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1فصل

«.سبزتر است« است که از خواب خدا یبه درخت ، کوچه باغ دهینرس...بله

.نوشته بود،عاجز ماندم میابر دیآنچه ناه يمعنا قیگونه که گفتم،از درك عم همان

از خاتم  ینوشت که آن را در قاب میاز استادان خط به خط خوش برا یکیخاطراتم نوشته بود، انیرا که او در پا يشعر

 یبه آن م یگشتم،نگاه یمطب بر م ایمارستانیاتاقم نصب کردم و هر زمان که خسته و کوفته از ب واریگذاشتم و به د

:گفتم یآوردم و به خودم م یم ادیته را به انداختم و خاطرات گذش

.یرا ناکام گذاشت دیو ناه یرا کشت مای،سيغربت کرد يمرا آواره ! ياوردین دیو ناه مایعشق،چه ها که به روز من و س يا

هرچه با آنکه از هر سو در فشار بودم که . کردم؛چون که ثابت کرده بود هنوز دوستم دارد یرا باور نم دیناه یمنف جواب

 يبهادر به زود نکهیا گریبود که دوستم دارد؛و د نیام ا یرفتم و تنها دلخوش ینم رونیب دیزودتر ازدواج کنم،از فکر ناه

.گرددیاز کانادا برم

در  التشیتحص انیشود و اصال قصد ندارد پس از پا ینامه اش نوشته بود اواخر زمستان درسش تمام م نیدر آخر بهادر

.آن کشور بماند

.يشو وانهید ییترسم از تنها یگفت ،م یم شهیهم ادرمم

، در  شیدو سال پ یکیکه شوهرش، یبانیخان ش نیکرد که با دختر حس یوقت در گوشم زمزمه م یوقت و ب ترگل

.بود،ازدواج کنم کتریسال هم از من کوچ 10کشته شده و در حدود  يا فهیطا ییدعوا

خان  نیمرا جبران کند و خوشبختم کند،فرح،دختر حس يگذشته  يها متینامالتواند  یکه م یمعتقد بود تنها کس ترگُل

.است یبانیش

 یازدواج نکرده بودند آشنا م یلیسال گذشته و به دال 30که از مرز  یگوناگون ،مرا با پرستاران ي، با ترفندها شنیآو
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.دانند،توجهم را جلب کنند یکه م يداشتند به هر ترفند یپرستاران هم سع. از آنان را بپسندم یکیکرد تا بلکه 

بهانه به خودش هم اشاره داشت تا آن که از البه  نیکردو به هم یشود زندگ یمعتقد بود به هر حال تنها که نم شنیآو

.، فکرش را مشغول کرده است ي، نماز مارستانیاز کارکنان ب یکیمتوجه شدم  شیحرف ها يال

.میکرد یپنهان نم گریکدیآنجا که امکان داشت ، حرف دلمان را از  م،تایهر بودبرادر و خوا نکهیاز ا شن،جدایو آو من

 ياست که مسعود،کارمند حسابدار یسرانجام اعتراف کرد که مدت م،اویگشتیبه خانه بر م مارستانیاز روزها که از ب یکی

.دیایب يدارد و اجازه خواسته است که به خواستگار یاو دست برنم مارستان،ازیب

.شناختم یم يرا تا حدود ودمسع

بزرگتر  شنیاز آو یاو که چند سال. است شنیمسعود به من،به خاطر آو ياندازه  یمتوجه شدم که محبت ب تازه

 ینام م یکیاز او به ن مارستانیکارکنان ب شتریمستقل داشت و ب ياز دست داده بود و خانه ا شیبود،همسرش را سال ها پ

.بردند

.گفت و گو کردم شنیآو يدو روز بعد با مسعود درباره  یکی. ه من واگذار کردرا ب زیهمه چ شنیآو

:خودش و خانواده اش بود، گفت یمعرف شتریکوتاه که ب ياز مقدمه ا او،پس

داشتم هرگز ازدواج  میتصم. کشته شدن یبوشهر در تصادف يهمسر و برادرم و مادرم در جاده  شیسه سال پ»

«.منصرف بشم ممیو رفتار و کردارش باعث شد از تصم دم،منشید رو شنیآو یوقت ینکنم،ول

«؟يعاشق خواهر من شد یعنی« : گفتم  یشوخ هی

«.نداره يا دهی،فایزن داشته باش يخوا یو فقط م ياگر عاشق نشد« : گفتم  یخواست طفره برود ول یم

دوست داشتن رو عشق  نیاسم ا اگر.اندازه دوست دارم یرو ب شنین،آویرو بخواه قتیاگر حق«: گفت  مسعود

«.شده ام ن،بله،عاشقشیبگذار

».مبارکه...انشاءا«: گفتم
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:از من تشکر کرد و گفت. خوشحال شد یلیمن موافق بودم ، خ نکهی، از ا مسعود

«.رو خوشبخت کنم شنیکنم آو یم یشما رو داشته باشم و سع يداماد اقتیل دوارمیام»

از ما سروسامان  یکیخوشحال بود که سرانجام  یلیآمده بودند،مادرم خ يخواستگار يمسعود برا يکه خانواده  يروز

.میکن یم دایپ

دست او خدمت  ریز یکرد مدت یشناخت و ادعا م یسرهنگ افشار را خوب م. بود يژاندارمر يمسعود بازنشسته  پدر

.اطالع نبود یمن هم ب يپرماجرا ياز قصه . کرده است

.ل مطلبسر اص میکم رفت کم

 شنیبعد آو يو قرار شد هفته  رفتینبود،پذ نیهم سنگ یلیما را که خ طیپرحرف بود تمام شرا یرزنیمسعود که پ مادر

.ندیو مسعود به عقد هم درآ

 یمادرم مرتب دعا م. خوشحال بودم دمیدیرا شاد و مسرور م شنیآو نکهیاز ا. میروز بعد در تدارك مراسم عقد بود از

.خودم دست و پا کنم يرا برا ینشده است،کس ریو تا د میایسر عقل ب کرد که من هم

به فکر اون باشم،نه  دیاز من گذشته با گهیگرده،دیبرم رانیبه ا گهیبا وجود بهادر که چندماه د«: به او گفتم  یبه شوخ من

«.خودم

مادرم برپا  يدر خانه  یکوچکو جشن  میرا دعوت کرد شاوندانیاز خو يا شن،عدهیهفته بعد به مناسبت عقد آو کی

.شد

 یو گران ياوضاع اقتصاد یو چگونگ استیاز س شتریو در قسمت مردانه ب.کردند یم يقسمت زنانه،هلهله و شاد زنان،در

.کرد یم ریو تفس ریخودش تعب يپس از جنگ را به رأ يها ینابسامان یهرکس.زدند یحرف م

همه  نیآمدو ا یبه بار نم یهمه خراب نیدادند،ا یمشهر تن به صلح ماگر مسئوالن نظام پس از فتح خر: گفت  یم یکی

.میداد یجوان را از دست نم
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هم منتظر  یبعض. نچرخد دیباعث شده است که چرخ مملکت آن طور که با حیصح تیرینبودن مد: گفت  یم يگرید

.حرف ها را نداشتم نیا يبزنم که حوصله  یحرف استیس يبودند من درباره 

خودش را با  دیبودندکه جمش اطیدر ح يهنوز عده ا. دیمهمان ها رس یحال،پس از صرف شام نوبت خداحافظهر  به

».دارن يفور يزنگ زدن و کار مارستانیاز ب« : عجله به من رساند و گفت 

«.دیبرسان انمارستیخودتان را به ب دیو حتما با میدار یاورژانس ماریب«: را برداشتم ، مسئول اطالعات گفت  یگوش یوقت

 یاز آنکه حرف شیپ. شب بود،سبب تعجبم شد مهیبه ن کیوجود آن همه پزشک ، احضار من در آن هنگام که نزد با

است ، هرچه زودتر خودت را به  شنیآو یعروس دانمیرا گرفت و گفت با آنکه م یگوش مارستانیب سیبزنم،رئ

.برسان مارستانیب

 کیاز اقوام نزد یکیيوجود نداشت که تصور کنم برا ینگران يم،جایدور هم بودشاوندانیخو يهمه  نکهیتوجه به ا با

.افتاده است یاتفاق

.او هم شگفت زده شد. گذاشتم انیبود،در م گرید ییکه در حال و هوا شنیرا با آو موضوع

 یه بودند،راهما را ترك نکرد يکه هنوز خانه  یاز دلهره و اضطراب،و پوزش خواستن از کسان یبا موج سرانجام

که در  دمیرو د دیناه يناباور انیدر م یشد،ول یباورم نم. رفتم یپزشک يها تیبه بخش فور يشدم و فور مارستانیب

وجودم را شور  يسر تا پا. برگشتم یسالگ 20به  ییاو گو دنیبا د. رفت یم نییمضطرب باال و پا یراهرو و بخش با حالت

:و گفت دیدو میبه سو مهید،سراسیمرا د د،تایناه. فرا گرفت جانیو ه

رهیمادرم داره از دست م» ، مادرم خسرو»

شده  رهیفقط به او خ. دیگو ی، چنان منقلبم کرده بود که متوجه نشدم چه م شیبایحال ز نیپر اشک و در ع چشمان

.بودم

کرد،گفت  یه بودند پاك مشد ریسراز شیگونه ها يرا که بر رو یاشک يچادرش قطره ها يکه با گوشه  یحال د،دریناه
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«.میها،اونو از مرودشت آورد هیاز همسا یکینیخونه نبود،خودم،با ماش یکس!رهیمیداره م ،مادرمیچرا معطل«: 

 يکه مادرش را بستر یدرنگ به اتاق یو همراه او،ب »ستین یمهم يکه مسئله ...انشاا«: دادم و گفتم  يرا دلدار دیناه

به بخش  ياو را فور. دادند یم ژنیشده بود و داشتند به او اکس فیخف یقلب يدچار سکته  دیمادر ناه. کرده بودند،رفتم

دادم که خطر رفع شده  نانیبه او اطم. تاب بود یزد و ب یدست و پا م همثل مرغ سرکند دیناه. میمنتقل کرد وییس یس

.ستین یگونه نگران چیه ياست و جا

که  دمیگرفتم ، شن یبودند و من نبض و فشار خونش را م دیرم به مادر ناهکه پرستاران مشغول وصل کردن س یحال در

بود، به دلشوره  شنیآو. رمیتماس بگ 220يخواهند که با شماره  یزنند و م ینام مرا صدا م مارستانیب ياز بلندگو

 یلیموضوع را خ. نده اندکشا مارستانیدر آن وقت شب مرا به ب کهافتاده است  یخواست بداند چه اتفاق یافتاده بود و م

را به خانه اش ببرد  شنیگفتم و خواستم که منتظر من نباشد و سپس از مسعود پوزش خواستم و گفتم آو شیخالصه برا

.و نگران نباشد

.نشدم یمن راض ید،ولیایب مارستانیاصرار داشت که به ب مسعود

از  ریغ یشنه،ولیآو یدونم امشب عروس یم«: ،گفت اندازه نگران بود یمادرش ب تیحال که به خاطر وضع نید،درعیناه

و  نهیو تهم ریبه جهانگ. کس رو ندارم چیه گهیاگه مادرم رو از دست بدم د.نداشتم يشمارو خبر کنم چاره ا نکهیا

«.هبش دایکم کم سروکله شون پ دیشا. میسودابه هم خبر داد

«.کس و کار تو بودم يهمه  خواست من یدلم م ؟يرو ندار یکس یکن یم الیچرا خ« : گفتم

«.نیاما تو رو خدا به فکر مادرم باش. طور بود  نیا یکاشک« : و گفت  دیکش یآه دیناه

«.کنم ینم یکوتاه ادیاز دستم برب یدونم و هرچ یاونو مثل مادر خودم م« : گفتم

.طور بود نیکاش ا يا: و گفت  دیکش یآه دیناه

 یو سودابه را م نهیر،تهمیآن همه آدم فقط جهانگ انیدر م. دیناه شاوندانیو خو راهرو بخش پر شد از اقوام ناگهان
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دادم که  نانیاطم یو به همگ دمیجلو رفتم و حال همه شان را پرس. بودم دهیآنان را ند شدیسال م 30در حدود . شناختم

.مادرشان وجود ندارد يبرا ینگران يجا

.نوار قلب حاضر بود. رفتم وییس یسرا به حال خودشان گذاشتم و به اتاق  آنان

همان شب از . دیایب مارستانیزدم و از او خواستم به ب م،زنگیلحظه به پزشک متخصص قلب که با هم دوست بود همان

قلبش  يخوشبختانه رگ ها. بود فیخف اریبس يهمان گونه که خودم حدس زده بودم،سکته . میاکو گرفت دیقلب مادر ناه

.ماند ینظر پزشک م ریو ز يبستر مارستانیچند روز در ب دیبا یباز بودند،ول

خبر دادم و از همه شان خواستم  هیو بق دی، به ناه میآنچه را که انجام داده بود يجهیبه راهرو بخش برگشتم و نت دوباره

 دیمادرشان هستم،ناه مانم و مراقب یم مارستانیدادم که تا صبح در ب نانیبا آنکه به آنان اطم. برگردند شانیبه خانه ها

 ینگرفت،ول لمیتحو دیبود،و به قول معروف آن طور که با نیبا من سرسنگ ریجهانگ. و سودابه مادرشان را تنها نگذاشتند

.و سودابه و شوهرانشان گرم بود نهیبرخورد تهم

تاران بردم و و خواهرش را به اتاق مخصوص پرس دیناه. بود یفراموش نشدن ياز شب ها یکیمن  يشب هم برا آن

.رفتم وییس یبعد دوباره به اتاق س. کنند ییرایسفارش کردم از آنان پذ

و چه به  يبا خودت چه کرد. ساله یس دمت؟یچندساله ند یدون یم ؟ییخسرو خان تو« : گفت  دیمرا د یوقت دیناه مادر

«؟يروز دختر من آورد

براتون شرح  د،مفصلیکامال خوب شد یوقت...انشاا. ستیا نحرف ه نیحاال وقت ا. دیاوریبه خودتان فشار ن« : گفتم

«.دهمیم

دختر منو . اون تو رو گول زد و آوارت کرد. کرد یتهرون اهیچشم س يکرد اون دختره  دونم،هرچهیدونم،م یم« : گفت

«!يکه چه به روز ما آورد يوا يوا. به خاطر تو خودشو بدنام کرد. کرد چارهیهم ب

راحت باشد ، او را تنها  نکهیا يبرا. شد یم جانیزد و دچار ه یحرف م ادیز دیتخصص او نبادستور پزشک م طبق
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 يدادم که جا نانیبه آنان اطم گریو سودابه که همچنان نگران حال مادرشان بودند برگشتم بار د دیگذاشتم و نزد ناه

.ستین ینگران

امر  نیهم از ا دیماندند و مادر ناه یم مارستانیدر ب دیاب يشدند،دست کم چند روز یم فیخف يکه دچار سکته  یمارانیب

و سودابه که در آن  دیبه اتاق ناه یرفتم و گاه یم وییس یبه اتاق س یگاه. ماندم داریآن شب تا صبح ب. نبود یمستثن

: کردم و گفتم من از فرصت استفاده . بود تیپر از گله و شکا یمن نگاه هب دینگاه ناه. زدم یکردند سر م یاستراحت م

«؟یبمون یتا آخر عمر همچنان گله مند باق يخوا یو م يستادیهنوز سر حرفت ا« 

اما وجود . فتمیب شینمانده بود به دست و پا يزیچ. دیغلت شیگونه ها يبر رو اریاخت یو اشکش ب دیکش یآه دیناه

از سودابه خواستم هر طور که شده . میباره گفت و گو کن نیباعث شد که کمتر در ا کیپرستاران و چند پزشک کش

.کند یرا راض دیاست ناه

:به من گفت دیسودابه دور از چشم ناه. را هم به ستوه آورده بود د،سودابهیناه

«.کرد یهمه انتظار ،با تو ازدواج م نینبود،بعد از ا وونهیس،اگر د وونهید خواهرم»

 مارستانیساعت ب 24استراحت  يداشتم برا مارستان،اجازهیات ببا آن که طبق مقرر. ماندم مارستانیشب تا صبح در ب آن

.به خانه نرفتم دیرا ترك کنم،به خاطر ناه

 يبودند،برا دهیشن دیاز ناه یدانستند و دورادور نام یمرا م بیپرفراز و نش ياز پزشکان و پرستاران که ماجرا یبعض

.دندیکش یم را به حرف دیناه يآمدند و به بهانه ا یاو به بخش م دنید

بود چند  یآنان زن انیدر م. دیناه شاوندانیاز اقوام و خو. پر شد مارستانینگذشته بود که راهرو ب 10هنوز از  ساهت

شده بود  دی، همان که شه دیاو خودش را زن برادر ناه. دیرس یبه نظر م دیتر از ناه ی، که اجتماع دیبزرگتر از ناه یسال

.کرد یمعرف

من از « : و گفت  دیکش انیرا به م دیاز رفع خطر،حرف تاه نانیو بعد از اطم دیحال مادرشوهرش را پرسپس از آنکه  او
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شما باعث بشه که وادارش  يمادرش و روبه رو شدن دوباره  يماریب دیشا. بودم دیشما و ناه يروز اول شاهد ماجرا

«.کنه دنظریتجد مشیدر تصم میکن

.که گذشته رو جبران کنم دمیقول م: او تشکر کردم و گفتم  از

رفت و من هم به  نهیخواهرش تهم ياستراحت به خانه  يبرا شانشیهر حال آن روز،به اصرار خواهر و برادر و خو به

از ما  یکینکهیمادرم از ا: مسعود رفته بود و همانگونه که گفتم  يشب گذشته به خانه  شنیآو. مادر رفتم يخانه 

.حال بودخوش یلیم،خیسروسامان گرفت

 دهیپر از رمز و راز او باعث شد که د يو حالت و رفتار و کردار و نگاه ها دیبودم،فکر ناه دهیآنکه شب قبل اصال نخواب با

و مسعود از راه  شنیکردم،آو یفکر م دیبودم و به ناه دهیاز اتاق ها دراز کش یکیکه در  یدر حال. بر هم نگذارم

.دندیرس

.مادرزن سالم آمده بودند يرسم بود،برا مینچه از قداحترام گذاشتن به آ يبرا

 یمرخص مارستانیهفته از ب کیبا آنکه  شنیآو. موضوع را به او گفتم. خودش را به من رساند مهیسراس شنیآو

.کند یرا با ازدواج با من راض دیبتواند ناه دیبزند تا شا مارستانیبه ب يداشت،خودش را آماده کرد که سر

کردن با جفت را با  یزندگ ینیریازدواج مجدد و ش ییبا من ازدواج کند،گو شنیف گذشته راغب بود آوبر خال شنیآو

.وجودش حس کرده بود يهمه 

بروند و  مارستانیفردا برگردد،قرار شد روز بعد به همراه مسعود به ب دیو شا ستین مارستانیدر ب دیبه او گفتم ناه یوقت

.شود یراض دیازدواج من صحبت کنند،شا يخود او درباره  د،بایمالقات با مادر ناه يبه بهانه 

. نشسته بودند مکتین يرو وییس یپر غصه ،پشت در اتاق س یبا حالت میو مر دیبرگشتم،ناه مارستانیبه ب یبعد وقت روز

.منتظرم بودند،چون تا نگاهشان به من افتاد،هر دو به استقبالم شتافتند ییگو

.دمشیتا حاال ند روزیاز د.مادرم شیذارن برم پ یخسرو نم: : فت مشوش گ یبا حالت دیناه
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.دندیهم رس نهیو همسرش تهم ریهمان لحظه جهانگ در

.رفتم وییس یبه بخش س یعنیبود ،  يبستر دیکه مادر ناه یبه اتاق یاز احوالپرس پس

همان . شود يبستر يدو سه روز بهتر بود و پزشک متخصص قلب دستور داده بود یلیحالش از روز قبل خ خوشبختانه

چون . نداشتند یاز آن به بعد مالقات کنندگان مشکل. میبرد یبه بخش عموم ژهیو يساعت او را از بخش مراقبت ها

خواستند  یکه م یکسان يدارد،برا یبا من نسبت 116اتاقماریدانستند ب یو اطالعات و نگهبانان م مارستانیکارکنان ب

.کردند ینم جادیا یکنند مانع را مالقات دیمادر ناه

.با من روبه رو شود دیداد ناه یاگر به خاطر مادرش نبود اجازه نم دیهمچنان از من دلخور بود،شا ریجهانگ

بعد مادرم هم معرفت نشان داد و بدون توجه به  یساعت. آمدند دیو مسعود هم به مالقات مادر ناه شنیروز آو آن

.آمد دیناهمادر  دنیاختالفات گذشته به د

.دندیرا پرس گریکدیو خنده حال  هیگر انیرا در آغوش گرفتند و در م گریکدیو مادرم  دیناه

 یروز هم از عمرتون باق کیشما دو نفر اگر : را عروس خودش خطاب کرد و گفت  دیاز سالها بازهم ناه مادرم،پس

.دیبا هم ازدواج کن دیباشه با

تر شده  ری، انعطاف پذ دمیبهرام د يکه از آن روز که او را در خانه  دیرس یبه نظر مهمواره لبخند بر لب داشت و  دیناه

.است

مرخص  دیبرگشتند،مادر ناه مارستانیبه ب ینیریبا چند جعبه ش یهفته مرخص کیو مسعود،پس از  شنیروز که آو همان

.عازم مرودشت بودند میو مر ریو جهانگ نهیو تهم دیشده بود و همراه با ناه

«.نیشیم ریپ نیهر دوتاتون دار. گهیبسه د يلجباز«: گفت  دیبه ناه یدر قالب شوخ گریبار د شنیآو

«.میعادت کرد ییبه تنها گهیما هم د. یبخت دوم تو بلند باشه و خوشبخت بش دوارمیام« : گفت  شنیبه آو دیناه

.بدرقه کردم ریجهانگ لیرا تا کنار اتوموببه مرودشت رفت و من آنان  مارستانیاز ب دیهر حال آن روز مادر ناه به
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:گفت دیناه یخداحافظ هنگام

.زترهیدارم داستان من از داستان تو غم انگ نیقینوشتن خاطراتم هستم و  مشغول

«.میکن یعمر رو با هم زندگ يمونده  یچند روز باق نیو ا يایبعد از نوشتن خاطراتت سرعقل ب دوارمیام« : گفتم

کنار  بیس يدرختا ری، در باغ قوام ز شیسال پ 28من عقلم رو در حدود «: دار به من انداخت و گفت  یعنم ینگاه دیناه

«.ارشیب ،براميکرد دایو عقل منو پ يبه اونجا زد ياگر سر. اسطبل دفن کردم

«رام بفرستخاطراتت رو ب« : نداشتم،فقط گفتم  یحرکت بود و فرصت چندان يآماده  ریجهانگ. منظور او نشدم متوجه

.کرد یو با لبخند خداحافظ. حتما: گفت

.نکرده بودم،تشکر کردند یآمد کوتاه یکه از دستم بر م ياز هر کار نکهیهم به خاطر ا دیو مادر ناه نهیو تهم ریجهانگ

2فصل

.و کنمگفت و گ دیبه دست آوردم تا با ناه یمن فرصت. بود يبستر مارستانیدر ب دیکه مادر ناه یمدت یط در

آن زمان لحظه  يو برا دیآ یبهادر از کانادا م يخوشحال بودم که به زود گرید ياز سو. ساخته بود دوارمیاو ام انعطاف

.کردم یم يشمار

 نیتا به ا. او بروند ادتیکردم که به ع یمرخص شد،مادرم و ترگل را راض مارستانیاز ب دیروز پس از آنکه مادر ناه چند

.به ازدواج با من شود یاو راض دینم،شایرا بب دیناه شتریو من ب رندیفت و آمد را از سر بگبهانه مثل گذشته ر

 میبود تا مثل قد یفرصت خوب نیو ا. کاظم خان رفت و آمد نداشتند يسال ها بود که با خانواده  شانمیو اغلب خو مادرم

حرف  ریازدواج کنم،تحت تأث دیر داشت با ناهمادرم برخالف گذشته که اصرا. ما از نو آغاز شود يدوستانه  يرابطه 

 يروشن شد کم کم قبول کرد که دختر شیبرا قتیحق یاما وقت. داشتپن یو بدنام م وانهید يرا دختر دیمردم ناه يها
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مادر هرگز در امان  يسرزنش ها م،ازیباور بودم اگر با هم ازدواج کن نیالبته بر ا. من سراغ ندارد يبهتر از او برا

.م ماندنخواه

آنان را به مرودشت رساندم و با آنکه قرار نبود با . بروند دیمادر ناه ادتیکردم که به ع یاو و ترگُل را راض سرانجام

.کاظم خان رفتم يبه خانه  اریاخت یآنان باشم،ب

.به استقبالمان آمد دیم،ناهیکه وارد خانه شد نیهم. طبق دستور پزشک استراحت مطلق داشت دیناه مادر

حال  يایجو. دیکرد و حال مرا پرس یبه من انداخت و سپس خوش آمد گفت ، با مادرم و ترگُل روبوس یپر معن ینگاه او

:مادرش شدم و او گفت

ورود ما به اتاقی که مادر ناهید بستري شده بود، او به احترام ما از جا بلند شد و با خوشرویی پذیراي مان شد و به  با

تکامن می داد و به یاد گذشته که کاظم خان و پسرش تیمور و پدرم،بهادر خان، زنده بودند و  عالمت تاسف، مرتب سر

من مثل جوانان تازه به سن بلوغ رسیده ، همه ي . پذیرایی می کرد اناهید از م. بروبیایی داشتیم ،حسرت می خورد

شت بی اعتنا باشد، اما از رفتارش معلوم بود او سعی دا. وجودم به هیجان آمده بود و زیر چشمی ناهید را زیر نظر داشتم

.درونی کامال منقلب دارد

"...نمی دونم چه گناهی داشتم که باید انقدر مکافات بکشم ":ناهید گفت مادر

شما هیچ مکافاتی نکشیدید، فقط من و ناهید بودیم که  ":را قطع کردم و پس از مقدمه اي کوتاه گفتم حرفش

".داشت و اون همه مصیبت را پشت سر گذاشتیم سرنوشتمون با بقیه تفاوت

".مقصر خود شما بودین خسرو خان، هم خودتون و هم ناهید رو سیاه بخت کردین ":ناهید گفت مادر

".براي جبرانش هنوز هم وقت هست ":گفتم

ب فشار می که ساکت نشسته بود دستش را روي پیشانی اش گذاشته بود و با انگشتانش پیشانی و سرش را مرت ناهید

از این حرف ها گذشته ، ناهید خانم مثل اینکه، خداي  ":موضوع بحث را عوض کردم و گفتم. داد؛ گویی سر درد داشت
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".نکرده، سردرد دارین

".بله، مدتیه که گاهی سردردي عجیب به سراغم می آد "گفت ناهید

زمانی که نسخه را از دستم . خه نوشتمبی درنگ برایش نس. چند پرسش تخصصی، حدس زدم دچار میگرن شده است با

.می گرفت، نگاهش را به من دوخت، می خواست چیزي بگوید؛ ولی حرفی نزد و فقط تشکر کرد

 ":به حیاط که رسیدیم، کم رویی را کنار گذاشتم و گفتم. خداحافظی، اصال دلم نمی خواست از ناهید دور شوم هنگام

دلم می خواد با هم ازدواج کنیم و می دونم که توام به من بی عالقه . ست دارمناهید من تو رو از همه ي دنیا بیشتر دو

".پس بیا و از لجبازي دست بردار. نیستی

جواب من توي خاطراتم نوشته شده که اونو به . مشغول نوشتن خاطراتم هستم و چیزي به پایانش نمونده ":گفت ناهید

".زودي برات می فرستم

.کرد و تا اتومبیل من به حرکت در نیامد،همچنان در آستانه ي در ایستاده بود تا دم در بدرقه مان سپس

مادرم و . بین راه مرودشت به شیراز به ناهید فکر می کردم و از آن به بعد عالقه ام به او روز به روز بیشتر می شد در

. هید تنها انتقام گرفتن از من استترگل براي ناهید و مادرش دلسوزي می کردند و بیشتر وقت ها معتقد بودند هدف نا

.کردند میترگل و آویشن هم گفته هاي آن ها را تایید 

مارس که مصادف بود  28، بهادر در نامه اش نوشته بود 1371اسفند آن سال، یعنی کمتر از یک ماه مانده به سال  اویل

مادرم . ه، همه ي خویشانم را خبر کردمچنان خوشحال شدم که، سر از پا نشناخت. با هشتم فروردین عازم ایران است

.دیدن نوه اش زنده مانده است ابیش از بقیه خوشحال بود و خدا را شکر می کرد که ت

یکی ناهید که با گذشت هر روز عالقه ام به او بیشتر می : در حالی آغاز شد که ذهنم مشغول دو مسئله بود 1371سال

.ا روشن کند، و دیگري آمدن بهادر از کانادا بودشد و دلم می خواست هر چه زود تر تکلیفم ر

خودش گوشی را برداشت و تا گفتم الو، بی درنگ مرا . ساعت پس از تحویل سال، به خانه ي ناهید زنگ زدم یک
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سال نو را به او تبریک گفتم و اضافه کردم که امیدوارم در این سال هر دو . از لحنش ، به احساساتش پی بردم. شناخت

امیدوارم  ":او هم به من تبریک گفت و مثل همیشه، کلی گویی کرد و گفت. ویی که سال ها در دل داشتیم، برسیمبه آرز

".همه ي مردم به آرزویشان برسند

خداحافظی، وقتی به او گفم تا شش هفت روز دیگر بهادر بر می گردد، چنان خوشحال شد که گویی بیشتر از من  هنگام

.قرار شد وقتی که او آمد، حتما به وي اطالع دهم. مشتاق دیدن بهادر است

که معلوم شد بهادر چه روزي و چه ساعتی به فرودگاه مهرآباد می رسد، تصمیم داشتم تنها من و جمشید به  وقتی

.ترگل و آویشن هم، به قول معروف، پایشان را در یک کشف کردند که با ما به فرودگاه بیایند. استقبالش برویم

.وهر ترگل هم آمادگی خودشان را براي آمدن اعالم کردندو ش مسعود

در حدود پانزده نفر، با سه اتومبیل . وقتی عازم تهران شدیم، تنها بهروز برادر نا تنی ام، در شیراز ماند سرانجام

.سواري،شیراز را به مقصد تهران ترك کردیم

ی در تهران تحصیل کرده بود، با آن شهر بزرگ مسعود، چون مدت. روز پیش از رسیدن بهادر،به تهران رسیدیم یک

من به جز دانشگاه تهران، محله ي یوسف آباد وخیابان پاستور جاهاي دیگر را خوب نمی . آشنایی بیشتري داشت

روز بعد قرار شد آن ها را به مکان هاي . اختیمدر بهترین هتل اقامت کردیم و شب را به گشت و گذار پرد. شناختم

غیر از مسعود، بقیه براي . از دربند خاطرات زیادي با سیما داشتم، بنابراین با هم به دربند رفتیم. برمدیدنی تهران ب

