خند تیدختر کبر  یتیرکب یحت دز یفروش در ذهنش جان گرفته ا
داستان متنفر بود... به خاطر داشت  نیاز ا شهیهم نداشت تا روشن کند... هم

اش را هم پاره کرده بود و در جواب مادرش فقط به  یتولد هشککت سککالگ هیهد
 داستان دوست ندارم" نیجمله بسنده کرده بود"من ا کی

صدا یشدن زن و مرد کینزد با شان به خوب یکه  سیبه گوش م یخنده  با  دیر
 توانستند به او کمک کنند... یخود بلند شد حتما انها م یاز جا یاه

را داخل قفل  دیاش و لرزش اعصککاب خورد ُکنش کل یگوشکک یااز صککد کالفه
 در از پا خارج کرد :بله یرا جلو یچرخاند ..کفش ها

 گلبرگ یی_معلوم کجا
را نداشککت:خونه  یکشککش عتاب و خقاب کسکک گریبود د یامروزش کاف یبرا

 جواب پس بدم دی...به تو هم با
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 شده ی_درست صحبت کن گلبرگ چ
 نیخوام تنها باشم دست از سرم بردار ینشده فقط م یچی_ه

 اونجا امی_دارم م
 خوام تنها باشم جرمه... ی_نه ...بابا م

 ی...متوجه تن صدام هست نییپا اری_صداتو ب
 ...نیخوام تنها باشم دست از سرم بر دار یفقط م ستمین یچی_نه من متوجه ه

 به الهه که ینگاه اب را دستش چرخاند وانیرا از لفافه اش خارج کرد ل مسکن
ص بود انداخت لفافه قر ونیزیکاناپه لم داده بود و تمام حواسش به تلو یبر رو

 دیپر دردش کش قهیبه شق یپرم کرد دست زیم یرا بر رو
 میدار ی_گلبرگ شام چ

 دستانش را به کمر زد ستادیا ونیتلوز مقابل
 ...بنمای_برو کنار دارم م

 ندارم..._پاشو برو کلبه...حوصله 
سکککام  رینداره ...من ام داریمن خر شی... پگهید یرو ببر جا ایلوس باز نی_ا

 زمیو زمانو به هم بر نیزم یاخ بگ هیتا  ستمین
ست حلقه ا نییزده پا هول ش  یلیخ یگرفت:ال یرا به باز شیاز موها یکاناپه ن

کرده  وونمیرضکککا د یبد حرف زدم ...عل یلیبود اخه من باهاش خ یعصککبان
 بود...

خاطر عل یدید یجواب منو نم ی_پس بگو...از سککر شکککب اخم کرد  یبه 
 گفتیم یرضاست...حاال چ
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 ... گفتیم یسام چ ریبابا چرم و پرم ...تو بگو ام یچی_ه
صب یلی_خ س یجور هیبود  یع شو که تر  هیم ه نجای... تا ادمیبهم گفت اماده 

تا رسکک پا میدیکلمه حرف نزد   نیمونم برو بب یمنتظر م نییهم بهم گفت من 
 ...ی...بهش گفتم خوب یشد یجن ستین یزیچ دمیحالش خوبه ...اومدم د

 نگفت یزیچ ری_ام
 ...نی...همرمیاومد باهاش تماس بگ شیپ ی_گفت اگه مشکل

سرم... بس که عل یادب یب یلی_الهه خ صاب یکردم انگار زده بود به  مو رضا اع
 کنم... یازش معذرم خواه دیخورد کرده بود...با

 ... نمیبب لممویحاال برو کنار من ف یکن یم ی_کار خوب
 شد ... یمشهد چ ی_ال

شد بعد از تعق شتریچند روز ب شهیکه نم دی_قبل ع چند  المینمونده ...قرار 
 یهم کمک خوب ی...حاج اقا علومیریبگ یبچه ها مرخص یروز از مدرسه برا

کمک به ما هماهنگ  یت کردم گفت سککه نفرو برامن با اداره هم صککحب کنهیم
از اونا ندارم  یدارن...راسککتش منم کم یبچه ها چه ذوق یدون ی... نم کننیم

 مشهدو کرده...گلبررررگ... یوقته دلم هوا یلیخ
 _بله

با ک پاشککو برو  یدارم حرف م ی_منو بگو  درسکککت کن دارم از  زیچ هیزنم...
 ...رمیمیم یگرسنگ

به  زیداد همه چ یم یگرید یامسکککال بو دینمانده بود ع دیتا ع گریروز د دو
ه بود را نشان کرد یمانتو کرم شکالت روزیامد د یتر م ینظرش شفاف تر و رنگ
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از او به سککراغش  ییسککام و البته دل جو ریام دنیامروز قصککد داشککت بعد از د
 رود...

سککبز  یم هاگند یدوش انداخت ...ظرف سککفال یدوبند کوله اش را بر رو هر
ست روبان قرمز رنگ زیم یشده اش را بر رو ش شت روبه ان دو زانو ن را  یگذا

ش یبزرگ ونیپاپ دیچیدورش پ سانه ا دیزد کمر عقب ک شنا نداخت ا ینگاه کار
ستد یاورد خودش هم م یسام در م ریاز دل ام دیگفت...با یهوم بلند  یب ان

سککرگرمش کند تا  یکرده اسککت ... با سککامان هماهنگ کرده بود تا کم یادب
و از فردا هم  شککدیکالسککش تمام م گریسککاعت د میخودش را بر سککاند تا ن

 ... شدیم لیاموزشگاه تعق
شت ستگ یزیخنده ر ستادیدر کالس ا پ سام کرد حرص  ریام یصدا یبه خ

سامان د یکالمش واقعا خنده دار بود ب بر  یکال سیرده بود ماش ک ووانهیشک 
 یواریدر پشت د رهیشدن دستگ دهیکش نییسامان انداخت...با پا یگوش یرو

شه کت  رونیخودش را پنهان کرد با ب سنگرش دل کند گو سامان از  ا ر اوامدن 
 :سالمدیکش

 عروسک... یکارش کرد ی_سالم..چ
 ... یچیزد شانه باال انداخت :ه ییدندون نما لبخند
 ... یُخلش کرد یچی_با ه
 خب... ارمیکرد: اومدم از دلش در ب یاش را باال اورد با ابرو اشاره ا سبزه
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اشاره اش را به سمتش گرفت مقابل صورتش تکان داد:حواست باشه  انگشت
بهت اعتماد دارم اما من خودم پسککرم  شککتریخانوم خانوما ...من از چشککممام ب

 ...میخقرناک تر میعاشقم که باش یوقت شناسمیجنس خودمو م
زد  یتقه ا سککتادیدر ا انیشککد گرفت م دیراه رو نا پد چیاز سککامان که در پ نگاه
 به داخل برداشت:سالم یقدم

بود بدون انکه سکرش را بلند کند  لشیطور که مشکغول جمع کردن وسکا همان
 گفت... یلب ریسالم ز

سیسخت تر به نظر م کردیانچه فکر م از ش یگریقدم د دیر شت نرم به  یبردا
 ...یداد:اممم...خسته نباش شیصدا

 _ممنون...
به داخل دهان کشکک یتجربگ یو ب یاسککتعداد یاز ب کالفه  دیاش لبهاش را 
سککام که نشککان دهنده فرو خوردن خنده اش  ریکنار چشککمان ام نیبه چ ینگاه

سبزه بر رو شت:به خاطر رفتارم معذرم م زیم یبود انداخت   مکیخوام  یگذا
 دیبودم...ببخش یبعص
جا هم  نی...تا هم دیکوله اش را در دسککت مشککت کرد به سککمت در چرخ بند

 کرده بود... یخانوم
 بزن.. انوی_برام پ

 را باال داد:بله... شیابرو یتا کیزد  یچرخ مین
 بزن... انویببخشمت..خب... برام پ یخوا ی_مگه نم

 ننشستم ... انوی_من چهار ساله که پشت پ
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صله شانیب فا سو کیرا به  ن سمت  ساند دو  ست شرمینفس ر  گلبرگ را در د
خوام به  یمن ازم م یننشککسککت انویمشککت کرد:به خاطر پدر مادرم پشککت پ

 ...به خاطر من گلبرگ...یبزن انویپ گهیبار د هیخاطر من 
سمت پ سرش شک دیسف انویرا به  سط کالس چرخاند ا یو م بر  یکینزد نیو

 ی...ارامشبیعج یداغش نکرده بود بلکه پربود از ارامش نه تنها شهیعکس هم
به ان  یکشش چیه شدیم یکه چهار سال دادیسوق م یکه او را ناخواسته به سمت

 نداشت..
ش یقیعم نفس ستان لرزانش را به کالو دیک ش هید  کیه ب کی...نت ها  دیها ک

داد بود و  هیتک واریسکککام که به د ریبه ام ی....نگاهخوردندیدر سککرش چرخ م
جمع کرده بود انداخت حل شککده در برق نگاهش  نهیسکک یدسککتانش را بر رو

 گرفت... یگریچشم بست نفس د
ناب...شروع به نواختن ققعه محبوبش  یاز زمان و مکان...اشباو از دلتنگ دور

شتش بر رو ستن هر انگ ش ساو هیکالو یکرد...ن شک زشیبود با ر یها م از  یا
با هر شککنونده  کردیم یته در هر نتش عشککخ بازطاقچه چشککمانش... حس خف

 ..یا
ستمال یگرفت مقابل پاها واریاز د هیتک ارج کرد خ بشیاز ج یگلبرگ زانو زد د

ش سیگونه خ یبر رو شک او ک س دیاز ا سمم ا ست اما  نیا ری:روو و ج شما چ
 نکن خانومم... هی...گررمیدوست دارم بم رهیگیرنگ غم م یوقت
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بند بندش چرخاند لبخند معصککومانه  یرا باال اورد نگاهش را بر رو دسککتانش
پا کرده  ریدر دل ام ییدانسکککت چه غوغا یزد که خودش هم نم یا به  سکککام 

 دلتنگش باشم... نقدریکردم ا یاست:فکر نم
از دسککتانش گرفت خودش را به امواج پر تالطم نگاه او سککپرد:ممنونم که  نگاه
 ...یهست

ستهااند ریرا ز سرش شده ازکلمات شیاخت د  به کیکه  یرا در هم گره زد داغ 
سرش رژه م کی ضورم  رفتندیدر  صله داد:ح شده اش را از هم فا شک  لبان خ

 ...دوس...کنهیارومم م
دندان فشککرد ...دسککت  خودش نبود... شککرم دخترانه اش تا مغز و  ریبه ز لب

 استخوانش را سوزانده بود...
راه خورده بود دسککتان بلند شککده  انهیه گلبرگ در مک یاز جمله نصککفه ا مبهوم

داشککت را مشککت کرد بلند شککد  دنشیبه اغوش کشکک یبرا یبیعج لیاش که م
شککلوارش فروبرد ...نفس  بیبه عقب برداشککت هر دوسککتش را داخل ج یقدم

ست ها شده اش را رها کرد... خقا نرفتن د بود که  یسخت تر از ان شیحبس 
مردانه اش هم عذاب  یکرد ...قد علم کردن مقابل تمام خواستن ها یم صورت

 کرد... یبود که فکرش را م یاور تر ان
سککام پشککت دسککتش به  ریاش و سکککوم کش دار ام ییپروا یزده از ب خجالت

ر از اش را کنار زد...س یشانیبه پپ دهیچسب یموها دیداغ کرده اش کش یشانیپ
ار بود ب نیاول دیلبانش احساس کرد...شا یرواشک را بر  یجدا کرد شور نهیس

مت را به س وکه ا ی...احساسکردیدست و پنجه نرم م یاحساس نیچن نیکه با ا
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شش را به جانش انداخته دادیسام هول م ریپهن و گرم ام نهیس سه اغو سو ...و
 بود...

لحظه  نیروزا ا نی.. اقتهی...حقستیمال قصه ها ن گهیعشخ د یتو هست ی_وقت
که سلول سلول وجودم طلب به  نی...اقتهیدوستت دارم ها حق نی...اقتهیها حق

 زیرو لبر من تو ستین یها کاف قتیحق نی...اما اقتهیحق کنهیم دنتویاغوش کش
نه برا یاز خودم م ها  نیخوام...ا یم ومخودم و خل یخوام گلبرگ...خودخوا

بهت  یتونه جواب یدستا نم نیا یوقت کنهیم وونمی...دکنهیم وونمیهام د یدلبر
 بده...

کره  نیا یاش را پر کرد مقابلش زانو زد :منم مثل همه مردا دهیعقب کشکک قدم
و  یکه دوسکش دارم نفسکم به نفسکش بندهش شکرع یدوسکت دارم دختر یخاک
 خودم... یمن باشه...فقط برا یبرا یقانون
 میبرسه از هم ناراحت ش ییدونم ممکن روزا ی...مستیکامل ن یانسان چی_ه

 ای میموقع ها ممکنه از هم دلخور باش یلیدونم خ یممکنه بحث مون بشه... م
 رگ...گلب ادیکه بهت دارم به چشم نم یدر کنار عشق نایاما همه ا میقهر کن یحت

س یشدم ب یبرام تکرار گهیاگه دو روز د یزنیحرفا رو م نی_االن ا  یزنب مویک
 ...یتو سرم چ

ست ی...تو اگه میشناخت ینقوری_گلبرگ...تو واقعا منو ا س یدون ت چقدر دو
 ...یزد یحرفو نم نیوقت ا چیدارم ه

 ...نمکیفکر م ایبه چ یندارم فقط خواستم بدون ی_ناراحت نشو من منظور بد
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شحالم شکل تو ن نمی...ایگیکه تو ذهنتو بهم م ییزایکه چ خو شکل م ستیم
به همراه خودم دیمنه ...منم که با ثابت کنم....بعد از سککفر مشککهد  و بهت 

 حرف... ی...برسمیخانوادم خدمت خانوم خوشکلم م
 که... شهینم ینقوری_ا

 بسه... گهیبهت وقت دادم د ینباشه...هر چ تی_تو کار
 داشتم فراموش مویبه ان انداخت:هد یبرداشت نگاه بامزه ا زیم یرا از رو سبزه

 ...کردمیم
 خانوم یی_کجا

شدم  میتیبار دوم  یزود برا یلی:من خدیکش یجدا کرد اه پر سوز شهیاز ش سر
ش یسام شهر چه قدر هم بخند ریام یدون ی... م ض یو خوش با رو  زایچ یبع

 ...کنهیم ینیدلت سنگ
واقعا سککخته...اونم پدر  زانیبگم...از دسکککت دادن عز دیبا یدونم چ ی_نم

سن ش یمادر...تو هر  شون محتاج یبا .در .ستیکه قابل انکار ن یزی..چ.یبه
 ...یکه دنبالشون بگرد یمورد گذشتت خب تا حاال خواست

شت من بودم و لباس تنم... یبرا یزی_چ شتن وجود ندا سبد  هیگ نوزاد داخل 
 شککدن من میکه مامان و بابا وارد زندگ ی...البته از وقتنی...فقط همیریحصکک

 نداشتم... کیبه اون گذشته تار یازین
 اورد ونریپولش را از داخل داشبورد ب فیمتوقف کرد ک ابانیرا گوشه خ نیماش

 ی_چرا نگه داشت
 شو ادهی_پ

 من االن اصال حوصله شو ندارم ... کنمی_خواهش م
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 شلوغه.... یلیخ میچرا اومد نجایمتعجبش را چرخاند:ا نگاه
 ...نمایس میشو...کمتر غر بزن...بر ادهی_پ

 نما؟؟؟ی_س
 ...کردیم فیتعر یلیبود خ دهی...دلمیپاشا ف ری_اره ام
 مال بچه هاست... لمیف نی_اما ا

 شو خانوم کوچولو... ادهی_منم دخترمو اوردم ...پ
مع کرده ج شیپا ریرا ز نشیبزرگشان نشست دامن پر چ نیسفره هفت س کنار

خانواده  کیصورم تک تک بچه ها چرخاند که همانند  یبود نگاهش را بر رو
 دهیچیدستان الهه که در هم پ یدورتا دور سفره نشسته بودند ...دستش را بر رو

 الهه بانو ییشده بود گذاشت سرش را خم کرد :کجا
 شد یکرد :الهه...چ کیبه او نزد شتریالهه خود را ب یچشمان اشک دنید با

 ستین یزیزد:خوبم چ یجان یلبخند ب دیچشمانش کش ریبه ز یدست
 یستیخوب ن اطیح یرفت یکه با گوش روزی...از دیستی_ن

تازه  نگ زده م ادشی_ مده دختر داره... ز با هم  لیتحو گهیاو سکککال 
 دیبا یدونسککتم چه جواب یخندم گرفته بود...نم شککهی...گلبرگ باورم ممیباشکک

 ... هیخبر یکرد یها نم یزیناپره نیبهش بدم....فقط گفتم قبال از ا
 کن خوب فکر یزایبه چ شهیم لیسال تحو گهیربع د هی...تا زمی_اروم باش عز

 ...یالیخ یسخته به خدا...چقدر خودمو بزنم به در ب یلی_گلبرگ خ
 ...کننی_اروم باش الهه جان بچه ها نگام م

 بچه ها هستن ... نیا می_همه عشخ من همه زندگ
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 پارسا... ریزد:پس ام یضیالهه لبخند عر یعوض کردن حال و هوا یبرا
ر شنونده که ه یگرفت با لحن یشتریاش شدم ب هیپارسا گر رینام ام دنیشن با
با  یرا متاثر م یا لب زد : براش از خانوادم گفتم دل خودمم  یخجالت هیکرد 

 دمیترسککیخودم سککوخت.... تا اخر حرفامم به چشککماش نگاه نکردم م یبرا
اهام برخورد کرد که ب یتو نگاش باشککه که بشکککنم...اما پارسککا طور یزیچ

 شرمنده شدم...
داد  هیرا دور شانه الهه حلقه کرد او را به خود فشرد سرش را به سر او تک دستش

 دیکش یقیفرو خوردن بغضش نفس عم یبرا
 ...ی_الهه جونم چرا ناراحت

 زمیعز ستین یزیزبان هر دو سر بلند کرد :چ نیریساره ش یصدا دنیشن با
 الهه جون یکنیم هی_پس چرا گر

ن م شهیخود نشاند:مگه م یپاها یکوچک ساره را مشت کرد او را بر رو دستان
 شما رو داشته باشم ناراحت باشم...