که  دنداغلب بر این اعتقاد بو. هواي خوش آن منطقه برایشان جالب بود. نخستین بار بود که ان دره ي زیبا را می دیدند

د، چرا براي گردش خودشان را به دردسر می اندازند و به جنوب تهرانی ها با آن که جایی با صفا مثل ان تفرجگاه دارن

.خشک و بی آب و علف می آیند

خاطرات بیست و هشت نه سال پیش را که براي اولین بار . من دربند به منزله ي ورق زدن دفترچه ي خاطراتم بود براي

یما، سوار بر مرکب خیال، چهار نعل به سوي آن روز من و س. چه روز قشنگی بود. به آن مکان آمده بودم، به یاد آوردم
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.سعادتی که در انتظارمان بود می تاختیم

او از پدر و مادر و خویشانش می گفت، من از شیراز و این . هم از عشق و دوست داشتن و وفا به عهد حرف می زدیم با

ورش را هم نمی کردم که سرنوشتی اصال تص. که عشق او باعث شده بود به ایل و طایفه ام پشت کنم، درد دل می کردم

مخیله ام نیز نمی گنجید که بیست سال در زندان انگلستان به بند  درهرگز . غیر از آنچه می پنداشتم در انتظا رمان باشد

چه کسی گمان می کرد روزي بدون سیما به دربند بیایم و در انتظار پسر . بیفتم و سیما پیش از من دار فانی را وداع گوید

.و او باشم خودم

در پی رستورانی می گشتم که با سیما به . همگی از راه باریک حاشیه ي کوه هاي سر به فلک کشیده باال رفتیم خالصه،

در تابلوي سر درش، با کمی تغییر، تذکر داده شده بود . براي یافتن آن رستوران زیاد به دردسر نیفتادم. آنجا رفته بودم

همان سکو هاي سنگی با همان چیزي که . همان بود که من دنبالش می گشتم. ت کنندمشتریان پوشش اسالمی را رعای

از عمر درختان، که در ان زمان درختچه اي بیش نبودند، در حدود سی سال گذشته بود و اکنون به . در ذهن داشتم

بی وقفه از  نودخانه همچناآب ر. درخت هاي کهنسال دیگري که اجازه تابیدن نور را به زمین نمی دادند، پیوسته بودند

یکی از پیش خدمت هاي . ال به الي سنگ ها و درخت ها جاري بود و مثل گذشته ي من ، هرگز به عقب بر نمی گشت

مادرم، ترگل، آویشن و جمشید و دیگران از اینکه به چنین دره اي با صفا . رستوران ما را به جایی خلوت هدایت کرد

.می کردندآورده بودمشان، احساس رضایت 

در حالی که استکان چاي را در دست داشتم ،جمله ي سیما را به یاد . از استراحتی کوتاه برایمان چاي آوردند پس

نمی دانم بگویم متاسفانه،یا خوشبختانه،دعاي سیما مستجاب شد؛  ".از دیروز تا حاال چاي نخوردي؟ الهی بمیرم ":آوردم

؛ دختري که ثابت "ناهید"اما حاال محبوبه ام کس دیگري است . نمق باقی بمااو مرد و من زنده ماندم تا همچنان عاش

.کرد خصلت عشایر، وفاي به عهد است

به قول معروف،روي پا بند . هاي ترگل و جمشید ، البته انانی که در سن نوجوانی بودند، لحظه اي آرام نمی نشستند بچه
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دیگري درصدد بود . ر فریاد می کشیدند که مواظب خودشان باشندیکی شان از کوه باال می رفت و هر دو ماد: نبودند

ما هم چند تخت را در کنار هم گذاشتیم و دور تا دور . سویش بپرند آنبقیه را به اطراف نهر آب بکشد تا از این سو به 

.صحبت از سرنوشت شد.هم نشستیم و از هر دري حرف زدیم

چی میشه،هرگز تالش و کوشش نمی کرد و زندگی برایش لذت اگر هر کس می دونست عاقبتش ":می گفت مسعود

اگر براي همیشه . ترگل معتقد بود. من از بی وفایی روزگار گله داشتم وآویشن از آدم هاي دورو بیزار بود. بخش نبود

هم دلش براي مرغداري اش تنگ شده و  جمشید. در تهران زندگی می کردند،فرزندانش آینده ي روشن تري داشتند

او دلش می خواست هر چه زودتر بهادر بیاید تا او تهران را ترك کند و . ز تنها گذاشتن شریکش،کیومرث،نگران بودا

.می گفت، یک وجب از شهر و دیارش را با همه ي تهران معاوضه نمی کند

صداي موذن که از رادیوي رستوران پخش می شد، مادرم و یکی دو نفر دیگر با

را به  يروز نیهم به فکر خوردن ناهار افتادند و من اول يعده ا.نمازآماده کردند ضهیجا اوردن فربه  يرا برا خودشان

برده  گرید ییاذان مارا به حال و هوا يو صدا میدر همان مکان نشسته بود مایاوردم که به دربند آمده بودم و با س ادی

.بود

 میسفارش داد يزیاب کردند و من ومادرم ومسعودهم دزن ها هوس جوجه کب.از نوجوانان که کباب دوستداشتند ریغ

 یاز آن محل دل نم کیچیآن کهه ایمیو پر خاطره وقت گذراند بایز يغروب در آن دره  کیبه هر حال ان روز تا نزد

چون مسعود و  میکرد یآنجا را ترك م دینبود وبا يا ارهخوش گذشته بود چ شتریکندند به خصوص بچه ها که به آنان ب

.داشتند دیو همسرش قصد خر دیو جمش شنیوآ

هر کس هر چه نظرش را  میبود رفت یتهران مرکز فروش لباس و اجناس تجمل يابانهایاز خ یکیمسعود به  ییراهنما با

 راهنیپ کیچادر نمازو  کیمادرم  يمن برا دیخر یآن را م متیکرد ودر صورت مناسب بودن ق یم متیگرفت ق یم

در آن باره مشورت کردم در حال گفت گو  شنیآو بابخرم  یبه عنوان سوغات يزیچ دیناه يبرا خواست یدلم م دمیخر
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که در ان  دمیرا پسند ییکه پر بود از تابلوها گونان توجهم را جلب کرد تابلو یفروشگاه نیتریبودم که و شنیبا آو

ه شدم و ان تابلورا هر چند گران بود درنگ داخل فروشگا یشد ب یداشت که به جنگل ختم م یتنها چشم به راه يدختر

.بدهم هیهد دیدانست که قصد دارم آن را به ناه یم شنیدم تنها آویخر

 شیهنگام صرف شام حرف بهادر پ میو دررتوران همان هتل شام خورد میاز هشت گذشته بود که به هتل برگشت ساعت

تونه  یم ایامده آ ایلندن به دن يتو یو حت غرب شکل گرفته يتو تشیبهادر که شخص یعنی<<:دیپرس شنیآو.آمد

دوست و آشنا  شاوندویهمه خو نیبا ا داشتکهدهیعق دیو جمش>>رسوم ما وفق بده ؟ وآدابیخودش رو با خلق و خو

.از اروپا و کاندا نخواهد کرد يادیچیبهادر ه

 يتو یرانیفته باشد به هر حال خون ااشتباه نگر يرا با آزاد يبند بار یباشه و ب یاگر جوان عاقل:((گفت  یم مسعود

((.شه یداره و حتما موندگار م انیجر ششیرگها

دل  يزود به دختر یلیخواستم خ یتواند اورا ماندگار کند عشق است و ازخدا م یکه م يزیبودم تنها چ دهیعق نیبر ا من

.زود ازدواج کند یلیببندد و خ

آمد بهادر در  یو من بدم نم یبود هم اجتماع بایکرد هم ز یا آماده مدانشگ يکه خودش را برا دیدختر جمش))ایرو))

.دیاینخست از او خوشش ب يهمان وهله 

وصف  جانیحامل بهادر به فرودگاه مهر آباد برسد با شور و ه يمایاز ساعت هشت صبح که قرار بود هواپ شیبعد پ روز

 شتریمان ب نهیشد دل در س یترم کیساعت به هشت نزد يها که عقربه هیهر ثان میرا به فرودگاه رساند رخودمانیناپذ

 یساعت فرودگاه نگاه م کباربهیقهیهر چند دق دیشن و جمشیکرد تر گل و آو یم یتاب یافتاد مادرم ب یبه تپش م

 يمایکه هواپ دیچیفرودگاه در سالن پ يندهیگو يصدا یوقت. رفت  یساعت باال م يهمراه با عقربه ها جانیکردندو ه

بلند  یدلصن ياز رو اریاخت یب یهمگ ندینش یم نیبه زم گرید يقهیاز کاندا تا چند دق428به شماره پرواز  کنیپان امر

آرام و  یکس میرساند یداد خودمان را به باند فرودگاه م یکه اگر مقرارات اجازه م میآمده بود جانیو چنان به ه میشد
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 اقیاشت میشد دوخته بود یوصل م مایفرود هواپ يالن اتظار که به محوطه س ينگاهمان به در ورود یقرار نداشت و همگ

که وارد سالن  تیآن همه جمع انیمادر به من چشم دوخته بود تا از م افتییمبهادر هر لحظه در وجودمان شدت  دنید

 يدیترد چیه دیمشو ج شنیترگل و آو,مادرم دیرس انیسرانجام انتظار به پا.آن بهادر است  مییشدند به او بگو یم

بود که آنان  هیچنان شب منیبه دست گرفته بود همان بهادر است او به زمان جوان یکه باران یینداشتند جوان بلند باال

 نیاستقبال کنندگان با نگاهش دنبال من گشت و هم لیس انیبهادر در م. نداشتند که اشتباه نکرده اند یشک نیکوچکتر

نرده ها به آن  رینمانده بودم مادرم خودش را از ز يزیچ میدست تکان داد گریکدیيبرا کرد یکه نگاهمان با هم تالق

بهادر هجوم آوردند او شگفت زده شده بود مادرم صورتش را غرق در بوسه کرد و  يبه سو فاز هر طر ندازدیطرف ب

 شیبه گونه ها یدر پ یدند و پاورا از چنگال مادرم خارج کر شنیترگل و آو. آورد  یشکر خدا را به جا م زانیاشکر

از خود نداشت وافراد ناظر بر آن  ياریبهادر اخت.و مسعود و شوهر تر گل اورا در آغوش گرفتند دیجمش.زدند یبوسه م

.صحنه از ان همه ابراز احساسات به شگفت آمده بودند

((!پسرم يبه وطنت خوش آمد ))Lاورا در بغل گرفتم و گفتم دیآخر از همه نوبت به من رس.

 میو سالن فرودگاه را ترك کرد میتسمه نقاله برداشت يساك نبود که آنها را از رو کیچمدان و  کیاز  شیبادر ب اثاث

 یهم انو م گرید يشکل خودته که اگر هر جا يخسرو اون به قدر))Lگفت یکرد و م یخدا راشکر م وستهیمادرم پ

((.شناختمش یم دمید

سالن  یرونیماند در محوطه ب یآوردو ساکت م یهم کم م یکرد و گاه یا با لهجه ادا مر یفارس يواژه ها بهادر

خوشحال به  یلیبهادر خ. دانست عمه ها و عمو مادر بزرگ و شوهر عمه وفرزندانشان یرا که بهادر هنوز نم یانتظارکسان

 شیهمه قوم خو نیو ا ندیایالم بهمه به استقب نیکردم ا یگفت تصور نم یکرد و م یودست مرا رها نم دیرس ینظر م

تعجب کرد ستندیدهم اقوام تو هم ن کییحت نهایبه او گفتم ا یداشته باشم وقت

کنان تهران  يشاد گرید لیخودم کردم و با دو اتومب لیکه بهادر خسته بود اورا سوار اتومب نیندانستم و با ا زیرا جا تامل
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.میترك کرد رازیرا به مقصد ش

.کنارم نشسته بود یمن بودند و بهادر در صندل لیداخل اتومب دیو جمش مادرم

کرده  یبارط نیآن راه را چند شیو هشت نه سال پ ستیمعطوف شد ب مایلحظه ذهنم به س کیلذت داشت  یلیخ میبرا

ش آمد و بهادر رفته رفته به خود.میکرده بود چیاصفهان ما اورا سوئال پ کیتا نزد.بهادر ساکت و مات زده بود.میبود

و گاه به  یفارس یگاه دیپرس رانیکارم ووضع کار در ا از.خود است  شاوندانیخو انیو در م رانیکه در ا افتیدر

خودش  يبرا رانیشده بود ازبازار کار در ا لیفارغ لتحص انهیرا یطراح یزد اوکه در رشته مهندس یحرف م یسیانگل

میاصفهان خورد ياز رستورانها یکیگذاشتم ناهار را در  ارشیباره داشتم در اخت نیدر ا یهر اطالعات.شد  ایجو

بچه  یهمه حت يحرف بزند لهجه اش برا شانیخواست بهادر برا یدلشان م.داشتند  یاو نگاه بر نم ياز چهره  همراهان.

ون که بد یپدرت حرف منو گوش نکرد اما تو اگه حرفمو گوش کن))Lساده به بهادر گفت یلیمادرم خ.ها هم جالب بود

.روشن کنم شیکرد که منظور مادر را برا یاو به من نگاه م.بهادر مفهوم نداشت  يجمالت او برا.))یمون یدرنم

که از کنار بهادر تکان نخورد مادرم بو دهمان  یعوض کردندتنها کس دیرا با جمش شانیجا شنیراه تر گل و آو انیم در

بلند داشت  يو قد بایز يکرد چهره ا یدانشگاه آماده م يودش را برانام داشت و خ ایکه رو دیگونه که گفتم دختر جمش

آمد که از همان  یبودم بدم نم دهیرا چش یکه مزه عشق و عاشق هممن .ردیگرم بگ شیآمد که با پسر عمو یو بدش نم

رقم خورد که سرنوشت من  ییهمان جا یعنی.مانده به سعادت شر يلومتریچند ک.دل ببازند گریکدیبرخورد نخست به 

 یزود به منظورم پ یلیخ.زرنگ و باهوش بود يکه دختر شنیآو.عوض کند  ایرا با رو شیخواهش کردم جا شنیاز آو

<.نوبت من شد که حال پسر عموم رو بپرسم گهیخوب حاالد<مودبانه گفت  یلیخ ایبرد و آنچه گفته بودم انجام داد رو

 نجایا))Lدیکرد وپرس یخودش را معرف ایرو.دیتشکر کرد ونامش را پرس از او.نداشت  یتفائت هیبا بق ایبهادر رو يبرا

لذت  یلیشماها خ نیجواب شما رو بدم در حال حاضر در ب تونمیاالن نم:زد و گفت  يبهادر لبخند))کانادا؟ يبهتر است 

.هستم شیخو وقوم  یمهربون يبرم و خوشحالم که با آدم ها یم
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 ییاروپا يبا کشورها رانیدر ا لیکردم که تحص هیبهادر را توج.شد رانیآن کشور با اسهیکانادا و مقا لیاز تحص صحبت

 شیگفتم برا یشرح دادم آنچه م شیوورود به دانشگاه را برا يمسئله کنکور سراسر.تفاوت دارد یلیخ ییکایو امر

.داشت یتازگ

را به سمت باغ قوام  لمیاتومب رفرمانایاخت یب میدیهمان سعادت آباد رس یعنیغروب بود که به سعادت شهر  کینزد

حسن .ستادندیاز من همان جا ا تیمسعودو شوهر ترگل هم به تبع لیاتومب.در باغ توقف کردم  يگرداندم و روبه رو

معترض شدند که  يشناخت در باغ را باز کردعده ا امر یشد ووقت کیبه ما نزد لیسه اتومب دنیباغبان به محض د

که درکانادا بودم  یزمان.من بدون توجه به اعتراض آنان داخل باغ شدم یول ستین یمعطل يجارودویم یکیهواروبه تار

تا مابهادریپس از مرگ س

همان باغ قوام است که مادرت در آن مرا  نیبه او گفتم ا یوقت. آشنا شدنم با مادرش آگاه کرده بودم یاز چگونگ يحد

درست کند،اما  ییچا مانیحسن باغبان قصد داشت برا. جه بودجالب تو شیعاشق خودش کرد و به اروپا کشاند،برا

باغ قوام محروم  دنیاز د شیهم از مدت ها پ شنیو آو گلتر. بود دهیشد که مادرم را ند یاو سال ها م. فرصت نبود

 ادیخوب به مرا  یحسن باغبان که جوان. میو خاطرات گذشته را زنده کن مییایبه آن باغ ب گریروز د میقرار گذاشت. بودند

"پسرته؟ نیا":به بهادر اشاره کرد و گفت دیترد نیکنم و بدون کوچکتر یبهادر را معرف نکهیداشت،بدون ا

".ياست که تو شاهد آن بود یهمان عشق يثمره  نیبله،ا":گفتم

هوا . میترك کنآنجا را  میشدن هوا،مجبور بود کیتار لیبه دل رایز دیساعت طول نکش میاز ن شیما در باغ قوام ب توقف

را  تشیرضا يپدرت بهادر،با لبخند اریهم شهر و د نیبه بهادر گفتم ا. میدیرس رازیشده بود که به ش کیتار يتا اندازه ا

.رفتم یآمدم و هرگز به لندن نم یم رازیازدواج کردم،به ش مایکه با س مانکاش همان ز ينشان داد و من در دلم گفتم،ا

. معلوم بود بایتقر رازیاز اصفهان با بهروز،ساعت ورودمان به ش دیجمش یشده و تماس تلفن نییتع شیاز پ يبرنامه  طبق

 یقربان يرا که برا يبهروز گوسفند. منتظرمان بودند له،یجمله بهرام و همسرش،جم شان،ازیبهروز و چند نفر از خو
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همه . ختیاسپند در آتش ر لهیو جم دیسر برمادرم  يدم در خانه  ل،یبشدن بهادر از اتوم ادهیآماده کرده بود،به محض پ

دود اسپند  انیگوسفند،در م دنیها و سر بر هیهمسا يهلهله و شاد. مادرم جمع شده بودند يخانه  کیها نزد هیهمسا ي

مانده  ریمات و متح. تناشناخته پا گذاشته اس ییایبه دن ییاو که گو. داشت یبهادر تازگ يکه به هوا بلند شده بود،برا

آورد،انگشت به  یمرا به خاطر م یمن بود و جوان هیاندازه شب یکه او ب نیا د،ازید یام و بهرام را م یبهروز برادر ناتن. بود

.دیگز یدندان م

 یقطع نم يلحظه ا يهلهله و شاد. از بهادر و همراهان بود ییرایپذ يمادرم آماده  يبزرگ خانه  ییرایو اتاق پذ هال

 دهید هیکه همسر بهرام ته یشام. و به بهادر خوشامد گفت وستیخان هم به جمع ما پ... نصرا ییزن دا دینکش یطول. شد

چون بهادر عادت به .کرده بود رهیرنگارنگ،چشم بهادر را خ يغذاهاکه کف سالن پهن کردند و آن همه  يبود و سفره ا

بهادر . صرف کند زیم يرا رو شیشد غذاخواهد راحت با ینداشت،به او گفتم اگر م نیزم ينشستن در کنار سفره بر رو

 یان شب شب. استاحترام جمع را نگه دارد،وانمود کرد که در کنار سفره راحت تر  دیکه آن قدر باشعور بود که بفهمد با

گمان که جوان شده  نیبردم و به ا یو لذت م دمید یخودم را در قالب پسرم م. یقشنگ و فراموش نشدن اریبود بس

.پا بند نبودم يرو يام،لحظه ا

خواهد با  یم یتلفن را به دستم داد و گفت خانم یزد و گوش میو همهمه،بهروز صدا يآن همه سر و صدا و شاد انیم در

.است،تعجب کردم دیناه دمید یاست و وقت مارستانیزدم تلفن از ب یحدس م. تو حرف بزند

باشم  یکس نیخواستم اول یم":گفت یسالم و احوالپرساو پس از . ام را دو چندان کرد يشاد دیتلفن ناه يصدا دنیشن

".میگو یو به بهادر خوشامد م کیبه تو تبر یکه ورود بهادر رو تلفن

کرده بودم  زیتجو شیکه برا ییاز دارو. درد سرش چطور است  دمیبهادر را فراموش کردم و از او پرس يلحظه ا چند

که تو  يروز دوارمیمن هم از فرصت استفاده کردم و گفتم ام. تبود و گفت همچنان مشغول نوشتن خاطراتش اس یراض

.شود یکه همسرم م میبه بهادر بگو نانیاطم اتمام شده باشد و ب شیکنم نوشته ها یم یرا به بهادر معرف
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 یسپس خداحافظ".شوم؛در حال حاضر به بهادر فکر کنم یمزاحم نم ادیز":چند لحظه سکوت کرد،سپس گفت دیناه

.کرد

نداشتند  یشک چیکرده بودند و ه د،تعجبیبه من زنگ زده بود تا به بهادر خوشامد بگو دیکه ناه نیو ترگل از ا نشیآو

.داشتن به ازدواج با من است تیتلفن زدن او عالمت رضا

تواند خودش را با فرهنگ ما  میبهادر در غرب شکل گرفته بود؛ همان شب اول به من ثابت شد که  تیآن که شخص با

خواست از آن سر  یحوصله م د،بایفهم یگذاشت و هر چه را نم یکرد،سر به سر بچه ها م یم یاو شوخ. ق دهدوف

از او  هیاز بق شیب دیدختر جمش. کرد یم کرتش یدر پ یو پ فیم،تعریدرست کرد شیکه برا ییاز غذاها. درآورد

و  ییایجغراف راتییبا توجه به تغ. رش بپلکدجوان دور و ب يبود که دختر يعاد یلیبهادر خ يکرد و برا یم ییرایپذ

آمد تا  یشب گذشته بود،بدش نم مهیکرد و گر چه ساعت از ن ینم یساعت شب و روز،بهادر اصالً احساس خستگ رییتغ

و هر کس به خانه خودش رفت و  رگفتندیبه او شب بخ يگریپس از د یکیسرانجام حاضران . باشد شلوغصبح اطرافش 

.،مادرم،بهادر و ترگل و دخترشمن  میتنها ماند

و آدم هاش خوشت  رانیاز ا دوارمیام":گفتم میکه تنها شد یزمان. از اتاق ها آماده بود یکیخواب بهادر و من در  يجا

".یغرب نکن ادیوقت  چیو ه ادیب

ب از آداب و روسم مادرم هم در کانادا مرت. رو به خاطر دارم زهایچ یلیدر تهران بودم،خ یمن تا ده سالگ":گفت بهادر

از اون . کنم ینم یبیوجه احساس غر چیه دم،بهیغل و غش که امروز د یهمه احساسات ب نیبا ا. گفت یها برام م یرونیا

داره،کاره و اگر  تیکه برام اهم يزیچ. آد وفق بدم یم شیپ کهیطیزود خودم رو با شرا یلیگذشته،عادت کردم خ

 يتو. دم یم حیترج گهیهر کشور د ایرو به کانمادا و  رانیکنم،مسلماً ا دایاشه پام مربوط ب یلیکه به رشته تحص يکار

".کنن ینهمه مهربو نیدن،ایکه هنوز اونو ند یدور هم جمع بشن و به کس يکه عده ا ستیخبرها ن نیکانادا از ا

 يرو يهمه آدم ها نیقعاً با اها وا یرانیما ا. کردم یزندگ نیلندن با مردم اون سرزم يمن پنج سال تو. دونم یم":گفتم
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".میتفاوت دار یلیخ نیزم يکره 

اگر خوندن اون کتابها  دیشا. بودن  یرانیهاش ا سندهیکرد که نو یم هیبرام ته ییکانادا مادرم رمان ها يتو":گفت بهادر

".متونم حرف بزن یها روان تر م يزود نیحرف بزنم و شک ندارم که هم یتونستم فارس ینبود،مشکل تر م

پدرش در شهر لس آنجلس  شیاون پ. میمرتب با هم تماس داشت":او گفت. بهادر سراغ خواهرش سوزان را گرفتم از

".باشه یراض یو مجبوره از زندگ لهیمشغول تحص. میاز هم خبر داشت یهم تلفن یکنه و با نامه و گاه یم یزندگ

 مارستانیزدم و بعد به ب یاب سراغ بهادر آمدو من چرتتازه آن وقت بود که خو. میماند داریصبح ب کیشب تا نزد آن

.نکنند دارشینشود،ب داریرفتم و به مادرم سفارش کردم تا هر وقت که بهادر خودش از خواب ب

 یبعض. بکشانم رانیگفتند که سرانجام توانستم پسرم را به ا کیکه از موضوع مطلع بودند،به من تبر مارستانیب کارکنان

باور بودند که او  نیهم بر ا یتواند با جو حاکم بر جامعه سازگار شود و بعض یقد بودند بهادر هرگز نماز همکاران معت

را مثال  يدهد و افراد یم حیترج بهیغر يرا به کشور رانیبرخوردار است،حتماً ا شیندارد و از آسا يچون مشکل ماد

.اند یهم راض اریکنند و بس یم یزندگ انریبردند و اکنون در ا یبه سر م کایزدند که سال ها در آمر یم

کرده بود تا صبحانه  دارشیالبته مادرم ب. شده بود داریدو بعد از ظهر که به خانه برگشتم،بهادر تازه از خواب ب ساعت

او صبحانه  يمن ناهار و برا يم،برایخورد یآنچه با هم م.پخته بود يناهار قرمه سبز ایکه ترگل بر یبخورد،در صورت

.بود

من  یبه او گفتم خانه و زندگ یوقت. از صرف ناهار،بهادر قصد داشت وسابل داخل چمدان و ساکش را جا به جا کند بعد

مادرم  ینداشتم ول یمن حرف. میمن برو يبود هر چه زودتر به خانه  لیکنم،ما یم یاست و مستقل زندگ گرید يجا

 یکیخودم که در همان نزد يبهادر را به خانه  لیوسا شدقرار. میاو را تنها بگذار يزود نیداد به ا ینم تیرضا

. میمن شد يبه هر حال،عازم خانه . مییایمادرم ب يآمدند،به خانه  یبهادر م دنیبه د شانیو هر وقت که خو میبود،ببر

 يورارا شگفت زده کرده بود،او با ناب ل،بهادریوسا يهیو ساختمان مجلل مبلمان شده با کل یبه آن بزرگ يخانه 
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"؟یکن یم یخونه زندگ نیا يتو ییشما تنها":دیپرس

".کنه یم یحاال پدرت با تو زندگ نیخانه به من و تو تعلق داره و از هم نیو ا ستمیتنها ن گهیبه بعد د نیاز ا":گفتم

گوشه و کنار خانه نظر  يکنجکاو به همه  یگذاشت و با نگاه نیچمدان و ساکش را به زم. خوشحال شد یلیخ

بلند  يمن آن را با صدا یآن را خواند،ول. نوشته بود،توجهش را جلب کرد  میبرا دیکه ناه يشعر سهراب سپهر.داختان

خواندم و شیبرا

.ناهید را نیز شرح دادم و گفتم هنوز او را دوست دارم قضیه

تاق برد و من هم بر روي هر حال، بهادر یکی از اتاق هاي مشرف به حیاط را انتخاب کرد و وسایلش را داخل آن ا به

آویشن که از . صداي زنگ تلفن از خواب بیدارم کرد. آن قدر خسته بودم که به خوابی سنگین فرو رفتم. کاناپه خوابیدم

".داداش، مگه قصد مطب اومدن نداري، مریضا منتظرن": مطب زنگ زده بود، با تعجب گفت

ب کرده و عکس مادرش را که در قابی کوچک بود، در کنار بهادر اتاق خودش را مرت. آبی به صورتم زدم سراسیمه

بهادر که مرا . چند لحظه به عکس سیما تگاه کردم و به عالمت تأسف سر تکان دادم. آباژوري باالي تختش گذاشته بود

 ناراحت می شین، هرگز اونو از چمدون بیرون نمی ادرماگر می دونستم از دیدن عکس م": آن چنان منقلب دید، گفت

".آوردم

".اصالً ناراحت نشدم؛ فقط دلم براش می سوزه که چرا نباید اینجا باشد": گفتم

بیمارانی که . با هم راهی مطب شدیم. تمایل نشان داد که با من به مطب بیاید و من هم از پیشنهاد او خوشحال شدم بهادر

از همه معذرت خواستم، آن روزبه این . بود از قبل وقت گرفته بودند، عصبانی به نظر می رسیدند و آویشن هم نگران

سبب که بیشتر پزشکان به تعطیالت نوروزي رفته و مطب هایشان را تعطیل کرده بودند، تعداد مراجعان به مطب من 

از پرداخت ویزیت گرفته تا معاینه و برخورد من با بیماران و جدي بودن آویشن در کارش، براي بهادر . بیشتر بود

.می گفت در کانادا، پزشکان این همه بیمار را در مدتی این قدر کوتاه معاینه نمی کنند او. جالب بود
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تا هشت شب بیمار داشتم و تا با آویشن حساب و کتاب کردیم، ساعت به هشت و نیم رسید و زمانی که به خانه  خالصه،

او شام را از . همان جمشید بودیمشام م. آن شب هم بچه ها دور هم جمع شدند. ي مادرم رسیدیم ساعت نه شب بود

هنوز سفره . از هر غذاي دیگر برایش دلچسب تر است بیدهبهادر ادعا کرد که کباب برگ و کو. بیروت تهیه کرده بود

بهادر مایل . از هر دري صحبت به میان آمد. را جمع نکرده بودیم که بهرام و جمیله و دو دخترش هم به جمع ما پیوستند

.ر مشغول کار شود و بهرام وعده داد که به زودي برایش فکري خواهد کردبود هر چه زودت

روز بعد بهادر خواب بود که من به بیمارستان رفتم، برایش یادداشت گذاشتم و . شب به خانه ي خودمان رفتیم آخر

وقتی که . ارش کردمنوشتم که ساعت دو بعدازظهر به خانه بر می گردم، وقتی به خانه برگشتم، او هنوز خواب بود، بید

راضی ام، ": گفتم. را وادار کرد بپرسد مگر از زندگی راضی نیستم وعازم خانه ي مادرم بودیم، آهی که از ته دل کشیدم ا

ولی خونه اي که توي اون زن نباشه و بوي . مصیبت هایی رو پشت سر گذاشتم که االن خودم رو توي بهشت می دونم

گفتم این است  وسپس خاطراتم را که براي چاپ آماده کرده بودم، به او دادم  ".تی ندارهمادر نده، بی روحه و چندان لذ

.سرگذشت من

خواندن آن . آن که از خاطراتم تا اندازه اي مطلع بود، براي خواندن نوشته هایم خودش را بی قرار نشان می داد با

آن که از دیر کردنمان ناراحت شده بود، به بهادر رو کرد  مادرم با. مطالب را به بعد موکول کرد و به خانه ي مادرم رفتیم

".نمی گیره و از این همه بالتکلیفی نجات پیدا نمی کنه نخونه ي باباتو دیدي؟ افسوس که ز": و گفت

".دیگه از بابا گذشته، باید به فکر من باشی مادربزرگ": به شوخی، گفت بهادر،

تو زن بخواه، بقیه ش . می گیرم که از خوشگلی تو همه ي دنیا لنگه نداشته باشهیه زن برات ": او را بوسید و گفت مادرم

".با من

االن که چیزي . نه مادربزرگ شوخی کردم، حاال باید کار کنم، پول در بیارم و خونه و زندگی تهیه کنم": گفت بهادر

".ندارم
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اي در قبال او ندارند، به آنچه می گفت واقعاً ایمان بنابر فرهنگ غربی ها، به این گمان که پدر و خویشان وظیفه  بهادر،

داشت و هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید که ما برایش خانه و وسایل زندگی تهیه کنیم و حتی مخارج جشن عروسی 

.اش را هم بر عهده بگیریم

در را هم با خودم به آن روز بها. دوازدهم فروردین مطب را تعطیل کردم و فقط سري به بیمارستان زدم بعدازظهر

همکاران که کم و بیش از ماجراي من مطلع بودند، وقتی بهادر را دیدند، با خوشرویی از او استقبال . بیمارستان بردم

.داشتندکردند و شباهت او را به من، از عجایب روزگار می پن

واقعا آلبرت «:دیکه پرس ییود تا جاشد بهادر را به فکر وا داشته ب یچهارصد صفحه م کیمن که نزد يپر ماجرا داستان

«با مادرم رابطه نا مشروع داشت؟

هم  لیدل نیبود و بس،به هم یشگیدر دادگاه ثابت شد که اون فقط عاشق هنرپ.کردم که دارد ینه،من گمان م«:گفتم

«.بار آلبرت رو مالقات کرده بود نیچند

«؟يداد یشد اونو طالق م یاگه آلبرت کشته نم«:گفت بهادر

ام به اون  يدادم شب قبل از حادثه از خونه همون دوست هند حیهمون طور که در خاطراتم توض.نه نه،هرگز« :گفتم

قوه ادراك اونو  يگریمتاسفانه عشق مشهور دن و باز.میبرگرد رانیو به ا ادیب نییپا طونیزنگ زدم و گفتم از خر ش

«.رفتیمنو نپذ شنهادیکرده بود و پ لیزا

به فکر فرو  یلیخ دمیگرداندم،د یم رازینشسته بود و او را در اطراف ش لیکنار دستم در اتومب یر در صندلکه بهاد یزمان

شده تموم  یبوده و هر چ یهر چ.یرو که به سر من و مادرت اومده فراموش کن یبهتره گذشته و هر چ«:گفتم.رفته است

«.س دهیفا یکردن هم ب فکرنداره،به گذشته ها  يمن هم سود یمونیشده و پش

«.برگشتم رانیکه به ا نیخوشحالم و خوشحال تر از ا یلیمثل شما دارم خ يکه پدر نیبه هر حال از ا«:گفت بهادر

 اریو صحرا خانه شان را ترك نکرده بودند بس عتیرفتن به طب يکه برا ییشمار خانواده ها دیشا نیفرورد زدهیس روز
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باغ اقوام در  یراه يسوار پیزود با چندخودرو و ج یلیشده بود صبح خ نییتا شیکه از پ ياندك بود ما هم طبق برنامه ا

 شنیمادرم و ترگل و آو.جالب بود یلیخ بهادرینوشته بودم برا خاطراتمباغ اقوام با توجه به آنچه در .میسعادت شهر شد

که سرنوشتم رقم  یگاهیمان جاآنان به کمک حسن باغبان که از قبل منتظرمان بود در ه.درسشان را روان بودند هیو بق

زن ها در .انداختند اهباغ بساط تاب ر گریکه با خودشان آورده بودند،در سمت د یبچه ها با طناب.خورد بساط پهن کردند

 یتخته نرد مشغول شدند و هر کدام ادعا م يو بهروز هم به باز دیتدارك پختن غذا و مسعود،شوهر ترگل،و جمش

.بهتر است هیاز بق شانیکردند که باز

باغ بود که من و مادرت دل به هم  نیهم يتو«:به او گفتم نیب نیو در ا میو بهادر هم به قدم زدن در باغ پرداخت من

سر  دیکه جمش میزد یحرف م یاز عشق و دلدادگ مایبا س یکه دزدک ییباغ بردم،همان جا يمن اورا به انتها».میباخت

مونم،اما افسوس که فرهنگ غرب  یکه قسم خوردم بهش وفادار م ودب نجایدر ا«:به او گفتم.میدیترس یو ما حساب دیرس

سال به زندونم انداخت و باعث  ستیدوستش داشتم از من گرفت،ب شتریهمه آرزوهام رو برباد داد زنم رو که از جونم ب

«.شد که شاهد بزرگ شدن پسرم نباشم

ققصه  هیاز بق شیبهادر ب يال به انتظار نشسته است،براو هشت س ستیغل و غش او که ب یو عشق ب دیناه داستان

.و در صورت امکان با او گفت و گو کند ندیبب کیرا از نزد دیناه خواستیدلش م یلیاو خ.جالب توجه بود میپرماجرا

 يروز.هکن یم ریس يا گهیعالم د ياون تو.با همه زن ها و دختر ها تفاوت داره اشیدن.هیبیو غر بیآأم عج دیناه«:گفتم

 یم کیو اون صحنه رو از نزد يکاش بود يا.کنم فیتوص تونمیرو که پس از اون همه سال با اون روبه رو شدم،نم

«.که اون هم مشغول نوشتن خاطراتشه نیا دم،مثلید نوبار او نیچند.شناسهیاون با تمام معنا عشق رو م.يدید

«.شهیامنتظار،حاضر به ازدواج با شما نمهمه سال  نیکه چرا پس از ا نهیتعجب من از ا«:گفت بهادر

برام  هیهنوز قض.بمونه یخواد تا آخر عمر عاشق باق یبه قول خودش م.کنه یاون اصالبه وصال فکر نم.دونم  ینم«:گفتم

«.ستیروشن ن
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شرح  شیکشاند برا مارستانیمادرش مرا به ب يماریبه خاطر ب دیرا که چگونه ناه شنیآو یشب عروس يماجرا سپس

«نم؟یاونو بب تونمیم يچطور«:بهادر گفت.دمدا

«.شینیبیروزها م نیست،همیمشکل ن«:گفتم

سه پسر و دختر و دامادش هم .میمن و بهادر قطع شود و ما به استقبال او برو يبهرام باعث شد که گفتگو لیاتومب ورود

 دهیرنگارنگ پوش يکه با فرش ها گاهیبا هم به جا.میخوشحال شد یلیوست،خیکه او هم به جمع ما پ نیاز ا.با او بودند

.مینشست هیبه جمع زنان رفت و ما هم در کنار بق لهیجم.میشده بود رفت

که زن ها از  یوقت.بهادر بازگو کردم يگوشه و کنار آن باغ با صفا خاطره ها داشتم و تا آنجا که ممکن بود،همه را برا از

 يبهرام را که مجهز به پخش صوت قو لیاتومب.شروع شد يادکار پخت و پز اسوده و فارغ شدند،بگو و بخند و ش

 یمن درآوردگ يشاد را برر آهنگ ها یمحل يآهنگ ها باغل.آوردند و ضبط را روشن کردند گاهیجا کیبود،نزد

 از نگاه و.توجه بهادر را جلب کرده بودند یو رقص محل یکوبینوجوانان و جوانان با پا.دادند یم حیترج يخوانندگان فرار

نجا بهتر یا دندیپرس یاز او م زین نیاطراف یبرد و هرازگاه یبردم که از آن وضع لذت م یرفتار و حالت چهره بهادر پ

کانادا؟ ایاست 

گرفته تا کباب و انواع ته  انیمرغ بر د،ازیرس یبه هشت نه متر م دیکه طولش شا یصرف ناهار در سفره بزرگ هنگام

پس .ندیاز او بب یگوشه چشم دیتا شا دیرس یبه بهادر م هیاز بق شیب دیدختر جمش.شد دهیچ يرازیش يو شاالد ها نیچ

 یم يو مسعود همچنان تخته نرد باز دیجمش.میزد یاهو،چرتیاز ه ،دورياز صرف ناهار من و بهادر و بهرام در گوشه ا

خواب،به جمع آن ها ما هم،پس از .گرم بود وهیو م لیکردند و زن ها دور هم جمع شده و سرشان به خوردن آج

 یگفتند به نظر م یشوخ شن،بهیو ترگل و آو دیجمش.بهادر مغز بادام و پسته و فندق جدا کرده بود يمادرم برا.میوستیپ

«.شه دل آزار ینو که اومد به بازار کهنه م«:گفت ایرو.نخواهد داشت یتوجه مانیبه بعد مادر به ما و بچه ها نیرسد از ا

«.از فرنگ نکنه يادیاون قدر به بهادر توجه داشت که  دیاما با نیهست زیمن عز شیپ شما يهمه «:گفت مادرم
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بهرام معتقد بود،با توجه به .بهادر شد يرا در دست داشت،صحبت از کار برا ياقتصاد يروز با بهرام،که نبض کار ها آن

 يدفتر نیچن رازیکند،چون در ش ریدا انهیرا لهیبه وس یفن يارائه دهنده طرح ها یبهادر،اگر او دفتر خصوص التیتحص

که بهادر کارش را در همان  میدیرس هینت نیسر انجام به ا گوگفت و  یپس از کم.است یحتم تشیوجود ندارد،موفق

.شرکت بهرام شروع کند

سمت و باغ اقوام را به  میجا داد لیعقب اتومب يرا در صندوق ها لیحدود ساعت پنج بعد از ظهربود که کم کم وسا در

 انیرنگارنگ در گندمزار ها و در م يدخترکان دم بخت همچون پروانه ها.میاطراف ترك کرد يدشت ودمن و صحراها

 يپسر ها.روند یبه خانه بخت م گریباورشان شود سال د تاها مشغول سبزه گرهزدن بودند  باریبلند کنار جو يعلف ها

.کنند ییشتند خودنمادا یسع لیاتومب ایجوان هم به هر نحو ممکن با موتور 

و  لیرا ا انواع اتومب شیجا یافتادم اسب و تفنگ و کاله ناصرخان شیسال پ یخودم در حدود س یروزگار جوان ادیبه

تفاوت داشت پوشش زنان بود که با دوران ما  یلیآنچه با گذشته خ.عوض کرده بود یرنگارنگ غرب يموتور و لباس ها

.نبود یکردن اسیق

اندازه به  نیدارد تا ا ادیبه  یگفت،از وقت یبهادر م.میترك کرد رازید که دشت و صحرا را به مقصد شغروب بو کینزد

.میکرد خوشحال بود یم تیکه بهادر ابراز رضا نیماهم از ا.او خوش نگذشته است

و در  دیه طول نکشاز دوما شیکرد،ب ریدا يا انهیرا یکه بهادر در شرکت او دفتر طراح یبهرام تا وقت شنهادیزمان پ از

مدت  نیا یدر ط.و کار بهادر رونق گرفت وستیپ قتیکرده بود به حق ینیب شیماه آنچه بهرام پ کیکمتر از  یمدت

نشان  لیبهادر تما دنید ياو هم برا.ندیتو را بب خواهدیم لشد یلیزنگ زدم و گفتم بهادر خ دیسه،چهار بار به ناه

 میرفت یکرد،اگرچه فقط هنگام استراحت به آن خانه م یم یدر در خانه من زندگبها.میمناسب بود یمنتظر فرصت یداد،ول

درصدد  شاوندانیکمکم من فراموش شده بودم و همه خو.میبود شنیآو ایترگل و  ایوقت ها در خانه مادرم  شتریو ب

کردند  یبه او گوشزد مآمد  یم شیپ یاز دخترانشان توجه بهادر را جلب کند و هر زمان فرصت یمیکنند که  يبودندکار
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من ازدواج  دیتا پدرم زن نگ«:گفت یم یرا انتخاب کند و او هم به شوخ یکیآن همه دختر  انینشده است از م ریکه تا د

«.کنم ینم

دوبار هم یکیچند بار من و .ندیرا بب دیگونه که گفتم بهادر اصرار داشت ناه همان

واقعا آلبرت «:دیکه پرس ییشد بهادر را به فکر وا داشته بود تا جا یچهارصد صفحه م کیمن که نزد يپر ماجرا داستان

«با مادرم رابطه نا مشروع داشت؟

هم  لیدل نیبود و بس،به هم یشگیدر دادگاه ثابت شد که اون فقط عاشق هنرپ.کردم که دارد ینه،من گمان م«:گفتم

«.بار آلبرت رو مالقات کرده بود نیچند

«؟يداد یشد اونو طالق م یشته نماگه آلبرت ک«:گفت بهادر

ام به اون  يدادم شب قبل از حادثه از خونه همون دوست هند حیهمون طور که در خاطراتم توض.نه نه،هرگز« :گفتم

قوه ادراك اونو  يگریمتاسفانه عشق مشهور دن و باز.میبرگرد رانیو به ا ادیب نییپا طونیزنگ زدم و گفتم از خر ش

«.رفتیمنو نپذ هادشنیکرده بود و پ لیزا

به فکر فرو  یلیخ دمیگرداندم،د یم رازینشسته بود و او را در اطراف ش لیکنار دستم در اتومب یکه بهادر در صندل یزمان

شده تموم  یبوده و هر چ یهر چ.یرو که به سر من و مادرت اومده فراموش کن یبهتره گذشته و هر چ«:گفتم.رفته است

«.س دهیفا یکردن هم ب فکرنداره،به گذشته ها يمن هم سود یمونیشده و پش

«.برگشتم رانیکه به ا نیخوشحالم و خوشحال تر از ا یلیمثل شما دارم خ يکه پدر نیبه هر حال از ا«:گفت بهادر

 اریو صحرا خانه شان را ترك نکرده بودند بس عتیرفتن به طب يکه برا ییشمار خانواده ها دیشا نیفرورد زدهیس روز

باغ اقوام در  یراه يسوار پیزود با چندخودرو و ج یلیشده بود صبح خ نییتا شیکه از پ يد ما هم طبق برنامه ااندك بو

 شنیمادرم و ترگل و آو.جالب بود یلیخ بهادرینوشته بودم برا خاطراتمباغ اقوام با توجه به آنچه در .میسعادت شهر شد

که سرنوشتم رقم  یگاهیبان که از قبل منتظرمان بود در همان جاآنان به کمک حسن باغ.درسشان را روان بودند هیو بق
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زن ها در .انداختند اهباغ بساط تاب ر گریکه با خودشان آورده بودند،در سمت د یبچه ها با طناب.خورد بساط پهن کردند

 یادعا متخته نرد مشغول شدند و هر کدام  يو بهروز هم به باز دیتدارك پختن غذا و مسعود،شوهر ترگل،و جمش

.بهتر است هیاز بق شانیکردند که باز

باغ بود که من و مادرت دل به هم  نیهم يتو«:به او گفتم نیب نیو در ا میو بهادر هم به قدم زدن در باغ پرداخت من

سر  دیکه جمش میزد یحرف م یاز عشق و دلدادگ مایبا س یکه دزدک ییباغ بردم،همان جا يمن اورا به انتها».میباخت

مونم،اما افسوس که فرهنگ غرب  یکه قسم خوردم بهش وفادار م ودب نجایدر ا«:به او گفتم.میدیترس یو ما حساب دیرس

سال به زندونم انداخت و باعث  ستیدوستش داشتم از من گرفت،ب شتریهمه آرزوهام رو برباد داد زنم رو که از جونم ب

«.شد که شاهد بزرگ شدن پسرم نباشم

ققصه  هیاز بق شیبهادر ب يو هشت سال به انتظار نشسته است،برا ستیغل و غش او که ب یق بو عش دیناه داستان

.و در صورت امکان با او گفت و گو کند ندیبب کیرا از نزد دیناه خواستیدلش م یلیاو خ.جالب توجه بود میپرماجرا

 يروز.کنه یم ریس يا گهیعالم د ياون تو.با همه زن ها و دختر ها تفاوت داره اشیدن.هیبیو غر بیآأم عج دیناه«:گفتم

 یم کیو اون صحنه رو از نزد يکاش بود يا.کنم فیتوص تونمیرو که پس از اون همه سال با اون روبه رو شدم،نم

«.که اون هم مشغول نوشتن خاطراتشه نیا دم،مثلید نوبار او نیچند.شناسهیاون با تمام معنا عشق رو م.يدید

«.شهیهمه سال امنتظار،حاضر به ازدواج با شما نم نیکه چرا پس از ا نهیا تعجب من از«:گفت بهادر

برام  هیهنوز قض.بمونه یخواد تا آخر عمر عاشق باق یبه قول خودش م.کنه یاون اصالبه وصال فکر نم.دونم  ینم«:گفتم

«.ستیروشن ن

شرح  شیکشاند برا مارستانیبه بمادرش مرا  يماریبه خاطر ب دیرا که چگونه ناه شنیآو یشب عروس يماجرا سپس

«نم؟یاونو بب تونمیم يچطور«:بهادر گفت.دادم

«.شینیبیروزها م نیست،همیمشکل ن«:گفتم
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سه پسر و دختر و دامادش هم .میمن و بهادر قطع شود و ما به استقبال او برو يبهرام باعث شد که گفتگو لیاتومب ورود

 دهیرنگارنگ پوش يکه با فرش ها گاهیبا هم به جا.میخوشحال شد یلیست،خویکه او هم به جمع ما پ نیاز ا.با او بودند

.مینشست هیبه جمع زنان رفت و ما هم در کنار بق لهیجم.میشده بود رفت

که زن ها از  یوقت.بهادر بازگو کردم يگوشه و کنار آن باغ با صفا خاطره ها داشتم و تا آنجا که ممکن بود،همه را برا از

 يبهرام را که مجهز به پخش صوت قو لیاتومب.شروع شد يسوده و فارغ شدند،بگو و بخند و شادکار پخت و پز ا

 یمن درآوردگ يشاد را برر آهنگ ها یمحل يآهنگ ها باغل.آوردند و ضبط را روشن کردند گاهیجا کیبود،نزد

از نگاه و .ادر را جلب کرده بودندتوجه به یو رقص محل یکوبینوجوانان و جوانان با پا.دادند یم حیترج يخوانندگان فرار

نجا بهتر یا دندیپرس یاز او م زین نیاطراف یبرد و هرازگاه یبردم که از آن وضع لذت م یرفتار و حالت چهره بهادر پ

کانادا؟ ایاست 

 گرفته تا کباب و انواع ته انیمرغ بر د،ازیرس یبه هشت نه متر م دیکه طولش شا یصرف ناهار در سفره بزرگ هنگام

پس .ندیاز او بب یگوشه چشم دیتا شا دیرس یبه بهادر م هیاز بق شیب دیدختر جمش.شد دهیچ يرازیش يو شاالد ها نیچ

 یم يو مسعود همچنان تخته نرد باز دیجمش.میزد یاهو،چرتیاز ه ،دورياز صرف ناهار من و بهادر و بهرام در گوشه ا

ما هم،پس از خواب،به جمع آن ها .گرم بود وهیو م لیجکردند و زن ها دور هم جمع شده و سرشان به خوردن آ

 یگفتند به نظر م یشوخ شن،بهیو ترگل و آو دیجمش.بهادر مغز بادام و پسته و فندق جدا کرده بود يمادرم برا.میوستیپ

«.دل آزار شه ینو که اومد به بازار کهنه م«:گفت ایرو.نخواهد داشت یتوجه مانیبه بعد مادر به ما و بچه ها نیرسد از ا

«.از فرنگ نکنه يادیاون قدر به بهادر توجه داشت که  دیاما با نیهست زیمن عز شیشما پ يهمه «:گفت مادرم

بهرام معتقد بود،با توجه به .بهادر شد يرا در دست داشت،صحبت از کار برا ياقتصاد يروز با بهرام،که نبض کار ها آن

 يدفتر نیچن رازیکند،چون در ش ریدا انهیرا لهیبه وس یفن ينده طرح هاارائه ده یبهادر،اگر او دفتر خصوص التیتحص

که بهادر کارش را در همان  میدیرس هینت نیسر انجام به ا گوگفت و  یپس از کم.است یحتم تشیوجود ندارد،موفق
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.شرکت بهرام شروع کند

و باغ اقوام را به سمت  میجا داد لیبعقب اتوم يرا در صندوق ها لیحدود ساعت پنج بعد از ظهربود که کم کم وسا در

 انیرنگارنگ در گندمزار ها و در م يدخترکان دم بخت همچون پروانه ها.میاطراف ترك کرد يدشت ودمن و صحراها

 يپسر ها.روند یبه خانه بخت م گریباورشان شود سال د تاها مشغول سبزه گرهزدن بودند  باریبلند کنار جو يعلف ها

.کنند ییداشتند خودنما یسع لیاتومب ایممکن با موتور جوان هم به هر نحو 

و  لیرا ا انواع اتومب شیجا یافتادم اسب و تفنگ و کاله ناصرخان شیسال پ یخودم در حدود س یروزگار جوان ادیبه

 تفاوت داشت پوشش زنان بود که با دوران ما یلیآنچه با گذشته خ.عوض کرده بود یرنگارنگ غرب يموتور و لباس ها

.نبود یکردن اسیق

اندازه به  نیدارد تا ا ادیبه  یگفت،از وقت یبهادر م.میترك کرد رازیغروب بود که دشت و صحرا را به مقصد ش کینزد

.میکرد خوشحال بود یم تیکه بهادر ابراز رضا نیماهم از ا.او خوش نگذشته است

و در  دیاز دوماه طول نکش شیکرد،ب ریدا يا انهیرا یکه بهادر در شرکت او دفتر طراح یبهرام تا وقت شنهادیزمان پ از

مدت  نیا یدر ط.و کار بهادر رونق گرفت وستیپ قتیکرده بود به حق ینیب شیماه آنچه بهرام پ کیکمتر از  یمدت

نشان  لیبهادر تما دنید ياو هم برا.ندیتو را بب خواهدیم لشد یلیزنگ زدم و گفتم بهادر خ دیسه،چهار بار به ناه

 میرفت یکرد،اگرچه فقط هنگام استراحت به آن خانه م یم یبهادر در خانه من زندگ.میمناسب بود یمنتظر فرصت یولداد،

درصدد  شاوندانیکمکم من فراموش شده بودم و همه خو.میبود شنیآو ایترگل و  ایوقت ها در خانه مادرم  شتریو ب

کردند  یآمد به او گوشزد م یم شیپ یکند و هر زمان فرصتاز دخترانشان توجه بهادر را جلب  یمیکنند که  يبودندکار

من ازدواج  دیتا پدرم زن نگ«:گفت یم یرا انتخاب کند و او هم به شوخ یکیآن همه دختر  انینشده است از م ریکه تا د

«.کنم ینم

دوبار هم یکیچند بار من و .ندیرا بب دیگونه که گفتم بهادر اصرار داشت ناه همان
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.میپاش یآورد و در آخر هم گفت چرا به زخم دلش نمک م یاو هربار بهانه م م،امایتماس گرفت دیهبا نا شنیآو

او به مرور .گرفت یبه آداب و رسوم حاکم بر خانواده و جامعه اطرافش خو م شتریگذشت بهادر ب یکه م يروز هر

او با سوزان ،خواهرش،در تماس .وردآ یکرد،راحت تر بر زبان م ینخست مشکل ادا م يرا که روزها یکلمات و جمالت

 رانیبه ا شهیهم يرا هم به هوس انداخته بود که برا ونوشته بود که ا شیما برا يو محبت ها رانیبود و آن قدر از ا

خانواده حاضره اونو به عنوان خواهر من و دختر خودشون  ایبرگرده،آ رانیاگر سوزان با ا«:به من گفت ياو روز.دیایب

«رن؟یبپذ

جوان که در غرب  يدختر تیو قبول مسئول هیا گهینه،چون پدر اون کس د«:درنگ کنم،گفتم يآنکه لحظه ا نبدو

«.ستین یکنه،کار آسون یم ریو تفس ریتعب يا گهیرو طور د يشده و آزاد تیترب

با  يت چند روزاس لیاگر ما سدیبنو شیآورم،گفتم برا رونیب یاو را از دلتنگ نکهیا يزود قانع شد و برا یلیخ بهادر

.هم مهمان ما باشند یو مدت ندیایب رانیپدرش به ا

 یده ماه از آمدن بهادر از کانادا م باًیو تقر رازیسال و هفت ماه از آمدن من به ش کیدر حدود  1371سال  بهمن

 یرچه سعگفت مشغول نوشتن است و ه یو او همچنان م دمیپرس یرا م دیحال ناه یتلفن یمدت فقط گاه نیدر ا.گذشت

.کرد یرا به پس از نوشتن خاطراتش موکول م تشاش بروم،موافق يدهد که رسماً به خواستگار تیکردم رضا یم

 لیتعط يروزها شتریو ب میگشت یو شب به خانه بر م میرفت یهردو به سر کارمان م.بود شیهر روز تکرار روز پ کارمان

دوبار به باغ قوام و  یکیمدت بهادر را  نیا یدر ط.جالب بود اریبهادر بس يکه برا میداشت يدوره ا یرا هم مهمان

.قصرالدشت برده بودم

ما را  ییکه با خوشرو میو همسرش شهرآشوب برخورد یاز آن روزها به فرهاد خان،پسر محمدخان ضرغام یکی

 فهیرگ طاکه بعدها به صورت کتاب درآمد اشاره کردم،محمد خان، بز میهمان گونه که در نوسته ها.رفتیپذ

به هرحال آن روز فرهادخان ما !.مفصل دارد،کشته شده بود یکه خودش داستان ییماجرا یانقالب و در پ لیاوا ،دريباصر
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آمد،او مصمم شده بود به  انیبه م دیصحبت ناه یوقت.واقع بود، برد یبه نام بالغ ياش که در منطقه ا یرا به ملک خصوص

.کند یاضرا به ازدواج با من ر دیهر نحو ناه

خورد که چرا  یکشت رفته بود،افسوس م ریفرهادخان که به همت خودش آباد شده و به ز يبایمزرعه ز دنیبا د بهادر

خوش گذشت و فرهادخان با اصرار فروان از ما دعوت کرد  یلیآن روز به ما خ.نکرده است لیتحص يدر رشته کشاورز

دعوت شده  زین شانیو خانواده ها نیشد و اغلب خوانیهفته بعد برپا م ارمحمد،کهیدر جشن تولد پسرش،

 قیدادند تا از آن طر یم یگوناگون مهمان يبنام آن منطقه به بهانه ها يو آدم ها نیاغلب خوان.میبودند،شرکت کن

.برپا نشود یآنان جشن يفهینبود که در طا یشان حفظ شود و ماه یهمبستگ

آنان را  شترهایها که از پ یلیخ.و مسعود هم در آنجا بودند شنیم،آویرفت که من و بهادر به خانه مجلل فرهادخان یشب

 ينبود که دخترها و پسرها یحاکم بود و مجلس شیسال پ یست،سیهوز آداب و رسوم ب.شناختم دعوت شده بودند یم

داشت به یشدند و فرهادخان سع یم ییرایپذ گرید متسمت و مردها در س کیزن ها در .بند وبار باشند یجوان ب

وجود بهادر در آن جمع نمود .آورد یبه جا م يشهرآشوب رسم مهمان نواز زیمردها خوش بگذرد و در قسمت زنانه ن

 یداده است،ابراز خوشحال حیرا ترج رانیدر ا یزندگ نکهیگفتند و از ا یحاضران به او خوشامد م شتریداشت و ب يشتریب

.کردند یم

که  موریشده بود،با پسرش ت دیکه در جنگ شه د،همانیو مادرش و زن برادر ناه دینگذشته بود که ناه يا قهیچند دق

را گم کردم و در هنگام  میدست و پا اریاخت یب.آمدند یبود به مهمان موریکه همسر ت یخوش قد و باال و زن جوان یجوان

خبر نداشته  دیمن و ناه ياز ماجرادر آن جمع بود که  یکمتر کس.احترام بلند شدم يادا ياز همه من برا شیورود آنان،پ

از آنکه بهادر را  شیو پ دیحالم را پرس شتریهرچه ب ییبا خوشرو دیناه.باشند و اغلب نگاهشان به رفتار ما دونفر بود

شه که  یمتوجه م اولداشته باشه،در همون نگاه  ادیتو رو به  یجوان یهرگس.ستین یبه معرف اجیاحت«:کنم،گفت یمعرف

«.ستبهادر پسرشما
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هرگز تصور «:کرد و گفت یاو ابراز خوشحال دنیبهادر هم از د.معطوف بود نیساکت شدند و توجه شان به من و ناه همه

«.دیباش یو جوان ییبایز نیکردم شما به ا ینم

و مادر و زن  دیناه.ختیدر ان جمع،آن هم از زبان پسر من،تعجب حاضران را برانگ دیمثل ناه ياز دختر فیتعر

.داشت یما نشست و نگاه از من و بهادر بر نم یکیهم در همان نزد موریو ت وستندیبه جمع زنان پ برادرش

که عرف و  يزن ها و دخترها اجازه نداشتند از حد یول.دندیرس یبه نظر م یدور هم بودند،راض نکهیاقوام از ا شتریب

خان  یبا ورود حسنعل.درخور بزرگان بود و نیخالصه بگوبم؛مجلس سنگ.کرده بود،تجاوز کنند نییتع شانیشرع برا

شناختند،به  یم فهیخاص برخوردار بود و همه او را بزرگ طا یاز احترام یکه پس از برادرش،محمدخان ضرغام یضرغام

.در صدر مجلس جا باز کردند شیاحترامش به پاخاستند و برا

 یرفتم،با حالت یم دنشیبه د دیش در آن مجلس بااز مالقات شیانتظار داشت پ ییپس از آنکه نگاهش به من افتاد،گو او

«!هیباصر فهیکرد و قبول داره از طا یدکتر خودشو آفتاب يچه عجب آقا«:گله مند رو به من کرد و گفت

 بمیباعث شده که کمتر سعادت نص يکار يگرفتار.دونم ینم گانهیام ب فهیوقت خودم رو با طا چیمن ه«:احترام گفتم با

 يعالمت تاسف سر تکان داد و برا ،بایخان،پس از اظهار خوشوقت یحسنعل.کردم یهادر را به او معرفسپس پسرم ب».بشه

گفت آنچه فرهادخان به  یبه من م یحس.فرهادخان با او خلوت کرد ،ییرایپس از پذ.طلب کرد يامرزیپدرم خداب

حاضران،از زن و مردو دختر و پسر  او همه.شد لیتبد نیقیکه حدسم به  دینکش یطول.من است د،دربارهیگو یم شیعمو

و  ضیعر نیبه ا شیهمه قوم و خو نیا یعنی«:گفت یمحل شیرا به آرامش دعوت کرد و با همان لهجه و گو

 دایپ یکیهمه زن و دختر  نیا نیب یعنی«:بعد رو به من کرد و گفت» پدر و پسر رو زن بده؟ نیا ارهند ،عرضهیلیطو