 گرید قهیدق 1سککال فقط  لیتا تحو کردیکه اعالم م ونیزیتلو یمجر یصککدا با
 امیزمان مانده است...دستانشان را در هم قفل کردند چشمانشان را بستند به ا

 کلبه بود.... یبچه ها یبرا شیدعا نیدل سپردند...مثل هر سال اولقران 
 یشککان را با ذوق هیبه بچه ها که هد یلبخند دیکشکک واریرابه گوشککه د خودش

شان م ش یفراران به هم ن سباند  یدادند زد گو از  یساعت کیاش را به لبانش چ
سکککاعت را در انتظار تماس او گذرانده  کیگذشکککت تمام  یسکککال م لیتحو

ر چه ه گفتیم کیسککال نو را به او تبر گرفتیخودش با او تماس م دیبود...با
ش به البته خود گرفتیسککام زودتر تماس م ریبود کوچکتر بود درسککت نبود ام
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او را کرده بود  یبهانه عقلش بود بلکه دلش هوا نایدانسکککت همه ا یم یخوب
 یبیفرو کرد سکک شیخارج در موها زیم یبد گل بر رو...بلند شککد غنچه از سکک

سه کننده ا سو شال با زیم یهم از ظرف رو یقرمز و شت  را دور خود  فتشبردا
 شد ریسراز اطیح یاز پله ها چاندیپ

 را کنار گوشش نگه داشت یزد گوش بشیبه س یگاز
 _الو...

 _سالم..
 _سالم خانومم...

 _سال نوم مبارک...
 ...ییشما هم مبارک...کجا _ممنون سال نو

 ...کلبه...اطی_تو ح
 درو بازکن... ای_ب

 ...یی_مگه کجا
 _پشت درم دختر خوب...

ش شیموها یرا بر رو شالش  کی ستادیدر را باز کرد داخل چارچوب در ا دیک
 نیداشت یباال داد:امر زیام قنتیرا ش شیابرو یتا

گاهش چه صککورت ن نگ ب یرا از غن ها نیر ف شیمو ندگر به برق  یت لبخ
 خانوم خوشکله کار دارم... هیچشمانش زد :با 

 _خب...
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 یگفت:خب که جلو یبه ان زد هوم کشدار یگاز دیدستش قاپ انیرا از م بیس
 کنه... یم یداره دلبر ستادهیروم ا

هم با هم ا  سمت ام یا  سا که چند قدم دورتر ا رینگاه از هم گرفتن به   ادهستیپار
 بود چرخاندند

مقدار سککرده بعد مرغ  هیمزاحم صککحبت شککما شککدم اما نه که هوا  دای_ببخشکک
 عشخ ما هم داخل منتظر ماست گفتم که...

 گلبرگ
 اشاره اش را به دهان گرفت انگشت

 شد ی_چ
 سوختم.. یچی_ه

 یستی_چرا مواظب ن
شتش ست  ستین یزیاب گرفت:چ ریاز دهان خارج کرد ز انگ فکر کردم الهه 
 رم شد...حواسم پ

ست ش سشیخ د سش ک سمت  ییچا ینیس دیرا به لبا ست گرفت به  را در د
 اشپزخانه به راه افتاد یخروج
 _کجا

گرفته نرگس خانوم تنها  یمرخص یرا رو ببرم...امروز خانوم صادق یی_خب چا
 رسهیبه هم کارا نم

ر گذاشت... نگاهش را د زیم یبر رو دیرا از دستش کش ینیس ستادیا مقابلش
از  مملو شیدختر برا نیبه ا یکیوقت بود نزد یلیاو چرخاند خ جیچشککمان گ

پاشا به او لقب عاشخ  ریخواند و ام یم یکه مادرش دلبستگ یزیارامش بود چ
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ز را ا یو زرد دیبافت سککف ریفرو برد زنج بشیرا داده بود دسککتش را داخل ج
 خارج کرد بشیج

شتم تحو ست دا سال ا لی_دو شم اما بعد چند  بودم مامان  رانیسال کنارم با
 کردیم یتاب یب

 یلیسککام ناخوداگاه لب زد:مادرم خ ریمادر ام رینظ یب یلبخندها یاداوری با
 مهربونه

م همون دیکش یسخت یلیو حساس...مامان به خاطر مشکل پاش خ ی_و عاطف
 حساس بشه... یلیباعث شد خ

را گرفت مقابل صککورم گلبرگ نگه داشککت:عشککخ محبت  ریسککمت زنج دو
 محبت ... نیاز ا زیخداست ومن در کنار تو لبر

ست دارم  ریزنج شت گردنش فرستاد: دو ستانش رابه پ را دور گردنش قرار داد د
 تو گردنت باشه شهیهم

اهش را نگ دیسام چسباند عقر وجودش را نفس کش ریام نهیاش را به س یشانیپ
ر ب رسککامیکه اسککم خودش و ام یسککام ثابت ماند گلبرگ ییاهدا پالک یبر رو

 یکیش ا یشانیسام با نبض پ ریشده بود... ضربان قلب ام دهیان در هم تن یرو
 شده بود ...

ستانش شن رهیسرش قالب کرد در ت ریرا ز د ساع یاتاق لبخند یرو ت به چند 
ست چپش را از ز شته زد د ش رونیسرش ب ریگذ شت حلق ینگاه دیک ه به انگ

کرد جلو رفته بود همانند  یکه فکرش را م یاز ان عتریسر زیاش انداخت همه چ
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ساد کی شان  شده بود ...ن شش عاقبت رام  سرک شته بود ...دل   و هخواب گذ
 ... دیدرخش یانگشتش م انیاش در م یدوست داشتن

 یکنیفکر م ی_به چ
 یداری_ب

گذاشت سرش را به دستش  نیزم یوارنجش را بر ر دیبه سمت او چرخ نینازن
 ی...خانواده خوبهیسام مرد خوب ریخوشحالم گلبرگ...ام یلیداد:برام خ هیتک

 مهربونه...چقدرم خوشحال بود امشب... یلیهم داره ...مادرش خ
دونم  یسام نشون تو دستم کرد...نم ریام یدارم ...وقت یبیحس عج هی نی_نازن

ساس کردم ته دلم خال یجور هی سقوط  یبلند هیشد...انگار از  یشدم... اح
 فرق یدختر عاد هیترسککم من با  یبهش اعتماد دارم اما م نکهیا نیکردم...در ع

 دارم...
 _دوست داره...

 خوشه... نیدونم ...منم دوسش دارم ...دلمم به هم ی_م
 بخونه... تیمحرم غهیبراتون ص انیار یاقا ی_چرا اجازه نداد

ص چی_اخه بابام ه شش نم غهیوقت از  سه هفته  یخو اومدم ما هم که قراره تا 
 ...یچ یبرا غهیص گهید میعقد کن گهید

 دهیچقدر نقشه کش ستیمعلوم ن چارهیسام اخماش رفت تو هم...ب ریام ی_ول
 بود...

 کرد:منحرف نینثار نازن یمشت
 ...میبهتره عقد کن الدهیم گهیگفت سه هفته د عیچقدر هول کرد سر یدی_ند

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 243



منم قبول  میگفت زود عقد کن میحرف زد ی_نه بابا... تو مشککهد که باهم جد
 ...مینامزد باش یادیمدم ز ادیکردم خودمم خوشم نم
 ...یداد تیرضا کی_حاال چرا به عقد کوچ

س- شه عرو سام  ریرو دارم دعوم کنم... ام ی... کخوام یهم نم یاگه با من با
خانواده عروس کو..امشکککب وقت ینم یچکیداره ه یخانواده بزرگ  یگه پس 

ستش گرفته بود و هروقت یسامان اونقور س خواهرم نف گفتیکه م یمجلس د
 ...دمیکشیراحت م

 کرد:غلط کیکلبرگ را از ان حال هوا خارج کند خودش را به او نزد نکهیا یبرا
 میشیمنو الهه هم ساقدوشت م یلباس عروس بپوش دیتو با یکرد
 ...دمایرا به سمتشان پرم کرد:مثال من خواب یبالش الهه
 ...میکار دار ی:تو بخواب ما به تو چنینازن

 ...خوابمیمنم م نی_اگه شما ساکت ش
 برو تو سالن بخواب... ی_ناراحت

سه هفته  یبر یخوا یتو نم نمیداره به خدا...بب یی_عجب رو شهرتون...االن 
 ...گهی...پاشو برو شهرتون دمتی...مشهدم که با خودمون بردیینجایست ا

خوام تا عقد گلبرگ  یچشککم تو م ی_به تو چه ...مگه خونه تو اومدم...از کور
عقد حتما خودشککو  یبرا گفتیم زدمیبمونم...تازه امشکککب با مامان حرف م

 ...ارهیرو هم با خودش ب نایگفتم خاله ا دی...حاال شارسونهیم
 _قدم خاله جون رو چشم اما تو...

 ... ی_اما من چ
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رخت خوابش نشست بالشش را در ب*غ*لش  یکرد بر رو یزیخنده ر گلبرگ
 خاله خوبه؟؟ نی....نازننیفشرد سرش را تکان داد:تمومش کن

 ...هریگیم یانرژ نهیبیم لشویفک وفام زیتبر رهی_اره خداشکر...هروقت م
 یپاها یسکرش را بر رو دیدراز کشک نیزم یتخت بلند شکد بر رو یاز رو الهه

 ... یرفت یدونم تو به ک یمن نم یماه نیخاله به ا ییگلبرگ گذاشت:خدا
 ...یندار اقتشویدم چون ل ی_جوابتو نم

...سرمو گهیه د:بسدیکش ینسبتا بلند غیانها ج یانتها یکالفه از بحث ب گلبرگ
 ....نیبرد

 یبا لحن بامزه ا نیگذشکککت که نازن ینم نشکککانیاز سکککوم ب یا قهیدق چند
س غذا من از استر ادیخواست خواستگار ب یتو م یگفت:گرسنمه گلبرگ...برا

 نخوردم ...
شت  یخوابم نم یاره منم گرسنمه ...از گرسنگ یبندش الهه هم ادامه داد:وا پ

 ...رهیگ
به ارام کوله نازن یاز داخل کمد برداشکککت نگاه یاش را  هه و  که در  نیبه ال

انداخت از اتاق خارج شکککد ...لقمه اش را به  بردندیبه سککر م یقیخواب عم
 بست یخارج کرد ...در را به ارام یکفش یداد کفشش را از جا گرشیدست د

 هیهنوز بسککم الله کامل از دهانش خارج نشککده بود که با خانم معتمد همسککا
از کنارش گذشت که با گلبرگ جان  عیگفت سر یفوضولش مواجه شد...سالم

 ...دیو به سمت او چرخ دیکش یقینفس عم ستادیاو ا
 _بله خانوم معتمد
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 شبید دمیاشه...اما دکرده ب ینکرده فوضول ییدخترم نه که بخوام خدا راستش
 ...هیاومدن خونت...خبر ینیریبا گل و ش

به خانه اش  شکککبیهم از خانم معتمد توقع نداشکککت اگر همان د نیازا کمتر
سوال جوابش نکرده بود جا امدهین شت...لبخند موز یبود و   یا انهیتعجب دا

با ببخشکک یزد جواب کوتاه سککوال تنها  ایاز او دور شکککد او را با دن یدیداد و
 گذاشت...

وق ب یبه لقمه اش زد با صککدا یدوشککش ثابت کرد گاز یکوله اش را بر رو بند
را باال داد به  شیابرو یتا کیسککام  ریام دنیسککرش را چرخاند با د ینیماشکک

 سمتش روانه شد در جلو را باز کرد سوار شد..
 ری_سالم صبح بخ

 ...ری_سالم صبح خانومم به خ
 یرا به نشانه دست دادن جلو برد:خوب تشدس

شده ام ینگاه ست دراز  گفت لقمه اش را  یثیسام انداخت ممنون خب ریبه د
 زد... ییرا بر کف دست او گذاشت لبخند دندان نما ینصف کرد قسمت

 گلبرگ خانوم... میبه خباثت چشمان گلبرگش زد:داشت یا خنده
 می_ما که هنوز محرم نشد

ظر منت یشیرا روشن کرد:خالصه که محرمم م نیگفت ...ماش یا دهیکش باشه
 عواقبش باش...
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روحش  یها یدخترانگ یسککام برا ریام قتنتیانداخت ...شکک ریرا به ز سککرش
سپ...با  نیریش صم یاور ادیبودو دل چ حظه ل هیخورد: یتکان شبشید میت

 خاموشش کن...
نه ا ریرا داخل کوله اش فرو برد زنج دسککتش را از ان خارج کرد حلقه  یمردا

 ریام یکه برا یمردانه ا ریاورد و در زنج رونیداخل گردنش ب ریپدرش را از زنج
 زهیعز یبرا یلیخ نیسککام در نظر گرفته بود فرو برد ...به سککمتش خم شککد:ا

 به بعد تو گردن تو باشه... نیاز ا خوامیم
 گلبرگ ستای_صاف وا

 _خب خسته شدم...خوبه به خدا...
 ..یمون یبچه ها م نی_گلبرگ ع

هم  گرید زیچند اشکککال ر دیبه چانه اش کشکک یدور گلبرگ زد دسککت یچرخ
 اریگرفت :تموم شد برو درش ب

را با کش که دور مچش  شیزد موها یچرخ ستادیا نهیاتاق پرو شد مقابل ا وارد
صورم گوجه ا یبود باال دهیچیپ ست نگاه یسرش به  شانه ها یب رهنه ب یبه 

را  شیاشانه ه یدر نظر گرفته بود برهنگ شیبرا اطیکه خ یاش کرد کت کوتاه
شاند ...اب یم یبه خوب سمان یپو ست م یا سش را دو سواس  یلبا شت با و دا

اسش کند لب نهیکه الهه به در زد دل از ا یانتخابش کرده بود...با ضربه ا یخاص
از اتاق خارج  یسککتگسککسککت شککده از فرط خ یرا از تن خارج کرد با قدم ها

 رونیمانتو اش ب بیاش را از ج یمبل رها کرد گوشکک یشککد...خودش را بر رو
 دیکش

 _الو...
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 ککککککککککککری_الو ام
دسککتش  گریبود د دهیسککال غر شککن کیچند روز به اندازه  نیزد ا یخنده ا تک

مده بود وقت ماس م یا فتیت نهیرا ا ریو ام گر فتیم دهیکشکک نگو  یبه خوب گ
 بود :جانم خانومم دهیخواب یپشت بندش غرغر مفصل دانستیم

 کننیدارن منو شکنجه م نای_ا
 کنه با من طرفه... تیخانوم منو اذ ی_بهشون بگو هر ک

 _ خسته شدم ...
 یی_کجا

 همش نایلباسش خوبه اما ا کنمینگاه م ی...من هر چ نای_مزون ...کشتن منو ا
 چرخهیدورم م اطمیخ ستادمیلنگه پا وا هی...دو ساعته رنیگیم رادیا

 هیلباست چه رنگ ی_اخرش به من نگفت
 اصرار نکن شهی_نم

به هم م خانوم  باشکککه  به رومیرسککی_ جان رو  یکاف هیمزون  ی....گلبرگ 
 دنبالتون... امیم نیشاپه...اونجا منتظرم باش

 _باشه...
 خوامت نفس...خداحافظ ی_م

ثار  یلب ریانتواش فرسککتاد...فحش زم بیرا خاموش کرد داخل ج یگوشکک ن
 سام کرد ریام یکالم قتنتیش

 ..کنهی_چه خودشه لوس م
 ...شهیم تیرا به سمت الهه چرخاند :حسود سرش
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 برو بابا باال انداخت... ینازک کرد دستش را به معن یچشم پشت
سام انداخت از  ریبه سامان و ام یگذاشت نگاه مشکوک زیم یرا رو یچا ینیس

 یزیانها شده بود:چ مهینظر داشت ومتوجه بحث نصفه ن ریاشپزخانه ان ها را ز
 شده ؟؟؟

ث داد با مک هیکاناپه تک یاش را در دسککت گرفت به پشککت یچا وانیشککد ل خم
 گفت:نه ...چقور؟؟؟ یاعصاب خوردن کن