«نشده که به درد تو بخوره؟

 یگوش م شیشگفت زده،نگاهش را به او دوخته بود و با دقت به حرف ها یبهادر با حات.گفتن نداشتم يبرا یحرف

فرهادخان موضوع  ایاطالع نبود و اگر هم فراموش کرده بود،گو یب دیمن و ناه ياز ماجرا هیخان هم،مثل بق یحستعل.داد
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 یاو توجه يکه به تذکرها طانیخود،به چند پسربچه ش يمانده چا یباق دنیاو پس از نوش.کرده بود ياآوریرو به او 

«!نیگم حرف نزن ینم ه؟مگهیتوله سگا ماله ک نیا«:زد و گفت بینشان ندادند،نه

او سپس به حالت دستور به .دیخواهد بگو یخان چه م یدانست که حسنعل ینم یحبس شده بود و کس نهیها در س نفس

«.سایوا نجایا ایئختر کاظم خان،تو هم ب«:کرد و گفت دیاهبعد رو به ن.ستمیمن گفت که در کنارش با

اش گذاشته بود  یشانیپ يو دستش که رو دیناه يدهیدرهم کش ياز ابروها.آمد ینفسم داشت بند م جانیشدت ه از

 یحستعل.خان قرار گرفت یحسنعل گریبه هرحال؛هرطور بود او هم سمت د.متوجه شدم سردرد به سراغش آمده است

خوام بدونم  یم.خوام دوتاشونو برا هم عقد کنم یم.نیدوتا خبر دار نیا هیهمه تون از قض«:حضار رو کرد و گفتخان به 

«نه؟ ایيخوا یپسر بهادر،دختر کاظم خانُ م«:شانه من زد و گفت يسپس دستش را بر رو».جرئت داره نه بگه یکس

«.کشم یمنت او را م دهیبه د«:درنگ،گفتم يلحظه ا بدون

«دختر؟ یتو چ«:کرد و گفت دیخان رو به ناه یحسنعل

پر از اشک  دم،چشمانشیو هشت سال در خانه بهرام د ستیهمان روز که او را ، پس از ب د،مثلیاز ته دل کش یآه دیناه

 »:بلند گفت يصدا ه،بایخنده و گر انیشد و درم

دل که غم عشق دگر بار چه کرد يا يدید

چه کرد وفادار اریبشد دلبر و با  چون

ختیانگ يار آن نرگس جادو که چه باز آه

چه کرد اریآه از آن مت که با مردم هش و

اریيمهر یز ب افتیمن رنگ شفق  اشک

کار چه کرد نیکه در ا نیشفقت ب یب طالع

جدا . دیهست فهیشما بزرگ طا ":خان گفت یپاك کرد و به حسنعل شیرا با کف دست و گوشه روسر شیاشک ها سپس
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بمونه و اونو  یعشقم همچنان باق دیبگذار یول.دارم اوامر شما رو اطاعت کنم فهیو وظ دونمیشما رو مثل پدرم م نیاز ا

".معامله نکم

 یخسرو انتقام م ازیدار  ای, يبا ما لج کرد ای.مهیخوب حال همیلیخ.یگیم یچ فهممینکن نم الیخ ":خان گفت یحسنعل

".يریگ

.نه به فکر انتقام هستم, کردم  نه لج, نه خان  ":گفت دیناه

جز سر جور و ستم نداشت اریکه  يدید

غم نداشت چیعهد و از غم ما ه بشکست

ار چه دل چون کبوترم رشیرب مگ ای

حرم نداشت دیو کشت و عزت ص افگند

اریمن جفا ز بخت بد آمد و گرنه  بر

".که رسم لطف و طرق گرم نداشت حاشا

 دیبگذار, شناسند  یم وانهید يمنو به عنوان دختر ":گفت, سکوت  ينم هم پس از لحظه اخا دیناه. ساکت بودند همه

".رمیبم وانهید

خوانده بود و  زیغم انگ یبا حالت دیشده بودند که ناه يمسحور کلمات و جمالت و اشعار, متاثر یبا حالت, حاضران  شتریب

اگه , ثیهمه شعر و حد نیخوب با ا ":خان گفت یسنعلح.کردند یگفت ع به هم نگاه م یآنچه او م ریعاجز از تفس

"؟یشیاون بوده زنش م ریخسرو قبول کنه که تقص

به من و بهادر انداخت و سرش را به عالمت تاسف تکان داد و با اجازه  ينگا, نقش بست  دیپرمعنا بر لبان ناه يلبخند

.برگشت شیخان سر جا

 ینگاه یرچشمیز, که در جمع زنان بود دیبه ناه. مانده بودند ریمات و متححاضران  شتریبلکه ب, خان  یتنها حسنعل نه
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 دیسر ناه يرو خیپر از  يا سهیرا صدا کردم و به او گفتم ک شنیآو >سرش گذاشته بود يدستانش را رو. انداختم

"داره که تو دوست داره؟ادعا ن دیمگه ناه ":آهسته به من گفت  ادربه. آنچه را گفته بودم انجام داد زین شنیآو. بگذارد

".اون واقعا به من عالقه منده, ستیادعا ن ":گفتم

"که با تو ازدواج کنه؟ رهیپذا یپس چرا نم ":متعجب گفت یبا حالت بهادر

".که منو هم دوونه کنه نهیهدفش ا دیشا دونمینم ":گفتم

 یعوت شده بودند با گذشته چندان تفاوتکه د یاغلب کسان شیلهجه و گو یکه رفتار و کردار و برخورد و حت نیا با

 یغرب يکردند که از آهنگ ها یاز غرب بود و آنان وانمود م يدیتقل, يتا اندازه ا, جوانان شیلباس و آرا, نداشت 

دارد با دختران دم بخت و و جوانان هم سن و سال خودش  لیکامال مشخص بود که بهادر تما. دیآ یخوششان م شتریب

گرم گرفته است  ياز مجلس با عده ا يمتوجه شدم در گوشه ا یرفته از من فاصله گرفت و وقتچون رفته , باشد

.خوشحال شدم

 يداشت و در گوشه ا یداشت بر م لیهر کس هر چه م. مختلف يپر شدند از انواع غذاها زهایصرف شام م هنگام

, بود دیتوجه ام به ناه یگاه. دندیلول یهم مو جوان در  ریزن و مرد و دختر و پسر و پ. شدیم دنیمشغول خوردن و آشام

زود با آنان اخت شده  یلیخ, به قول معروف , کردند و او  یم ییرایپذ شیبهادر را هم سن و سالها. به بهادر یو زمان

 نیقیسرگرم گفت و گو بود و  انیاو هم با دوستان و آشنا. داده بود نیرا تسک دیسر درد ناه يتا حدود خیسهیک.بود

آشنا  نفرفراهم کرده بود که بهادر با چند  یخوب تیموقع, جشن تولد پسر فرهاد خان. زنند یشتم درباره من حرف مدا

 دیفرصت مناسب خودم را به ناه کیدر , یهنگام خداحافظ. شب ادادمه داشت مهیاز ن یو سرور تا پاس يشاد. شود

کنم و در صورت لزوم از سرش  نهین بزند تا او را خوب معابه مطب م يامکان دارد سر شیرساندم و به او گفتم اگر برا

کرد که  یم دیهم مرتب به او تاک شنیآو.دردش معلوم شود رعلت س دیتا شا دیاسکن به عمل آ یتیس شیآزما

 ایو مادرش را در آن وقت شب به مرودشت  دیناه خواستیدلم م یلیخ. نکند يو سهل انگار ردیبگ يسردردش را جد
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 رتا دم در بدرقه اشان کردم و د, به هر حال.داشت لیاتومب, پسر برادرش موریت یول, منزل داشتند برسانمهر کجا که 

شما  يو در مطب من به رو میهست شیبه هر حال قوم و خو, حرفها گذشته  نیاز ا ":گفتم دیلحظه به مادر ناه نیآخر

".نییایه مطب من بمداوا هر چه زودتر ب يبرا دیخودتون و ناه کنمیخواهش م. بازه

اندازه خوشش  یو وقار او ب دیبهادر از ناه. میبه خانه خودشان رفتند و من و بهادر هم به خانه برگشت شنیو آو مسعود

.داد که به او آن قدر عالقه داشته باشم یآمده بود و به من حق م

باهم تماس داشتند  یکرده بود که گاه دایپ یدوستان یبهادر در همان مهمان. گذشتند یو هفته ها پشت سر هم م روزها

 بیترت یخان قوام یمحمد قل 72نوروز سال  يدر روزها. گذراند یم دشیرا با دوستان جد لیتعط يروزها شتریاو ب

او  دنیزمان همه به د کیدر , را دور هم جمع کند و در واقع انیناهمه اقوام و آ قیرا داده بودتا از آن طر یبزرگ یمهمان

.میمن و بهادر هم دعوت شده بود. بروند

نظر بهادر را جلب  "شهدخت"به نام  يدختر, دعوت شده بودند رازیکه اغلب بزرگان و ثروتمندان ش یآن مهمان در

کل  ریمد, یقهرمان يآقا, پدرش.بود بایز اریحال بس نیو در ع ییاروپا ياز کشورها یکیلکردهیشهدخت تحص. کرد

داد که بهادر و شهدخت به هم  یبیبهادر ترت دوستاناز  یکیهمان شب خواهر خواهر . داستان فارس بو ییاداره دارا

 تیداشت که هر دو از هم خوششان آمده است و با توجه به موقع نیاز ا تیبرخورد بهادر و شهدخت حکا.شوند یمعرف

از  یمیدر رشته ش شهدخت. دیآ شیپ یمشک کردمینم ینیب شیشدن موضوع پ يدر صورت جد, بهادر و من یاجتماع

.دانست یرو هم خوب م یسیزبان انگل, شده بود و عالوه بر زبان فرانسه لیدر فرانسه فارغ التحص يدانشکده ا

بردند رسما از  یهم پ ههیبه روح يشناختند و تا اندازه ا شتریرا ب گریکدیشد پس از آنکه بهادر و شهدخت  قرار

طول  میماه و ن کیدر حدود , میرفت يکه به خواستگار یبا شهدخت تا زمانبهادر  ییاز آشنا. میکن يشهدخت خواستگار

 هیرا مالقات کرده بودند و تاحد امکان به روح گریکدیراز پنج شش با شیمدت بهادر و شهدخت ب نیا یدر ط. دیکش

آمد که  یواهر امر بر ماز ظ, کنند یسالها به هم زندگ دیشناخت با يآگرچه من معتقد بودم افراد برا. برده بودند یهم پ
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.میرفت يبه خواستگار یتینارضا نیما بدون کوچکتر. شهدخت و خانواده اش به دل من و خانواده ام نشستند

 يخواستگار میرا برا مایافتادم که مادرم و بهمن خان به خانه سرهنگ افشار در تهران آمدند و س یشب ادیشب هم به  آن

, یبه عبارت ایشعله عشق و . تا آسمان بود نیبا ارتباط بهادر و شهدخت زم مایس تفاوت آن شب و رابطه من و. کردند

شده و طبق  نییتع شیازپ يکه بهادر و شهدخت با برنامه ا یصورت در, سوزاند یرا م مایمن و س يسرتاپا, تبادل هوس

.بودند قصد ازدواج داشتند رفتهیکه خودشان و خانواده اشان پذ یضوابط

در صورت توافق بهادر و , شتریو قرار شد پس از چند بار رفت و آمد و شناخت ب میاده با هم آشنا شدشب دو خانو آن

.شهدخت رسما با هم نامزد شوند

مکرر شهدخت با بهادر معلوم بود که او  يو از تماس ها دمید یدر بهادر م يشتریشور و شوق ب, گذشت یزمان م هرچه

از هفت ماه  شیب, که بهادر و شهدخت رسما نامزد شدند  يتا روز ییاز روز آشنابه هرحال .بهادر را دوست دارد زین

 يمساله ا, گرفته شده بود دیکه از سر ناه ینوار و عکس.مدندو مادرش دوبار به مطب من آ دیمدت ناه نیدر ا. نگذشت

 یبعد از عروس... انشاا ":انعطاف نشان داد و گفت يتا حدود دارید نیدر آخر دیناه.داد ینگران کننده را نشان نم

در , دیاهخوش ن يانعطاف و رو".رمیگ یم میدرباره ازدواج تصم, نمونده انشیبه پا يزیبهادر و نوشتن خاطراتم که چ

.رفتیپذ دیبهادر شرکت کند و او هم بدون ترد یاز او خواهش کردم در جشن عقد و عروس. نبود ریتاث یام ب هیروح

میگرفت مینخست تصم, با خانواده شهدخت یو عروساز عقد  شیپ يگفت و گو در

از  شتریب, که اگر استقالل داشته باشند  میدیرس جهینت نیبعدا به ا یول, کنند یبهادر و شهدخت در خانه من زندگ که

جدا از من  که بهادر دمید نیصالح را در ا, کرده بود دواریمرا به ازدواج ام دیناه نکهیبا توجه به ا, برند و یلذت م یزندگ

کمک کرد و از  یو مادرم هم کم دمیخر شیحول و حوش خانه خودم برا مانبزرگ در ه بایتقر يخانه ا.کند یزندگ

.نماندم بینص یب, را متقبل شد  يکه کم و کسر دیابراز محبت جمش

در آن خانه , دکننده بو رهیدختران دم بخت خ دهیو به عق ریشهدخت که از نظر زنان چشمگ هیزیکه جه دینکش یطول
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شهدخت را به خانه  هیزیکه جه یوقت. شد نییدو سه روز بعد تع یعنی, اواخر آبان ماه  یعقد و عروس خیتار.شد دهیچ

چنان به فکر . آورد, آباد واقع بود وسفیاش را به خانه ما که در  یاثاث زندگ مایافتادم که س يروز ادیبه , بهادر آوردند

و من مجبور شدم آنچه را که ذهنم را مشغول کرده بود  دندیبه خصوص بهادر علت را پرس, مانیفرو رفته بودم که اطراف

فکرها  الشیدر خ, ردیگبود مورد توجه بهادر قرار  لیبود که ما دیتنها دختر جمش, همه اقوام انیدر م.اورمیبر زبان ب

گوناگون از جمله درس  يبه بهانه ها, زنان است یاو همان گونه که رسم بعض. دیرس یبه نظر م یناراض, کرده بود

.دارد یاو چه علت یکه ناراحت دانستندیهمه م یول, دور نگه داشت اهایخود را از همه آن مراسم و برو ب, خواندن

. دادند بیترت یو بزرگ صوف بایرا در تاالر ز یبرپا شد و جشن عروس یقهرمان يمراسم عقد در خانه آقا, هرحال  به

تاالر مجبور شد از  ریآن قدر مرد و زن و دختر و پسر دعوت داشتند مه مد. از دستمان خارج شده بود همانانیشماره م

.دیاین يکم و کسر يزیچ انایکه اح ردیهمکارانش کمک بگ

او با مادرش و هالکو و همسرش مورد استقبال من و , خوشحاالم کرد  هیاز بق شیب دنشیدعوت شدگان آن که د انیم در

 یو ارغوان نیساده و لباس پرچ شیآرا. بود دهیخود کش يبر سر و رو یدست دیناه. رگل و مادرم قرار گرفتندو ت شنیآو

بهادر گذشت را مو  یاگر بخواهم آنچه را که در شب عروس. ستاز آن داشت که با گذشته تفاوت کرده ا تیرنگش حکا

عروس و داماد را تا دم در خانه اشان  یبود که وقت نیارخداد مهم در آن شب . سخن به درازا بکشد دیشا, سمیبه مو بنو

سر بسته  يهمراه با نامه ا, را که در حدود صد برگ داشت يخودش را به من رساند و دفترچه ا دیناه, میکرد عتیمشا

, دفترچه به دست. از آن با او گفت و گو کنم شیفرصت نبود ب ".پسرت یعروس يهم کادو نیا ":به من داد و گفت 

.شد دیانبوه زن و مرد ناپد انیماندم و او در آن وقت شب در م, ریات و متحم

بودند تشکر  رفتهیکه دعوتم را پذ یاز کسان, دست در دست هم دادند, به قول معروف, از آنکه عروس و داماد را پس

ق بودم که هر چه زودتر صبرانه مشتا یب. پسرم و شهدخت به خانه شان رفتند يبرا یخوشبخت يآنان هم با آرزو. کردم

آنان . مرا کامال حس کردند یکالفگ هیو بق دیو ترگل و جمش شنیومادرم و آ. را بخوانم  دیخاطرات ناه, خلوت یدر مکان
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را به خانه مادرم  شیمادرم و ترگل و بچه ها.شود یمربوط م دیزدند آنچه مرا سردرگم کرده است به ناه یحدس م

.منداشت یتوجه چیه, و آن بود نیجشن و آدم ها گله کردن از ا یکه درباره چگونگآنان  يبه گفت و گو. رساندم

سر چهارراه ها  یتاب بودم که وقت یچنان ب دیخواندن خاطرات ناه يبرا. درنگ به خانه خودم رفتم يلحظه ا بدون

.انداختم یم یبه دفترچه نگاه, شدم پشت چراغ قرمز توقف کنم یمجبور م

بهادر و شهدخت و . به اتاقم رفتم و با عجله در پاکت نامه را باز کردم , لباس منزل دنیانه ام و پوشمحض ورود به خ به

:در نامه نوشته بود. فراموش کرده بودم, رفتند یاز سر و کول هم باال م شیرا که تا چند ساعت پ یمردم زین

سالم

توام منزل بود يباد آن که سر کو ادی

ت منزل بوداز خاك در یرا روشن دهید

چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك راست

زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود بر

ساده  یلیاندازه ناراحت شدم و خ یب, یرا پشت سر گذاشت بتیکه آن همه مص نیجدا از ا, خاطرات تو را خواندم یوقت

آن است در قالب  ینیریاز ش شیباش به مراتب  یام را که تلخ یدگیمن هم قصه شور. کباب شد تیدلم برا میبگو

بر آن  يریتاث دیشا اینبودنم و  وانهیباشد بر د یدفاع دیشا, نوشتم تا در کنار خاطرات تو بگذارم  نیریتلخ و ش یداستان

.يباشد و بر من بخند

 سمینو یم يزرو انینامه را در پا نیا, ينوشته بود, يارسال کرد مایکه پس از مرگ پدرت به س يخاطراتت در نامه ا در

.تر از غروب است زیو آهنگش تپش قلب محزونم غم انگ زیوحشتناك غم انگ يکه غروبش به گونه ا

من و تو رو  یکه زندگ يباور نیاگر بر ا ست؟یصف حال من ن.و يآنچه نوشته بود ایآ سم؟یو چه بنو میمن چه بگو حال

.ندارم یحرف یهر چه تو بخواه, ستیبه غروب ن
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 ياگر تو در کشور. کن سهیآن را بر آنچه بر تو رفته است مقا, پس از خواندن آنچه بر من گذشت, میوگ یم انیپا در

, من در شهر خودم و در خانه خودم, يدلتنگ کننده زندان بود يواریدر چهارد يکه مرتکب شد یجرم یو در پ بیغر

.محبوس شدم یجرم چیبدون ه

دیناه قربانت

.م و سپس به سراغ آنچه به عنوان خاطرات نوشته بود رفتمرا چند بار خواند دیناه نامه

:شروع کرده بود نیخاطرات خود را چن دیناه

درد به صد هزار درمان ندهم نیدارم کا يدرد ادگاریدوست به  از

 فهیدر طا, کاظم خان, پدرم. که خودم را شناختم یاز وقت ایینوجوان اییتز دوران کودک. دانم از کجا شروع کنم ینم

, آمد یم انیبه م سهیمقا يو اگر پا فهیبود از همان طا يمادر هم خان زاده ا. خمسه سر شناس بود لیا یو حت يباصر

 يبرتر نیهم ا گرانیدانست و د یخودش را از پدرم سرتر م, داشتنسبت  یبا محمد خان ضرغام نکهیا لیمادرم به دل

اقوامش رفت و آمد  شتریب یبود با پدر و مادر و حت یچند سال یت ولداش يادیپدرم دوستان ز.رو قبول داشتند یخانوادگ

کدروت ها برطرف شد , و بهادرخان پدر خسرو یاز جمله محمد خان ضرغام, و آن  نیاما سر انجام با وساطت ا. کردینم

 دهیرا ناد ریگآنچه مادرم را واداشت گذشته و عدم اطاعت جهان.فراوان نزد مادرم آمد يایبا هدا, ریو همسر جهانگ

, از آن به بعد. به پدرم دارد ياریگفتند شباهت بس یمردم م شتریبود که ب ریآمده جهانگ ایپسر تازه به دن, ردیبگ

در  نکهیپس از ا گرمیبرادر د موریت. آمدند یبه خانه ما م, افتاد یم رازیشکه گذرشان به  یو همسرش گاه ریجهانگ

, به استخدام دولت در آمد نکهیاو عالوه بر ا.شته اش بدون استفاده بماند آمد ر فشیح, مهندس شد يرشته کشاورز

من در .کرد ادهاز کشت گرفته تا داشت و برداشت استف, يهرچه بهتر شدن محصوالت کشاورز يپدرم از وجودش برا

.فتبود و هم سودابه خواهرم به خانه شوهر ر موریت یشب هم جشن عروس کیحدود هشت نه سالم بود که در 

 یاو زن.پا به عرصه وجود گذاشته بود یو اغلب فرهنگ لکردهیتحص يبود و در خانواده ا اتیادب ریدب, موریهمسر ت, میمر
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خودش را در خانواده و اقوام ما  یاول زندگ ياز همان ماهها, بود استیبا س يحال خانه دار نیمهربان و با محبت و در ع

 یرا به داشتن زندگ موریتوانست ت استیاو با س. زدند یاو حرف م ییبایاز ز یو وقار و حت یجا کرد و همه جا از خوب

متوسط در همان  يخانه ا, دوست داشت هیاز بق شتریب یرا کم موریپدرم از آنجا که ت, نیبنابرا. کند قیمستقل تشو

.دیخر شیبرا یکینزد

بود مقتصد که پس از مرگ پدرش اداره  ياده اشوهرش تاجرز. شوهر کرد, ریدو سال بعد از ازدواج جهانگ یکینهیتهم

« که از آ نهیمادرم از شوهر تهم. داشت يراحت و بدون دردسر یاو زندگ. تجارت خانه به عهده او گذاشته شده بود

آمد و با آنها کمتر  یخوشش نم, دانستند یخودشان را برتر از خانواده ما م نکهیا لیبه دل, بودند لیاص يها يرازیش

مراسم و جشن ها که به یو تنها در بعض, میداشتمعاشرت 

داشت و بر خالف خانواده  يشوهر سودابه هم فروشگاه لوازم کشاورز. میشد یشد، با آنها روبه رو م یبرگزار م یمناسبت

 و عکس آن هم صادق بود و آنها هم در هر میها دعوت نکن یافتاد که آنها را در مهمان ی، کمتراتفاق م نهیشوهر تهم

.کردند یما را دعوت م یفرصت

و  میبا آنان رفت و آمد داشت هیاز بق شیب مور،یو رفتار بهتر ت میخواهران و برادرانم ، به خاطر اخالق خوب مر انیم در

وقت ها هم  شتریفرستادند و ب یم غامیپ شانیمادرم، برا یآمدند، پدرم و حت یدو شب به خانهء ما نم یکیياگر هفته ا

.با ما صرف کنند دیو حتماً شام را با میامشب فالن غذا را درست کرد البردم ، مث یم غامین بودم که پبر م غامیپ

شد که از اول تا آخر هفته در خانهء آنان  یم یشب را به صبح برسانم و گاه میو مر موریاجازه داشتم فقط در خانهء ت من

. کرد که از درس غافل نشوم  یم قمیدوست داشت و تشو یلیرا خاو م. مهربانانه بود یلیبا من خ میرفتار مر. ماندم یم

شدند که  يگذشته بود و آن دو صاحب پسر میو مر موریاز ازدواج ت الکه بودم در حدود دو س ییکالس چهارم ابتدا

نه به او خا يماندم ، چون هم درکارها یم مینزد مر شتریآمد، ب ایاز ان روز که هالکو به دن. نامش را هالکو گذاشتند

 موریت یم و حتی، مر اتیاضیکردم و هم هالکو را دوست داشتم و از ان گذشته در درس و مشق به خصوص، ر یکمک م
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.بود نیبروم، هم موریپدرم راغب بود که به خانهء ت یکه مادرم و حت یلیاز دال یکی. کردند یبه من کمک م

و قوم  فیو طا لیگذاشتم ، طبق آداب و رسوم حاکم بر ا یر مکه دبستان را پشت س یزمان یعنی،  یده دوازده سالگ از

کرد و به  یبه من نگاه م داریدو سال بزرگ تر داشت، به چشم خر یکیایهمسن و سال من  يکه پسر يما، هر مادر

تند من دانس یداشت، چون م یجنبه ء شوخ شتریحرفها ب نیا لبتها. ندهد يگریرا به د دیشد که قول ناه یم ادآوریمادرم 

.ادامه دهم لیدارم به تحص میتصم

تر و خوشگل تر و خوش  بیاز همه شان خوش ترک انیو دوستان و آشنا شاوندانیخو انیبابت که من در م نیاز ا مادرم

مثالً ، . دور و دراز و خارج از تصور داشت يآرزوها میو ، به قول معروف ، برا دیبال یقد و قامت تر بودم به خودش م

اوقات  شتریب. کند يپسرش خواستگار يمرا برا یضرغام خانمحمد ایشوم و  يرازیمن عروس قوام ش واستخیدلش م

 دهیجمله را از مادرم شن نیشدند، بارها ا یمختلف ، دور هم جمع م يبه مناسبت ها ک،یدور و نزد انیکه اقوام و آشنا

نبود،  یو سودابه راض نهیاز شوهر تهم د،ین طور که بااو، آ ".رود میسرمان کاله ن گرید یکینیسر ا ":گفت یبودم که م

.پنداشتند یم یینداشتند و ما را روستا ییآشنا ادینبودند و با آداب و رسوم ما ز ریچون خانوادهء آنان از عشا

د و اصل و نسب دار بودن يها يرازیش ایریو مالکان عشا نیاز خوان شتریکه با ما رفت و آمد داشتند، ب ییها خانواده

 يدادن و انتخاب همسر برا یمهمان ایرفتن و  یوقتشان را صرف مهمان شترینداشتند، ب يلحاظ کم و کسر چیچون از ه

بود که  نیا میکه ما با آنها رفت و آمد داشت یهمهء هم و غم کسان. کردند یدخترشان م يبرا هیزیجه هیته ایپسرشان و 

 شتریمه ، بلکه در ب فهینه تنها در طا. شان باشد ستهینتخاب کنند که شاا يداماد ایباشد و  باتریز هیعروسشان از بق

پدر و مادر  رندهیگ میتصم. دادند مین دهیداشتند به دخترها اجازهء انتخاب شوهر و اظهار عق يریعشا شهءیکه ر فیطوا

به  یبگذارند، ممانعت گریکدیدل در گرو عشق  يالبته ،آن طور هم نبود که اگر پسر و دختر. بود فهیبزرگ طا یو گاه

گرفتند و سد راه  یم ياز دو خانواده عشق پسر و دخترشان را سرسر یکیافتاد که  یاتفاق م یو اگر گاه دیعمل آ

.تنها راه حل مشکل بود ییو انتقامجو يزیجنگ و خونر یشدند، گاه یازدواج او م
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شده  یبودم که پسر فالن خان که عاشق دختر فالن هدیشب ادامه داشت، بارها شن مهیاز ن یها که تا پاس ینیشب نش در

.و به عقد خودش در آورده بود دهیبود، چون خانواده دختر موافق نبودند، پسر دخترشان را دزد

 یپدرم بهادرخان را مثل برادرش م. میبود یکیگونه که گفتم ، ما با خانواده بهادرخان، به قول معروف خانه  همان

کرد و  یها، با همسربهادرخان مشورت م يریگ میو مادر، در تمام کارها و تصم میزد یعمو صدا م دانست و همه ما او را

دو پسر و دو دختر داشت و چون از زن اولش که بر اثر  ادرخانبه. دانست یتر م کیاو را از خواهرش به خودش نزد

از من  یدرخان، خسرو، فقط دو سه سالفرزند بها نیجان خود را از دست داده بود فرزند نداشت ، بزرگتر يحادثه ا

.بزرگتر بود

تازه به مدرسه  یهست وقت ادمیداد و  یخاص نشان م یاو نسبت به من تعصب. میبود يبا هم همباز یو خسرو از بچگ من

 یثر بآن روز بر ا. میرفته بود رازینوروز را به باغ قوام ش زدهیاز هفت سال نداشتم ، هر دو خانواده س شیرفته بودم و ب

 میرا که همباز گرانیاو د. به شاخهء درخت صورتم زخم شده بود دیشد دبرخور لیاز تاب پرتاب شدم و به دل یاطیاحت

بار  کیمثالً . گذاشت یسر به سرم م یلیخ یدر عالم نوجوان. فتمیکرد که چرا باعث شدند من از تاب ب یبودند، دعوا م

بودم  دهیآن روز چنان ترس.بودم آمد و مرا ترساند دهیکه من خواب ی، به اتاقبود دهیچیپ دیسف يکه خودش را در پارچه ا

بچه بودم ، دلم  یلیکه خ نیبا ا. مفصل نوش جان کند یکار او باعث شد که از پدرش کتک نیکه زبانم بند آمده بود و ا

.خواست او را به خاطر من کتک بزنند ینم

که به  یزمان. نداشت يجنبه جد یکرد، اما مسئله در نوجوان یصدا م ، مرا عروس خودش یخسرو ، از همان بچگ مادر

 يداشتم که هرکدام از خانواده ها يمتعدد يخواستگارها رستان،یاول و دوم دب يسال ها یعنیرفتم ،  رستانیدب

.ودتر از همه آنها مادر خسرو ب يجد یول. ردندک ینم میرها یبنام بودند و دم ریاز عشا ایو  رازیسرشناس ش

 یکردند و حت یگفت و گو با آنان منع م یبا پسرها و حت يشدم، مرا از باز یروز ، هر ماه و هرسال که بزرگ تر م هر

. میاوریرا در ب گریکدیيصدا ایکنم و  ي، مثل گذشته باز میبا او رفت و آمد داشت هیاز بق شیاجازه نداشتم با خسرو که ب
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که  یمهمان کیرا پشت سر گذاشتم در  رستانیسال دوم دب یو وقت دیخر یمهیده می، برا یمادر خسرو، به هر مناسبت

که  یو به کسان ختیدست همه ر يرا رو ی،آب پاک نانیدور هم جمع بودند، مادر خسرو ، با اطم شاوندانیهمه خو باًیتقر

به من نگاه چپ  ردندا حق یبلند هشدار داد که من عروس او هستم و کس يپسرشان در نظر داشتند با صدا يمرا برا

به خودش  یاز آن روز کس. که دارد ییباشد از ادعا يرا به گوشم انداخت تا نشانه ا يو همان شب گوشواره ا. ندازدیب