د ه بوچشم دوخت ونیزیدر هم سام که به تلو یبه اخم ها یگوشه چشم نگاه از
 نیکنیبا هم بحث م نیانداخت:خب احساس کردم دار

 ...میزدی... درباره اموزشگاه حرف مستین یخاص زی_نه چ
 ...یاوردیرو با خودم ن یاسی_چرا 
ته منم بهش نگفتم م ربودی_درگ رو  میردار برتو ب ییتو...گلبرگ چا شیپ امیالب

 تراس...
 سام ریسام خم شد:ام ریدور شدن سامان به سمت ام با

 کش گلبرگ کرد:بله شیدرهمش را پ یها اخم
 ؟؟؟یبرداشت کنار او نشست:از من ناراحت زیم یرا از رو یچا

 نفس راحت بکشم... هیچند روزم تموم شه  نیرا از دستش گرفت:ا وانیل
 غر زدم... یلی...منم خی_خسته شد

 ...شمیطاقت تر م یب میشیتر م کیبه موعدش نزد ی_هر چ
ست سد ب دو شت بپر ست  یم ی...اما انگار به خوبشودیطاقت چه م یدا دان

 سام را ندارد... ریام یها یطاقت یب دنیتجربه اش طاقت شن یقلب ب
 داد:سامان هیتراس را بست به ان تک در
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 _جانم عروسک...
 توهمه... نقدریسام چرا ا ری...امشمیشده دارم نگران م ی_چ

مه  نیعمو اول یگلبرگ...وقت ی_بزرگ شکککد به ه تا  مارم  بار تو رو اورد ع
سادمهیکنه رو خوب  تیمعرف .به ..یخورد یاز کنارش تکون نم یبود دهی...تر

 ...یبود دهیترس یجور بامزه ا هی...ینظرم خوشکل بود
 یقیاش را خورد نفس عم ییاز چا یکرد قلپ کینزد شیبه لبها یرا بر رو وانیل

از اون اولم تو رو به چشم  یدونم چرا ول ی... نمیبود زیبرام عز شهی:همدیکش
 کنم... تیدوست داشتم ازم حما شهی...همدمیدیخواهر م

 افتاده... یاتفاق یترسونیمنو م یسامان...دار هیچ یحرفا برا نی_ا
سام مرد زندگ گهی_چند روز د سر راهت قرار  هیتا عقدم نمونده ... خوشحالم 

 گهیرضککا هم نگران نباش من باهاش صککحبت کردم د یرد علگرفته... در مو
 ...شهیمزاحمت نم

 یدون ی_تو از کجا م
 الهه به پارسا گفته بود... نکهیبه سام گفت...مثل ا یاتفاق یلی_پارسا خ

 ه؟؟؟یعصب نیهم ی_برا
اجازه رو بهش ندادم دوست نداشتم  نیصحبت کنه...من ا یبا عل خواستی_م

 هیا گهید زیچ یمسککئله اصککل سککتیمهم ن نای....اادیبه وجود ب نشککونیب یکنتاکت
ر ...من با بابا صحبت کردم قراشهیمزاحمت نم یعل گهید یشفقط خواستم بدون

شه مثل  سم عقد کنارم با سته خانواده امیواقع یعمو هیشده تو مرا  ری... در
 که... یدون یهستن اما...م یفیشر یسام ادما
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 ند بار تکان داد:ممنونموافقت چ یرا به معن سرش
 ستیرار نق زیچ چی:هستادینرده تراس گذاشت مقابل گلبرگ ا یرا بر رو وانشیل

 شکککهیبود...من هم یو خواه یهسککت یبود زیبرام عز شکککهیعوض شکککه تو هم
 ...دمیبرام انجام م غیدر یب ادیاز دستم بر ب ی...هر کارشهیکنارتم... هم

همه  یخودش را جدا شکککهیبود...هم دهیپوسککتش دو ریز یندیخوشکککا حس
خالصکککه شکککده بود در رنگ و  شیای...دندیدیم شکککانیدختران و دغدغه ها

صفر دن یبوم...ول سته بود و قلبش یدر کنار مرد باران ایامروز در نققه  ش  اش ن
به لق گاه او داده بود... ل به نوازش ن ها فیتن  مه مو که ه را  شیکالهش را 

را در سککالن شککلوغ خانه اش که تا صککبح به  بود لمس کرد...نگاهش پوشککانده
ابت اش ث ییسفره عقد طال یکرده بود چرخاند بر رو نیتزد نیهمراه الهه و نازن

شت در خانه خودش در م ست دا شقانه ها انیماند ...دو پدرو مادرش به  یعا
وا داشته  نیحس...مرد خوش پوشش که همه را به ت دیاش در ا یعقد مرد زندگ

 بود...
 یزیسام که چ ریشانه اش سرش را چرخاند نگاه از ام یبر رو یدست ینیسنگ با

که در لحظه ورودش او را عمووار در  یگرفت به مرد کردیم دیرا به پارسککا تاک
 بود دوخت دهیاغوش کش

 دخترم ی_خوب
ا سد بود ت یدخترم کاف نیانداخت هم ریرا درهم گره کرد سرش را به ز دستانش

شکن شمانش ب شت چ شمانش لبرپ سه چ شد ...ا زید کا شک   یصدا نیاز ا
شنا بیغر شناتر بود ا ییاز هر ا سوند پ چیدخترم بدون ه نیا ل و د یشوندیپ
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تاراج م نشید به  هابردیرا  به رخش م یدم دسککت ی...حسککرم   یاش را 
 :ممنوندیکش

سود شجاع تر بود برا شهی...هم شهیم می_به برادرم ح ست اوردن  یاز من  به د
 یحرف ارسالن خان نرفت...چشم داشت ریوقت ز چیه کردیتالش م یزیهر چ

مه ه نیجامعه ...باا نیدختر تنها ا هیهم به ثروتش نداشت...و االن دخترش...
س نیکه تو هم ادیدر م یعزم و احترام داره به عقد مرد شدم  اعتچند  متوجه 

ه تداشکک یخوشککبخت یتونم برام ارزو یکم نداره...فقط م یاز مردونگ یزیچ
 باشم...

س یبه ذهنش نم یزیچ ست چه با ی... نمدیر انش به لب ی... تکاندیبگو دیدان
با او  یبه ادامه هم صککحبت یداد رغبت حیزد سکککوم را ترج یبند میداد لبخند ن

سالمومه بر رو شد..  سامان از او جدا  شاره  سالومه و ا ضور  شت که با ح  یندا
 را در صورتش چرخاند... شیقیصورتش خم شد نگاه دق

 شرف... یب یخوشکل شد یلی_خ
 ...فتیبه بازو سالومه زد:ممنون از تعر یکرد ضربه ا یا خنده

 ....کهیش یلی_لباستم خ
 ...ارمیسر در نم زایجور چ نی...من که از انی_همش کار الهه ونازن

چشککم  رخ گلبرگ میبه سککام که به سککمتشککان برگشککته بود و با لذم به ن ینگاه
قا خت:ا ندا ته بود ا ماد در جر یدوخ تت  میدیم میدار یچه لعبت یانیدا دسکک

 ...گهید

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 252



 یاصرا با حالت خ شیابرو یتا کیاز محبتش را از گلبرگ گرفت  زیسرر نگاه
 دیکاله نموند خالصه نبا یسرشون ب شونمیزد:ا یباال انداخت لبخند معنادار

 گفت اما منم کم خاطر خواه نداشتم...
شده اش را گرد کرد:خب پس شما برو به خاطر خواهام برس  شیارا چشمان

 اقا...
دارم...سالومه خانوم اصال زمان  یخانوم خوشکل نیهمچ ی_من غلط کنم وقت

 ...نینکرد دایدعوا انداختن پ یبرا یخوب
پرم کرد خودش را بر  واریبه گوشککه د یرا از پا خارج کرد با لگد شیها کفش

 ساده اش که نگیر ینگشت اشاره دست راستش را بر روتخت ولو کرد ا یرو
سکخت بود  شی...هنوز هم باورش برا دیکنار نشکانش جا خوش کرده بود کشک

 شودخ یکه عمر ییایناب شباهت داشت... رو ییایبه رو یزیاز هر چ شتریب
کرده  یتوانسککت دلبر یچشککمانش تا م یرا از ان منع کرده بود اما امروز جلو

 بود...
عا لب د ریخواند چشمانش را بسته بود ز یکه عاقد خقبه عقد را م یزمان تمام

شمانش را باز کرد بود به جرام م یخواند ووقت یم سم بخورد  یچ ست ق توان
بود که بر صککورتش لبخند  دهیگوشککه سککالن د دیمادر و پدرش را در لباس سککف

 بود.... انیدر چشمانشان ع تیو برق رضا زندیم
ان از بسته شدن در که نش ی... با صدادیکوم خانه را بلعس دیکش یقیعم نفس

رنگش را  یمهمان بود... هول زده دامن اسمان نیسام وبدرقه اخر ریبرگشتن ام
 مرتب کرد منتظر به در چشم دوخت ... یپاها یبر رو
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تادیچارچوب در ا انیم ند سکک جا خوش کرده در قلبش زد گره  یبه پر یلبخ
 یشدکراواتش را شل کرد:خسته 

 پاشنه بلند ندارم...پاهام درد گرفته... ی... عادم به کفشاادی_نه ز
دوخت اب دهانش را پر  شدیم کیسام که به او نزد ریام یرا به قدم ها نگاهش

کف دسککت  زدیسککرو صککدا قورم داد...قلبش همچون پرنده کوچک بال بال م
از صککورتش حرارم بلند  کردیاحسککاس م دیعرق کرده اش را به لباسککش کشکک

ساس م بیعج شوداحواالتشیم شناخته بود اح  بارهکیاتاق به  یدما کردیو نا 
 درجه باال رفته است ...20
گلبرگ حلقه کرد او را به  فیظر یکنارش جا گرفت دستش را دور شانه ها ارام

سمان شتانش  یسمت خود چرخاند کاله ا سرانگ شت با  سرش بردا رنگش از 
شککانه چپش  یرا بر رو شیده اش را مرتب کرد تمام موهال*خ*م شکک یموها

 نشاند ... شیموها یانتها یبر رو یخم شد ب*و*سه ا یجمع کرد به ارام
ز ا یگلبرگ زد خودش هم دسککت کم دهیبه نگاه ترسکک یبلند کرد لبخند سککر

شت ه شدن جانیگلبرگ ندا ش یتکرار ن حس  بود دهیتمام وجودش را به اتش ک
سران نوجوان را  سلول هاپ ستن تک تک  شت خوا بود از  دهیرا در هم در شیدا

 یبود قلبش سککر  ناسکککازگار دهید شککگاهیدر ارا یکه گلبرگ را جلو یلحظه ا
 کرد:اجازه هست؟؟؟ یم یلحظه شمار دنشیبه اغوش کش یبرداشته بود و برا

ستان ام یُگر گرفته اش بر رو نگاه شانه رفته بود  رید سام که کت کوتاهش را ن
اش برگشککت...غرق شککده در پس لرزه  یشککگیکرد دوباره به مامن هم یمکث

 هم گذاشت... یسام پلک بر رو ریدستان ام
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دون دون شککده اش را  یاز تنش خارج کرد بازوها یخاصکک نهیرا با طمان کت
ند:نم خا مان چر گاهش را در چشکک چه مرگم شکککده  یمشکککت کرد ن دونم 

اما االن  کنمیم یزیرنامه رلحظه ها ب نیا یگلبرگ...سککه هفته سککت دارم برا
ست یکننده تر از اون وونهیدونم...تو د ی...نم صورش م یه  یکردم...نم یکه ت

 کدرنقکککککککککی...ایبود یخواستن نقدریهم ا شیهفته پ ای روزیپر روزید ونمد
 ...یافتنیدور و دست ن

گلبرگ را هم در بر گرفت خودش را  یسککام همانند مرض مسککر ریام یطاقت یب
 اش گذاشت :دوستت دارم... نهیس یسرش را به رو دیبه سمت او کش

 یشده از عشقش را بر رو ظیغل یب*و*سه ها دیاو را در اغوش کش صانهیحر
 سرش کاشت...

 یراداویو زمان فخر بفروشککد با  نیداشککتن گلبرگ به زم یداشککت برا دوسککت
ست او را به اغوش م یمرد نیاول نکهیا شدیا ود او را به خ یشتریبا حرص ب ک

 دختر... شمیم وونتیفشرد:دارم د
شانه ها یتکان سامینفس از ام کیداد به اندازه  شیبه  سرش ر ر صله گرفت  ا فا

 دزیپوسککتش موج م ریکه هنوز ز یشککانه چپش خم کرد کالفه از شککرم یبر رو
 ...یمن باش وونهید دیبه بعد فقط با نی... از ایباش دیلب زد:با

 مهیخ شیتخت انداخت بر رو یداد او را از پشت بر رو شیبه شانه ها یفشار
به  یزیب*و*سککه ر دیبلع شیکرد عقر موها کیزد سککرش را به گوشککش نزد

 خانوم... یکن یم یقونیگوشش زد:ش
چقدر  یگلبرگ را نشانه رفت :اخ گلبرگ اگه بدون دهیبلند کرد چشمان ترس سر

 ...یکرد یبه من نگاه نم ینقوریا یهست یخوردن
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سه ا خم ست  یبر رو یزیر یشد ب*و* شت کمر را شده گلبرگ کا گونه داغ 
 رونیب میدست او را هم گرفت بلند کرد :بر

سککتاره ها چرخاند  یداد نگاهش را در بر رو هیتک رسککامیام یرا به بازو سککرش
ش یقینفس عم ستیز یلیخ نجای:ادیک صبا صو س هی... انگار خ  یبرخ یاز ک

 سام ری...امستین
 _جانم

 خوشکله یلیخ نجای_گفتم ا
 معرکه ست نجایاز ا دی_اره... مخصوصا طلوع خورش

 یکرد یفکر م ی_به چ
 کنمی...باورش برام سککخته...فکر میبود ی_خوشککحالم تو سککهم من از زندگ

شخ منقخ عج ستت اوردم ...ع ه هر ک یداره...منقق یبیزمان ببره باور کنم به د
 ...شهینفر م کیکس پاک باخته 

ستش س د شانه گلبرگ حلقه کرد او را به  سه ا نهیرا دور  شرد.... ب*و*  یاش ف
 گلبرگ .. کنمینشاند :خوشبختت م دشیشال سف یبررو

 دونم... ی_م
شخ طلوع  کنهیطلوع م دیخورش گهیساعت د می_کمتر ازن طال خانوم ...من عا

 به طلوع نجایاومدم ا یاوردم م یبرگشککتم هربار کم م نکهیبعد از ا دمیخورشکک
ش شون بدم بگم د نی...اما اکردمینگاه م دیخور به  یدیبار اومدم تو رو بهش ن

رگ... بصدامو بشنون...گل ایبکشم تا همه دن ادیدستش اوردم...دوست دارم فر
 یکنیم هیگر ی...دارنمتیبب
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س سرش ش یسخت یلیمن خ ریسام فرو برد :ام ریام نهیرا لجوجانه در   دمیک
پر از دلهره پر از  یرو پشت سر گذاشتم...روزا یبد یلیخ ی...من ...من روزا

رق که تا صبح از ترس رعدو ب یی...شبایکس ی... ب یترس ...ترس از گرسنگ
شبا شدمیتو کمد اتاقم پنهان م چک  از ده بار قفل درو شتریکه از ترس ب یی...

 یبا...شککرهینبود برام جشککن بگ یشککدم کسکک لیفارغ التحصکک ی...وقتکردمیم
حان کسکک تب وجودم  ینبود بهم دلگرم یامت فام... حاال تو.. حر بده...