.دست ملک تاج خانم، مادر خسرو بلند شود يجرئت نداد رو

که  نیپدرم هم به خاطر ا.دانست یمهیتر از بق اقتیتر و با ل ستهیآن همه خواستگار، خسرو را شا انیهم ، از م مادرم

.مادر خسرو استقبال هم کرد شنهادینداشت، بلکه از پ یکه حرف نیاش با بهادرخان مستحکم تر شود نه ا یدوست

نداشتم عروس  یشک چیشد و ه یخسرو نشان شدن، روز و شب نام او در گوشم زمزمه م يکه من برا یزمان از

هرروز که  یشد، ول یم ادتریها، فاصلهء من و خسرو ز يو به قول امروز یهء جسماز همان زمان فاصل. بهادرخان هستم

بزرگ تر بود و هالکو کم  یلیاز من خ میکه مر نیهمان گونه که گفتم ، با ا. کردم یم دایبه او عالقه پ شتریگذشت ب یم

کنم، نگاه  یرا درك م لیه همه مساک یگذاشت، رفتارش با من بچگانه نبود و به چشم کس یپا م یکم به آستانه پنج سالگ

 یهم م میمر. نداشتم، شوهرم را انتخاب کنم لیگرفتم ، اگر استعداد تحص پلمیکه د نیاو معتقد بود پس از ا. کرد یم

.گذاشت یسر به سرم م یدر قالب شوخ یدانست من به خسرو دل بسته ام و گاه

خبر  مانیاعالم کرده بود که من عروسش هستم، برا شیکه مادر خسرو در جمع قوم و خو نیدو ماه پس از ا یکی

آن روز متوچه شدم که خسرو را چقدر دوست دارم .شکسته است شیافتاده و ساق پا نیآوردند که خسرو از اسب به زم

.برا گرفت اقیو شور و اشت یبرده اند، همه وجودم را نگران مارستانیاو را به ب دمیکه شن نی، چون هم

رفتند، هبر  مارستانیپدر و مادرم به ب یوقت. حالش شوم يایو جو نمیبب کیرچه زودتر او را از نزدخواست ه یم دلم

البته اگر  م،یخسرو رفت ادتیبه ع میو مر موریشب همان روز من و پدر و مادرم و ت. خسرو را به خانه آورده اند دهیرس

که نشان کرده هستند، خودشان را جلو همسر  یترانرسم نبود دخ وننشستم، چ یدر خانه م دینبود، من با میوساطت مر
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.کنند یشان آفتاب ندهیآ

، از  میمر. افتییخسرو در وجودم شدت م دنیو شوق د جانیه م،یشد یتر م کیلحظه که به خانهء بهادرخان نزد هر

موضوع را سال ها  نیالبته ا. است گرانید يبرده بود که احسام نسبت به خسرو سوا یام، پ يعاد ریحالت دگرگون و غ

.بعد به من گفت

 يدید ":مادر خسرو به من و مادرم گفت . ، به محض ورود ما، مادر خسرو و بهادرخان به استقبالمان آمدند خالصه

 یو از خودش دور نکنه ، مگه به خرجش م ینمک بزاره و چش قربون بشیگم تو ج یبهش م یپسرمو چش زدند، هرچ

".ره

بار بود که با  نیاول يبرا. زانو گچ گرفته بودند کیرا تا نزد شیساق پا. میکرد رفت یاحت مکه خسرو استر یاتاق به

خسرو، به احترام پدر و . کردم دایتفاوت داشت، پ یلیاوقاتم خ هیکه با بق زیشورانگ یشد و حالت ادیاو تپش قلبم ز دنید

از حالت او معلوم بود که . باشد شیدادند مواظب پا شدند و به او تذکر انعم یهمگ یشود، ول زیخ میخواست ن یمادرم ، م

 يخواست جانم را فدا کنم تا بلکه از درد پا یدر آن زمان دلم م میاگر بگو. استخوان ساقش درد دارد یمحل شکستگ

از  شیب. فاش کند ابود راز درونم ر کیرنگ رخسار و حالت دگرگونم نزد. باورش مشکل باشد دیخسرو کاسته شود، شا

مادر خسرو . میاز اتاق خارج شد می، با اشاره مادرم، همراه با مر نمویاجازه نداشتم در کنار بستر خسرو بنش قهیدق چند

اسب سرش به سنگ  يکرد که هنگام پرت شدن از رو یحال خدا را شکر م نیدر ع ینگران حالش بود، ول یلیخ

زود به حالت درون منقلب  یلیبود ، خ ركیحال ز نیمهربان در ع يکه دختر میهمان گونه که گفتم، مر. نخورده است

.کنم یوقت فراموش نم چیخواند، ه میرا که آن شب برا يشعر. برد یمن پ

را شیبهانه دوا درد خو نیکردم به ا شتنیبه پرستش بت رنجور خو رفتم

هرچه داشتند در سفره  م،یتدر واقع ، ما تعارف نداش. میشام در خانهء آنان ماند يشب، به اصرار مادر خسرو، برا آن

 يکه خسرو بستر یچارچوب در اتاق انیاز م ،یهنگام خداحافظ. خواست هرگز آنجا را ترك نکنم یو من دلم م دندیچ
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.و سالمت خود را به دست آورد ابدیهرچه زودتر بهبود  کهبه او انداختم و در دلم دعا کردم  ینگاه یبود، دزدک

 یخوشبختانه هالکو هم مرا رها نم. بروم موریز مادرم خواستم اجازه دهد به خانه تشب ها ، ا یشب هم، مثل بعض آن

،  میدیرس موریبه خانه ت یوقت. نداشت یکرد و اصرار داشت که عمه اش را به خانهء خودشان ببرد و مادرم هم حرف

بارهء خسرو گفت و گو شب در مهین کیتا نزد م،یزود به خواب رفت و من و مر یلیآن قدر خسته بود که خ موریت

او  وانیداشت، سراغ د دهیبه حافظ عق میآن شب اعتراف کردم که خسرو را دوست دارم و از آن جا که مر. میکرد

کوتاه  یحافظ را گشود و پس از مکث وانیکند، و او د انیخواستم که نظرش را درباره عشق من و خسرو ب میریاز م. رفت

:خواند نیچن

دشیصحبت گل با يگر پنج روز باغبان

دشیخارهجران صبر بلبل با يبرجفا

منال یشانیدل اندر بند زلفش از پر يا

دشیچون به دام افتد تحمل با ركیز مرغ

"تحمل کنم؟ دیبه بعد با نیبه دام عشق افتادم و از ا یعنی":گفتم

باشد، به  ركیچه زاست که آدم هر نیآنچه مسلم است ، حافظ هم از عشق حرف زده و مقصودش ا ":گفت میمر

".افتد یبه دام عشق م يهرحال روز

من و او با  ينداشت اگر روز دیدانست و ترد یم اقتیبا ل یآمد و خسرو را جوان یاز خانواده بهادرخان خوشش م میمر

ان خوشبخت بودند و تنها اختالفش يزن و مرد موریو ت میمر. میندارد که سعادتمند نشو یلیدل چی، ه میهم ازدواج کن

هفت  يبرا یکینیکههم نیگفت هم یم میمر یخواهد، ول یم خواهرایاعتقاد داشت هالکو برادر و  موریبود که ت نیا

عالقه داشت و هر وقت به خانه شان  نهیاز سودابه و تهم شیبه من ب ش،یعمه ها انیهالکو، در م. پشتش هم بس است

از رفتن به  راکه م دیکوب یم نیافتاد و آن قدر پا بر زم یم هیه گرهم ب یشد و گاه یرفتم، هنگام بازگشت ، ناراحت م یم
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.شد یاوقات موفق هم م یخانه شان منصرف کند و بعض

من هم تا . کرد یآماده م رستانیسال آخر دب يسالم تمام شده بود و خسرو خودش را برا جدهیه 1341سال  تابستان

 نیا لیاز دال یکیدیشا. استعداد درس خواندن نداشتم د،یرا بخواه اکتفا کرده بودم و اگر راستش رستانیهمان سوم دب

و زمزمهء ازدواج و عشق زودهنگام باعث شد که از مدرسه  تادمزود سر زبان اف یلیبود که خ نیکردم ا لیکه ترك تحص

ا شده بود و بزرگ برپ یجشن در باغ. میبرادرشوهر سودابه دعوت شد یدر همان سال بود که به جشن عروس. وداع کنم

 يدخترداماد به . بود دهیچیباغ پ يسرنا و نقاره در فضا يصدا. خانواده بهادرخان هم از جمله دعوت شدگان بودند

زنان . دادند یم لیمختلف تشک فیطوا ریسبب اکثر مهمانان را عشا نیدل باخته بود و به هم انیبانیش فهءیاز طا ریعشا

را که غرق در پودر و  يرازیزنان ش يخود ، چشم ها یرنگارنگ محل يلباس ها ساده و شی، با آرا ریبلند قامت عشا

. و آشنا سراغ نداشتم که به آن جشن باشکوه دعوت نشده باشد شیخو واز قوم  یکس. کرده بودند رهیبودند، خ کیمات

مردها راحت تر به چوب  آن که خانم ها آزادتر باشند و يبرا ینداشت زن و مرد از هم جدا شوند، ول یکه لزوم نیبا ا

از قسمت  ریحص اجلب توجه دختران، حرکات نامعقول انجام ندهند، قسمت زنان را ب يبپردازند و جوانان ، برا يباز

. بود دهیچیباغ پ يآنان در فضا يهلهله و شاد يبرپا شده بود و صدا ییدر قسمت زنانه غوغا. کردند کیمردان تفک

من هم در دلم آرزو داشتم . نشستند یآرام نم يپا بند نبودند،لحظه ا يرو یشوق جوان نوجوانان و جوانان که از شور و

.برپا کنند یجشن نیمن و خسرو هم چن يبرا يروز

ثروت داماد کمبود او را از لحاظ ظاهر  یول د،یچرب یموزون داشت و به داماد م یبلند و قامت يبود، قد بایز یلیعروس خ

بود، در پرتو نور  لیزنان و مردان حا انیکه م يریحص یافق يشب به خودم اجازه از روزنه هاآن . کرد یجبران م افهیو ق

شده و آن شب را از روز روشن تر کرده بود، خسرو را آشکارار  زانیآودرختان  يکه به شاخه ها يپرنور يالمپ ها

حک کرده بودند و من او را دوست  بر قلبم یسنگتراش زیت ينامش را با قلم ها یکه از کودک ییبرانداز کنم؛ خسرو

باخبر بودند، خسرو از جوانان همسن و سال خودش  هیاز قض شترشانیهمه دوستان همسن و سالم که ب یبه گواه. داشتم
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اگر چه تا . خوردند یخوش قد و قامت مثل خسرو بود، حسرت م یام جوان ندهیکه همسر آ نیبرازنده ار بود و از ا یلیخ

و  یو آن شور و شوق و احساس جوان نیا يگفته ها ریبه ماجرا فکر کردم ،آن شب تحت تاث یسطح دیآن زمان شا

ممکن  گریاز خسرو گرفت که محو کردنش د يریتصو یعکاس ساسام ، قلبم مانند کاغذ ح یو جسم یروح یآمادگ

 یبه خودم م رمیدر ضمداشتم، و  یچشم از خسرو بر نم ریکه از روزنهء حص یدر حال. دست کم مشکل بود اینبود و 

باغ ، در  گریاز سمت د ونیش يناگهان صدا م،یفروش یو آن ناز م نیدست در دست هم به ا ندهیگفتم که تا سال آ

زبانزد عام و  طنتشیکه ش موریهالکو، پسر ت. که استخر واقع بود، باعث شد که توجه همه به آن سمت جلب شود یانمک

و  مهیزند، سراس یمتوجه شدم هالکو در استخر دست و پا م یوقت.تخر افتاده بودداخل اس یگوشیخاص بود، بر اثر باز

نجات او خودش را با لباس به استخر انداخته  يخسرو برا. ندمبدون توجه به آن همه مرد، خودم را به کنار استخر رسا

 موریو ت میمر دم،یکش یم رونیآب ب که او را از یدر حال. او هالکو را تا لبهء استخر آورد و دست او را به من داد. بود

بودند،  الگذشته بود خوشح ریچون ماجرا به خ. بود غرق شود؛ پسر خودشان است کیکه نزد یتازه متوجه شدند کس

که مرا خوشحال  نیمن از خسرو تشکر کردم و او هم از ا. که چرا دردسر درست کرده است دندیکش ادیسر او فر یول

چنان سست شده . میبا هم حرف زد يبار بود که دو کلمه ا نیاول يپس از مدت ها، برا. دیرسیبه نظر م یراض د،ید یم

.فتمینمانده بود، داخل استخر ب يزیبودم که چ

 ی، ول دیآ یبود که از من بدش نم دایپ نیخواست احساس خسرو را در مورد خودم بدانم ، در ظاهر چن یدلم م یلیخ

 یاقیشدند، از او اشت یگوناگون متوسل م ينامزدشان به ترفندها دنید يجوان که برا يدانم چرا مثل اغلب پسرها ینم

 گرانیدهد که مانند د یاجازه را نم نیخسر به او ا ینوادگباور بود که نجابت و اصالت خا نیبر ا میمر.دمید ینم

.وجود نداشت گرید یهعالقه خسرو بر من معلوم شود، را زانیتا م میرا واسطه کن یکه کس نیاز ا ریغ.باشد

 یرکیبا ز م،یمر. گذراندند یرا م رستانیبا خسرو همکالس بود و هر دو سال آخر دب وش،یبه نام دار م،یاز اقوام مر یکی

.ببرد و ما را آگاه سازد یخواهش کرد به هر نحو ممکن به احساس خسرو پ وشی، از دار



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 53

 وشیدار. به من زنگ زد و بالفاصله ه خانهء او رفتم میتم ، مراز خسرو نداش يخبر چی، پس از چند هفته که ه سرانجام

خسرو پسر ":بدون مقدمه گفت د،یصبر د یکه مرا چنان ب وشیدار. دیصبرانه مشتاق بودم او از خسرو بگو یب. انجا بود

که از  یدر حال. در دلم نبود، حدس زدم او اصالً به من عالقه ندارد لد ".است زاریاز زنان ب ییاست، گو یبیو غر بیعج

و متوجه شدم  دمیزبانش کش ریاز ز یباالخره با زرنگ ": گفت وشیام عرق نشسته بود، دار یشانیپ يرو یشدت ناراحت

را  دیاو ناه ":دیپرس وشی، از دار یحوصلگ یبا ب م،یمر ".داند یم شاوندیدختر خو نیو خوب تر نیکه شما را بهتر

"طور که متوجه شدم، بله نیا ":گفت وشیدار "نه؟ ایدوست دارد 

برسد و با خسرو  انیبه پا یلیخواست هرچه زودتر سال تحص یشد و دلم م شتریان روز به بعد عالقه ام به خسرو ب از

ما آمدند، در  دنیخسرو به اتفاق پدر و مادر و دو خواهرش به د یوقت 1342نوروز سال  يدر روزها. میرسماً نامزد شو

نگذاشت که دل به دل  یباق میبرا یشک چیکرد و برق چشمان مردانه اش ه یم با نگاه او تالقکوتاه نگاه اریبس یفرصت

خسرو برات  نویا ": به گردنم انداخت و گفت يدیگرانبها را به عنوان ع يمادر خسرو از طرف او گردنبد. راه دارد

".گرفته و قابل تو رو نداره

درهم سرش را  يو اخم ها دهیپر یاو با رنگ یگرفتم ، ول یو مخواست گردنبند را از دست خود خسر یدلم م یلیخ

که هالکو را به خانه  نیصبح روز بعد، به بهانهء ا. که با اشاره از او تشکر کنم امدین شیپ یفرصت یانداخت و حت نییپا

نشان  میبند را به مرگردن. و ان بروند ، به خانهء آنان رفتم نیا دنیآسوده خاطر به د میو مر موریتا ت اورمیخودمان ب

:بود نینظر حافظ چن. حافظ رفت وانیسراغ د گریبار د میمر. گفتم شیرا برا هیدادم و قض

برعهد تو و باد صبا نتوان کرد هیدر حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد تک دست

قضا نتوان کرد رییقدر هست که تغ نیا میاست من اندر طلبت بنما یسع آنچه

نتوان کرد ییسر و پا یفلک نتوان گفت نسبت دوست به هر ب را به مثل ماه عارضش

عجب ":گفتم  "؟يواقعا خسرو رو دوست دار ":و گفت دیرا به دندان گز شیچند لحظه به فکر فرو رفت، لب ها میمر
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د در حدو. دمیام اسم او دو گوشم زمزمه شده تا از مرز بلوغ رز شدم و چشم باز کردم، خسرو رو د یاز بچگ! یسوال

و آن افتادم ، همه خواستگارانم را  نیسر زبان ا. افتتد یم پشقلبم به ت اریاخت یب نمیب یچهار سال هست هر وقت او را م

"جواب کردم، چطور ممکن است دوستش نداشته باشم

. برمخ یکه من از آن ب یکند و مطلب یرا از من پنهان م يزیحدس زدم او چ. کرا به فکر واداشت میمر يپرمعنا پرسش

گفته و مرا دوست ندارد و  گرید زیچ وشیگفتم اگر خسرو به دار. نکند یداند از من مخف یاز او خواهش کردم هرچه م

که مرا آن چنان  میمر. هرچه زودتر متوجه شوم بهتر است ،را دوست دارد گریکند و کس د یهرگز با من ازدواج نم

کرد که  ادیسپس سوگند  ".دارد یعشق هم عالم ":زد، گفت یم که لبخند یاو ، در حال. خنده اش گرفت د،یمنقلب د

 ":تحافظ را برانداز کرد و گف وانیسپس د. داند ی، نم میدیشن وشیاضافه تر از انچه هر دو از زبان دار یهرگز مطلب

".ندز یحرف م ییوفا یاز هجران و ب شتریچون هر وقت برات فال گرفتم، ب. شم یم دیکم کم دارم از حافظ نا ام

گه عشق  یحافظ م یعنیم،یمر ":منقلب داشتم ، گفتم  یکه حالت یانداخت و در حال دیمرا به شک و ترد میمر سخنان

".ندارم دهیبه اون عق گهیگه منم د یم نویاگه ا "ه؟یمن و خسرو الک

"...یثابت شده ، ول یکیبه من  نی، ا سین یعشق تو به اون الک ":گفت میمر

مادرش  ده،یگردنبند رو اون برام خر نیا. ستیممکن ن نیخسرو منو دوست نداره؟ ا یعنی":و گفتم حرفش رفتم  انیم

خسرو تا . عروس بهادرخانه  دیمادرش ، هرجا نشسته گفته ناه. افته ینم دیافته، اما ناه یگه آب و نون از دهنش م یم

".نمک یشوهر نم اصالاگه من زن خسرو نشم  "پرده یرنگش م نه،یب یمنو م

 ":گفتم  دم،یحالت مردد او را د یوقت. صحنهء تاتر است يمشغول تماشا ییشده بود؛ گو رهیزده به من خ رتیح میمر

"به من هم بگو يدیشن يزیاگه چ میتو رو خدا مر

".حافظ منو به فکر واداشته دم؛ینشن يزینه به خدا چ ":گفت میمر

".در دل دارم ییکه بدونه چه غوغا ستیدل من ن يکن ، اون که توجون، حافظ رو ول  مینه مر ": گفتم  نانیاطم با
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.گفت ریحافظ را به کتابخانه اش برد و به من شب به خ وانید میمر

در . من و خسرو بود یزمان عقد و عروس دنیسوالشان پرس نیگذاشتم ، اول یهرجا پا م. و روز به فکر خسرو بودم شب

آماده  یمقدمات يگفت و گو يفرستاد که خود را برا غامیپ مانیمادر خسرو براماه از سال نگذشته بود که  کیحدود 

 ییداند در چه حال و هوا یخدا م. میگفت و گو گذاشت وعدهءپنج شنبه شب همان هفته ،  یعنیشب جمعه ،  يبرا. میکن

نداشت من واله و  يدیکس ترد چیمن چنان مشهود بود که ه یخوشحال. کردم یبال مالئکه پرواز م يرو ییبودم، گو

 اداد که مواظب رفتارم باشم و در برابر خانوادهء بهادرخان خودم ر یمادرم مرتب به من تذکر م. خسرو هستم يدایش

 دیبودند که خسرو با دهیعق نینه تنها مادرم، بلکه دو خواهرم هم به ا. عاشق دلباخته نشان ندهم تا ارزشم حفظ شود

.او يراقرار باشد نه من ب یمن ب يبرا

البته ما با . را آماده کنند ییرایپذ لهیبه خانه ما آمدند تا هرچه بهتر وس میو سودابه و مر نهیصبح روز پنج شنبه تهم از

 یناهار با هم م ایبه عنوان شام و  میآمدند و هرچه داشت یاغلب بدون خبر م م؛ینداشت یستیخانواده بهادرخان رودربا

و  م،یرفت یشام به خانهءآنان م ایما با ظرف ناهار  یکه گاه میر هم جوش خورده بوددو خانواده آن قدر د. میخورد

خواستند  یشب ها تفاوت داشت؛ م هیآن شب با بق یول. آوردند یشامشان را به خانه ما م ایناهار و  یآنان هم گاه یگاه

مادرم . از مهمانان بود ییرایماده پذآ زیهمه چ. صحبت کنند که عشقشان بر سر زبان افتاده بود يدرباره پسر و دختر

دانست، به  یتر م قهیخوش سل هیسودابه که خودش را از بق قهی، به سل وهیو م ینیریچند نوع غذا پخته بود و انواع ش

به نظر . ختیر یبهادرخان است، قلبم فرو م لیکه اتومب نی، به گمان ا یلیهر اتومب يبا صدا. شده بود دهیچ بایز یشگل

 میهمه به خصوص مر يکرد، برا ینم میکه رها يو دلشوره ا یشور و شوق همراه با نگران. کرده اند رید یکم دیرس یم

از  يا قهیسرانجام چند دق. کرد یمرا به آرامش دعوت م میمر. از راز دلم خبر داشت، مشهود بود هیاز بق شتریکه ب

.میکه به استقبال برو دوادار کرما را  لیترمز دو اتومب یاپیپ يساعت هشت گذشته بود که صدا

ما،  يناباور انی، در م یول. آوردند رونیخسرو و همسرش، ما را از آن همه انتظار ب ییخان دا... بهادر خان ، نصرا خانواده



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 56

بود  نیالبته رسم چن. دمیفهم یخسرو چنان مرا به فکر واداشت که اصال حال خودم را نم بتیغ. نبود انشانیخسرو در م

بود که  ادیو رفت و آمد ما آن قدر ز یکرنگییرفت، ول یبه خانه عروس نم مادمعموالً دا هیاول يگفت و گوها ياکه بر

. میحرف ها را با هم نداشت نیبه قول معروف ، ما و خانواده بهادرخان ا. نپندارد گرانیانتظار داشتم خسرو مرا مثل د

 ایدختر را به خانه اقوام و  معموالً. کند یخودش را آفتاب دیبایبود که دختر هم زمان گفت و گو نم نیا گریرسم د

 يارفاق کردند که به جا یلیآن شب به من خ. نبرد ییبود یشود حت یفرستادند تا از آنچه رد و بدل م یم گانیهمسا

.نشدم دیتبع گرید

 ییراهنما م،یشناخت ینخانه ممهمان بود و آن اتاق را به اسم مهما ییرایبزرگ که مخصوص پذ يدر اتاق پنجدر یهمگ

که من در آن اتاق بودم و گوشم را به  نیزد و از ا یهالکو به من سر م یمن در اتاق مجاور تنها بودم و فقط گاه. شدند

 شتریب یهالکو زمان رتیح. کرد چسبانده بودم، تعجب کرده بود یم اکه مهمانخانه را از آن اتاق جد يدر دیسوراخ کل

هم  نهیو شوهر تهم موریدر همان لحظه ت. را بشنوند میدادم که مبادا صدا یبچگانه او را با اشاره ميشد که پاسخ ها

 يراه ها یو خراب لهیدو قب يو دعوا بیپراکنده بود؛ از گرم شدن هوا و شته گذاشتن درختان س شانیحرف ها. آمدند

 یکه سر اصل مطلب نم نیام سر رفته بود و از احوصله . افتیشان ادامه  یها شروع شد و تا خاطرات جوان يآباد نیب

بود، مرا زا آن همه  هیاز بق شیخان که از همه بزرگ تر و سواد و معلوماتش ب... سرانجام نصرا. رفتند کالفه شده بودم 

بود که خبرآوردن خداوند به خواهرت پسر داده، االن  روزید نیهم! گذره یزود م چهعمر  ":دلهره نجات داد و گفت

".دمیدینفهم يزیو از روزگار چ میشد ریکه پ دادیداد و ب يا. يومدم براش خواستگارا

... نصرا م،یهمهء دخترام و پسرام برن و من و گل بانو تنها بمون يزود نیکردم که به ا یمنم تصور نم ": گفت  پدرم

"خان

اگه خسرو و  س،ین میمثل قد گهیه دزمون. نیشناس یخوب م یلیخوشبختانه شما دو خانواده هم خ":خان گفت...نصرا

"ن؟یهست یخوان ، معطل چ یهمون م دیناه
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 نهیبود از س کیصورتم گرم شد و قلبم از شدت ضربان نزد خت،یدلم فرو ر کبارهیدانم چرا  ینام خسرو را اوردند نم تا

مادر خسرو دنباله حرف . مواضح تر بشنو ندیگو یچسباندم تا هرچه م دیگوشم را محکم به سوراخ کل. دیایب رونیام ب

".دونن یهمه م نویاونو برا خسرو نشون کردم داداش ، ا د،بو کیگوچ دیناه یاز وقت ":برادرش را گرفت و گفت

"نه؟ ایخوانیخوام بدونم همو م یاول نظر خودشون شرطه ، م.سین مایمثل قد گهید. دونم  یم ":خان گفت ...نصرا

هم  دیناه. کنه ینگاه نم یبه خاطر اون به کس ره،یدر م دیخسرو جونش برا ناهدادش،  یگ یم یچ ":خسرو گفت مادر

"مگه نه گل بانو؟. خواد یخاطر خسرو رو م

".شد یخواسن معلوم م یاگه نم. چشمشون رو هم باز شده یاز بچگ نایا. بله  ":گفت  مادرم

که خسرو درسش تموم شد،  گهیدو ماه د یکیخدا، تا  ياریکه به  میریاجازه بگ میامشب اومد ":خسرو گفت  مادر

".میاریدستمال بسته ب

 قی، کاظم خان با بهادرخان رف ادمهییاز وقت. میو سرسفرهء هم بزرگ شد نیستین بهیواهللا شما که غر ":گفت مادرم

مونه و  یپسر خودم م نی، ع موریو ت ریخسرو هم ، مثل جهانگ. بوده و بعد هم که زن گرفت، رفت و اومدمون قطع نشد

".نداره یفرق

 یصاحب حله کاظم خانه که اصالً حرف نم ":زد و گفت انیمحکم به قل یشد، پک یاز دهانش دور نم انیکه قل بهادرخان

".زنه

".خان ياریخودت صاحب اخت. یحرف هیبود،  بهیبگم؟ اگه خواستگار غر یتو چ شیپ":گفت  پدرم

باشه  يهر اوامر. آد یخدا نکرده بعدها حرف توش در م. سیبردار نیجور کارا تعارف و شوخ نیا ":گفت بهادرخان

".کنم ینم یکوتاه

. بگذرانند یو احوالپرس کیاز زمان را به سالم و عل یباعث شد که مدت ریو زنگ در و بعد ورود جهانگ لیاتومب يصدا

 دیچطور شد زنت اجازه داد؟آخه ناه !ياین یخواس یحاال هم م ":گله داشت، همراه با کنابه گفت  ریمادرم که از جهانگ
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".خواهرته

 يکاکا. ياومد رید ریجهانگ ":رو گفت  ریبهادرخان به جهانگ. ستیحرف ها ن نیا يزد که حاال جا بیبه مادرم نه پدرم

".میاریدستمال بسته ب دیبرا ناه گهیتا چند روز د میریاجازه بگ میبا اجازه شما اومد

".، اجازه ما هم دست شماس نیسین بهی، بعد هم ، شما که غر ومدهیخسرو خان چرا ناوالً که خود  ":گفت ریجهانگ

حرفا  يا نه،یتهم يمن اومدم خواستگار یوقت ":گفت یحرف آنان آمد و در قالب شوخ انی، به م نهی، شوهر تهم سهراب

تا قوچ  یو س ونیتا مادقصرالدشت و پشت مهرش نندازم و دو  ابونیگفت تا باغ تو خ يجد یلیکاظم خان خ. نبود

".دستمال بسته یندم ، دستمال بسته ب ربهایش

 شتریهم ب دیخسرو رو ده بار شا یم،ولیشناخت یشما رو نم ":از سهراب و مادرش نداشت، گفت  یکه دل خوش مادرم

".قنداقش کردم، تو بغل خودم بزرگ شده

خواست هرچه زودتر گفت و گو را  یهرحال، دلم مبه . دانم واکنشش چه بود ینم دم،یشن یسهراب را نم يصدا چون

کاظم خان اجازه دادن خواهر هروقت . میتا صبح حرف دار م،یحرفا بزن نیاگه بخوابم از ا ":خان گفت...نصرا. تمام کنند

".نیاریدستمال بسته ب نیدیصالح د

 یاو ، کل زدند و من نفس راحت تیعزن ها هم ، به تب هی، شروع به کل زدن کرد و بق یخسرو، به عالمت خوشحال مادر

اعتقاد داشت همان شب . نبود یپدرم راض. بکشند شیرا پ هیو مهر ربهایپس از توافق قرار شد صحبت ش. دمیکش

پدرم قصد . گردد بهتر است نییتع هیشوند، مهر یم وتهم دع میها و خاله و عمه ها ییدستمال بسته که عموها و دا

و با  دیمادر خسرو صورتم را بوس. پس از گفت و گو اجازه داشتم خودم را نشان دهم .نگذارد یگله باق يداشت جا

".نکنه نظرش بزنن ن،یبراش اسفند دود کن. امشو عروسم از هر شو قشنگ تر شده ":بلند گفت  يصدا

 دیچیما پ لیدر ایو حت فهینهادم و از روز بعد مثل برق در طا نی، سر به بال شیپ ياز شب ها دوارتریشب ام خالصه،آن

.ردیگ یسر م يدختر کاظم خان و پسر بهادر به زود یکه عروس
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حرف ها را  یلیو خ میبا هم داشت یبود، رابطه خوب موریکه زن برادرم ت نی، عالوه بر ا میطور که اشاره کردم ، مر همان

داشت و  صیخانه اش به کتابخانه تخص ياز اتاق ها یکیاو اهل مطالعه بود و . گفتم یزدم ، به او م یبه مادرم نم یکه حت

که خواندم ،  یکتاب نیاول. ادامه ندادم ، الاقل از مطالعه غافل نشوم لیبه تحص کهگفت حاال  یکرد و م یم دیبه من هم تاک

قهرمان . معشوق حرف زده بود ییوفا یاز ب شتریداشت که ب یقصه قشنگ. از جواد فاضل بود به نام ستاره یداستان