ستن نگاهت...همه و همه بعد از ا سخت...خوا خواب خوش  هیمثل  یون همه 
 شدنش هر لحظه با منه... داریکه ترس از ب یمونه...خواب یم

ستان ستش را به ز د ش شت  شت انگ صورم گلبرگ گذا سمت   ریگرمش را دو 
چشککمام رنگ غم  زارمینم کشککمیکه نفس م ی: تا موقعدیچشککمان او کشکک

 ...رهیبگ
را براق کرده  مرخشین دینور خورش یها غیسام که ت ریرا در صورم ام نگاهش

ند بر رو به اونزد یبود چرخا قدم  به  قدم  که  مانش  فل  شکککدیم کیچشکک ق
رفت... گ یلبانش را به باز یملس یدر نقفه خفه شد...تر قشیکرد...نفس عم

شده در کوچه پس کوچه ها یبیحرارم عج شخ  یدلش را نوازش کرد...گم  ع
ست و در دل خ ریام ست...چشم ب محبتش شکر  تیتمام یدا براسام چشم ب

 کرد...
 شیروزها نیکه مهمان ا یخارج کرد لبخند ناخواسته ا بشیاش را از ج یگوش
 داد... گرشیرا به دست د ریبود را فرو خورد... پاکت ش شیلبها

 _ الو
 سام ری_سالم نفس ام
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 ؟؟؟یخوب رمی_سالم ام
 خوشکله یی_ممنون خانومم ...کجا

 یجان تا غروب دانشگاه ری...امابانمی_فروشگاه سر خ
 _اره...چقور

ستمیداره م طیبل 6ساعت  نی_نازن  نالیتا ترم یایزودتر ب کمی یتونیم نمیبب خوا
 مشیببر
 برگرده؟؟؟ خوادی_م

 بمونه قبول نکرد... شتریبهش اصرار کردم ب ی_اره هر چ
 برم خودم در بست نوکرتم_ناراحت نباش قربونت 

 سرور من... دیی_نفرما
 برم کارم دارم دی_برو سرتخ...گلبرگ جان من با

 ...فعالزمی_باشه عز
ست ساک ش نیکوچک نازن ید سرد گلبرگ را در  رونیب نیرا از ما ستان  اورد د

 هوا که خوبه یسرد نقدریدستش فشرد:چرا ا
 _گلبرگ جان

ش در اغو دیکش رونیسام دهد دستش را از دست او ب ریبه ام یانکه جواب بدون
 مدم نی...ا یموند یم شککتریکه خقابش کرده بود فرو رفت:کاش ب نینازن

 خوب بود یلیخ
 برگردم دیبا گهیخوش گذشت اما مامان تنهاست د یلی_به منم خ
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بکشکککه... شکککدم سککر  ینفسکک هیسکککام  ریاورد:من برم ام نییرا پا شیصکککدا
 تو ب*غ*لش بخوابه... رهیشب تورو بگ هیبه دلش موند  چارهی...بتونیچهاز

 زد:چرم نگو شیبه بازو یامد ضربه ا رونیب نیاغوش نازن از
ه داد گفت:چ یکه با او دست م ینیسام رفت در ح ریو ناله کنان به سمت ام اه

 داره زنت... ینیدست سنگ
 شد... یکیزیبهش مجبور به برخورد ف یگفت ی_چ

 یبگم اجازه دار خواستمی...منو بگو مکنهیم شمی...چه طرف داریچی_من!!! ه
 یو کبودش کن اهیس یکرد بزن یهر وقت زبون دراز

ن برو اال ایبه جلو هلش داد:ب دیرا کشکک شیبرد بازو ورشی نیسککمت نازن به
 ...رهیم نتیماش

دادن تو ن ادیزد :در ضمن به تو  نیبه نازن یچشمک دیچسب رسامیپشت به ام از
 یکار زن و شوهر دخالت نکن

شدن اتوب*و*س نازن با سمت ام نیدور   یم شتری:کاش ب دیسام چرخ ریبه 
 موند

خونه  می...بر ادیب یعروسکک یکه قول داد برا یدید گردهی_نگران نباش زود بر م
 مامان زنگ رد منتظرمونه...

 گلبرگ جان_ 
 پاشا که کنارش جا گرفته بود چرخاند:بله ریرا به سمت ام سرش

 یستی_ن
 ی_ببخش حواسم نبود جانم کارم داشت

 کارخونه به هم گره خورده یکارا کمی_سرش شلوغه...
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شک نکیسام که ع ریرا از ام نگاهش سخت درگ یقاب م شت و  شم دا  ریبه چ
م دادشگرفت:من حواس یم حیپارسا توض ریام یرا برا یزیحساب وکتاب بود چ

 دونم اشکال نداره یبود ...م گهید یجا
 ؟؟؟ یکنیم ی_باز

شاره ست ام ا شا را دنبال کرد به م رید سالن بلند گوش هیپا یشقرنج بلور زیپا ه 
 خوب هست ... تیرا باال داد: باز شیابرو یتا کی دیرس
 ... ستیبد ن ی_ا
 ...کنمیم یباهام باز یدست گرم یبه گردنش داد:برا یبلند شد قر یجا از

 گهید هیجان حرص نخور داداش من... باز ری_ام
 کنمیم یدارم بد باز ستمی_امروز رو مودش ن

ش یرا بر رو لشیف شقرنج ک ضربه ا دیصفحه  صف ریرخ ام یبا  شا را از  حه پا
 یادیز می...من باز زمیاوانداخت :نه عز یبه چهره برزخ یانداخت نگاه رونیب

 خوبه
 یگریسکام که د ریمادر ام یبایسکر بلند کرد و با لبخند ز یا هیاحسکاس سکا با

پوسککت  یها وهیخودش هم گرفته بود مواجه شککد...ظرف م یلقب مادر را برا
به ان انداخت:دسککتتون درد نکنه مادر  یگرفته شککده را از دسککتش گرفت نگاه

 ادهیز یلیجون...خ
ضمن مواظب اادهی_بخور دخترم...کجاش ز ره دا نهیزبل خان باش بب نی...در 

 رهیم یاب ریبازه ز یم
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راحت دو بار مچش  التونیپاشککا کرد:خ ریبه چشککمانه گرد شککده ام یا خنده
 مزاحمتون شدم یلیمن امشب خ نیگرفتم...ببخش

محمد تو رو  ری...هم من هم ام یزنیحرف م بهیبا غر ی_زشته دخترم انگار دار
حرفا نشنوم...امشبم  نیاز ا گهیهم خونه تو ...د نجایا میدون یدختر خودمون م

خونه  یبر یخوا یدوستتم که رفته ...تنها م یبمون صبح که کالس ندار نجایا
ها یچ مد تن هار هم منو مح نا هار مییبشکککه..... نا ما پ و... عد  رایبا  باش ب
 ...رسونهیوزشگاه متو رو تا ام رمحمدیام
و  گذشکککتیکه در کنار پدر و مادرش خورده بود سکککالها م یناهار نیاخر از

 بود :ممنون...چشم ریانکار نا پذ شیزن و مرد برا نیوسوسه بودن در کنار ا
 ام بخور استراحت کنه... وهیمادر چشمام قرمزه م ی_االنم خسته ا

بزرگ گوشککه  یناهار خور زیسککام که پشککت م ریزد ...به سککمت ام یچرخ مین
شت:ام سته بود برگ ش سه دریحال ن م خود نجایا ی...دخترم اورد گهی..مادر ب

 سرم تو حساب کتابه...
:همه حسابا به  دیرا مال شیرا از چشم برداشت با کف دست چشمها نکشیع

 ختهیهم ر
 استراحت کنه .......پاشو دخترمو ببر اتاقت شهی_نگران نباش درست م

شا برا ریام سر یپا ست م عیفرار از باختش  شد:را شو ب گهیبلند  رو مامان ...پا
 ...گهیروز د هی یبمونه برا مونیاستراحت کن گلبرگ...باز

 یلوله ا یشرم چسبان و شلوار ل یبه ت ینگاه ستادیسام ا ریاتاق ام نهیا مقابل
اس نبود لب یبود اما چاره ا بتیمصکک شیبرا یبا شککلوار ل دمیاش انداخت خواب

شانه اش جمع کرد مشغول  یرا بر رو شیبه همراه نداشت...همه موها یگرید
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ن شرم قرمزش را از ت یسام پر سرو صدا وارد اتاق شد ت ریبافتن انها شد که ام
سککرش  ریتخت انداخت دسکککت راسککتش را ز یخارج کرد خودش را بر رو

 کم سرم شلوغ بود هیبخش گذاشت نگاهش را به گلبرگ داد:ب
 یسککام نشککسککت انگشککت اشککاره بررو ریداد کنار ام شیتاب را به موها نیاخر
 سرم شلوغه نقدریخونه ا یایم شهی:اشکال نداره...اماشهمدیکش شیبازو

 شیه پکارخون یبرا یمشکل هیاو را کنار خود خواباند:نه  دیگلبرگ را کش دست
 برم اصفهان دیاومده...اخر هفته هم با

 امی_منم باهام ب
ن که از :مدیشکمش نشاند کف دستانش را ب*و*س یرا بلند کرد بر رو گلبرگ

 ...تا غروب جلسه دارمرمی...من همش درگرهیحوصلت سر م یایخدامه اما ب
 ام؟؟؟یهم تنهام خب....باهام ب نجای_ا
 یخواب یشلوار م نینفس...با هم ای_ب

 _اره... لباس ندارم
شو درش ب شما دخترا چه عالقه به ا یدختر ...من نم اری_پا  یشلوارا نیدونم 

 نیتنگ دار
چقدر  یدون ینذار ...م بیشککلوارم ع یبرا ینازک کرد :الک یچشککم پشککت

 بابتش پول دادم...ترکه...
 ...یشیم تیاذ اری... پاشو درش بشهیسرم نم زایجور چ نی_من ا
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ش دنیسام را بدهد که با د ریباز کرد تا جواب ام دهان ل نگاه او هو قتنتیبرق 
 دیاال کشچانه اش ب ریپتو را تا ز دیداد پشت به او خواب تشیدر موقع یرییزده تغ

 هم فشرد ... یچشمانش را رو یبلند یریبا گفتن شب بخ
چشککمانش نشککاند :خوب  یبر رو یزیب*و*سککه ر دیرا در اغوش کشکک گلبرگ
 فرشته من یبخواب

 انیانگشککتانش را در م دیسککام چرخ ریاغوش ام انیدر م یا قهیاز چند دق بعد
 شلوغش چرخاند یموها

 _بخواب دختر...از راه به درم نکن...
...ام ا  ا   ری_ا 

 دمیخواب ی..من که داشتم م یچ ری_ام
 بپرسم زیچ هیازم  خواستمی_م

 _بفرما...
 با بابا اشنا شد.. یچه جور مایس _مامان

 _چقور؟؟؟
 مدیبرم تو اشککپرخونه به مامان کمک کنم بعد د خواسککتمی_راسککتش امروز م

 نقدریاما ا رونیب*و*سکککه هل شکککدم تند اومدم ب یبابا داره مامان م دمی...د
شامم  زیدوست دارن سر م نقدریهمه سال هنوزم همو ا نیخوشم اومد بعد از ا

 بعد خودش... دیمامان غذا کش یبابا اول برا
..بس . کردیم چارشونیب گرفتیپاشا مچشون م ری_پس شانس اوردن...اگه ام

 ...خوادیخواهر م دادیم ریگ ذاشتیکه سربه سرشون م
 یگ ی_حاال نم
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شت به هم ایبه دن ی_مامان وقت شکل دا م و ک ریخاطر گوشه گ نیاومدم پاش م
شکلش کنار اومد ...تا ا سه گر هیکه  نیحرف بود اما کم کم با م  هیروز از مدر

ن ماما کنهیپدربزرگم هر چقدر اصککرار م رهیمدرسککه نم گهیخونه که د ادیکنان م
 که دوسککت ربزرگممخواد مدرسککه بره...پد ینم گهید گهیفقط م گهینم یزیچ

سرعموش که بابا شته دخترش درس بخونه از پ شه ممن  یدا خونه  ادیب خوادیبا
رفت و  نیسککال از مامان بزرگتره...خالصککه تو هم 9به مامانم درس بده ...بابا 
شخ مامان م سهیبه گوش خانوادش م یوقت شهیامدها بابا عا سخت مخالفت  ر

شو م یاما بابا کننیم صه  شکف هیتو  کنهیما پا اال و بال مامان خانوم ما... خال
که  دهیعشککخ به مامان م نقدریا رسکککهیبابا هم به مراد دلش م ایبرو ب یبعد کل

 ...کنهیمشکل پاشو به کل فراموش م
به نظرم من زود بهت بله ندادم اگه تو هم  گمیم ری_خوش به حال مادرم...ام

 یتا اخر عاشککقم م یدیکشکک یم یبه دسککت اوردن من سککخت یمثل پدرم برا
شتمی...مثال میموند سمیبه ه رفتمیم ذا دنبالم  یگفتم کجام بعد تو ه ینم چک

 مثال ... ای... یگشتیم
نت سککخت یفکرا هم نکن ..کم برا نیبخواب از ا ری_بگ  یبه دسکککت اورد
 ...دمینکش

 گهیگذاشت:بخواب د شیبازو یسرش را بر رو دیرا کش دستش
 کنمی_دارم فکر م

ست اوردنش خون  یکردم بخواب بابا ..کم برا ی...عجب غلق ی_فکر چ به د
 ..کنهیمن داره فکر هم م یو دل خوردم حاال برا
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شت شد خودش را بر رو ریسر ام پ  ریام یتخت رها کرد :وا یسام وارد اتاق 
 خسته شدم یلیخ

 بر یخم شد ب*و*سه ا ستادیسرش ا یاش کرد باال دهیژول یبه موها ینگاه
 یدیاصال نخواب نمی...تو ماش یداش نشاند:از صبح اموزشگاه بو یشانیپ یرو

ستگ یدونم چرا خوابم نم ی_نم  وزمریبود اخه د ادیز یگرفت...فکر کنم از خ
 کلبه بودم

 یریدوش بگ یخوای_م
 بخوابم خوامی_نه فقط م

 رمیدوش بگ رمی_پس بلند شو لباست عوض کن بعد بخواب ...من م
 ...شمی_باشه تو برو من بلند م

ش رونیرا از چمدان ب شیو لباس ها حوله سمت گلبرگ که در  دیک سرش را به 
بود چرخاند:نخواب گلبرگ...پاشککو لباسککت عوض  یداریخواب و ب نیمرز ب

 کنمیخودم لباست عوض م یدیلباس خواب نیبا هم نمیبب امیکن... ب
شدن در حمام و تحل یرا به من سرش سته   لیموافقت تکان داد اما به محض ب

شت  یسام در جا ریحرف ام شالش را از دور گردنش باز کرد پ ست  ش خود ن
تخت  یدر حمام نازک کرد نخ و نوق کنان خودش را از رو یهم برا یچشککم

که چشمش را گرفت پبراهن کوتاه  یزیچ نیسر داد مقابل چمدانش نشست اول
با کل بود که یسککرخاب  یدر چمدانش چپانده بود...بند ها دادیدادو ب یالهه 

شت گرفت کم صله داد پ ینازکش را با دوانگ  یخوش دوخت راهنیاز خودش فا
داد و به اندام موزونش جلوه  شیبا رنگ موها ییبایز یشککک هارمون یبود و ب

بازدادیم یخاصکک ما  تاه ی... ا نه اش و کو جا یباال ت حث  یقدش  ب
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سام صحبت کرده بود و از او زمان خواسته بود تا با  ریبود با ام...درست داشت
 شیبه او گفته بود وجودش انقدر برا نانیهمه با اطم ریو ام دیایخودش کنار ب

ضا زیعز ست که بدون ر ش ینم یاو کار تیا شک  دنشیکنداما باز هم در پو
را  در دل خودش ترا مقابل خودش گرف راهنیخود بلند شد پ یداشت...از جا

 یگرما ریسککام شککوهر او اسککت اما با تصککور نگاه داغ ام ریمجاب کرد که ام
ش سرم بخ صم یم سها یان میتمام وجودش را در بر گرفت...در ت ا از ر شیلبا

زد پتو را دور خودش  رجهیتخت شکک یو بر رو دیرا پوشکک راهنیتن خارج کرد پ
 و صورتش را در بالشش فرو برد ... چاندیپ

 یسام داد که با حوله کوچک ریباز شدن در حمام نگاه گوشه چشمش را به ام با
شک م شیموها شعر یرا خ سمت  یلب م ریرا ز یکرد و  سرش را به  خواند 

 ریمخالف چرخاند با خاموش شدن چراغ اتاق چشمانش را بست که دستان ام
 سام را بدنش را در برگرفت...

 عروسک یدی_خواب
پوش ب ریچ هیخورد: یکتفانش تکان یسککام بر رو ریوسککت گرم اماحسککاس پ با
 یخور یسرما م ریام

 دنبالت ادیاز دوستام م یکی_نه خوبه...فردا زن 
 _دنبال من...

سوق داد....همان طور  شیسرد گلبرگ به سمت موها یبازو یرا از رو دستش
 به خود فشرد: اره من که تا شتریاو را ب کردیاش را نوازش م یشمیابر یکه موها

 هیدنبالت  ادیم ارشیزن ک رهیغروب جلسککه ام... تنها تو هتل حوصککلت سککر م
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 گلبرگ یسککت...را گذرهیبهت خوش م هی...دختر خوب نیتو شککهر بزن یچرخ
 ساغر حامله ست تو هم حواست بهش باشه...

ها با ند یبرخورد نفس  به گردنش لبخ  بر یزد ب*و*سکککه ا یمنظم گلبرگ 
 کاشت چشمانش را بست شیموها

شو دختر خوب من با ساغر تا  دی_پا شو دنبالت...پا ادیم گهیساعت د کیبرم 
 ریدوش بگ

سام که گوشه تخت نشسته  ریبه بدنش داد به سمت ام یزد کش و قوس یغلق
 ری:صبح بخ دیبود چرخ دشیشرم سف یت دنیبود مشغول پوش

 ردخوابت ب دی....دختر تو سرم به بالش نرس ری_صبح خانم قشنگم بخ
 ...شهیچشمام خمار م عیسر ستی_من رو موهام حساسم ...دست خودم ن

داشتم باهام  شبیسمتش خم شد دستانش را دو سمت سر او گذاشت :د به
خانوم خانوما خوابن...من  دمینگاه کردم د ادیازم نم ییصدا دمید زدمیحرف م

 ...زنمیخودم حرف م یراساعت دارم ب کی
 ..خوابم برد . یخسته ام بودم اصال متوجه نشدم ک شبیخب...د دی_ببخش
صدا سرش سرو سه پر  ش ریبر گونه ام ییرا بلند کرد ب*و* شاند:بخ  دهیسام ن

 شدم...
به خودش گرفت :اممم...خوب بود  یمتفکر افهیرا باال داد ق شیابرو یتا کی

 دلم هنوز ازم دلخورم... ینبود ....فک کنم اون ته تها یاما کاف
کوچولو رو هم  هیزد: خب من همه تالشککمو کردم اون  یبار ظتنتیشکک لبخنند

 یکنیکم کم فراموش م
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صدا ریام شده از لحن کودکانه گلبرک و ناز کالفه کننده  سو لب شیسام داغ   یا
بود او را در بر گرفت هرم نفس  امدهیاتاق به چشککمم ن یکیدر تار شککبیکه د

 یمعذرم خواه یجور نیپر از تکرار عشککخ سککر بلند کرد:ا دیرا بلع شیها
 .... یگرفت ادی....حال کننیم

سود و ز کالف سام پر از  سته از جل ش یپوف انیو خ سمت  دیک سرش را به 
 هیچرخاند:وقت ناهار ک ارشیک

 ی_خسته شد
 _کالفم کردن

 گهیربع د هی_
 ی_خوبه...خبر دخترا رو دار

شون بد  شیساعت پ کی_نگران اونا نباش  شون تماس گرفتن .... به خود باها
 خوردن... یم یگذرونن داشتن بستن ینم
 ...حواست باشرمیباهاشون بگ یتماس هی رونیب رمی_م

شت شاره اش را بر رو انگ ش یا سم گلبرگ ک ش دیا شش نگه  یگو را کنار گو
شت...متعجب از جواب ندادن او بار د ساغر  گریدا تماس گرفت که الو مکرر 

 در گوشش نشست شینفس ها نهیبا پس زم
 اومده شیپ ی_الو ساغر خانوم...اتفاق

 سام ری_اقا ام
 شده ی_گلبرگ کجاست چ

 رسامی_اقا ام
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 نی...تو رو خدا حرف بزنگمیشده م ی_چ
 سام ری_ام

که نگران به او چشککم  ارشیداخل دسککتش گرفت به ک یرا از گوشکک نگاهش
 دوخت بود شداد....

 شده؟؟؟ ی_چ
 حرکام و رفتارش نداشت یبر رو یتسلق چیهل کرده بود که ه انقدر
سر داد سه قدم به جلو برداشت کالفه دور خود  شیبیاش را به داخل ج یگوش

 و خوردیم چیدوباره به عقب برگشککت جمله جمله سککاغر در سککرش پ دیچیپ
 ....کردیم ینیدوشش سنگ یبر رو یهمچون خرابه ا

 شده؟؟؟ یچ گمیم ری_ام
صادف کرده م گهی...م ایدونم ک ی_نم اق اتاق عمله...گلبرگ من ات گهیگلبرگ ت

بزن  .زنگ.. ادینم ادمی ی...لعنتمارسککتانهی...ب مارسککتانیبرم ب دیعمله..من با
 ...یلعنت گهیبپرس...زنگ بزن د

 سام ...باشه باشه تو اروم باش... یگیم ی_چ
ست دیشنیم یزیچ نه شت همچون ربات ینه درک در سر یاز اطرافش دا شت   پ
 بود نداشککت فقط دلش دهیکه شککن ییزهایاز چ یلیتحل چیه رفتیراه م ارشیک

ها حی... صککحخواسکککتیگلبرگش را م ند مان لبخ با ه  یب یو سکککالم.... 
کافرشینظ ندازه  به ا د بس بو گریاز روزگار زخم خورده بود د ی...گلبرگش 

 را نداشت... یگرید بتیشک توان مبارزه با مص یب فشی...روو لق
وار س یاورد ک یشد اصال به خاطر نم ادهیپ نیاز ماش ارشیدستان ک تیهدا با

د زو یلیبود...خ یدیزش مانند برگ سککفبودند مغ دهیشککده بود و چگونه رسکک
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صدا ش یخودش را باخته بود...  رهیت کییموزا یرا بر رو شیشدن قدمها دهیک
هم  انزیر کشدن ساغر اش داری...پد دیشنیم یبه خوب مارستانیراهرو شلوغ ب

ستان ب لیرا به تحل شیقوا نیراهرو اخر چیدر پ شدن د جانش  یبرده بود...بند 
 بود... یلحظه ا یاهیدر ان س ختنشیفرور یبرا یمانع خوب واریبه د

ساعام عمرش بود ...انتظار کشنده پشت  نیساعت گذشته وحشتناک تر چند
 در اتاق عمل هر انچه در چنته داشت را به تاراج بود...

با احت انگشکککت ها یبر رو اطیاشکککاره اش را  گوشکککه ابرو اش  یزخم 
ش ستانیتخت ب یهوش بر رو یب نشیزتری...عزدیک ست دا یبود و او نم مار ن

 ردیبگ شیاوار مشت و لگد ها ریرا ز یبکشد چه کس ادیفر یبرسر چه کس دیبا
نارامش ارامش بگ یفقط کم یتا کم لب  و دسکککت از تقال بردارد...درد  ردیق

ش دهیچیپ شخ بود کیاو که  اوردیتن را از پا در م نییرو لیدر وجودش ا  مرد عا
 و بس...

سه ا خم سرد گلبرگ زد نم یشد ب*و* شتان  سر انگ سالم  یبر  ست از  دان
شد و  ریبودنش و به خ شحال با صادف خو شتن ت ستش  ایگذ ستن د شک از 

بود عکس العمل  انیع یزیاز هر چ شککتریب شیکه برا یزیناراحت باشکککد چ
 یرا تاب نم شیرنگ و قلم مو ها یایاز دن ییسخت گلبرگش بود او ققعا جدا

 تمام گفته بود دسکککت یرحم یبود دکترش با ب شیپ قهیچند دق نیاورد ...هم
 یم یادیگذاشته اند و زمان ز نیراستش خورد شده است و داخل دستش پالت

را  یتراپ ویزیف یپروسککه سککخت طاقت فرسککا دیقبلش باز گردد و با ییبرد کارا
 پشت سر بگذراند...
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سه پ با سه ب*و* ستار جوان  شاره پر شا شانهیپ یبر رو یاپیا د با قدم نگلبرگ ن
م پر یصندل نیاول یحس خودش را بر رو یجان اتاق را ترک کرد و ب یب یها

 شیپ ساعت می...ندیکوب واریبه د زیکرد چشمانش را بست سرش را ضربام ر
 یفیتعر مرا به اصککرار همراه زنش فرسککتاده بود ...حال روز سککاغر ه ارشیک

 را نداشت ... ینداشت...هنوز دل خبر دادن به کس
 ن؟؟؟ی_اقا...خوب

نده خت ب خ تانیداربود گلبرگش رو ت توانسکککت خوب  یبود و او م مارسکک
 به سمتش خم شده بود چشم یباشد...چشم باز کرد مبهوم به پرستار که کم

 دوخت...
 ...نیشنو یدکتر خبر کنم...صدامو م نییخواین؟؟؟می_خوب
شرد تکان شیها پلک صابش به ر یرا بر هم ف سرش داد...اع وگرنه  بود ختهیبه 

 شباهت امکان نداشت... نقدریا
 ستیحالشون خوب ن شونیا ادیبگو ب یبه دکتر علو می_مر

 ونهنگیبود که ا میشک حالش خوب نبود ... اصال حالش وخ یبود...ب درست
 ...کردیم یساز رینصو

 رمیفشارتون بگ خوامی_م
ر برگرداند خودش را ب کردیکه با اخم او را نگاه م یرا به سمت دکتر جوان سرش

اره به به او بکند دوب یداد بدون انکه توجه هیتک واریبه د دیتخت باال کشکک یرو
پرستار اشنا چشم دوخت ...تمام مدم چشم به او دوخته بود ذره ذره صورتش 

 دکتر هم شده یدار وعصب شک یمتوجه نفس ها یرا از نظر گذرانده بود ...حت
 ...دشیم دواریام شتریب کردینگاه م شتریچه ب بود اما دست خودش نبود هر
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ست گفتم م ستون کجا شارتون بگ خوامی_حوا شما ب رمیف ش رونی... خانوم  نیبا
 توانا

 دیکه گفته بود باعث تعجب خودش هم شکککده بود...اما با ینسککبتا بلند نه
پروراند درست  یکه در ذهن م یزی...اگر ان چ کردیمسئله را باز م نیا نجایهم

و دور  بیجع یریی...تغشدیبزرگ م یرییگلبرگش دستخوش تغ یود زندگب یم
 از انتظار ...

 شما قرمزه؟؟؟ ی_رنگ مو
قدمه م ینداشت مغزش برا یگریمنتظره بود اما چاره د ریادبانه و غ یب سوالش

بود همان تک جمله  دهیکه به ذهنش رسکک یزیکرد تنها چ یاش نم یاری ینیچ
ام اما بر نیمنو ببخشکک یادب یبه چشککمان گرده شککده اش زد:ب یبود ....لبخند

 مهمه...شما هم موهاتون فرو قرمزه؟؟؟
رو که به کتفش وارد شد لبخندش را ف یدکتر جوان وضربه ا کبارهیبلند شدن  با

 بدم حیتوض نیخورد:اجازه بد
 گهیم یمردک چ نیا نمیحوا بب رونی...برو بیحی_چه توض

اعت س مین هیتصادف کرده  شیبدم ...زن من چند ساعت پ حی_اجازه بده توض
مل ب شکککهیم تاق ع مده من خودم حال و روز خوب رونیاز ا ما ا یاو  نیندارم ا

 خانوم...
بان خبر نکردم از  نمی...حرف بزن بب ی...زن من چ یخانوم چ نی_ا تا نگه

 ...رونیپرتت کنه ب مارستانیب
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 یادیز یلیخانوم شباهت خ نیبود :ا چاک نداده نهیس لیدل یدکتر جوان ب پس
 ...یعنیدونم ... ی...انگار که ...نم یقابل باور ریبه زن من دارن...به شکل غ

 منه... هی_زن شما شب
 ....نیاز هم هست ی_اره ..اره ...شما کپ

 رو... ی_جمع کن مسخره باز
 ریاو را به عقب هل داد مقابل ام یحسککام قرار داد کم نهیسکک یرا بر رو دسککتش

شککده درسککته  یبسککتر نجای:اجازه بده حسککام جان....زن شککما همسککتادیسککام ا
 که ظهر اوردن...دکتر پرتو عملش کرد ی...تصادف
 ....نشیدی_شما د

 منه... هیشب نیرو اوردن...شما گفت یدختر جوون دمی_نه من از پرسنل شن
 ... یلی_خ

 ...نیشما درست بگ ...اگهنمشیبب دی_من با
 ...نیای_همراه من ب

س سمت گلبرگش پا تند کرد...در دل فقط نام  نییاز تخت پا مهیسرا امد... به 
صدا م ست و اراده خداوند دخ یم ی...به خوبکردیخدا را  ست اگر خوا  لیدان

...البته تادسیبه راه افتاده با لهیس نیا یجلو تواندینم زیچ چیکس و ه چیباشد ه
ب و جذا یها یشباهت داشت ...فانتز یخانوادگ یبه نظرش به درام ها شتریب

 دور از ذهن....
گاه به حوا اشکککک ر ن فت  گل گلبرگش گر  زانیاز صککورم همچون برگ 

 نیکنیم هی...چرا گر نیحرف بزن کنمیداد:خواهش م
 ...ی_هد
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 ..ی_هد
 ینو هد... میان نداشککت لب زد :اره هد یبر رو یکه کنترل یهخ هخ بلند با

رو  یمامان هنوز عکسککاشککو داره ...هد میهم بود هیشککب یلی...ما خ مییدوقلو
سکککته  یاگه مامان بفهمه از خوشککحال ی...واا نیروزش بود دزد 40 یوقت

شهیبه  شهیهم کنهیم هیگر یهد ی...مامان هنوزم براکنهیم  شهیهم مون...هااد
صر دزد شه مق ست...من باورم نم یم یشدن هد دهیخود ...خدا بعد  شهیدون

 مادرمو داد... یهمه سال جواب اشکا نیاز ا
 دایپ یواقعا هد یعنی...شهیداد:حسام من باورم نم هیحسام تک نهیرا به س سرش

 امکان نداره.... بابا همه جارو دنبالش گشت ... نیشده...ا
 ....زمی_حوا جان اروم باش عز

شک نر مرد سختر ا سخت بود ...و از ان  صومش  یراب ختنیبودن  گلبرگ مع
 بود...
شده اش یباز کرد زبانش را بر رو یرا به ارام نشیسنگ یها پلک شک   لبان خ

 ...خوامی:اب...اب م دیکش
 یدارشدی_گلبرگم ب

 تشنمه ری_ام
 اب برام خوب دیگلبرگ جان بذار دکترم خبر کنم شککا ی_تازه به هوش اومد

 نباشه
 _من کجام
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لبان خشککک گلبرگ  یکرد بر رو سیرا خ یبلند شککد دسککتمال یصککندل یرو از
 نفس من یمارستانی....ب ادینم ادمی یزی:چدیکش
قاشخ  میردخو یم یبستن میما داشت رونی...من با ساغر رفته بودم بمارستانی_ب

 ...ادیمن ادمی یزیچ گهیکه... د رمیبگ گهیقاشخ د هیمن افتاد من خواستم برم 
دا به ...خ یمارستانیب روزمیبهت زد...از د نیماش یشدیرد م ابونیاز خ ی_وقت

 دل من رحم کرد که تو رو دوباره بهم داد....
 ...کنهیدرد م یلی_دستم خ

ست گچ گرفته اش را د یبرگرداند وقت سر شت زده به ام دید ش ریوح م سام چ
 ...ریشده ام یدوخت:دستم چ

 یکونش ندت نکهیا یکتر برا...دهیجز یدگیضرب د هیگلبرگم... ستین یزی_چ
 دکترم خبر کنم... رمیگچ گرفته...اروم باش م

 یاز اناناس را داخل دهان گلبرگ گذاشککت با دسککتمال مرطوب یکوچک برش
 گوشه لبش را پاک کرد

 سام ری_ام
 _جانم

 هیدگیضرب د هی ی_مقمئن
 یشیگفت فردا هم مرخص م نویکه دکترتم هم یدی_اره نفس من ...د

 شده یزی...چیتو فکر نقدریچرا ا_پس 
 دمیمفه یگلبرگ نشککاند:وقت یشککانیبر پ یتخت نشککسککت ب*و*سککه ا یرو بر

سال از عمرم کم شد ...پشت در اتاق 10برسم  مارستانیتا به ب یتصادف کرد
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شتم ع ست دا ش نیعمل دو سر بچه ها ب ودمو خ نقدریکنم...تا حاال ا هیگر نمیپ
 بودم گلبرگ... دهیبودم...واقعا ترس دهیند فیضع

 داد:منم دوست دارم... هیسام تک ریام نهیسرش را به س دیرا جلو کش خودش
 ان زد یبر رو یزیزخم گوشه ابرو اش گذاشت ب*و*سه ر یرا بر رو لبانش

 یداریکرد...تو خواب و ب خیدرد داشتم پرستار بهم مسکن تزر یلیخ شبی_د
ساس کردم  سرمو نوازش م یکیبودم اح س ییاول فکر کردم تو کنهیداره  تار پر

 سککرم یخانومه باال هیچشککم باز کردم  یاما وقت یبمون شککمیاحازه داده شککب پ
 ...کردیم هیداشت گر ادمهیاما  ادینم ادمی افشینشسته بود ق

با گلبرگ رو به رو نشککود تا خودش او را ارام ارام  یکرده بود کسکک دیهمه تاک ان
:نه خانومم...حتما دیکشکک یاماده بودند...پوف عصککب دنشیاماده کند باز به د

 یشد یاالتیخ
 داشت یخوب یلی...اما حس خدیدونم...شا ی_نم

 ی_دوسش داشت
 ...کردی_اره...نوازشش انگار دردمو کم م

 یبر سککرش نشککاند ....انگار تک تک ان ب*و*سککه ها به قلب ب یا ب*و*سککه
باره با حسکککام  دیداد... با یقرارششقرار م  هیبا روح یاو به خوب زدیحرف مدو

ارد... به همراه د یدانست هر قدم اشتباه تاوان سخت یحساس گلبرگ اشنا بود م
 از اناناس را مقابل دهانش گرفت گرید یبرش

 خورم ینم گهی_نه د
 ...ی...بخور خانومهی_اخر
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ت اسککتراح کمیتخت خواباند :تا تو  یاو را بر رو یرا گرفت به ارام دسککتانش
 رونیب رمیم یکن

 رسامیام یری_کجا م
 رمیتماس بگ هی خوامی...میرینم یی_جا

د در یلی...اخه من خ یدگیضککرب د هی...واقعا گهید ی_تو به من راسککت گفت
 دارم

با دکترتم حرف زد که  مان م هیعی...دردشککم طبی_اره نفس من...تو   هبری...ز
 ...یبخواب کمیکن  یخوب شه...سع

برنداشکته بود که  یپرسکتار شکنیبه سکمت اسکت یاتاق خارج شکد چند قدم از
 :سالمدیحسام را د

با شما صحبت کردم  روزیفشرد:سالم حسام جان...اقا من د یرا به گرم دستش
 به حوا خانوم سپردم فعال با گلبرگ رو به رو نشن تا من باهاش حرف بزنم

شرمندتم...م شن یدونم اما هما خانم از موقع ی_  نهکیم یتاب یب یلیخ دهیکه 
هد شکککبی...از د که  حاال هم  نداره...ول دهیجان د یتا  بازم رو  یاروم قرار 

 مارستانیب انیکردم ن شونیکنم امروزم به زحمت راض یم مویچشمم همه سع
 ینقوری...اجان ریام دمینشککن یخوب یحرفا امیدکترش م شی...االن دارم از پ

ستش ت ندهیسال ا میو ن کیسال و  کیتا  دیپالک با گفتیکه دکتر پرتو م و د
صالو ن شه...البته بعد از اونم  شتن پالک بازو و  ستیبا شه چون گذا خارج ب

عصککب با پالک موقع  یکیسککاعد از خارج کردنش راحت تره...به خاطر نزد
 برسه.... بیخارج کردن ممکن به عصب اس

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 277



بت کردم...ه روزیدونم خودمم د ی_م هاش صککح  یبرا یب*و*سکککا چیبا
 ... ستین نیگلبرگ بدتر از ا
 ی_به خودشم گفت
ت از ساده س یدگیضرب د هینداره ...بهش گفتم  دنشویشن ی_نه...فعال امادگ

 هینقاش شیمنو تکرار کنه...گلبرگ نقاشه ...همه زندگ یدکترشم خواستم حرفا
... 