بودم  دهیشکست را نچش زهءکرد که در آن سن و سال که م یرا زمزمه م ياز معشوقش ، شعر یدر زمان ناراحتداستان 

.دمیفهم یآن را نم ی، معن

به يزشت وفادار به صد حور کیبه  يبه زمستان ز گل سور آتش

از آن  شیدستمال بسته و پ معتقد بود بهتر است قبل از مراسم میمر. ستاره باعث شد که به مطالعه عالقمند شوم کتاب

حرف بزنم و از خواسته دلش با خبر شوم  ندهیو قال دو خانواده، با خسرو درباره آ لیدور از ق نم،یکه سر سفره عقد بنش

خواستم با خسرو درباره دوست داشتن  یمن از خدا م. ناممکن نبود میمر شنهادیپ. و احساس او را از زبان خودش بشنوم

و  دیگو یآنچه مادرش درباره او م ایخواست از خسرو بپرسم آ یدلم م یلیخ. گفت و گو کنم ندهیآیو دربارهء زندگ

به ازدواج با من  تنبه خاطر خواستهء پدر و مادرش  م،یکه ، طبق سنن قد نیا ایدارد  قتیکه مرا دوست دارد ، حق نیا

.دهد یم

بهرام . مناسب، با هم روبه رو کند یو خسرو را در ، فرصت آمد که من یبر نم یهمسر بهرام، از عهده کس له،یاز جم ریغ

گذاشتم، خسرو هم حرف دلش را  یم انیدر م میهمان طور که من هرچه در دل داشتم با مر. خسرو بود یمیدوست صم

م را آنچه فکر. کمکم کرد میکار مر نیکشاندم و در ا موریت خانهبه  یقیرا به طر لهیچند روز بعد جم. زد یبه بهرام م

 میمن و مر شنهادیاز پ د،یپسند ینم يها را تا حدود یمیاو هم که افکار قد. گذاشتم انیدر م لهیمشغول کرده بود، با جم

دهد که من  یبیترتداشت،  يبه اتفاق همسرش بهرام که از او حرف شنو ياز مراسم نامزد شیاستقبال کرد و قرار شد پ

.میو خسرو با هم روبه رو شو
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گذراندند، چون بهرام  یهفته را در قصرالدشت م يروزها شتریو بهرام ب لهیجم. کردم یم يز لحظه شمارآن رو يبرا

فصرالدشت را  -رازیش یمشکل بود هر روز راه طوالن شیرا برعهده داشت و برا یمحمدخان ضرغام ساتیتاس تیمسئول

 لیتشک یکردند، در قصرالدشت هم خانه و زندگ یم یزندگ مدر خانه پدر بهرا رازیکه در ش نیآنان عاله برا ا. کند یط

مرا  لهیامروز و فردا کردن جم. رمیتوانستم با او تماس بگ یامد، م یم رازیبه ش لهیفقط اواخر هفته که جم. داده بودند

قرارتر  یبمن  م،یشد یم کتریآخر سال و تمام شدن درس خسرو نزد ییهر چه به زمان امتحانات نها. کرده بود وانهید

 لهیجم يو برا دیسرانجام زمان امتحانات فرا رس. نمیاز مراسم دستمال بسته او را بب شیشدم که هرچه زودتر و پ یم

در آن . دست به دامن بهرام شوم نکهینداشتم به جز ا يچاره ا. خسرو وقت سرخاراندن ندارند دیبود که بگو یبهانه خوب

مانند بهرام درباره عشق و دوست  بهیغر يمشکل بود که با مرد ،يگرید خترجوان مثل من و هر د يدختر يزمان برا

خسرو  ":دمیاز بهرام پرس. نداشتم ییکار پروا نیو عاشق خسرو بود که از ا فتهیمن چنان ش یول. داشتن حرف بزند

مرا دوست  خسرو ایآ هک نیاو با رغبت قصد ازدواج با مرا دارد و خالصه ا ایزده،آ یاو درباره من حرف ایدوست توست،آ

"دارد؟

 دایما پ فهیبله ، خسرو شما را دوست دارد، چرا که نداشته باشد، مگر از شما بهتر در طا ":مکث کرد و گفت یکم بهرام

"شود؟ یم

 یمیشما دوست صم ":را کشف کنم گفتم  قتیکه حق نیا يبرا. دارد دیترد دیگو یکردم بهرام در مورد آنچه م احساس

که  نیاز ا شیپ. دیدان یشما بهتر از هرکس م خواهد،یرا م گرید یاگر او کس. دیز دل او خبر دارو مسلما ا دیخسرو هست

".دیبه من و خانواده ام لطف کرده ا د،یخبر کن با، اگر مرا از اصل موضوع  فتمیسر زبان ها ب شتریب

"؟یمثالً به ک ":که لبخند به لب داشت ، گفت  ی، در حال بهرام

".یاز بستگان قوام یکیمثال  ":گفتم

از آن گذشته ، . دل نباخته یدارم به کس نیقیندارد و  یبه کس یاو توجه. است یبیو غر بیخسرو آدم عج ":گفت بهرام
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 دایتواند پ یرا م یازدواج کند و از شما بهتر چه کس دیاو هم ف مثل همه جوانان ، عاقبت با. تو و او تمام شده هءیقض

"کند؟

از  شیو پ کینزد اریبس ندهیکند در آ یم یبهرام قول داد سع. هم نشدم دیاما نا ام دم،ینفهم يزیچبهرام  يحرف ها از

.مراسم دستمال بسته ما را با هم رو به رو کند

 يطاقت فرسا يتا از گرما میدیگذران یم یقصرالدشت و در باغ محمدخان ضرغام يهر سال تابستان ها را در اباد ما

. برد یبود، تابستان را با خانواده اش در باغ قوام به سر م رازیبهادرخان هم ، چون مباشر قوام ش. میدر امان بمان رازیش

خوب  یلینداشت و خسرو، در خاطراتش ،آن دو منطقه را خ يا فاصلهباغ قوام در سعادت آباد بود و با قصرالدشت 

زودتر از هرسال به آن باغ بزرگ باصفا کوچ آن سال قوام به خارج از کشور سفر کرده بود و انان .کرده است فیتوص

تابستان را در  ماهبهادرخان اصرار داشت حاال که قوام با خانواده اش به خارج رفته اند،اگر دو خانواده سه . کرده بودند

 وجود من لیبه دل یول دند،یرس یبه نظر م یمادرم ومادر خسرو هم راض. گذرد یبه آنان خوش م شتریکنار هم باشند، ب

کردند و پس  تیها، دور بودن پنبه و آتش را رعا یمی، به قول قد مییدر آ گریبه عقد همد يو خسرو که قرار بود به زود

 یما هم ف چند روز بعد ، راه. از اواسط خرداد،آنان به باغ قوام رفتند یعنیخود را داد،  ییااز آن که خسرو امتحانات نه

برنامه  نیاز ا زیاقوام ن شتریب. راسم دستمال بسته هم در همان باغ انجام شودشد که م نیو قرار بر ا میقصرالدشت شد

.دندش یدور م رازیش ياز گرما يبهانه چند روز نیبودند، چون به ا یراض

شب  کییحت میو آن سال هوا چنان گرم بود که طاقت نداشت میگشت یبر م رازیبه ش دیخر يدو بار برا ایکیيا هفته

دو خانواده هم به . نمیکه هرچه زودتر خسرو را بب اوردیب غامیپ میمن همچنان در انتظار بودم بهرام برا. میبمان رازیدر ش

از برداشت محصول گندم ، مراسم دستمال بسته انجام شود و پس از  شیپو  رماهیبودند که در اواخر ت دهیتوافق رس

.میکن یعروس زین ور،یاواخر شهر یعنیبرداشت، 

کرد، به خانه ما که در باغ  یم ی، همسر بهرام ف که گفتم او هم در قصرالدشت زندگ لهیجم ي، روز هرمایت لیاوا
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گفتم آخرش هم بهرام نتوانست از  یکه مادرم متوجه نشود، سراغ خسرو را گرفتم و به شوخ يطور. بود،آمد یضرغام

".کنندیفتن و حتماً درباره تو صحبت مبه شکار ر وبهرام و خسر ":گفت  لهیجم. اوردیب رونیب يزیزبان خسرو چ

 کیتا نزد لهیجم. که به من داده است عمل کند یداشتم بهرام او را به شکارگاه برده تا به قول نیقیخوشحال شدم،  یلیخ

 يمراسم نامزد یدرباره چگونگ شتریهم از صبح مهمان ما بودند و ب نیدو نفر از زنان خوان یکی. غروب نزد ما ماند

سنگ  دیمانده است و با شیدختر برا کینیها را دعوت کند، معتقد بود هم یلیمادرم قصد داشت خ. زدندیحرف م

.تمام بگذارد

صبح  ی، سر بزنم ، ول میبا هم فاصله داشت واریبهرام که چند د یموفق نشدم به محل زندگ ،يبهانه ا چیشب ، به ه آن

از  کیچیخوشبختانه ه. باغ به آن طرف رساندم واریتم و خودم را از دباغ رف يزود، به قصد خوردن توت ، به انتها یلیخ

هاج و واج ماند و چون  ياو چند لحظه ا. اط با بهرام روبه رو شدمیدر ح. دندیمرا ند یمحمدخان ضرغام يها تیرع

 یتاب یته بمراسم دستمال بس ياون ه مثل من ، برا ایآ "گفت؟ یخسرو چ روزید ":دمیمقدمه پرس یفرصت کم بود، ب

"کند؟یم

چون بهادرخان  ":مانده بود، گفت رانیبه سراغش رفتم، همچنان ح يمن که صبح به آن زود ییپروا یکه از ب بهرام

آد، چون که از تهران براشون  یامشب ، به خونهء ما م ایدونم او امروز،  یم یول م،یهمراه ما بود،فرصت گفت و گو نداشت

".نداره يحوصله مهماندار ونکه از خسرو دارم ، ایو ، با شناخت دهیمهمون رس

"حتما ً مهمون ها از اقوام قوام هستن؟ ":گفتم

که  یخراب شد و بهادرخان او و خانواده اش رو به باغ آورد و تا زمان لشیس که اتومب بهیغر ینه ، سرهنگ ":گفت

".بشه، اونجا هستن ریتعم لیاتومب

بود همراه خسرو  کینزد روزیهمون د ": بهرام ادامه داد. ره و اضطراب به سراغم آمداز دله یدانم چرا بکباره موج ینم

".میاز اون فرصت گفت و گو نداشت شیب. ناخواسته پدرش مانع شد ی، ول مییایبه قصرالدشت ب
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.بهرام خواهش کردم اگر خسرو به قصرالدشت آمد مرا خبر کند و بالفاصله به باغ برگشتم از

 میخبردار شد يفور. شد یپخش م یداد، خبر آن ، در اندك زمان ینا معمول رخ م یاتفاق ایگر حادثه آن منطقه ا در

 یب. منطقه بوده است ، همراه با زن و پسر و دختر جوانش مهمان بهادرخان هستند نیفرمانده هم شتریکه پ یسرهنگ

. هستند  یکه مهمانان بهادرخان چه کسانببرم  یپ ودترخواستم هرچه ز یم. جهت ناراحت شدم و دلم به شور افتاد

بود،  ركیز یاز باغبانان ، را که جوان یکیعباس ، پسر  دیرو به فکرم رس نیچند باغبان داشت، از ا یمحمدخان ضرغام

در  گر،ید يتا غروب آن روز منتظر عباس ماندم و ، از سو. آب دهد یبه سعادت آباد و به باغ قوام بفرستم تا سر و گوش

برسد و چشم  یغامیاز طرف بهرام پ دیدر باغ بود تا شا کیچشمم به  کی. کردم یم ير خسرو هم لحظه شمارانتظا

.باغ که مخصوص رفت و آمد کارگران بود، دوخته بودم که عباس از راه برسد گریرا به در د گرمید

کنم، کنجکاو شده بود و مرتب  یهان مرا از او پن یکه موضوع نیبرده بود، به گمان ا یام پ يرعادیکه به حالت غ مادرم

 رید یلیخ گرید. شد دایو سرانجام سرو کله عباس پ دمیتا غروب انتظار کش. چرا مثل مرغ سرکنده شده ام دیپرس یم

اش کردم که صبح زود روز بعد به باغ قوام  یراض یاما با دادن مبلغ ستم،آباد و باغ قوام بفر عادتیشده بود که او را به 

.اوردیخبر ب میدر دلم انداخته بودند، برا یآتش یشناختم ، ول یکه هرگز آنان را نم یاز مهمانانبرود و 

تا سر سفره عقدم بگذارم ، اما دختر همسن و سال خودم که فقط  دمیپر از گل از صحرا چ يسبد دمیشب در خواب د آن

بد گل را از دستم گرفت و پا به فرار گذاشت و من بود، س هیبه روباه شب شتریب نییاز گردن به پا یصورتش مثل انسان ول

آن روز هم . شدم، عباس به سعادت آباد رفته بود داریکه از خواب ب بحص. ردیزدم که جلو او را بگ یفقط خسرو را صدا م

گفت یزد و م یلب نق م ریز ینظر داشت و گاه ریمادرم کنجکاوانه مرا ز. از ان ، چشم انتظار ماندم  شی، مثل روز پ

.ها شده ام و حواسم پرت است وانهیچرا مثل د

انجام داده بود،  میبرا يکه کار نیعباس هم از ا. خوشحال شدم یلیخ. شد دایظهر بود که سر و کله عباس پ کینزد

عباس هم که درسش را روان بود ، . باغ رفتم يبرداشتم و به انتها يسبد وه،یم دنیبه بهانه چ. آمد یخوشحال به نظر م
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مثل من همصحبت شده  يکه با دختر نیکامالً مشخص بود از ا. متوجه نشوند، خودش را به من رساند گرانیکه د يورط

با آب و تاب  یبدهد، با لهجه محل يشتریکه کرده بود ارزش ب يکه به کار نیا يعباس ، برا. خوشحال است اری، بس

 غومیپ دید یوقت. آوردم غومیکرد از خان پ الیخ دیمنو که دحسن باغبون . دمی، دم در باغ ب یآفتاب نزده ب یهن ":گفت

مثل  دمیازش پرس. اورد ییحسن برام ناشتا. دیطرف و آن طرف ب نیهمه حواسم به ا. منو برد تو س،یتو کار ن یغومیم

حسن  طو که با یهم. پسر هیدختر و  هی، رنشه و  هیسرهنگ تهرون هی. که بهادرخان مهمون داره؟ حسن گفت ، ها يا

دختر سرهنگ ، دارن از ته باغ به سمت  یعنیگفت،  یکه حسن م يرکه با همون دخت دمیزدم، خسرو خانو د یحرف م

".ساعته با هم هسن میگفت ن یحسن م. دیقشنگ ب یلیرن، دختره خ یاستخر م

. کندیها را سر هم م حرف نیمن ، ا ندیخوش آ يحدس زدم عباس، برا. اصالً باور نکردم یعنیمشکل بود،  میبرا باورش

"!رونیگم از باغ بندازتت ب ی، به محمد خان م یکلمه دروغ گفته باش هیعباس اگه  ":گفتم یعصبان یبا حالت

سر و گوش  نیچرا دروغ بگم؟ شما منو فرستاد. گم یقبله راس م نیبه هم ":دستش را به طرف قبله برد و گفت عباس

".گُم یبرات م دمیآب بدم ، منم هر چخ د

".شد یبعد چ ":گفتم

حسن هم رفت . رفتن تو عمارت گهید یسمت و خسرو هم از سمت هیخانم، دختره از  دیبگُم ناه یچ ": گفت  عباس

ملک تاج خانم و  رون،یصبر کردم تا همشون از عمارت اومدن ب. رازیرن ش یگفت مهمونا دارن م یم. نهیبچ وهیم

دختراش با سرهنگ و

با برو بچه هاش با خسرو رفتن  ن،سرهنگیاورد،گذاشتن تو ماش وهیسرو ،حسن هم براشون مو پسرش با خ دختر

"رازیش

"خسرو هم با اونا رفت؟":گفتم

خسرو رفته که اونا رو ببره  گفتیحسن باغبون م دمیخودم د يدوتا چشا نیبا هم.کور شم اگه دروغ بگم":گفت عباس



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 65

"رازهیکه تو ش يتو خونه ا

بود در ذهنش دنبال  دهیخدا ترس يشده بودم که بنده  رهیجمد شده بود چنان مات زده به عباس خهمه بدنم من ییگو

پسره  هیهم باهاشون رفت سرهنگ  دیرفت بهتون بگم جمش ادمییراست":ناگهان گفت دیبگو يزیتا چ گشتیم یمطلب

".داشت دیقد جمش

"؟يدید کیدختره رو از نزد":و گفتم دمیکش یاه

".رونیبودم که از باغ رفتن ب ستادهیاونا ا نیماش يپا!ها":گفت عباس

راستشو بگو ":انداخت پرسشم را تکرار کردم و گفتم نییعباس ساکت شد و سرش را پا"بود؟ یدختره چه شکل":گفتم

"از من قشنگتر بود؟

"بگو و؟راستشیترسیچرا م":دمیبار چندم پرس يبرا.اش عرق نشست یشانیپ يصورت عباس سرخ شد و رو کبارهی

".دیب يدختره مثل حور و پر.نیببخش یلیخ":گفت دهدیکار خالف انجام م ییشرمزده گو یبا حالت عباس

هر طور ممکن بود خود را  خواستیگفتن نداشتم از عباس تشکر کردم و به داخل عمارت رفتم دلم م يبرا یحرف گرید

چه شده  دیپرسیرا نداشتم مادرم هم مرتب م يکار چیه يبرسانم چنان حالم منقلب شده بود که حوصله  رازیبه ش

خود ادامه داد  يتا قانع شود او به پرسش ها میبگو نداشتميزیدل درد و کمر درد را بهانه کنم چ نکهیاز ا ریاما غ.است

 که با هم گشتمیم یاو به وجد امدم چون دنبال کس دنیبه خانه ما امد با د لهیظهر جم کیدرست کرد نزد یکاچ میو برا

 یعنییگیم":و گفن دیبه من خند لهیگفتم جم لهیدور از چشم مادرم هرچه را که عباس گفته بود به جم میحرف بزن

 نیهم گفتیبهرام م!یهم خسرو چه کس ؟اونیدو روزه عاشق دختره شده؟ک نیهم يو تو خوادیتو رو نم گهیخسرو د

 یول نجایا ادیبا بهرام ب روزیهمون د خواستهیتو باع م اره یاونو م رسهیاز باباش دلخور بود که چرا به هرکس م روزید

اونو  یحتما امروز هم باباش زورک میمنتظرش بود یلیخ شبیو موندهیسیتو رودروا گفتیم دونمینم.ذارهیبهادر خان نم

"؟یکنیخودتو ناراحت م يخودیدست بردار دختر چرا ب رازیفرستاده ش
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پر بود از زن و دختر همه  یقوام يخونه  ياگه ادم چشم ناپاك بود تو مشناسیخسرو رو خوب م لهیجم دونمینم":گفتم

"عار داره به اونا نگاه کنه یخسرو حت گنیم

"؟یچرا ناراحت بره؟پسیچرا خوابت نم يبلد ییخب تو که الال:گفت لهیجم

"زنهیدلم شور م دمید يهم خواب بد شبید ستیبگم دست خودم ن یچ":گفتم

 لیاتومب میمشغول گفت و گو بود لهیکه من و جم یبه من ارامش داد در حال يتا اندازه ا لهیجم يو حرفها يدلدار خالصه

 موریتنها بود مادرم هم تعجب کرد که چرا تنها امده است ت یهم با اوست ول میکردم مر الیوارد باغ شد خ موریت

"حال نداره یهال کو کم":گفت

شده؟ یبده چ خدا مرگم يوا":و گفت دیحرفش پر انیم مادرم

اومدم اونو ببرم  رهیگیرو م دیناه يامروز هم از صبح بهانه  دیاز زور تا صبح نخواب شبیسرما خورده د":گفت موریت

رازیش

 يراه از فکر خسرو و مهمان ها انیشدم در م رازیدرنگ خودم را اماده کردم و عازم ش ياز خدا خواسته بدون لحظه ا من

هم به  موریت رفتمینم رونیب يلحظه ا زنندیکه با هم قدم م دهیرا د یخسرو و دختر تهران عباس که يو گفته ها یتهران

و گرما و سرما  طونهیپس که ش ست،ازین شیزیچ":گفتیمرتب م تکرده اس نیهالکو مرا غمگ يماریکه ب نیگمان ا

سرما خورده سین شیحال

 میمر يگرفته و حالت دگرگونم برا يشم گرفت صداو در اغو ودیبه سمتم د دیمنتظرمان بود هالکو تا مرا د میمر

من حالش  دنیهالکر از د میگویم شیمن هم با اشاره به او فهماندم که بعدا برا دیمشهود بود با اشاره علتش را پرس

بهتر شد و تبش

 میا مرب یوقت.زود به خواب رفت یلیخ.به خاطره من درست کرده میکه مر یپس از صرف شام موریت.فرو نشست قلبم

تنها شدم،
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شرح  شیرا که عباس به من گفته بود، برا ییماجرا زیکه همراه آنها هست و ن یدختر جوان ،ویمهمانان تهران يهیقض

:گفت یخنده اش گرفت و به شوخ میدادم،مر

 کیرو از نزد یچیخودت ه یاصال وقت....شد دایکم داشت که اون هم پ بیرق کیو فرهاد  نیریش يخوب،قصه -

گرم گرفته و عاشقش شده؟ بهیغر کیکه خسرو با  یکنیقضاوت م ،چطوريدیند

:گفتم

....ترسمیناراحتم،م اریاخت یهم با اوناس،ب یداره و دختر جوون یبهادر خان مهمون تهرون دمیکه شن یاز زمان دونمینم-

:و گفت دیحرفم پر انیبه م میمر

ه؟خسرو رو گول بزن یدختر تهرون یترسی؟میترسیم یاز چ-

:گفتم

تو  شهیروش نم یاون حت.کارا رو نداره نیا يحوصله  گفت،اونیو مادرش م شناسمیکه من خسرو رو م یینه،تا آنجا-

باور  راز،اصالیکه چطور شده،اونا رو آورده ش نهیتعجبم از ا.بکنه یاحوال پرس هیدوسش دارم، دونهیجمع،با من که م

.ستین یکاردن

.میحرف زد یخسرو و مهمانان تهرون يشب،درباره  مهینيکهایهر حال آن شب تا نزد به

ما را  موریو ت میغروب روز بعد مر.میبه قصر دشت برگرد میگرفت میروز بعد که حال هالکو بهتر شده بود،تصم صبح

قوام  فرستاد که به باغ غامیپ میادامه داشت که مادر خسرو برا یمن تا زمان يینگران.برگشتند رازیتنها گذاشتند و به ش

.میشرکت کن یبانیخان ش بیدختر قر یتا در جشن عروس میبه سعادت اباد برو

مادر خسرو،با  کردمیهرگز گمان نم یخان مرا دعوت کرده است،ول بیپدرم،به ما گفته بود که قر شیاز چند روز پ البته

.حدس زدم که مهمانان به تهران برگشتند.میآن همه مهمان راغب باشد با هم باش

کرده  دیآن را در خاطراتش ق ییایجغراف تیکه خسرو هم موقع) وندیس(يخان در اباد بیدختر قر یعروسجشن
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که قصر دشت تا به مقصد سعادت اباد ترك  یزمان ده،تایمادر خسرو به ما رس غامیکه پ یاز وقت.است،بر گذر شد

.و قرار نداشتم م،آرامیکرد

را انتخاب  نهایو خوش رنگتر نیروز از بهتر دم،آنیپوشیم یباس محلل يریعشأ يو جشنها هایمهمان شتریکه در ب من

چشم  شودیمعتقد بود نمک باعث م دهیچینمک پ يکه به سرم بسته بود،مقدار یدستمال يمادرم در گوشه .کردم

:من انداخت و گفت يبه قد و قواره  ی،نگاهبا نینخست يآن روز پدرم،برا.حسودان و از چشم زخم در امان باشم

....ماشااهللا-

قلب من شدت  شد،ضربانیما با باغ قوام کمتر م يهر لحظه که فاصله .میو به راه افتاد میپدر شد پیانجام سوار ج سر

.استخر افتاد یکیمتوقف شده در نزد يسوار لیبه محض ورود به باغ،نگاهم نخت به اتومب.افتییم

هنوز .رفت یتابستان گاهیپدرم از پشت عمارت،به سمت جا.ندهنوز مهمانان بهادر خان نرفته بود رایز.درست نبود حدسم

 دیچیدر درونم پ ییندا ییگو.بند دلم پاره شد کبارهیافتاد و  بایقد بلند و ز ينشده بودم که نگاهم به دختر ادهیپ پیاز ج

اخم .قبال ما آمدندبهادر خان،خسرو و مادرش به است.و لوند و عشوه گر است بایدختر ز نیکند،همیم اهیکه آن روزم را س

خوشحال به نظر  یلیم،خیوستیپیبه جمعشان م نکهیو از ا رفتندیپذ ییما را با خوش رو هیخسرو درهم بود اما بق

.دندیرسیم

 مایسپس سرهنگ افشار و همسرش و س.گشود و مرا عروس خودش خطاب کرد میخسرو آغوش خود را برو مادر

بود که سال هاست مرا  نیمثل ا..میدیرا بوس گریکدیا فشرد و ما صورت دستم ر مایس..کرد یدخترشان را به ما معرف

.شناسدیم

:مسرور گفت یحالت با

.مینیبب کیشما رو از نزد خواستیدلمون م یلیچند روز مرتب اسم شما ورد زبونا بود و خ نیخانم،ا دیناه-

منقلب و رنگ  یبا حالت ریخسرو،مات و متح.مکردیرا ور انداز م شیو من هم سرتا پا داشتیمن بر نم ينگاه از چهره  او
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.را گم کرده بود شیسرخ شده،دست و پا يو رو

نداشتم خسرو را در جمع  ادیبودم و اصال به  دهیوقت مادر خسرو را آنچنان خوشحال ند چیداشتم،ه ادیکه به  یزمان از

حضور داشتند کنار  بهینان و مردان غرکه ز ییخودش را از جا هایاو در اغلب مهمان.مشاهد باشم بهیغر يخانواده ا

.که در آن جمع بود شگفت زده شدم نیآن روز از ا یول.کار را بارها بارها انجام داده بود نیو ا دیکشیم

پسرش انتخاب کرده  يو وقار،برا ییبایز نیمثل مرا،به ا يکرد که دختر نیمادر خسرو را تحس يقهیسرهنگ سل خانم

.است

مرا  یدر پ یخوش مادر خسرو که تا آن زمان سابقه نداشت و پ يو رو مایس ژهیسرهنگ،به و يگرم خانواده برخورد

.برود نیاز ب امیو نگران دیشد آنچه در ذهنم داشتم پاك شود و ترد کرد،سببیعروس خودش خطاب م

هم به من  ینگاه مین یتو ح دیگزیرا به دندان م شیاو لبها.بودم دم،ناراحتیدیخسرو را کالفه و سردگم م نکهیاز ا اما

.کردیپرواز م شیکه روح و روان من به سو یحال نداخت،درین

و سر تکان  انداختیم يدار یمعن ینگاه مایبه س یبه من و زمان یاو گاه.فرق کرده بود شیبا دفعات پ ترگل

دور بود رفتار سرد در  با برخورد گرم او روبرو شدم،از ادب به یوقت یباشم،ول نیسرسنگ ماینخست خواستم با س.دادیم

اندك از ما،گرم  يو بهادر خان و خسرو به فاصله  ،پدرمسرهنگ افشار.از او دلخور باشم دمیدینم یلیو دل رمیبگ شیپ

.گفت و شنود بداند

 شتریاما ب.کردیم ادیگروهان مرودشت بوده  يو سرهنگ از گذشتهها که فرمانده  زدیپک م انیخان مرتب غل بهادر

نگاه  مایبه من و س یچشم ریز یشده بود و گاه رهیخ يو مات زده،به نقطه ا جیگ ياو مثل آدمها.خسرو بودحواس من به 

.انداختیم

 يریعشأ يبا من و امسال من که در خانواده  تشیبود،که ترب یحال،اجتماع نیخوش صحبت و در ع يدختر مایس

ترگل .راحت بود یلیرفت و آمد،خ يبهادر يا خانواده سالها ب ییاو که گو.داشت اریبس م،تفاوتیمتعصب بزرگ شده بود
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کردیم فیتعر هایرازیش تیمیو صم اوقفه از آن همه صاف یرا در کنار خود نشانده بود و ب شنیو آو

.ادب و رسوم مردم آن منطقه خوشش آماده بود از

و من هم تا آنجا که  دادیمرا مورد خطاب قرار م شتریالبته ب.دیپرسیرا م یمحل يو دوخت لباسها هیطرز ته و

.گذشتمیپاسخ نم یاو را ب دانستم،پرسشیم

زن را دو چندان  ییبایلباسها ز نیا گفتیمن توجه خانم سرهنگ را جلب کرده بود و مرتب م یرنگا رنگ محل يلباسها

.شدکهنه و مدرنس بپو ياگه لباسها باست،حتایمن باشم ز گفت،عروسش،کهیمادر خسرو،به دفاع از من م.کندیم

.گشتیو دوباره بر م زدیو در همان اطراف قدم م شدیبلند م یاو گاه.شدیمحسوس م شتریخسرو هر لحظه ب یکالفگ

 دهیسردر گم د نیچن نینداشتم خسرو را ا ادیبه  رایانداخته بود،ز دیاو مرا به شک و ترد يعاد ریغ حرکت

بودند،خودش را  بهیکه زنان غر یگذشته بود،معموالً در جمع که پا به سنّ بلوغ یهمانگونه که اشاره کردم،او از وقت.باشم

.بار آمده است یاز آدم به دور است و خجالت گفت،خسرویبه او م هیمادرش با کنا شهیو هم کردینم یآفتاب

 دیکش شیمن و خسرو را پ یمادر خسرو صحبت عروس.من او نبود یکه کس یآن روز هرگز از ما دور نشد،در صورت یول

:و گفت

.کنمیخسرو را ترو خشک م يموقع بچه  نیهم گهیسال د...انشااهللا -

:سرهنگ گفت خانم

.دیجون دعوت کن دیخسرو خان و ناه یو در جشن عروس نیباعث بشه که ما رو قابل بدون ییآشنا نیا دوارمیام-

:گفتن نداشت،گفت يبرا یکه تا آن لحظه حرف مادرم

...انشااهللا-

.ما نمونه باشد يفهیاو در طا یجشن عروس دیو گشود که باخسر فیزبان به تعر سپس

که  دیرسیبه نظر م دیسال نداشت و بع زدهیاز دوازده س شیترگل ب.من مسئله شده بود يترگل برا يتکان دادنها سر
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.که نگران است نمودیم نیچن یاو را به فکر وادارد،ول یموضوع

دلباخته  اوشیاز ذهنم گذشت و آنکه نکند ترگل به س يلحظه فکربسر سرهنگ  اوشیخسرو،و س د،برادریورود جمش با