 ... دی...ببخشکنمیم جیجان منو پ ری_ام
 گرفتم.... _نه... ببخش من وقتتو

 اقاهه ی_اها
سمت گلبرگ که ق سرش به خودش گرفته بود چرخاند دل از  یبامزه ا افهیرا به 
 سرتخ... یگ یم یکند:چ رونیمنظره ب

 حواست پرته ها... یدی_پرستار خوشکل د
 _گلبرگ

 یشده تو نم یزیدونم چ ی....من میهمش تو فکر ستی_خب اخه حواست ن
 یبه من بگ یخوا

و تخت ا یبر رو دیدارو را جلو کشکک لکسیشککد نا کیقدم به گلبرگ نزد چند
ست پماد ش شک گلبرگ خر یکه برا ین بر  یاورد مقدار رونیبود ب دهیلبان خ

شت بر رو یرو شاره اش گذا شت ا ش نییلب پا یانگ زن زبون ن نقدری:ادیاو ک
 لباتو..
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...به زنم یپوسککتش لب زد:من که زبون نم ریشکککده از حس ناملموس ز گرم
 ...شهیهمش خشک م هیهوشیخاطر ب

 نه... شهینم ی_جواب ند
 سکوم کنم... دیحخ با منه چرا با ی_خب وقت

 نمیبب نجایا ای_ب
ود زنگ زده ب ارشیکه...امروز ک یاریاش فشرد:از زبون کم نم نهیرا به س سرش

 ... ستیحال ساغر خوب ن نکهیمثل ا دنتید ادیخواست ب یم
 ...شهیاخر باردار ینباشه اخه ماها یخاص زی_خدا کنه چ

 یکنی:گلبرگ تو به خانوادم فکر مدیچیاو را دور انگشتش پ یشمیابر یموها
 پدر مادرمم ادیبه  شهیمن هم یدونی_تو که م

 _نه منظورم خانواده ...
 یپرسیسوال م نی_چرا ا

 _اجازه بده حرفمو کامل کنم...
ر شب به ه کردیبهشون فکر م یلیبا مامان و بابا اشنا بشم خ نکهی_من قبل از ا

بابا  یدنبالم اما وقت ادیخانوادم م یاز اعضا یکیکه صبح  دیخواب یم نیعشخ ا
بالن همه چ از اون زن و مرد عشککخ و محبت  نقدریکرد من ا رییتغ زیاومد دن

 کم رنگ شد... ایرو نیکم کم ا گهیگرفتم که د
تا م ها  نده ان ن یوقع_گلبرگ ادم  مادر دارن...ه ازیکه ز پدر و   زیچ چیبه 

 کمرنگ نشده بلکه فراموش شده... ای...اون روکنهیپر نم گاهشونیجا
ب یتو حرف ری_ام به چ نیبا ا یخوا ی...میزن یمورد نم یرو  فا   یحر
 ...یترسون یمنو م ی...داریبرس
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ند ی_م مام بب چه احسکککاسکک یفکر کن یخوام چشکک  یخانوادم برگشککتن 
باش ب نی...همیدار خود تکون  یجا گلبرگ ...تو ب*غ*ل من...پس اروم 

 نخور...
 یکنیم تمیاذ ی_دار

ند هر چ کنمی_ازم خواهش م ماتو بب خاطر من چشکک به   زیتو ذهنتو بر ی...
 ...رونیب

س دونمی_نم شون داره ول هیدارم  یچه ح س  گهیم گهیطرفه د هی یطرفه قلبم دو
 ونیا یتونه دوسککت داشککته باشککه...ول یرو نم دهیندرو که تا حاال  ییادم کسککا

شون ن یخوب م شون ب شمیبزرگتر م یدارم...انگار هر چ ازیدونم به  شترینبود
شم م سمدارم که خانوادم  مانیا نیمن به ا ری...امادیبه چ شتن ...اونا منو  دو دا

 دونم... یگم کردن...م
شک سعت  شیها ا صورتش را خ 24به و  راهنیکرد پ سیسال اتنظار پهناس 

ودم ب کیکوچ یلیخ یمن وقت ریفشرد:ام فشیضر شیسام را در مشت ها ریام
شب  گفتنیقرمزم بهم م یبچه ها به خاطر موها یوقت دختر جادوگر ...من هر 

ر منو خاط نیکه به هم دنیترسکک دنیخانوادم منو د یوقت کردمیتو خلوتم فکر م
 نخواستن...

 ...یرنگ مورو دار نیو خاص تر نیباتری_تو ز
خواهر دارم  هی کنمیفکر م شکککهی_به نظرم من خواهر و برادر دارم؟؟؟من هم

ض شو م یبع  ادینم ادمی یادیز زیچ شمیم داریب یاما وقت نمیبیموقع ها هم خواب
 اونم موهاش قرمزه باشه... دی...شا
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 یخواهر داشته باش ی_دوست داشت
مدم به سرم زده بود  هی یشم...حتدوست داشتم خواهر داشته با شهی_اره هم

مان ا ما چه د هیبگم  نایبا  ندگ گهیب ند خو به فرز ما  هیهم  قبول کنن ا
 از من دوسش داشته باشن... شتریب ادیاون ب دمی...ترسدمیترس
 ینکن هیگر شهی: مدیچشمان گلبرگ کش ریانگشتانش را به ز سر

شت ستانش را بر رو پ ش ید شمانش ک ست خودم ندیچ که...خودش  ستی:د
 ...زهیرریم

ند به روو لق یلبخ بانش را همچون  فیبه  و دسکککت نخورده گلبرگش زد ل
 قهار به شکار لحظه ها برد... یادیص

 ینیری:اخه چقدر تو شدیرا عقب کش سرش
شدار شیا سالمش را به کمر زد:بهتون بد نگذره جناب...بعد  یک ست  گفت د

 ... شهیزبون نزن خشک م گهیبه من م
 برام پماد بزنم... ای_ب

 ...یداره وقت دهیخواد ...چه فا ی_نم
به حرف تو....تقصکک نمیبب ای_ب گه  قدریتو ا یوقت هیمن چ ریم  یخوردن ن

 ...مثل تو خوشکل و خوشمزه...شهی...گلبرگ به نظرم بچه ما دختر میهست
 _چه خوش اشتها...

تک تک  یوارد شککد نگاهش را بر رو یبه در اتاق حسککام زد به ارام یا ضککربه
 با گلبرگش داشتند چرخاند:سالم یکیافراد داخل اتاق که نسبت نزد

 _سالم پسرم حالش چقوره ؟؟؟
 _خوبه خانم توانا فقط درد داشت که پرستار بهش مسکن داد...
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 نی_باهاش حرف زد
اد د با خودش نداشت یچندان یکه فاصله سن یاش را به مرد جوان یسوال نگاه

قدم به جلو برداشت دستش  کیانقدر سوال نگاهش مشهود بود که مرد جوان 
 ...ی:هامونم ...برادر هددیرا جلو کش

داره  یحساس هیباهاش حرف نزدم ...گلبرگ روح ی_خوشبختم...نه هنوز جد
شتباه کنم ...گفتن  یمن نم ست ن نیا کبارهیتونم ا سئله در تونم  ی.م..ستیم

 شد... دهیدزد یبپرسم گلبرگ چه جور
شته ا پدر سن گذا سب یگلبرگ که مرد پا به  ستش چرخ حیبود ت اند اش را در د

ست ش ششیبه ته ر ید من من بود ... یتوجه یب جهینت یشدن هد دهی:دزددیک
سخت سیم تیرو به عهده گرفته بودم که اگر به موفق یوکالت پرونده  چند  دمیر

اول خواستن با رشوه منو به سمت  کردنیاصفهان سقوط م یتا از کله گنده ها
شون جذب کنن اما من قبول نکردم بعد از اون تهد کردن اما من توجه  دمیخود

ما هم چون  ستیروز هما با من تماس گرفت که حال حوا خوب ن هینکردم ...
شکل ...حوا م مارستانیب میهر دو رو برد میبزار ششیپ یهد میرو نداشت یکس

ما رو خ یویر بود  دهیروکه خواب یهدترسککونده بود منم  یلیداشکککت دکتر 
شه تا ما به کارا سکه به هامون گفتم مواظبش با شتم تو کال س یگذا  یدگیحوا ر

 ارسککتانمیچند تا از پرسککنل ب کنهیم هیهامون گر دمیبرگشککتم د ی...وقت میکن
 یبعد از اون پا نیرو دزد یدورش جمع شککدن اونجا بود متوجه شککدم که هد

نام بود ب یلیاز اون ادما که خ یکی تاداف گهید یاتفاقا یلیاومد وسککط خ سیپل
باره بچمو به گور م دنیبود روز اخر باهام تماس گرفت گفت د  یرداف برمیدو
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ه جا بند نبود نوچ چیدسکتم به ه گهیکردن ....د دایجنازشکو پ سکایهمون روز پل
 یکه تو نیگشککتم اما ا یخببر نداشککتن همه جا رو دنبال هد یزیهاش از چ

 تهران بوده...
 ... رمیبچم بم یبرا ی_اله

 _اروم باش مامان...
باشککم حوا...چه جور ی_چه جور  ی...بچم تو همه سکککال چه جور یاروم 

 کرده....خدا لعنتشون کنه که جگر گوشمو ازم گرفتن... یزندگ
ردن قبول ک یکه گلبرگ به فرزند خوندگ یخانم توانا ...زن ومرد نی_اروم باشکک

سان ها شون بزرگ کردن تا زمان یفیشر یان که  یبودن...گلبرگ مثل بچه خود
 وقت احساس کمبود نکرد چیزنده بودن گلبرگ ه

 _فوم شدن؟؟؟
 تو تصادف فوم شدن... شیسال پ 4_بله...

 ن؟؟؟یازدواج کرد ی_شما ک
 میماه عقد کرد کی_ما کمتر از 

 کردیم یچند سالو تنها زندگ نیا ی_پس هد
سفانه تنها بوده... خانواده پدر شون رو شی_بله متا سر به  یوبخ هیبد از فوم پ

 ...دنیگلبرگ نشون نم
 ..دهیکش یهمه سخت نیمن دورش بگردم...که ا ی_اله

 ن؟؟؟یاشنا شد یبا هد ی_شما چه جور
نه اش زد:من تو اموزشککگاه یایحوا و دن یبه رو یلبخند که گلبرگ  یدخترا
 یاگلبرگ که ج یالبته با پسککر عمو دمیدرس م انویپ کنهیم سیتدر ینقاشکک
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از موضکوع  یبرادرشکو داره و همه جا کنارش بوده دوسکت هسکتم...االنم کسک
صادف خبر نداره... شلوغش کنم...من به زود یعنیت ستم   رگبا گلب یمن نخوا

 ...کنمیصحبت م
سرک یخواب بودن گلبرگ در اتاقش را به ارام الیخ به ش یباز کرد  او  یوقت دیک

 ریخانومم...صبح بخ یداریتمام قد وارد شد:ب دیرا کنار پنجره د
داخل  میرب شهیم ری...ام ریانکه دل از پنجره بکند گفت:سالم ...صبح بخ بدون

 ...گهید شمیامروز مرخص م یاتاق گرفت...راست نیمحوطه دلم تو ا
 ام کنه... نهیمعا ادیدکترم ب دیرا از پشت دور او حلقه کرد:با دستانش

داد تا  هیو به دسککتان او تک دیکمرش را عقب کشکک دیچرخ رسککامیاغوش ام در
 :دلم برام تنگ شده بودندیبب یچشمانش را به خوب

شمام چ شتیپ شبی_من که فقط د  هیرگلبرگ...گ یکار کرد ینبودم ...با چ
 یکرد

 هیخواب ی_نه مال ب
 ی_درد داشت

...همش بهشککون فکر ختمیبهم ر روزمید یحرفا که داشککتم اما...اما با درد
 یم یزیسککام تو چ ری...امکننی...به نظرم زنده ان...هنوز به من فکر مکردمیم

 ...یگیکه به من نم یدون
 ...یبشون یچ ی_دوست دار

 ...توی_واقع
 ...دمیم حیبرام تو ض یاروم باش یقول بد اگه
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 :من ارومم...دیکش یقیموافقت بست نفس عم یرا از رو چشمانش
به...بعد از ا به اصککرار اجازه دادن چند  یاومد رونمیاز اتاق عمل ب نکهی_خو

دادمو  هیتک وارید هیخراب بود  یلیحالم خ رونیاومدم ب ی...وقتنمتیبب قهیدق
ستم...  شمامو ب شده بود داغونم اومد جلو حالمو  یکیچ ستارا که متوجه  از پر

شم باز کردم برا یبپرسه... وقت شدم  یاالتیلحظه موندم ...فکر کردم خ هی یچ
 سککتین الیمتوجه شککدم خ دیاز حالم پرسکک یاما وقت نمیبیپرسککتار م یتو رو جا

 تو... هیشب یقابل باور ریبلکه اون پرستار به طرز غ
 منه.. هیشب یچ یعنی_

عا تا دکتر م تاق  خانومم...منو بردن تو ا بده  جازه  جا ازش  نهی_ا نه...اون ام ک
داد و  کمیکه موهاش قرمزه ...دکتر که شککوهرش بود بهش برخورد  دمیپرسکک

شباهت عج دادیب شون از  ست تو رو بب بیکرد منم برا  نهیشما گفتم اونم خوا
 شده... دهینوزاد بود دزد یکرد که خواهرش وقت فیتو تعر دنی...و بعد از د

دن پلک ز یشککده بود و حت شیگلبرگ داد که مدهوش حرفا یبه بازوها یتکان
 برده بود:گلبرگ ادیرا هم از 

 ...امکان نداره...یچ یعنیحرفا  نی...ا نی_ا
شرد او را بر رو بدن شش ف ستانش بلند کرد بر رو یلرزان گلبرگ را در اغو  ید

تخت نشککاند :امکان داره خانومم...منم سککخت باور کردم اما شککباهت تو و 
 انکارش کرد شهیجوره نم چیکه ه ادهیز نقدریخواهرم ا

 دیانظر داد ما ب شککهیشککباهت نم هی...با  یکنیاشککتباه م یاشککتباه...تو دار نی_ا
 ...میبد شیازما
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...البته یدیم شککمیازما میکن دایپ نانیاطم نکهیا ی_اروم باش گلبرگ جان ...برا
 شکدنت دهی...سکال دزدمیدونم اشکتباه کرده باشک یم دیهمه شکباهت بع نیبا ا

 اتفاقه... نیا ی...خال پشت گردنت...همه سند درست
 نیبه خواسککت و اراده خداسککت... اما االن... بعد از ا زیهمه چ گفتی_بابا م

 ریام نمیبیتونه باشکککه...من دارم خواب م یم یهمه سکککال ...حکمت خدا چ
 ممکنه... یعنی...

 سککتین نیاز ا باتریز ایتو دن زیچ چی...هیلرزیم ی_اروم باش گلبرگ جان دار
 که خانواده ادم کنارش باشه ...

 _االن کجان ...
که باهام حرف نزدم  یمن ازشکون خواسکتم تا زمان مارسکتانیاومدن ب روزی_د

 کرد ... یم یتاب یب یلی...اما مادرم خانیجلو ن
 _مادرم؟؟؟

 مادرم... زمی_اره عز
ستانش صله داد:چرا ا یاش رساند کم قهیرا به  د اق ات یهوا نقدریاز گردنش فا

 ...یپنجره رو باز کن شهیگرمه ...م
 اتاق خوبه گلبرگ .. بدنت تو داغه ...بذار پرستار صدا کنه... ی_هوا
ستان ام هول س ریزده مچ د  انیب یبگ شهیکرد:نه من حالم خوبه...م ریسام را ا

 ...نمشونیخوام بب ی...ممارستانیب
صال ...تا زمان نی_با ا شیاز د یخبر یکه خودم کنترل نکن یحالت ...ا  وندن

 ...امیکوتاه نم زایچ یسر هیکه رو  یدونی...مستین
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 _حالش چقوره؟؟؟
ستان حوا انداخت که ب ینگاه شتانش بود  یبه د ستن انگ شک رحمانه در حال 

بار به گلبرگ هم تذکر داده بود  نیبه شککباهت خواهرانه شککان زد چند یلبخند
 کار رو دختر خوب... نی:نکن ا

شاره ام با ستانش را داخل ج ریا ش بشیسام د شه...ببخ الش ..حدیفرو برد:با
 چقوره؟؟؟

 بدتره... نکهی...حال تو مثل ادهیحوا جان...خواب خوبه
 شد؟؟؟ تیاذ یلیخوبم ...خ من

 ...هی_گلبرگ دختره قو
 طاقت نداره... گهی...مامان دمارستانیب انیارن م_مامان و بابا هم د

 رو بخوابه یچند ساعت هیکردن فکر کنم  خیکه بهش تزر ی_با ارام بخش
 _گلبرگ جان...

صداها را به خوب داریداد مغزش ب شیبه پلک ها یتکان رد اما ک یم زیانال یبود 
 بودند که فرمان مغزش عمل کنند... یخسته تر از ان شیپلک ها

 خانومم گهید دارشوی_ب
 یه خوابکرد چ یم فیتعر رسامیام یو برا شدیم داریب دی...با شدیم داریب دیبا
شککدن خانواده اش قابل لمس تر از  دایپ یایرو گفتیبه او م دیاسککت...با دهید

در خواب خواهر دار شده  گفتیبه او م دیبه سراغش امده بود...با گریهر بار د
 ...مسا ری:امکردیم یتاب یب دنشید یبود و مادرش برا

 ... یدیچند ساعته خواب یدون یخوابالو ...م نمی_جانم ...پاشو بب
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...من خواهر  یکرد فیکردم...تو برام تعر دایخانوادمو پ دمیمن خواب د ری_ام
 ...شدمینم داریوقت ب چیداشتم...کاش ه

منتظرن تا خانوم  رونیشککده ...االن ب دایخانومم...خانوادم پ یدی_خواب ند
 داخل؟؟؟ انیخوشکله من چشم باز کنه...بگم ب

 _نه..
 _نه!!!

 دونم... ینم یعنی_
 رمی...مشون ینی...اصال الزم نکرده ببیلرزیم ی_اروم باش گلبرگ ...باز که دار

 بگم برن...
 کنمی_نه ...خواهش م

گه بخوا نارتم..پس اروم  انیذارم ب ینم یکن تیخودتو اذ ی_ا خل..من ک دا
 باش...

 ...نی_ چه شکل
خل خودم م ادی_االن م که کپ گهید ینیبیدا  یدختر خوب...تو و خواهرم 

صل شب نیبرابر ا ست اما موهاش به قرمز هی...اما برادرم بوره   یموها یشما ه
 ...ستیشما ن

 _من برادرم دارم؟؟؟
شما برادر دار شون متی_اره خانومم  شدم برادر زاده ام دار...از حرفا که  یوجه 

 ...نهیامیاسمش بن
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 یگلبرگ زد صورتش را با دستانش قاب گرفت با صدا یشانیبر پ یا ب*و*سه
 لب زد:من هستم گلبرگ... یزیر

از  تیسککرگردانش را از مادرش به پدرش و از پدرش به خواهرش و در نها نگاه
به برادرش داد...دن باریو چرخ گردانش ا ایخواهرش   هدیبر وفخ مرادش چرخ ن

بزرگ و اصککل و  یبود و در کمتر از چند روز خانواده دار شککده بود...خانواده ا
 یاش مبن ییایخولیلبر افکار ما یمحکم یکه تو دهن ینصککب دار...خانواده ا

عات ای... دنزدیبر حرام زاده بودن م عدود دف  یدوسکککت داشککتن بیعج یدر م
 دستش سر چرخاند یبر رو ی....با احساس نوازششدیم

 ؟؟؟یدخترم ...چرا ساکت ی_خوب
 بگم؟؟؟ ی_چ

شنوم مادر ... صداتو ب صداتو  دنیشن یسال ارزو 24_برام از خودم بگو بزار 
 داشتم
 بگم... هنوز َشکه ام.. دیبا یدونم چ یلبش را به دندان گرفت :اخه نم گوشه

ش هامون ست: دیخودش را جلو ک ش سرزنش کردم  هیلبه تخت ن عمر خودمو 
مه ا قا از ب نیه فا گه اون روز پ یتوجه یات  رفتم ینم یگوشککیباز یمن بود ا

 ...یبخشم هد یوقت خودمو نم چی...من ه
 اتفاق افتاد... یشما اون موقع چند سالتون بود...چه جور-
 ...یبرادرتم هد...من میکه جمع ببند نقدریام اما ا بهیدونم غر یم-
 ...من اسمم گلبرگه...نیصدام نکن یهد شهی...مشهیم-

 میکردیم ادیازم  یبا اسککم هد شکککهی...ما چون همشکککهیچرا نم زمی_اره عز
 ...ادیناخوداگاه به زبونمون م
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 یبار دهم در اغوش گرفت:واا یهم کنار بردارش جا گرفت گلبرگ را برا حوا
سنمیبی... انگار دارم خواب ممیکرد دامیپ شهیگلبرگ هنوزباورم نم تو  یت...را

 ...یکرد یمنو احساس م
 دونم... ی_نم

ساس م شهی_اخه من تو رو هم  یدیترس یم ای یشدیم ضیمر یوقت کردمیاح
 کردم... ی...کامال احساست م شدمی...من متوجه م یناراحت بود یحت ای

خب من ه ی_نم قت فکر نم چیدونم... ته  یو نه خواهر داشکک کردم ممک
 خواست... یخواهر م هیدلم  شهیباشم...اما هم

 دلت برم مادر ... ونیمن قر ی_اله
 امد چشککمان نییاز تخت پا یبه ارام دیکشکک رونیرا از دسککتان حوا ب دسککتانش

سخت زندگ نینکن هیمادرش را پاک کرد:گر شا...من   شهیکردم اما هم یخواه
ض شکر کردم هم شهیبودم ...هم یرا شما شهیخدارو  شه چ که بهم  ییدلم گو

 خوش بود... نداختیم
 رو پرورش دادن... یفرشته ا نیکه همچ یبه اون پدر مادر نی_افر

جانش را به سککمت او  یب یبه پدرش زد با اشکککاره دسککتش قدم ها یلبخند
 ...دیکش

ش کی_ سالم با سر هر نماز دعا کردم  ست یعمر  وجود  ی...دعا کردم هر جا ه
 ...یاحساس کن تیخدا تو زندگ
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س سرش س نیپدرش نهاد اول نهیرا بر  شکش بر  صدا نهیققره ا ست... ش  یاون
 چیال هتر بود...تا به ح نیریش شیبرا یضربان اوج گرفته قلب پدرش از هر نت

 او را جادو نکرده بود... نگونهیا یققعه ا
 فرو خوردن بغض یبرا یقیلرزانش را دور گلبرگ حلقه کرد نفس عم دسککتان

 ایلب زمزمه کرد:خدا ریبر سککرش نهادو ز ی..ب*و*سککه ادیمردانه اش کشکک
 شکرم...

 _گلبرگ
به سمت حوا برگشت به او اشاره کرد وارد شود  زدیطور که با الهه حرف م همان

 کردمیداشتم با دوستم صحبت م دی:ببخش
 _با الهه...

 !!!شیشناسی_م
اهر و مثل خو نیکیبهم نزد یلیخ نکهیسککام دربارش بهم گفت...ا ری_اره اقا ام

 ...نیکن یسر پرست کار م یب یبچه ها یبرا نکهیو ا نیمون یم
رار ق زدی...االنم داشت درباره کلبه حرف ممیساله کنار هم نیچند یمنو ال_اره 

 کنن... ریبراشون دا یا هیریشده بازارچه خ
 صتویترخ یداره کارا ری... اقا امی_حسام با دکترم صحبت کرد گفت مرخص

 ...منم از خونه برام مانتو و شال اوردم... دهیانجام م
 اورد... یهتل برام لباس م رفتیم ری...ام یدی_ممنون چرا زحمت کش

 ...یبا من تعارف نکن شهی_گلبرگ م
 گم؟؟؟ی_حالشون چقوره؟؟؟ما...مامان م

 خونه.. میری_خوبه ...فشارش باال رفته بود... اماده شو م

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 291



 _خونه؟؟؟
 ...گهیخونه د میری_اره خب ...ما م

 سام ری_ام
 _جانم
 یداریسام بلند کرد:ب ریام یبازو یرا از رو سرش

 _اره
 بره ی_من خوابم نم

 ی_درد دار
سر  هیکردم  یوقت فکر نم چیمن ه ری...ام ادی_نه ز شب خونه پدرم بخوابم...

باشککن...امشکککب خ نمیبشکک یسککفره ا دوسکککت  یلیکه همه خانوادم جمع 
 دارم... یداشتم...من خانواده خوب

 بابا مشکوکه... گهیاومده بهم م نیامی...بنیزدیحرف م ی_ با هامون درباره چ
زبونه...به حوا گفت من ازش خوشکککل  نیریشکک یلیمن قربونش برم خ ی_اله
اومد  دیتو رو د ینکردم وقت فیبرام تعر نویا ریام ی...واا دمیخند نقدریترم ا

خوشکککل عمه تو از عمه حوا هم زرنگ تر  یلیتو گوشککم گفت شککوهرم خ
هامونم خیبود مان و حوا خ یلی...زن  ما مه ...  ریمباهش خوبن...ا یلیخانو

 یدیخواب
 _نه...

 دی...ببخش یبخواب ذارمیمنم با حرفام نم ی_خسته ا
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خود  یگوشککش زد در جا ریبه ز یرا در ب*غ*لش فشککرد ب*و*سککه ا گلبرگ
 نشککاند:من شیپاها یداد گلبرگ را هم در رو هیپشککتش تک وارینشککسککت به د

شب ...گلبرگ امیدوست دارم تا صبح به صدام گوش بدم و تو برام حرف بزن
 ندارم... نیجز ا ییارزو چیو من ه دیخند یبار چشمام م نیاول یبرا

سالها تو اون خونه ارزو شتم...امروز هامون از  یجمع نیهمچ هی ی_من  رو دا
 نیو ات نکهیا یارد یتیتو چه جور شخص میاشنا شد یکه چه جور دیپرسیتو م

ه لحظه ب نی...دستامو گرفت گفت از ایدوسم دار یلیچند روز متوجه شده خ
حرفا رو بارها از سامان  نیبعد کنارمه و رو برادرانه هاش حساب باز کنم...من ا

 یااد میدینبود...امروز با حوا خند نیدل نشکک نقدریکدوم برام ا چیاما ه دمیشککن
 دعواش کرد ... یاورد مامان کل یمادر شوهرشو در م

 یمادر شوهرم دراورد ی_تو هم ادا
من گفتم مادر شوهرم فرشته است هم مهربونه هم خوشکله...حوا تازه  ری_نخ

 خوشکل شده بود... یلیخ دمید شویکرده...عکس عروس یماه عروس 8
شت:ام ریام نهیس یرا بر رو سرش شم خوشکل م ریسام گذا  شمیمنم عروس 

 کرده بود... رییتغ یلیکرده بود خ یشکالت یعروس ینه...حوا موهاشو برا
 خوشکله... شهیگلبرگ ُسراند:خانوم من هم یدر موها یرا به ارام دستانش
شمان صدا نیسنگ چ ست با  شدار یشده اش را ب  یبرا تونمیلب زد:من م یک

 خوام به همه خانوادم کارم بدم... یعالمه کارم سفارش بدم م هی میعروس
شت ستش را بر ابرو ها انگ ش یش ه او به ارامش چهر یلبخند دیپهن گلبرگ ک
 فرشته من یاو را خواباند خودش هم کنار او جا گرفت:خوب بخواب یزد به ارام
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ش س یاش را از رو یگو شت برش  ست ک شیکه مادرش برا یبیاپن بردا نده پو
 د: الوش اطیلخ لخ کنان وارد ح دیپوش یبزرگ ییپابود را به دندان گرفت دم

 _سالم
 یخسته نباش رمی_سالم ام

 _ممنون
 ...صدام چرا گرفته؟؟؟ی_خوب

 ... از صبح کالس داشتم...دستت خوبه؟؟؟هیاز خستگ ستین یزی_چ
 ... یبهم نگفت تی_اره خوبم هنوز ازم ناراحتم که از اول واقع

و اب  یتراپویزینشده دکتر گفت با ف یزی....االنم چینداشت دنشویشن ی_امادگ
 ...یشیکامال خوب م یدرمان

 جان؟؟؟ ریشده ام یزی_چ
 _نه...

 ؟؟؟ی_خونه ا
 _نه خونه توام...

 _خونه من چرا؟؟؟
... دمیسه هفته ست زنمو ند نکهیا یزنم تنگ شده ....برا یدلم برا نکهیا ی_برا

باهاش تماس م نکهیا یبرا  ایمهمون داره  ایسککرش شککلوغه  رمیگیهر وقت 
 ...هیکاف ای...بازم بگم  هیمهمون
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 یحواست به تن صدام هست...در ضمن من ازم خواستم کنارم بمون ری_ام
خانوادمو پ کمی...یخودم قبول نکرد تازه  نا  دایمنو درک کن من  کردم ...او

 دوست دارن کنارشون باشم...
سئول شگام نم تی_قبول نکردم کنارم بمونم چون م ستاد دان ونم ت یدارم من ا

به امون خدا ول کنم...تو هم  ... زن سکککتیبد ن یمنو درک کن کمیکالسکککامو 
 ...نکهیگرفتم کنارم باشه نه ا

 ...یچ نکهی_نه ا
 ...ریخوام باهام بحث کنم االنم خسته ام شب بخ ینم الیخ ی_ب

سککام  ریکه از ام ی...انقدردیکشکک یخفه ا غیزد ج شیپا ریبه سککنگ ز یلگد
 یرا نداشکککت ...دل خودش هم هوا یبرخورد نیبود تحمل همچ دهیتوجه د

سه ها شقانه ها یگاهش را کرده بود ....هوا یگاه و ب یب*و*  یبا کالم ب یعا
 کالمش را کرده بود...

 _گلبرگ مادر
بود  سککتادهیا وانیا یپله ها یبه مادرش که باال یرا چرخاند لبخند سککرش

 زد:جانم مامان
 گلبرگ جان اطیتو ح ی_چرا اومد

 زدمیسام حرف م ری_داشتم با ام
 ؟؟؟ یشده مادر؟؟؟ ناراحت یزی_چ

 ازم ناراحته... ری_نه نه...خب راستش...ام
برگ گل یرا هم برا یگرید ینشست صندل وانیا یرو یریحص یصندل یرو بر

 کن... فیبرام تعر نیبش نجایا ای:بدیکش رونیب
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ست که سه هفته ه گرفتی...فک کنم خسته بود ...بهانه م ستین یخاص زی_چ
جور حرفا...من بهش گفتم  نیسرم شلوغه از ا زنهیهر وقت زنگ م میدیهمو ند

 منو درک کنه دیبا
 حخ با شوهرته ... ی_اشتباه کرد

بد کار  که  با ی_من  خانوادمم...چرا  نار  حرف  یبا من اونقور دینکردم ک
 وقت با من بلند حرف نزده بود اما االن... چیه رینه...اصال امبز

بگه...مردا  میرو م*س*تق ییزایچ هیتونه  ی_خب اون مرده گلبرگ جان ...نم
ست  یبچه ها م نیع سه هفته  شه...تو هم  شون توجه ب ست دارن به مونن دو
شده...دوباره بهش زنگ بزن بگو تا چند روز د یینجایا بر  گهیدلش برام تنگ 
 باهام... میایم میکن یتهران...من و باباتم کارامون م یگردیم

 مامان... یگیم ی_جد
 _اره ...

 نی_خب چرا به من نگفت
 ...ریتو اول با شوهرم تماس بگ میزنی_بعدا دربارش حرف م

 _مامان
 ریرو هم به خودم نگ افهیق نی...ایزنیاالن زنگ م نیمامان ...هم ی_مامان ب

 داخل... رمی...من م
 شیکه چند لحظه پ یمادر یگذاشکت ...دردل خدا را برا زیم یرا بررو سکرش

که در خواب و  یکرده بود شکککر کرد...پدر ییکنارش نشککسککته بود و او راهنما
ود کرده ب دارشینماز صککبح ب یبود و برا دهیاش را ب*و*سکک یشککانیپ یداریب
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به د یکه ب یبرادر مد ...خواهر یم دنشیاغراق هر روز   دکه در مور یا
ز ا یکیکرده بود همه و همه  چشیاش سوال پ یلحظام زندگ نیتر یخصوص

 ...شدیبود که با صدها رکعت نماز هم جبران نم ییهمان گوشه چشم ها
 سام لبخند زد:الو ریجدا کرد به و به عکس ام زیاش سر از م یلرزش گوش با

 _گلبرگ
شته بود با شیاز خقا شهیمثل همکه او تماس گرفته بود و  حاال ودش خ دیگذ

عذرم خواه عذرم م ری:امشکککدیقدم م شیپ یدر م االن  نیهم خوامیمن م
ماس بگ خواسککتمیم هام ت ...من ارمیبا با تو   ریمدم همش درگ نی...حخ 

 خانوادم بودم...
ستم ناراحتت کنم اون حرفا رو هم فراموش کن تا هر وقت ی_نم ست  یخوا دو

 ...نمتیاصفهان بب امیکنار خانوادم بمون من اخر هفته م یداشتن
 خسته ست... یلی...صدام خیخوب نقدریتو چرا ا ری_ام

 نیهم یهم نخوردم برا یزیالوده بود چ یلیبودم هوا هم خ رونی_از صککبح ب
 صدام خش داره...