.است

يزدم که چه گمان احمقانه ا بیدرنگ به خودم نه یب اما

:رو بهادرخان رو به زنها کرد و گفت نیساعت از پنج گذشته بود،از ا.ذهنم گذشته است از

.شبه میو تا برس شهیم داره غروب.نیکم دست و پاتونو جمع کن ،کمیعروس نیبر نیخوایاگه م-

 یلیفارس بود،خ ریکه مخصوص عشا کردندیشرکت م یبار در جشن نینخست يکه برا نیسرهنگ از ا يخانواده

.خوشحال بودند

شک نداشتم .دادینشان م اقیاز سرهنگ و خانومش اشت شتریب مایجالب توجه بود و س شانیبرا ریو رسوم عشا ادب

.کندینم یگذشته است و هرگز مرا همراه با دوستانش وعده شهیخسرو،مثل هم

از  یکیآماده شدن،به  يو مادرش برا مایس.میکن م،حرکتیبر نخور یکیداشت تا به تار دیتصور من،تأک ،برخالفیول

در لشانیآمارت که وسا ياتاقها

به  شیصدا کهیه طوراو اهسته،ب.میاشاره مادر خسرو،داخل عمارت شد م،بایکه من ومادرم آماده بود نیبا ا.بودند آنجا

شما بفرستم و  یکفش کرده که پ هیتا حاال خسرو پاشو تو  روزیاگه بهتون بگم از د:گفت ینرسد با خوشحال هیگوش بق

که مشغول  یاو در حال.شهیهر چه زودتر انجام بشه،باورتون نم تهبار به زبان اومد که مراسم دستمال بس نیاول يبرا

 نجایا دیدنبالتون و به زبان خودش گفت کاش ناه ادیخواست که ب یخوش م روزید:ادبود ادامه د شیعوض کردن لباسها

.بود

 نهایا یعنی.رازیرفته بوده ش نهایبا ا دمیشن:دیمادرم با تعجب پرس.توانست مرا تا آن اندازه خوشحال کند ینم يزیچ چیه
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.باعث شدن که خسرو زبون باز کنه

کرده بوده،خانم سرهنگ و  فیتعر یلیخ دیاز ناه نکهیدونم،مثل اینم:کوتاه گفت یخسرو،پس از سکوت مادر

همون روز که .افاده ن یو ب ایر یب یلیکه خ يدید.ستنین يبد يآدما.نندیرو بب دیبودن ناه لیما یلیما،دخترش،خیس

.قصرالدشت،باباش نذاشت ادیب بخواست ش ینداره،م يبهادر خان آوردشون،خسرو که حوصله مهمون دار

.رو به ما نداد شتریب يمجال گفتگو!شده  رید دیگفت بجنب یند بهادر خان که از خارج عمارت مرتب مبل يصدا

که فاصله اش به  ییشدند،روستا دانیس يمدل سرهنگ و لنرور بهادر خان اماده حرکت به اباد نیآخر يسوار لیاتومب

هم  یکیو هنگام غروب و در تار ستیسرهنگ از خسرو خواهش کرد که چون راه را بلد ن.دیرس ینم لومتریک یس

داشت،مرتب از او و  یتوقع نیکه چن نیو از ا ردیگاو را بر عهده ب لیاتومب یمشکل است،خسرو رانندگ شیبرا یرانندگ

و مادر خسرو با پدرم سوار لنرور شدند و  دیو جمش اوشیشن،سیترگل و آو.خواست یبهادر خان و مادرش معذرت م

خسرو  يخواستم سوار شوم،اخم ها یکه م یهنگام.میگرفت یسرهنگ جا م يخانمش در سوار و ما،سرهنگیمن،مادرم،س

منصرف  ممیآن از تصم کیدر  یعوض کنم ول گرید یکس ایرابا ترگل  میگرفتم جا میتصم يدر هم رفت و من لحظه ا

رفت که باغ  یم یکیو به تارهوا کم کم ر.ندارد،ناراحت شده است یکه حوصله رانندگ لیدل نیشدم و تصور کردم او به ا

ور و همسر او  میر،تینه،جهانگیداد و مرتب از سودابه،تهم یفرصت نم گرانیراه مادرم به د انیدر م.میقوام را ترك کرد

فرزندانش  هیدخترش هستم و ار بق نیکرد و گفت چون اخر فیسپس از من تعر.زد یاست،حرف م لکردهیتحص یکه زن

کامال متوجه بودم .قبول کرده است يداند،به داماد یم ریخوب و سربه ز اریبس يکه پسردوستم دارد،خسرو را  شتریب

چند بار به مادرم اشاره کردم که بحث را کوتاه کند،اما او .کند ياندازه روده دراز نیمادرم تا ا ستین یخسرو راض

مرا به  گریانان بار د ينگاه پر معنا.زند یبه خسرو لبخند م نهییاز داخل آ مایناگهان متوجه شدم س.گوشش بدهکار نبود

 یم دهیسرنا و دهل و نقاره از فاصله دور شن يصدا.میدیرس دانیس يشده بود که به اباد کیهوا کامال تار.شک انداخت

 یساز و نقاره واضح تر به گوش م يم،صدایشد یتر م کیمراسم جشن در ان بر پا شده بود نزد يشد و هر چه به خانه ا
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يجشن برا یداشت،ول ییمنطقه آشنا ریعشا یسال ها در ان مناطق فرمانده بود،با مراسم عروس ایکه گوسرهنگ .دیرس

وجود .به استقبالمان امدند ریاز عشا يحامل ما توقف کردند،تعداد يها لیکه تومب نیهم.داشت یو مادرش تازگ مایس

جلب توجه  شتریبود،ب پیخوش ت یلیها،خ يروزکه واقعا خوش اب و رنگ و به قول ام مایس ژهیخانواده سرهنگ و به و

گرفت  یانجام م يکه مراسم چوب باز يمردها را به محوطه ا وکردند  ییکه ما را به سمت زنانه راهنما یهنگام.کرد یم

من و خسرو رد و  انیدزدانه م یینگاه ها و اشاره ها دیمعموال با.به هم انداختند یلحظه،نگاه کیما،دریبردند،خسرو وس

 یبه شک م شتریگذشت،ب یهر لحظه که م.ندازدیبه من ب ینگاه میحسرت به دلم ماند که او ن یشد،ول یل مبد

در قسمت زنانه .دادم ینشان م یواکنش دیمادر خسرو،نبا يبا توجه به گفته ها دم،ویشیاند یم شتریهر چه ب یافتادم،ول

خاص،در صدر  یخسرو خانم سرهنگ را با احترامدر ان بودند،مادر  ریسر شناس عشا يکه اغلب زنان خانواده ها

به ایداشت،گو یحالت مایس.باز کردند جاو ترگل در کنار عروس  مایمن و س يمجلس نشاندند و برا

 یهم با اهنگ شروه دست م هیخواندند و بق یشروه م یزنگ رهیچند زن همراه با دا.ناشناخته پا گذاشته است ییایدن

خواست  یاو دلش م.ندیبیم کیرا از نزد یمراسم نیبار است چن نیاول يگفت برا یه بود و مهاج و واج ماند مایس.زدند

خودم و  یبه او گفتم انشاهللا به جشن عروس یوقت.اشنا شود شتریدر ان منطقه بماند تا با اداب و رسوم مردم ب شتریب

رابه دندان  شیکرد،لب ها رییغکنم،ناگهان حالت چهره اش ت یشود دعوتش م یمفصل تر برگزار م یلیخسرو که خ

و  نیحتما شما هم نامزد دار:دمیاز فرصت استفاده کردم و پرس.کنم یو گفت من هم شما را به تهران دعوت م دیگز

.دیکن یشک ندارم من و خسرو رو هم دعوت م.مثل شما عاشق نداشته باشه يدختر ستین ممکن

.معشوق بودم و نه عاشق ،نهامیب رازیبه ش نکهیاز ا شیتا پ:و گفت دیکش یاه او

 دیشما افراد حتما با فهیدر طا:اما او موضوع را عوض کرد و گفت.که مرا به فکر واداشت يدار بود،به حد یاش معن جمله

خودشون ازدواج کنن؟ نیب

دختر  ریعشا ریاز غ ایبدن و  يریعشا ریکه دخترشون رو به غ ستنین لیما شتریب یاجبار نداره،ول یکس:گفتم
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.ما رو شکست لهیو قب لیمادرم مخالف بود،اون سنت حاکم بر ا نکهیبا ا.است يرازیمور،شیمثال،همسر برادرم،ت.رنیبگ

پس سنت شکسته شده؟:دیچند لحظه سکوت کرد،سپس پرس مایس

شروه  يسر و صدا و هلهله و شاد.ها از تهرون زن گرفتن یبعض یحت.ادنیمنطقه ز نیبله،امثال برادر من در ا:گفتم

و من هم در  دیپرس یم يزیچ یدر گوش یاو گاه.میرادرست بشنو گریکدیيحرف ها مایشد که من وس یخوانان مانع م

.دادم یگوش او جواب م

 يمردها چوب باز يکردند که به پشت بام مشرف به محوطه ا یما بودند،خودشان را اماده م شانیدختر وزن که خو چند

به جمع مردها  کیدر ان منطقه زنان و دختران اجازه نداشتند از نزد.را تماشا کنندانان  ییکردند بروند و هنر نما یم

 ياصرار داشت مراشم چوب باز مایس.پشت بام تماشاگر باشند يشد باب شده بود که از رو یم یچند سال یوندند،ولیبپ

آن شب،به بهانه درخواست .ودوقت ان اجازه را به من نداده ب چیتا ان شب مادرم ه یول.ندیبب کیجوانان را از نزد

 شمشانهم سن و سال من هم چ د،دخترانیاگر راستش را بخواه.نگاه من به دنبال خسرو بود.میپشت بام رفت ما،بهیس

که  ياز دو نفر یکی.هم بود ییانتقامجو یمردها نوع يچوب باز.گشت که قرار بود با او ازدواج کنند یم یدنبال کس

 يالبالو به ساق پا ایانار  يبا ترکه ها يگریکرد که د یبلند از خودش دفاع م یبا چوب دی،بادادند یرا انجام م يچوب باز

 مایس.شود یام ارام و قرار نداشت که مبادا زخم نهیدفاع کننده باشد،دل در س تاکه نوبت خسرو شد  یزمان.او ضربه نزند

به نظر .او دست زدند ياز خود دفاع کرد و همه برا یکه ترکه را به سمت خسرو انداختند،او به چابک یزمان.هم نگران بود

ما هم .شدند دیو بهرام ناپد رخس دینکش یطول.خوشحال تر از من است مایده،سیند یبیکه خسرو آس نیاز ا دیرس یم

داشتند،خودشان را  یمعموال خان زاده ها و دختران دم بخت که وضع خوب.میپشت بام بمان ياز ان رو شیب میاجازه نداشت

 مایس.مینشست اطیاز ح يمراسم زنانه،در گوشه ا ياهویدور از ه م،ویامد نییاز پشت بام پا مایمن و س.کردند ینم یافتاب

.رو بزرگترها گرفتن میو تصم نیبا هم حرف نزد ندهیدرباره ا کیتو و خسرو هنوز از نزد دمیشن:گفت

ن؟یدیشن یاز ک:دمیتعجب پرس با
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به  ياشاره ا یحت نمیب یآخه م.زدم دم،حدسینشن یاز کس:بود به من من افتاد و گفترا گم کرده  شیکه دست و پا او

.نیهم ندار

و اون در خلوت هم صحبت  نیدور از چشم ا م،هنوزیرو دوست دار گهیهمد یاز بچگ نکهیبا ا.متاسفانه بله:گفتم

.برادرم،دل هامون از دور با هم ارتباط داره م،زنیبه قول مر.مینشد

رو  گهیکنن و همد یخوان با هم زندگ یعمر م هیدو نفر که  شهیآخه مگه م:دیلحظه ساکت ماند،سپس پرسچند  مایس

!دوست دارن،درباره عشق ودوست داشتن و خواسته هاشون اصال با هم مشورت نکنن

خواست  ید و مکر یم يتا آن حد پافشار نبارهیدرا مایدانستم چرا س ینم».هینطوریمنطقه رسم ا نیمعومال در ا« :گفتم

که  راندازیو هجوم مردم به سمت اسب سواران ت ییهوا ریت کیشل.نه ایمیبداند که من و خسرو با هم خلوت کرده ا

ساز و دهل و نقاره نشانه آن  يقطع صدا. میاز گفتگو دست بکش هکردند،باعث شد ک یابراز م لهیخود را به آن وس يشاد

 يکه خود هیاز بق شیب مایاز خانم سرهنگ و س زبانانیمت زنان مدر قس.است دهیبود که زمان صرف شام رس

خواهد  یمشغول بود و تعجب کرده بودم چرا م مایس يخوردم،ذهنم به حرفها یهمچنان که شام م.کردند ییرایبودند،پذ

.بداند شتریمن او ب يخسرو و رابطه  بارهدر

شده بود،با تشکر از  ریدرم و بهادر خان که خوابشان دگذشته بود که به اصرار پ 11از صرف شام،ساعت از  خالصه،پس

 یخانم سرهنگ و همسرش مرتب م.بدرقه کردند لیما را تاکنار در اتومب زبانانیم.میآماده حرکت شد يرایآن همه پذ

که تا آن لحظه در ان شرکت کرده  یجشن نیتر زیکنند و ادعا داشتند خاطره انگ یگفتند آن شب را فراموش نم

به شما خوش  دوارمیام:گفت مایس نیخسرو هنگام سوار شدن به سرهنگ و خانمش و همچن.ن جشن بوده استاند،هما

مادر خسرو هم ابراز » خوش گذشت یلیبه من که خ« :از آنکه پدر و مادرش جواب بدهند،گفت شیما،پیس.گذشته باشد

«نه؟ ایبهش خوش گذشته  یپرس ینم دیاز ناه«:کرد،سپس به خسرو رو کرد و گفت یبه من نگاه درمما.کرد تیرضا

«.نیدید ادیمراسم ز نجوریاز ا نینبود بهیآب دهانش را فرو داد و گفت شما که غر خسرو
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شب گذشته بود که  مهیاز ن يا قهیچند دق.منطقه حرف زده شد ریاز آداب و رسوم عشا شتریتا باغ قوام،ب دانیس يآباد از

و  دیمحل خواب جمش.کرده بودند ایو پسرش حسن،بستر خواب را مه.... سداا.همه خسته بودند.میدیبه باغ قوام رس

بار به بهانه  نیچند مایس.میشد،رفت یباز م وانیکه پنجره اش به ا یعمارت بود و ما هم به اتاق وانیدر ا اوشیخسرو و س

.در آن اماده شده بود،نرفتکه بستر خوابشان  ینگفت،به اتاق ریرفت و تا به خسرو شب بخ نییمختلف به باال و پا يها

به  یرا مشغول کرده بود و گاه ما،فکرمیدزدانه خسرو به س يبه خسرو و ادا و اطوارش و نگاه ها مایس بیدلفر يها نگاه

گفتم،خسرو کجا  یبه خودم م.گردند یباز م شیخو اریبه شهر و د يمهمان هستند و به زود نهایزدم که ا یم بیخودم نه

از جوانان است،در  یلیدر تهران مورد توجه خ دیترد یکه ب ییبایز نیاآن هم به  یشود دختر تهران یکجا؟مگر م مایو س

.مثل خسرو نظر خاص داشته باشد يزاده ا ریکمتر از چهار پنج رو،به عشا یمدت

ز هر روز تر از هر شب خواب به سراغم آمد،صبح زودتر ا رید نکهیبا ا.شب هر طور بود خودم را قانع کردم خالصه،آن

به  وانینگاهم را از ا.بود یبستر خسروخال یبودند،ول یقیدر خواب عم اوشیو س دیبه کنار پنجرا رفتم،جمش.شدم داریب

خودم را پشت پرده پنهان کردم تا متوجه من .زد یاستخر قدم م رمشوش،در کنا یخسرو با حالت.اطراف استخر انداختم 

است که خودم را به خسرو  یچه فرصت مناسب دیناگهان به ذهنم رس.اشتنظر د ریعمارت را ز,یچشم ریاو ،ز.نشود

خودم را .بزند یحرف ندهیآ يخواهد درباره  یاو هم دلش م دیبه خودم گفتم شا.میبرسانم و هر چه در دل دارم به او بگو

 يخسرو برا.اره کردشد و به خسرو اش انین،نمایپاورچ نیق،پاورچیاز پشت آالچ مایس دمیکردم که ناگهان د یآماده م

.درختان پنهان شدند يرفت و هر دو در البه ال مایبه اطراف انداخت و سپس نزد س یمضطرب نگاه یبا حالت نان،یاطم

درختان،استخرو .است ریناپذ فیکردم توص دایکه در انلحظه پ یحال.اناختند خیاز  ییایبا سر درون در يمرا از بلند ییگو

 واریتعادل نداشتم و اگر به د.و چشمانم تار شده بود دندیچرخ یدور سرم م یاهیس ياکوه و در و دشت مچون لکه ه

 قتیبودم ،حق دهید شیآنچه چند لحظه پ یمشکل بود،ول ورشبا.افتادم یم نیبه زم دیترد ینداده بودم،ب هیتک

 بیدرخت س ریون در زگفت ان دو هم اکن یبه من م یاگر کس.انبوه درختان رفته بودند انیبه م مایخسرو و س.داشت
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 دیهمچنان که در پشت پنجره خشکم زده بود،به فکرم رس.کردم یکه از خسرو داشتم،هرگز باور نم یهستند،با شناخت

که بود،خودم را به  یبه هر حال ،به هر سخت.توان حرکت نداشتم يو ناباور یاز شدت نگران یکنم،ول بیآن دو را تعق

اسطبل مشغول گفت و  واریآن دو در پشت د.گشت یم مای،نگاهم دنبال خسرو و سدر پناه درختان.کنار استخر رساندم

کامال مشخص بود هر .خوردم یخودم خودم را م.ندیآنها را بب یاز حالتشان معلوم بود که دلهره دارند مبادا کس.گو بودند

ناگهان حسن باغبان به .نداشتم جرات  یگرفتم خودم را به انان برسانم،ول میتصم.عاشقانه است يازیگفت راز و ن یچه م

اسطبل  ند،داخلاو پنهان بمان دیاز د نکهیا يکه دست و پار خود را گم کرده بودند،برا مایسمت اسطبل رفت و خسرو و س

.نشوم،خودم را به عمارت رساندم دهیکه د يطور ند،بهیکه مبادا حسن باغبان مرا بب نیمن هم ، از ترس ا.رفتند

چه شده  دیو حالت دگرگون من او را به وحشت انداخت و پرس دهیشده بود،رنگ پر داریاب بکه تازه از خو مادرم

 یافتاد،ول یم یدانم چه اتفاق ینم.کرد یهم حرفم را باور نم دیشد،شا یگفتم،غوغا بر پا م یرا به او م قتیاگر حق.است

از  یمن ناش یداشت که ناراحت نانیممادرم اط.را بهانه کنم جهیمجبور شدم دل درد و سرگ.نزنم یحرف دمیصالح د

«.بودم داریصبح ب يتا دمدما شبیمن هم د«:اثبات حرفش گفت يشب گذشته است و برا يپرخور

مادر .انجام داده است،وارد عمارت شد یکه کار خالف ییبا عجله و گو مایدم،سیکر یکه من و مادرم گفتو گو م یحال در

نور .خواب بودند اوشیو س دیجمش.بلند همه را صدا زد يه کرده بود،با صداآماد وانیخسرو که بساط صبحانه را در ا

 یم یروشن درست کرده بود هر چه سع هیسا د،کمکمیتاپ یم وانیا يدرختان چنار و صنوبر رو يکه از البه ال دیخورش

و به من و مادرم صبح سالم کرد  ییرو به رو شدم،او با خشرو مایبا س یوقت.نشان بدهم ،نتوانستم يکردم خودم را عاد

ترگل  یو حت درما.دادم هینشستم و به نرده ها تک وانیدار به او انداختم و ماتم زده در گوشه ا یمعن ینگاه.گفت ریبخ

 ریام ،چون حرکات مرا ز دهیمتوجه شده است که او و خسرو را د مایحدس زدم س.هم متوجه حالت دگرگون من شدند

 يزیاز آنکه از او  شیپ.مادرم و مادر خسرو شده بود یاو هم باعث شگفت یمگیسراسالبته حالت توام با .نظر داشت 

«.سرم اومد ییچه بال نیدون ینم« :است،گفت دهیترس یلیخ يزیکه انگار از چ یشود،با حالت دهیپرس
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«شده؟ ی،چيوا«:خسرو گفت مادر

سر  یبه چه بزرگ يمار کمرتبهیزدم که  یصبح زود که از خواب پا شدم،دور و بر استخر و درختان قدم م«:گفت مایس

مار را دنبال  ییدوتا.مردم یخوشبختانه خسرو خان کنار استخر بود و اگه اون نبود،از ترس م!راهم سبز شد

ماره  دیخسرو خان گفت با.رفت تو اسطبل رهنداشت و ما يا دهیبه طرفش سنگ انداخت فا یخسرو خان هرچ.میکرد

«.بزنه شیاسبا رو ن م،ممکنهیرو بکش

«خسرو کجاس؟!خدا مرگم بده يوا«:خسرو گفت مادر

با من  اریاخت یخسرو خان تا متوجه شد ب.دیترس یاز من از مار م شتریاون .دونم ینم«د،گفت،یخند یکه م یدر حال مایس

«.رونیزنه و سراغ مار بره،منو ول کرد و از در باغ رفت ب یحرف نکهیرو به رو شده،بدون ا

حرفش را باور  شتریب.داستان را سرهم کرده است نیتبرئه خودش و خسرو ا يبرا ایدیگو یراست مدانستم او  ینم

پسرش را به رخ همه  ییعادت داشت کم رو شهیمادر خسرو هم که هم.آمدم رونیب یکردم و از آنهمه دلواپس

ال با شما دنبال مار افتاده حرف بزنه ،حا هش یکه نامزدشه روش نم دیناه ه،بایه،خجالتیجور نیخسرو هم«:بکشد،گفت

«تعجبه یلی،خ

به عقلم هم .با هم ندارند يسر و سر چیدارد او و خسرو ه قتیحق دیگو یم مایکردم هر آنچه س یهر حال دلم راض به

به  یچه زمان گریکه فردا عازم تهران است و معلوم نبود د یبه کس دیکه نبا دمیرس یم جهینت نیکردم به ا یکه رجوع م

.کردم یم گردد،شکیبر مرازیش

سر انجام آن روز ،پس از .نا معلوم رفته است،تعجب کرده بود ییکه خسرو صبحانه نخورده بود و جا نیخسرو از ا مادر

،تا  مانیحرف ها انیمن هم در م.دیپرس یاز آداب رسوم منطقه م شتریاو ب.دیمرا به حرف کش مایصرف صبحانه ،س

و حتما در تهران مزاحم او و  میکن یبا هم ازدواج م يدکشاندم که به زو یسرو مرا به خ امد،صحبتییم شیپ یفرصت

 میبرا نیکرد و ا یرا عوض م ما،ناباورانه،موضوعیآمد،س یم شیپ یحرف از خسرو و عروس یوقت.میشو یخانواده اش م
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را آماده و آشپز  گاهیجاحسن باغبان .افتییم شیهوا افزا يآمد،گرما یباال م شتریب دیهر چه خورش.تعجب آور بود

او .سنگ تمام بگذارد یمهمانان تهران ياز قرار معلوم ،مادرخسرو قصد اشت روز آخر برا.غذا بود هیقوام هم مشغول ته

روز  يرفت تا برا یور م لشیسرهنگ با اتومب.چند نوع غذا سفارش داده بود و خودش هم بر کار آشپز نظارت داشت

.ماده اش کندشوند،ا یتهران م یبعد که راه

خاطرات ان  نیو معتقد بود همراه با بهتر دیرس یبود،ناراحت به نظر م دهیرس انیسفرشان به پا نکهیسرهنگ از ا خانم

 یشد که هنوز اشنا نشده از هم جدا م فیکردم چه ح یوانمود م مایمن اگرچه به ظاهر به س.کنند یمنطقه را ترك م

 یهمه حدس و گمانها که مثل خوره روح و جانم را م ازن با رفتن او دلم از رفتنش خوشحال بودم،چو م،تهیشو

.شدم یخورد،راحت م

با  مایحالت چهره س.آمد نییپا لیوارد باغ شد و خسرو هم مراه پدرش از اتومب لشیظهر بهادر خان با اتومب کینزد

اخت،لبخند زد و با همان لبخند به من اند ینگاه میخسرو ن.من هم خودم را جمع و جور کردم.کرد رییخسرو تغ دنید

داد و حالم را  یاو جواب سالمم را به گرم.شد بود،برطرفذهنم را مشغول کرده  شیکه تا چند لحظه پ ییشک و گانها

 مایکردم،متوجه شدم س یهمچنان که با نگاهم او را تا عمارت بدرقه م.داخل عمارت رفت ما،بهیو بدون توجه به س دیپر

 هیرا ته نچهزود،آ یلیسفره را پهن کرد و خ... گاه،اسدایبا ورود پدرم و جمع شدن همه در جا.دارد یهم از او چشم بر نم

نظر  ریقرار گرفته بودم که هر دو را کامال ز يخسرو نشست و من طور يدرست رو به رو مایس.دندیشده بود در سفره چ

سر  چیآن دو ه انینگذاشته بود که م یباق یمن شکيبرا مایاش به س یتوجه یخسرو با من و ب ییخشرو نکهیبا ا.داشتم

.دانم چرا تا آن اندازه کنجکاو شده بودم یوجود ندارد،نم يو سر

و حتما به آنجا سر  میصرف نهار خانم سرهنگ از همه ما قول گرفت که خانه آنها را در تهران خانه خودمان بدان هنگام

به خسرو نشسته  کتریکه نزد اوشیرا با س شیبه استخر باشد،جانگاهش مشرف  نکهیبهانه ا مافبهیناگهان س.میبزن

خورده خسرو عوض  میدوغ ن وانیدوغش را با ل وانیل مایس کهبود  نیآنچه مرا دوباره به فکر واداشت،ا.بودعوض کرد
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.دکه نه تنها مادرم،بلکه اغلب حاضران شگفت زده شده بودن دینوش یکرد و دوغ را چنان با لذت و جرعه جرعه م

استراحت به عمارت رفتندو حسن  ي،پدرم و بهادر خان،با اجازه سرهنگ،برا يچا دنیاز صرف نهار و نوش خالصه،پس

اش قرار  يرازیاز دوستان ش یکیکه با  نیخسرو به بهانه ا.بالش و رو انداز آورد مایسرهنگ و خانمش و س يباغبان برا

 ست،بایراحت که خسرو در باغ ن یالیپرداخت ومن هم با خ راحتاستهم در کنارمادرش به  مایدارد،از باغ خارج شد و س

.باغ با هم قرار دارند يدر انتها مایخسرو و س نکهیخبر از ا یم،بیرفت نیریعمارت به خواب ش ياز اتاق ها یکیمادرم در 

خان در اوقات داده است،پدرم و بهادر  حیدر خاطراتش،کامال توض یگون که خسرو در داستانش و ،به عبارت همان

بود که مسابقعه  نیا حشانیبر وفق مرادشان بود،تنها تفر زینداشتندوهمه چ يفراغت که سرحال بودند و دغدغه خاطر

شدند،پس  داریهمه از خواب ب یروز بعد از ظهر هم ،وقت نآ.کردند یهم م يو سر آن شرط بند ندازندیراه ب يانداز ریت

فکرم را مشغول کرده  مایخسرو س بتیغ.باغبان تفنگ و فشنگ ها را آماده کرد...،اسدا وهیو خوردن م يچا دنیاز نوش

دادن  ابقهپدرم و بهادر خان آماده مس.وستیآمد و به جمع ما پ رونیدرختان ب ياز البه ال مایکه س دینکش یبود اما طول

ترگل خبر آورد که .خارج شد مادر خسرو سراغ خسرو را از حسن باغبان گرفت و حسن گفت بعد از نهار از باغ.بودند

کرد که با  کیهم شل يریامتحان ،ت يپدرم تفنگ را آماده کرد و برا.کند یصحبت م دیخسرو در کنار استخر با جمش

سمت و من و مادرم و پدرم در  کیخان و خسرو و مادرش در  دربها.شد دایهم پ دیسر و کله خسرو جمش ریت يصدا

اگر چه ما .شرط را انان بردند.شرح داده است شیخوب آن را در نوشته ها یلیکه خسرو خ میمسابقه بود گریسمت د

.خسرو به خطا نرفته بود خوشحال بودم ریت نکهیا م،ازیرا باخته بود انیماد

خسرو با رفتار .کند کیو شل ردیخواست بتواند مثل ما تفنگ را درست در دست بگ یدلش م یلیخ مایاز مسابقه،س پس

مادرم .به شک افتادم گریبار د.و تفنگ را به او داد»نداره يکار« :گفت مایبه س یربط و خودمان یلمات بو ک مانهیصم یلیخ

حرف  یراحت و خودمان یلیحجاب با آنهمه ادا و اطوار خ یبه و بیغر يبا دختر یخجالت يهم تعجبکرده بود که خسرو

 قهیدادم و طر مایبه مداخله شدم،تفنگ را به س من مجبور.داد رییخسرو ناگهان به خودش آمد و لحنش را تغ.زند یم
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ما را به خنده  هشد و هم نیکه تفنگ به شانه اش زد،نقش بر زم ياثر لگد د،بریتا او ماشه را کش.گرفتن آن را به او گفتم

حال حال خوش نیبودو در ع زینگران کننده و شک برانگ میکه داشت،برا یو رفتار و حالت مایبه هر حال،وجود س.انداخت

به  مایخسرو و س یچشم ریز ينگاها.گذراندند یشب اقامتشان را در باغ م نیبا،آخریان دختر لوند و ز مایبودم که س

نگاه را متوجه آن دو کرد و آنچه مشهود تر بود،حالت منقلب من بود که اصال  شتریمحسوس بود که ب يبه قدر گریهمد

 یخوشحالم کند،مرتب مرا عروس خودش صدا م نکهیا يبود و ،برا مادر خسرو هم نگران.اعتنا باشم یتوانستم ب ینم

.کد

زود به مزرعه  یلیاز پدرم و بهادر خان که خ ریتهران شوند،غ یکه سرهنگ و خانواده اش قصد داشتند راه يروز صبح

را  مایشه،سیهم پرواتر از یخسرو ب.میآمده بود رونیبدرقه از عمارت ب يکه خواب بود،همه ما برا شنیرفته بودند و آو

 ینگران.دیایدانشگاه به تهران ب يشرکت در امتحانات ورود يرااز خسرو قول گرفت که ب مایس.کرد یرها نم يلحظه ا

 لیخواست سوار اتومب یو دلش نم دیرس یانادازه ناراحت به نظر م يهم  مایس.همه ما کامال معلوم بود يخسرو با