 خونه من... یمگه اومد ستیمامان ن ینخورد یزی...چرا چرمیمن بم ی_اله
تازه چا _خدا با... با نه رفتن کرج خونه دوسکککت   خوامیدم اومده م یینکنه...

 بخورم... تیسکویبا ب ییچا
 زیرغذا ف خچالی...تو ینخورد یزیشدغذا... تو که ازصبح چ تمیسکوی_اخه ب

 گرم کن بخور... یکردم هر کدوم دوست داشت
 گلبرگ..._باشه خانومم تو نگران من نباش...از خودم بگو چه خبر...الو 
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ش دماغش شک ها یخودش هم نم دیرا باال ک ست ا ست...  یبرا شیدان چه ا
در  یسکککام را کرده بود ...ان همه بزرگ ریاغوش ام یلوس شکککده بود دلش هوا

 کرده بود:بله رشیگ نیاش زم یوجود مرد خواستن
 یکنیم هیگر ی_دار

 _نه ...نه
را پاک کرد انگار که  شیچرخاند اشک ها شیصورتش را به سمت بازو عیسر

 دنیکش یقینفس عم ندیبیسام او را م ریام
 ...یکنیم هیگر ی...دار پس
 ...ری_ام

 _جانم...
 _دلم برام تنگ شده...

 اعتبار دارم شتی...پس خدا شکر هنوز پمی_قربون دلت برم ترسوند
 ...یچ یعنی_

...گفتم فراموش یریگ ینم لیما رو تحو گهید یکرد دایخانوادتو پ دمی_ د
 شدم..
 یمن یفکر کرد ینقوریگرفت: اگه دربارم ا یشککتریهخ هقش قدرم ب یصککدا

 ...یبخشمت ....تو به دوست داشتن من شک دار
 کردم...اوخ... ینکن خانومم ...شوخ هی_گر
 یشد ی_چ
 رو دستم.... ختیر ییچا وانیدستم خورد به ل یچی_ه
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 هست... ییتو کمد دستشو ی...پماد سوختگیسوخت یلی_خ
 _نه...خوبم...گلبرگ

 _بله
ا تا صککبح ب گرفتمیبالشککت خودم ب*غ*ل م یتا به جا یبود شککمی_کاش پ
 .....دمیخواب یارامش م

شککده اش به چشککمان  ونینیشکک یانداخت به موها نهیبه عروس داخل ا ینگاه
سف یا لهیخندان ت شتش تا گود دشیاش به لباس  و با دانتل  ودکمر باز ب یکه پ

شده بود...کم یفیظر سمت چپ چرخ یپوشانده  لند به دنباله ب یلبخند دیبه 
 دشیمروار فیتاج ظر یاش زد سککر انگسککتانش را بر رو یدوسککت داشککتن

 شانیقصه ها دنیشده بود که هر شب با شن ییهمان پرنسس ها هی... شبدیکش
اتاق شاهزاده سوار بر اسبش منتظرش بود... دامنش  نیاز ا رونیو ب دیخواب یم

ش یکم ستش را از زم یپا دیباال ک صله داد کفش بلور نیرا ظر اش را از ن یفا
اشککک نشککسککته تمام  هکه با چشککمان ب نیگذراند... به سککمت الهه ش حوا و نازن

ل سککلول سککلو ریناپذ فیتوصکک یجانی...هدینظر داشککتند چرخ ریحرکاتش را ز
ققره اشککک  هی:دیکرده بود ... تک تک انها را در اغوش کشکک ریگ وجودش را در

 ...کنمیم هیمنم گر نیزیبر
 خوشحالم گلبرگ... یلیماند:برام خ نیدر اغوش نازن شتریب یکم

 یخواهر یخوشکل شد یلی_خ
 زمیبه گونه الهه زد: بودم عز یا ب*و*سه

 یاالن مثل قو شد یول ی_اتفاقا برعکس جوجه اردک زشت بود
 نینکل کل ک نیتون یرا گرفت:باشه باشه بعد م انهیم ستادیا انشانیم حوا
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سته ستش داد: ام دشیسف یگل رز ها د ست رونیسام ب ریرا به د ت منتظرته...د
 خوبه

 _اره ...فعال که خوبم...
ست شاره ف د شرد با ا ستش ف سالن ارا لمیگلش را در د ج گاه خار شیبردار از 

ود ب ستادهیقرار منتظرش ا یسام که ب ریکش دارش را به سمت ام یشد قدم ها
رد ک ی...شاهزاده اش از انچه تصورش را مستادی...مقابل قامت بلندش ادیکش

ستن ش یجذاب تر و خوا شده بود ...با خود فکر کرد کت و  رو در اتاق پ لوارتر 
 امد... یم رینظ یامروز به نظرش ب ایبر تنش نشسته بود  نگونهیهم ا

بردار با او هماهنگ کرده بود بر  لمیگرمش بدون توجه به هر انچه که ف دسککت
 ریصورتش پخش شد : نفس گ یبر رو قشیگونه گلبرگ نشست نفس عم یرو

 ... یشد
رگ گلب یشککانیاش نشککاند همانقور که لبانش بر پ یشککانیبر پ یا ب*و*سککه

 زد:دوست دارم...بود لب  دهیچسب
نگاه گلبرگ بر قلبش  یکه از م ییها کیم*س*م از پ دیرا عقب کشکک سککرش

 گرفت.... یگریسرش را به سمت سقف بلند کرد نفس د شدیم زیسر ر
شناخته ا با ست بر رو یم دیکه از خودش بع یجرام نا  شتانش بلن یدان د انگ

 سام زد در همان حال لب زد:دوست دارم ریگوش ام ریبه ز یشد ب*و*سه ا
خورد به سککمت الهه  یکمرش سککر م یکه بر رو یبدنش و عرق یاز داغ کالفه
 نهیس یبر رو یگره محکم دیسر گلبرگ کش یشنل را از او گرفت بر رو دیچرخ

 اش زد ...
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سرخ یلبخند ش یگونه ها یبه  ستش را ک شاند: دیالهه زد د  کمیکنار خودش ن
شد ریاروم بگ سته ن ص نقدریا یخ شده ... یدیر*ق*  یوجل کمی...لپام قرمز 

 ... تیاومده خواستگار نکهیاز ا شهیم مونیکن پش یابرو دار مایمامان س
ش ی_تو نم شو بر*ق*ص د یخواد نگران من با  نیبه خدا عروس به ا گهی....پا

 دمیند یماست
 ... نیکرد رونیشوهرمو ب ی_وقت

ش هیاالن کنارم بود... نی_خوبه تا هم ساعت بذار ما راحت با س میچند  م لبا
 .. نگران نباش سککتمیکت بپوشککم راحت ن دیسککامم با ریام یبازه جلو یلیخ

 ...نیبریم ضیاز هم ف یامشب به اندازه کاف
 نثار الهه کرد :به تو چه دختره عزب ... یغره ا چشم

 ...دید ینقوریپارسا منو ا ری...گلبرگ امالیخ یب ناروی_ا
بازش  شیباز الهه گرفت به ن تینها یب قهی یگرد شککده ش را از رو چشککمان

 :خب دیرس
جون کارم داره نگفت  مایگفت سکک شککوریعکسککتون اورده بود ...حوا ب یچی_ه
 یشککال هیرفتم نگفتم  یطور نیدره...منم سککرخوش هم یپارسککا هم جلو ریام
 بندازم رو شونه هام... یزیچ
 نهیا یبازم برا شی_ن

س هویکه  یدون ی_اخه نم شتش گفت نفس بکش  مایسرفش گرفت  جون زد پ
 خجالت بکشم... ایدونستم بخندم  یمن نم یپسرم ...وا

 یکشیبه خدا...تو مگه خجالتم م یدار یی_عجب رو
 ... میکنیعقد م گهیماه د هیبابا خب  ی_ا
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ا ...گلبرگ فک کنم خدشهیپارسا هم نم رینشده ام یسام تا حاال فرار ری_اگه ام
با خودمون تعارف  گهیدو تا داداش سر راه ما قرار داد د نیدلش برامون سوخت ا

گرنه کوچکتره و نیپاشککا از نازن ریام فی...ح میسککتیهم ن یلعبت نیهمچ میندار
 ...کردمیاونم جورش م

 ...نیگفتیپشت سرم م ی...چدمی_اسممو شن
هر  ددنید نیرا هم کنار نازن نیمیس یچرخاندند وقت نیرا به سمت نازن سرشان

 دو به احترامش بلند شدند....
 دخترکم... یشد بایفرو رفت:ز نیمیدر اغوش س گرید بار

س شدم وقت یلیجون...خ نیمی_ممنون  ستادو د یخوشحال  ...من  دمیشما و ا
 دنیمن زحمت کش یبرا یلیخ شونیاستادم...ا ونیمد یلیخ

 ... کردیباز م یا گهیتو حساب د یرو شهی...نادر هم یداشت اقتشوی_تو ل
 با مادرم اشناتون کنم... نیجون اجازه بد نیمی_س

 ی:خسته شدچاندیگلبرگ پ کیرا به دور کمر بار دستش
 ارمیکفشمو در ب شهی....مکنهی_پام درد م

 یکنیم یشوخ ی_دار
 شهی...معلوم نمکنهیکشم به خدا ...تمام انگشتام درد م ینم گهی_چرا خب...د

 که...
 خوشکله ی...گفتیشیم تی_سرتخ خانم نگفتم پاشنه اش بلنده اذ

 ...ندرالستیکفش س هی...شبگهی_خب خوشکله د
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 یوغکه در شککل یتلخ تلخ کفشکک یلبان غنچه شککده گلبرگ بود که با صککدا محو
 بر یزیاغراق ام شیکه ارا یسکر چرخاند با زن جوان دشیسکالن به گوشکش رسک

 دییمراسم بود مواجه شد:بفرما یصورم داشت و مسئول بر گزار
سرو کن میخوای_م شرمیشام   خیشما االچ یبرا نیاریب فی.... لقفا همراه من ت

 ...میکرد نیزایداخل باغ د
شب  یرنگ گوشکه باغ که همچون الماسک ینقره ا خیاالچ دنید با در ظلمام 
 یازصککورتش کنار زد تا بتواند به خوب یشککنلش را کم سککتادیا دیدرخشکک یم
 ...باستی:چقدر زندیبب

 _خوشحالم خوشت اومده
 سام امشب فوق العاده ست... ری_ممنونم ام

 تو... ی_امشب فقط برا
 ...ستمیکه بلد ن فیطلبه ح یم یوم بلبلاالن س نیامی_به قول بن

 به سککمت دیزد شککنل گلبرگ را باز کرد او را در اغوشککش کشکک یخنده بلند تک
 مزاحممون نشه... یبرد:گفتم کس خیاالچ

 نشست شینشاند مقابل پا یصندل یرا بر رو گلبرگ
 یکنیکار م ی_چ

 ...رهیپام اروم بگ کمی ارمی_کفشتو در م
 ...تو بلند شو رمیام ارمیبود:خودم در م دهیخجالت کش دیرا عقب کش شیپاها

ش شیتوجه به اعتراض گلبرگ پاها بدون کفش  یبا ارامش مثال زدن دیرا جلو ک
 کنار او دیاش را به سککمت گلبرگ کشکک یخارج کرد صککندل شیرا از پاها شیها

 جا گرفت ..
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 میشروع کن یچ...خب از ریچقدر گرسنم بود ام ی_واا
ست نگاهش را در خانه بزرگ و ز یبررو ش سط حال ن  چرخاند شیبایکاناپه و

ش ا یو سرمه ا دیسف ونیماه به قول الهه بدو بدو بود...دکوراس کیکه حاصل 
خانه  دمانیلحظه لحظه چ یخودش بود ... برا قهیسککام و سککل ریبه انتخاب ام

 ... دیخودش درا لیاش وقت گذاشته بود تا باب م
م که سا ریدسته کاناپه انداخت خودش را به سمت ام یرا باز کرد بر رو شنلش

باز کردن گره کراواتش بود کشکک نه اش  یسککرش را بر رو دیمشککغول  شکککا
شب بهتر شت:ام  یعال زیبود...واقعا ازم ممنونم همه چ میشب زندگ نیگذا

 بود...
 ...یشد میم که وارد زندگسر گلبرگ گذاشت : من ازم ممنون یرا بر رو سرش

فرود امد سر چرخاند دستش را بر  شیبازو یققره اشک گلبرگ که بر رو نیاول
اش  نهینشککاند سککرش را به سکک شیپاها یگونه اش گذاشککت او را بر رو یرو

شک ها سباند و به ا صت ر شیچ  یداد...غم نگاه گلبرگش را به خوب ختنیفر
 ...به کالم نداشتند یازین گریکدی دنیفهم یوقت بود برا یلیخ کردیحس م

 کیمادرش وحوا  یدم در حالش را خراب کرده بود... اشککک ها یخداحافظ
 یانشیپ یکه پدرش بر رو ی... اما ب*و*سه اگریدوستانش طرف د هیطرف گر

سام سپرده بود و قسمش داده بود مواظب  ریاش نشانده بود وبا بغض او را به ام
 زششگاش نشسته بود وگز  یشانیپ یبر رو یجگر گوشه اش باشد همچون داغ

هم که هر  یگرفتن هامون و سککامان برا افهیسککوزاند.... در اخر ق یقلبش را م
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 یخودشان م یرا برا شیدانستند و خواهرانه ها یکدام خود را برادر به حخ او م
 دانستند...

کردم دلم اروم نگرفته ...هنوزم با هر  داشککونیکه پ یسککال کی_هنوزم بعد از 
شون همه بدنم م شون با هر دخترم گفتن سال ها ینگاه رو  یخوب یلرزه...من 

با هم خ انگار  کنهیفرق م یلیبا پدر و مادرم گذروندم اما جنس محبتشککون 
سامان برام کم انیجون دار تره انگار تو رگام جر شت و  یا یداره... از برادر ندا

 رو تو یبیحس عج هیگفتنش  ینداره اما هامون...با هر لبخندش با هر خواهر
باهام تماس م نکهی...ا کنهیمن زنده م از خودش خانوادش برام  رهیگیهر روز 

مان با گذشککت ز کردمیفکر م لی...اوانیامیو درشککت بن زیر یقنتایاز شکک گهیم
ها کم بشکککه و پ نیا ماس  عا ا یعاد شبرا داشکککدنمیت ما واق  ینقوریبشکککه ا

 ...رفتیقربون صدقم م دیچرخینبود...مامان امروز همش دورم م
ستم به ا ی_اگر خانوادم نبودن من نم ستم کنار ب یراحت نیتون ستن د شک  امیبا 

ستم تاب ب یوقت نم چیه ستم نگ کی ارمیتون سرمیسال قلمو د  یم هی...بد جن
شما س یدونم... اما هر وقت چ سالن خان تو عرو شده ار  یسامان وقت یگرد 

مش با متانت و ارا اباب یوقت شهیدلم خنک م ادیم ادمی دیمن کنار تو و خانوادم د
خواب  زیبا حرفاش شککرمندش کرد ...انگار همه چ یجوابشککو داد وقت شیذات

ارم با افتخار کن دیکنار تو وارد شدم همه نگاهاشون به سمتم چرخ یبود...وقت
ون که همت میداشککتم سککرمو باال گرفتم به همشککون گفتم من همون دخترقدم بر

 ...نیبهم پشت کرد
ل پ هی یپل بود هی...تو برام مثل ریدوسککم داره که تو رو بهم داده ام یلیخ خدا

مدم او رونیهام ب ییتنها یای...من با تو از دندهیخاک و بارون م یکه بو یمیقد
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کردم کنار تو لذم داشککتن خانواده رو  دایدمو پبا تو عاشککخ شککدم کنار تو خانوا
وض ع زیبرگشت ... همه چ میزندگکه با تو اشنا شدم ورق  ی...از وقت دمیچش

شتن یرو گذروندم...روزها یخوب یلیخ یمدم روزا نیشد من ا ست دا  یدو
سا شدن و ت  س  شدن  لیکه دغدغه هام  سترس هام تو خوب  خونه بود همه ا

 یلیکه خ یکیکوچ ییزای...چشککدیموهام خالصککه م ونینیصککورتم شکک کاکیم
 یمرد ونیتو هسککتم مد ونیدرو م نایوقت بود فراموش کرده بود...و من همه ا

 کرده... ریکه روو و جسممو تسخ
...یبود یعاشق یگلبرگ...تو هم بهانه من برا خوادی_عشخ بهانه م

انیپا

گلبرگ | شایستھ نظری

www.lovelyboy.blog.ir 306