نامزدش را دارد،اشک در  ایقصد جدا شدن از شوهر  مایس ییگو.و باز کردا يرا برا لیسرانجام خسرو در اتومب.شود

 یدر حال.آه از نهادم بلند شد»وفا به عهده ریعشا کیباشه،خصلت  ادتی«:که به او گفت یچشمانش حلقه زده بود و زمان

شوهر من  يزدوستش دارم و قرار است رو شتریکه از جانم ب یشد کس یکرده بودم،باورم نم هیتک یکه به درخت

.معاشقه کند بهیغر يبا دختر دمیدیشود،انچنان که م

 لیدنبال اتومب ،بهیاو تا مسافت.نبودم همه حواسم به خسرو بود گرانیسرهنگ حرکت کرد،اما من متوجه د لیاتومب

دست تکان هم  يدند،براید یرا م گریکدیآورده بود و تا آنجه که  رونیب لیسر و دستش را از پنجره اتومب مایس.دیدو

چشم بر  لیچشم از گرد و خاك حاصل از حرکت اتومب نخسرو همچنا یدور شده بود،ول یلیخ لسرهنگیاتومب.دادند

دانم به او چه گفت،اما  یشد و نم کیاو نزد ن،بهیو خشمگ یمادر خسرو عصبان.ستادیاو ناگهان ماتم زده ا.داشت ینم

آن صحنه ها را در خواب  ییعمارت رفت گو م،بهیمانده بود ریحتوجه به مادرش و من و مادرم که مات و مت یخسرو،ب
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.مشکل بود میبرا دم،باورشیدمب 

سپس »!يکرد یم فیازش تعر نهمهیکه ا یهم از پسر خجالت نیـا:مادر خسرو گفت ه،بهیوکنا شیپر از ن یبا لحن مادرم

وجود و  انیم یدر حالت.م شوم،نتوانستمکردم مانع حلقه زدن اشک در چشمان یهر چه سع.شد کیبه من نزد تیبا عصبان

و با  میایاو شانه ام را گرفت و با خشم تکان داد تا به خودم ب.دمیشن ینم يزیچ یزد،ول یمادرم مرا صدا م.عدم بودم

گذاشتن رومون و رد  م،پایکه با هم خورد یهمه نون نمک نیبا ا يدید!دهیکه به آخر نرس ایدن«:گفت يبلند يصدا

«.شدن

چشمانم پر از .امد و فقط به عالمت تاسف سر تکان دادم ینم رونیاز حنجره ام ب ییصدا یبزنم ول یتم حرفخواس یم

وقت مادرم را تا آن اندازه  چیه.دمید یرا بربادرفته م میآرزوها یهمه.را گرفته بود میاشک شده و بغض راه گلو

مادر خسرو از اتاق  ادیفر دیرا به داخل عمارت کشروح م یرا گرفت و جسم ب میاو بازو.بودم دهیند یو عصبان نیخشمگ

مثل  ،مثليدیو مادرش خجالت نکش دیناه يجلو«:گفت یتر از مادرم،به خسرو م یاو عصبان.دیرس یمجاور به گوش م

جواب  ؟منیستیپسر بهاد خان ن گهیتو د ؟مگهيموس موس مس کرد ياطوار اهیاون دختره چشم س نیسگ دنبال ماش

و چشم چرون  زیکردم،نااهال از آب در اومده؟ه فیازش تعر نهمهیهمه سال،پسرم که ا نیگم بعد از ابدم؟ب یچ دویناه

«ده؟یدو بهیشده؟دنبال دختر غر

«خوام یحاال هم نم.خواستم  یو نم دیمن از اول ناه«:گفت خسرو

 يرا رو یاو آب پاک.دید یماهیرا س زیچشمان همه چ.بشوم  نینمانده بود تعادلم را از دست بدهم و نقش بر زم يزیچ

عمارت و باغ  یو بدون خداحافظ میرا جمع کرد لمانیوسا.شد یبر شدت خشم مادرم هر لحظه افزوده م.ختیدستم ر

از  یکیلندرور  لهیرا به وس قه،خودمانیاز چند دق پسو  میقصرالدشت رفت یبه دو راه ادهیپ.میقوام را ترك کرد

.میقصر الدشت رساند ان،بهیآشنا

3فصل
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 یدر زندگ مایو هنوز س میازآن که باغ قوام برو شیتا پ.را برمن تلخ کرد یدر باغ قوام اتفاق افتاده بود،زندگ آنچه

 یبا خسرو ازدواج م يوجود نداشت که به زود یشک چیام ه فهیو طا لهیقوم و قب یمن و حت ينشده بود،برا دایخسرو پ

و خسرو را در ذهنم مرور  ماینشستم و حرکات و رفتار س یم یدر کنج دهمام ز.تمام شده بود میبرا زیاما حاال همه چ.کنم

او هرگز از خسرو انتظار .گفت یم راهیخورده،به بهادر خان و خانواده اش بد و ب ریمادرم،همچون پلنگ ت.کردم  یم

که از خسرو  نیما بودش«:،گفتم هیبغض و گر انیشد و م ریاشکم سراز اریاخت یب يروز.باشد ایح ینداشت تا ان حد ب

«آخه چرا،چرا؟.رهیگفت پسرش سر به ز یمادر خسرو بود که م.نیکرد یم فیتعر

«.شد ینم ينجورینفرستاده بود ا رازیاگه خسرو رو با اونا به ش.مقصر بهادر خانه«:دادنم گفت يدلدار يبرا مادرم

از خسرو بهتر و خانواده تر برات اومده «م گفتکمادر.کردم یم هیو غصه دار،تنها سر تکان دادم و گر بانیدر گر من،سر

 یم یچه پچ پچ یاون همه آدم،در گوش دختره تهرون يجلو.دیپررو،خجالت نکش ست،پسرهیشوهر که قحط ن.بودن

«.شد یگرفت و بدبخت م ی،روت زن ميشد یتو هم زنش م دم،اگریکه من امروز د ییخسرو نیبا ا.کرد

شماها .ستیحرف سر شوهر کردن من ن«:آمد،گفتم یم رونیب میخفه که از ته گلو يکه داشتم و با صدا یهمان بغض با

شماها به .یتو عروس بهادر خان نیگفت یم گهیتون با همد ش،همهیدو سال پ ن،ازیده ساله در گوشم اسم خسرورو خوند

«.ستیها ن یآسون نیبه ا شکردن رونیو حاال هم ب نیقلبم جا داد يزور اسم اونو تو

شماها .ستیحرف سر شوهر کردن من ن«:آمد،گفتم یم رونیب میخفه که از ته گلو يکه داشتم و با صدا ین بغضهما با

شماها به .یتو عروس بهادر خان نیگفت یم گهیتون با همد ش،همهیدو سال پ ن،ازیده ساله در گوشم اسم خسرورو خوند

«.ستیها ن یآسون نیبه ا شکردن رونیو حاال هم ب نیقلبم جا داد يزور اسم اونو تو

چه  یدختر تهرون يکه برا يدیخودت د.ياریکه خسرو با ما کرد عار داشته باش که اسم اونو ب ينکاریبا ا«:گفت مادرم

 یجنازه ات رو هم رو شونه اش نم یالتماس هم بکنه ،حت گهیخاطر جمع باش،اگه د.کشت یجور داشت خودشو م

«.ذارم
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 یمادرم از عشق و دوست داشتن سر در نم.زدن نداشتم يبرا یم و حرفنداشتم بکن يکار دنیاز آه کش ریغ

دانست که چقدر خسرو را دوست دارم  یاو هرگز از دلم خبر نداشت و نم.آورد،خودش هم به زور همسر پردم شده بود

دوستش یفکر ازدواج با خسرو نبودم ول راز آنروز د میاگر بگو.شود او را فراموش کنم یباعث نم یاتفاق چیو ه

.باورش مشکل باشد دیهم متنفر نبودم ،شا مایاز س میداشتم،واگر بگو

به خسرو و بهادر خان و ملک تاج،مادر  یدر پ ینشسته بودم و مادرم پ ییکه غصه دار و ماتم زده در گوشه ا یحال در

ه قرار نبود تا آخر هفته مگ«:شگفت زده گفت یبود،با حالت یاو که عصبان.دیگفت،پدرم از راه رس یم راهیخسرو،بد و ب

 نیرفتم تو باغ و به من گفتن صبح زود برگشت یوقت.شکار میبر میبهادر خان وعده گذاشته بود ن؟بایاونجا مون

«.افتاده یفهمم چه اتفاق یشده،حاال هم نم یتو دلم گفتم چ.قصرالدشت دلم هزار راه رفت 

پدرم .شد یبر تعجب او هر لحظه افزوده م.میکن یز پدر مخفامان را ا ینگران مینبود که بتوان يمن و پدر طور حالت

 یچ میبفهم دیآخه ما نبا.شده؟زن بهادر هم اوقات نداشت،همشون پکر بودن یچ«:به من و مادرم انداخت و گفت ینگاه

ده؟

«.رفت لمونیبشه؟آبرومون جلو قب یخواست یم یچ گهیـد:داد،گفت یکه با عالمت تاسف سر تکان م یحال مادرم،در

«دونم ؟ یافتاده که من نم یاتفاق!آبرومون رفت؟ یچ یعنی«:به من اناخت و شگفت زده گفت ینگاه پدرم

 دیمن و ناه يا،جلویح یکه پسره ب يدید یم ياگه امروز بود.دهیقاپ خسرو رو دزد ینه دختر تهرون:گفت مادرم

پدرم شرح داد و در اخر  يتاب ،براسپس آنچه را که گذشته بود،با آب و »کرد یکار م یمادرش،برا دختره چ

«.خواد ینمرو  دیگفت ناه یکه خسرو به مادرش م دمیبا گوش خودم شن«:شگفتیحرفها

،به قول شما،گرم با دختره  یو خداحافظ نیدر باز کردن ماش هیبا  یعنی«:چند لحظه به فکر فرو رفت،سپس گفت پدرم

که  نیا.لحظه شطون رفته تو رگ و پوست خسرو هیدور، نیندازحرفا رو ب نین،ایتموم شد؟دست وردار یچ ،همهیتهرون

اگه .رفت یم ادمونیرفت،چند روز بعد هم  یضعف م وو اون غش  نیدلمون برا ا میما هم که جوون بو س،ین يزیچ
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حرفا  نیا.صدتا زن داشته باشه دیمرد با هیکنهف یشه باهاش عروس یکه رو به رو م يبا هر دختر يقرار باشه هر چسر

خاله  يفکرا يا.میاز هم جدا هست يمن و بهادر سر.میزد یامروز با بهادر درباره دسمال بسته حرف م نیهم.نیرو ول کن

همه رفاقت  نیبهادر خان با ا یعنی.کنن یو خسرو عروس دیناه وریقرار شد تا اول شهر.نیکن یم يخود یکه ب هیچ زنکها

«ره؟یذاره خسرو بره تهران زن بگ یم

 یول.ابدیکاهش  يخشم مادرم تا اندازه ا دیگرد یشد،سبب م یادا م دیاز ترد یو خال نانیکه با اطم پدرم جمالت

از توجهش به  یحاک يو اشاره ا یمحبت چیمدت ه نینداشتم که خسرو به من عالقه ندارد،چون در ا یشک نیکوچکتر

شدم او به اجبار پدر و  ینم یراض هرگز،ییاز سو وبودم  دهیداشت،از او ند گرانیکه به د یخودم،متفاوت با توجه

.مادرش با من ازدواج کند

اش  یکه او رانندگ یلیخسرو را در لحظه سوار شدن به اتومب دهیکه وارد باغ شدم و چهره در هم کش یزمان يها صحنه

ره کرد و آن دو ب او اشا قیاز پشت االچ مایبه خسرو را در صبح روز قبل که س مایدزدانه س يرا برعهده داشت و نگاها

از  يدرباره مار و اسطبل و خالصه انچه از آن دو در ذهن داشتم،لحظه ا مایگم شدند،و دروغ س بیدرختان س انیدر م

عاشق او  رایاما امکان نداشت،ز.خسرو را فراموش کنم  شهیهم يبرا نکهینداشتم جز ا يو چاره ا.شد یذهنم خارج نم

.بودم

 اسیبا آنهمه .بود ریتاث یب زیمادرم ن یدر پ یپ يگوشزدها.نداشتم يکار چیصله هدو روز ماتم زده بودم وحو یکی

چون خسرو با .نباشد شیب ییحدس و گانها نهایهمه ا دیگفتم شا یدر دلم بود و به خودم م دیاز ام ییز کور سو.،هنو

شد  دای،همسر بهرام،پ لهیو کله جمکه سر  یاز چند روز،وقت رد،پستازه از او دا یداشتم اطالعات نیقیبهرام دوست بود و 

 لهیچره در هم جم.حرف بزند میاو با مادرش برا يصبرانه از او خواستم از خسرو و گفت و گو یبه استقبالش رفتم و ب

 کبارهیشد  ینم یراض لهیکه جم یفراوان و در حال يخالصه چس از گفت و گو.ندارد یاز ان داشت که خبر خوش تیحکا

 الیبه تهران بره و خ لیادامه تحص يخسرو قصد داره برا ایگه،گو یکه بهرام م نطوریا«:طع کند،گفترا ق میدهایهمه ام
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«.ازدواج نداره

و  موریبعد از ظهر همان روز ت.کردم که چشمانم مثل انار قرمز شده بودند هیبود آنروز ،ان قدر گر يکه چه روز بد يوا

حالت دگرگون من و مادرمباعث شد قبل از .قصرالدشت امده بودند به يهوا خور يهمراه با هالکو،پسرشان،برا میمر

.بچرسند چه شده است زیهمه چ

را شرح  هیباعث شد که قض موریاز اندازه ت شیاصرار ب یم،ولییمورد بگو نیدر ا يزیبه ان دو چ میخواست یابتدا نم در

به  یاو مدت.تفاوت داشت یلیتعصب خشک خ يرادا يمردها هیاهل مطالعه بود و با بق موریهمان گونه که گفتم ،ت.میده

خسرو  میفرض کن«:انداخت و گفت یحلقه زده بود،نگاه مانماشک در چش يفکر فرو رفت و سپس به من که قطره ها

خسرو را  نکهیجز ا يندار یصورت راه نیدر ا. به تهران بره و با دختر سرهنگ ازدواج کنه  لیبخواد به بهانه تحص

حرف دل خسرو را بفهمند حرف مرا سر  نکهیار ا شیاز مادرم و مادر خسرو انتقاد کردکه چرا پسپس ».یفراموش کن

.انداخته اند بانهاز

به  یداد کس یدانست که اجازه نم ینم ریتقص یب زیبهادر خان را ن یپنداشت و حت یم یخسرو را مقصر اصل مادرم،مادر

خلوت  يهر دو در گوشه ا.اد یراحت بودم،به من آرامش م هیاز بق شیکه با او ب میوجود مر.دیایمن ب يخواستگار

و معتقد بود من ».بوده نیبوده هم ایـتا دن:گفت یاورد،میب رونیب یتاب یوب یداشت مرا از انهمه نگران یاو که سع.مینشست

گفت  مینش براو غم هجرا یلیو عشقش و ل خایاش و از زل یو ناکام نیریاو از ش.ستمین خیتنها عاشق شکست خورده تار

«م؟یوجود نداشت از حافظ نظر خواست ییمایکه هنوز س شی،چند وقت پ ادیم ادتی«:او گفت

«ادمهیـبله :گفتم

«بود نینظر حافظ ا ادتهی«:گفت میمر

دشیصحبت گل با يگر پنج روز باغبان»

«دش؟یخار هجران صبر بلبل با يجفا بر
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بله:گفتم

.یصبر کن دیبا:گفت میمر

 یچع کار م یبرا دختره تهرون نیدونست یم یو خجالت ریسر به ز يخسرو که همه اونو پسر يدید یم. يوداگر ب«:گفتم

«.يداد یکرد،به من حق م

به اب نداره و  شهید،ریسرعت جرقه بزنه و در مدت چند روز به وجود با نیکه به ا یعشق زنمیحدس م«:گفت میمر

و با  يدی،فقط اونو د يو ،تا چشم باز کرد دنیخسرو را به رخ تو کش یجواندونم که از نو یم....شه یزود پژمرده م یلیخ

«.صبر کن ياگه دوسش دار ی،وليداون باز کر يقلبت رو به رو چهیاون همه خواستگار در

او حرف  ییوفا یشب از خسرو و ب مهیآنان شب را در قصرالدشت ماندند و ما تا ن.داد نمیتسک يتا اندازه ا میمر سخنان

 میو مر موریغروب،ت کیروز بعد نزد.زد یما پوزخند م يداور شیبه پ یگرفت و گاه ینم يپدر مساله را جد.میزد

و  میمر.بروم رازیگرفتم با آنان به ش میتحمل کنم، تصم رامادرم  یشدند و من هم که حوصله نداشتم حت رازیش یراه

داند  یقرار گرفته و خدا م مایادا و اطوار س ریو تحت تاثمعتقد بود خسر میمر.دادند یم يراه مرا دلدار انیدر م موریت

و  میکردصرف  رازیش ياز رستورانها یکیآن شب شام در .کنند یخود م ییبایز ریطور دخترها چند جوان را اس نیا

ظ حاف وانیبه سراغ د میمر.دیزود خواب یلیخ یبه سبب خستگ موریو ت.ده بود کیساعت نزد میدیکه به خانه رس یهنگام

:شود آن را گشود یکه سرانجام سرنوشتم چه م تین نیرفت و با ا

سرو روان با گل و گلشن چه کنم يتو ا یب

سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم زلف

تیرو دمیکز طعنه بدخواه ند آه

ز آهن چکنم يام رو نهیچون آ ستین

ریو بر درد کشان خرده مگ ناصحیا برو
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.نممن چک نیکند ا یقدر،م يکارفرما

 ییبایدرباره تو چه غزل ز نیبب.گن یربط نم یبه،بیحافظ لسان الغ ندیگو یم نکهیواقعا ا«:سر تکان دادو گفت میمر

«.یگذارن تو مرادت برس یتو نم يقت،بدخواهایدر حق.گفته

خسرو را  گفته بودم مایسوزه که به س یم نیدلم فقط از ا.شناخت که بدخواه من باشه  یمن و خسرو رو نم مایس«:گفتم

آخه .من و خسرو شرکت کنه یبه من قول داد در عروس مایس یحت.میدونست ما با هم نامزد یدوست دارم و اون م

 نیبه ا يشه باور کرد دختر یم یعنیمدت کوتاه به به خسرو دل بست ؟ نیو در ا يزود نیبه ا مایچرا س یعنیچرا،

 نیدختر در ا نیتوجه اش را جلب نکرده باشه و اون و قت،ا یوانج چیدر تهران عاشق و دلباخته ناشته باشد و ه ییبایز

دوستش دارم؟ شتریب ایکه من از همه دن دیایب ی،سراغ کس یبزرگ نیبه ا يایدن

دل  يآن تو کیبوده که در  یهوس دیشا.ها حدس و گمان باشه  ینیب شیها و پ ینیهمه بد ب نیا دیشا« :گفت میمر

و  هیخاطر بوده که وانمود که پسر اجتماع نیرفتار خسرو به ا دیشا.شه  یزود خاموش میلیرنه و خ یجوون ها جرقه م

«.ارنیحساب ب بهیکنه،اونو امل و دهات یتوجه یب مایفکر کرده اگر به س

 نیکنه و بدون کوچکتر هیگر مایس یموقع خداحافظ.نداشت  یلیدل یحدس تو درست باشه،ول نکهیبه فرض ا« :گفتم

مونه  یحتما خسرو به اون گفته که وفا دار م.وفا به عهده ریعشا کیخصلت  ینره خودت گفت ادتیبگه  بهش ییواهمه ا

«.بره هرانبه ت لیکه قصد داره ظاهرا برا ادامه تحص لهیدل نیو به هم

ه رفت بهت بگم،دو س ادمی،یراست«:که به فکر فرو رفته بود،موضوع گفت و شنود را عوض کرده و گفت  یدر حال میمر

گفت که موضوع  یو با اصرار م يریتون،زنگ زد و خواهش کرد که حتما با اون تماس بگ هیهمسا ن،دختریروز قبل نسر

«.به تو بگه يکه حتما باد هیمهم

با هم دوست  یاز هشت نه سالگ یعنیمیکه به آن محله آمده بود یما بود و از زمان واریبه د وارید هیهمسا نینسر

دونست من تا چه اندازه  یاو کامال م.میزد یدلمان را به هم م ياز ازداواج حرفها شیکرده بود،اما پ او تازه شوهر.میبود
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از اقوام شوهرش دل  نیکه هرچه زودتر با او ازدواج کنم چون نسر دکر یبرام دعا م شهیبه خسرو عالقه دارم و هم

 يبرا یول.رمیصال حوصله نداشتم با او تماس بگا.خواهد درباره انها با من در دل کند یزدم م ینداشت،حدس م یخوش

شدم و  بود،منصرفشب  مهین کیساعت نزد نکهیاما به توجه به ا.سراغ تلفن رفتم م،بهیایب رونیاز ان حال و هوا ب نکهیا

امد،متوجه شد که سرحال  یم رونیب میگرفته ام که از ته گلو يروز بعدفدر حدود ساعت ده،به او زنگ زدم از صدا

«با تو صحبت کنم کیاز نزد دیبا«:م،گفتیدیرا پرس گریکدیپس از آنکه طبق معمول حال .مستین

 دیخواهد بگو یبه من گفت آنچه م ینمانده است ،اما وقت یباق میبرا يو حوصله ا ستمیمثل گذشته ن گریاو گفتم که د به

 يبا خانه آنها چندان فاصله اکه  میاز او خواستم هر چه زودتر به خانه مر اقیبا اشت.در باره خسرو است

در مورد  یچه مطلب نیآن ساعت در فکر بودم که نسر تاو  میکرد نییساعت مالقات را بعد از ظهر تع.دیاینداشت،ب

.خبرم یداند که من از آن ب یخسرو م

رگونم باعث و حالت دگ دهیرنگ پر.رفتم  نیزنگ و باز شدن در به استقبال نسر ياز چهار گذشته بود که با صدا ساعت

صبرانه منتظر بودم مرا از  یب.نداشتم يزنانه را بهانه کنم،چاره ا يسر درد و دردها نکهیبه جز ا.شده بود نینسر رتیح

هم  یاز دو به هم زن. ستمین ینیبه خدا قسم من آدم خبر چ«:گفت نیسرن.گفته بود که خبر دارد،آگاه سازد یآنچه تلفن

رو که  يزیتونم چ یو از عالقه تو به خسرو خبر دارم،نم میبا هم دوست بود یاز بچگآد ،اما چون ما  یاصال خوشم نم

«.بهت نگم دمید

«؟يدید یشده،چ یچ«:گفتم

 شیپنج شب پ«بشناسم ،گفت شتریبود که من خسرو را ب نیداد و تنها هدفش ا ینم ینیخبر چ يکه بو یبا لحن نینسر

خوشگل  يمرتبه چشمم به خسرو افتاد که شونه به شونه دختر کیکه  میزد یزند قدم م ابونیخ يتو میمن و اکبر داشت

اما .ستیکنم اون خسرو ن یاشتباه م دیخودم گفتم شا شیپ.نگاه همه جوونا به اون دوتا بود .رفت یراه م پیو خوشت

دنبالشون راه را به اکبر گفتم و  هیقض.نکردم که خود خسرو دم،شکیباهاشون د گهیپسر د هید،کاکاشو،بایجمش یوقت
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 اونا.يچند بار خودت نشونم داده بود.بودم دهیمن ده بار خسرو رو د یشناخت و نه اکبرو،ول یخسرو نه منو م.افتادم 

خسرو چنون با دختره گرم گرفته بود که حواسش .میبخور چیساندو میخواست یاز قضا ما هم م.گل  يرفتن تو غذا خور

شه با اون چند  یروش نم یحت هیکنه خسرو کم رو و خجالت یم الیکه خ دیدا ناهخودم گفتم بنده خ شیپ.جا نبود چیبه ه

«.کلمه حرف بزنه

آورده بود  رازیداد،به خاطر آوردم که خسرو خانواده سرهنگ را به ش یرا با اب و تاب شرح م هیقض نیکه نسر یحال در

 ينقطه ا نفبهینسر يحرفها دنیپس از شن.ه بودنددو شب را در خانه بهادر خان گذراند یکیباشد و آنان  شانیتا راهنما

خبر  وارمانیبه د وارید هیدوست و همسا نکهیاز ا میمر.در در اورد راو هم کنجکاو شده بود که از ماجرا س.شدم رهیخ

شده؟مگه  یچ«:دید،پرسیچهره درهم و چشمان پر از اشک مرا د یوقت نینسر.دیرس یبه نظر نم یکرده بود،راض ینیچ

 یرو م گهیدوتا که همد ن؟شمایکن یقرار نبود تا آخر تابستون با هم عروس ؟مگهیستین کرده خسرو نتو نشو

«به هم خورده؟ یعنیشده؟ یپس چ.اونو برام فرستاده دهیبرام خر نویخسرو ا یگفت یم ن؟خودتیخواست

رو بدم و  يدو هزار نفر فهیطا کیجواب  دیحاال با.یکن یم ییکه از من بازجو یهست یکس نیتو اول.ستین يزیچ«:گفتم

«.تموم شده یهمه چ کبارهیبگم که چرا 

همه سال به  نیکه بعد از ا لیدل نیاو خسرو را به ا.شرح دهم شیتوانم برا یرا تا آنجا که م هیمجبورم کرد،قض نینسر

 يناز و ادا ریتاث دوستش داشتم و مطمئن بودم تحت د،چونینبودم از خسرو بد بگو یمن راض.نارو زده،نامرد خطاب کرد

 لیکه بتواند عروس بهادر خان شود و باب م ستین يدختر مایداد س یم یکه ته دلم گواه نیبا ا.قرار گرفته است مایس

دهد که خسرو در تهران  یدانستم که او هرگز اجازه نم یکه از مادر خسرو داشتم ،م یخانواده او باشد و با ،شناخت

که عشق چند  داشتاعتقاد  میکرد واو هم ،مانند مر يبا من ابراز همدرد نیخالصه،نسر.با زهم ناراحت بودم.ازدواج کند

.ندارد یروزه دوام

.میو هالکو به قصرالدشت برگشت میو مر موریماندم و بعد از ظهر پنج شنبه همراه با ت مینزد مر رازیدر ش يچند روز من
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فکر خسرو را از ذهنم  نکهیا ياعتنا نشان دهد و برا یرا ب داشت خود یسع یبهتراز من نبود،ول زیو روز مادرم ن حال

 یاز اندازه دلخور بود و م شیاو از بهادر خان و خانواده اش ب.اورد انیمتعددم حرف به م يکند،از خواستگارها رونیب

،با  میتاده اکه سر زبانها اف لیدل نیبه خاطر حرف مردم و به ا ،فقطشود مانیخسرو از کرده اش پش نکهیبه فرض ا:گفت

.کند یازدواج من و خسرو موافقت م

کرد که سرانجام  هیو گر دیکوب نیاو آنقدر پا به زم.در قصرالدشت بماند ستانیداشت که تا مور،اصراریت هالکو،پسر

روز  کی، دیرس یتازه م يخبر يهر روز.برگشتند رازیدادند که بماند و خودشان صبح روز شنبه ش تیرضا میو مر موریت

اوردند مادر خسرو با خسرو قهر کرده  یم امیپ مانیبرا گریگفتند که خسرو آماده شده که به تهران برود ،روز دیم

 مانیکه بهرام برا يخبر نیبه هر حال،آخر.کند یرا حاللش نم رشیازدواج نکند ش دیاست و به او گفته است اگر با ناه

 یاو م ردکس را ندا چیبود که خسرو فعال قصد ازدواج با ه نیو آن خبر ا ختیدستم ر يرا رو یآب پاک بایآورد،تقر

.دیکند نه با ناه یازدواج م ماینه با س يزود نیدهد و به ا لیادامه تحص یخواهد در تهران در رشته پزشک

ان بار جرات نش نیدر برابر مادرم راجع به خسرو حرف بزنم،ا ییپروا یدادم با ب یآنکه تا آنروز به خودم اجازه نم با

 يزیو حتما هر چ هیمیدونم ،اون فقط با شما صم یکه م ییو ، تا جا دیشما با خسرو دوست هست«:دمیدادم و از بهرام پرس

اونو  مایخواد به تهران بره و عشق س یم مایاون به خاطر س ایا. شما گفته ،بهبذاره  انیتونه با پدر ومادرش در م یرو نم

«؟لیادامه تحص ایکشونه ، یبه تهران م

که از خسرو دارم،ادم هوس باز ،چشم چران  یبا من حرف نزده و،با شناخت یخسرو در درباره عشق و عاشق«:گفت بهرام

«.ستیهم ن يا شهیو عاشق پ

چطور شد .خسرو ،اون هم در تهران نبود لیاز ادامه تحص یحرف انیب رازیبه ش مایخانواده س نکهیاز ا شیتا پ«:گفتم

«پشت پا بزنه زیده و قصد داره به همه چدا دهیعق رییتغ کبارهی

رسه صد تا عاشق و دلخسته تو تهران  یبه نظر م دی،بع دمیکه من د ياون دختر.بگم یدونم چ یراستش نم«:گفت بهرام
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که به خواسته خسرو تن  ستنین ییبهادر خان و همسرش آدمها نمیب یکنم م یهم،هر چه فکر م یاز طرف.نداشته باشه 

«.رهدر کار باشه،فقط هوس زودگذ يزیمن ،اگر چبدن و به نظر 

بهرام «:آمد و رو به بهرام گفت انیدر مورد خسرو با بهرام صحبت کنم،به م نیاز ا شتریآمد من ب یکه خوشش نم مادرم

م اگه اون روز تو باغ قوا یره،ولیگ ینم دیاز ناه یسراغ یبودنه که حت یکه خسرو به خاطر خجالت میکرد یم الیخان،ما خ

«.هییایح یشد که چه پسر پررو و ب یم رتونیدستگ نیبود

 يرا به طور مفصل برا لیخسرو دنبال اتومب دنیاو و دو هیو گر مایس يسرهنگ برا لیباز کردن در اتومب يماجرا مادرم

در مورد يکلمه ا یبود که او حت دهیسالها با خسرو دوست بود اما ند رایشد،ز یاما بهرام باورش نم.بهرام شرح داد

ده،بهادر خان هم موضوع رو  یمادرش که اجازه نم.ستیمعلوم ن مالبته هنوز ه«:بهرام گفت.حرف بزند یزن ایيدختر

در  یخان بو ببرد که عشق و عاشق...و اگر نصرا رهیپذ یخان بگه م....خان و گفته هر چه نصرا...حواله کرده به نصرا

«.وافقت کنهکاره،امکان نداره با رفتن خسرو به تهران م

هفته به  کیاز  شیکه امکان ندارد خسرو به تهران برود،ب يدواریام نیاما ا.بهرام شک نداشتم يصداقت گفته ها در

الغرتر  یودم کم دهیکه او را د يبار نیاز آخر.خبر به خانه ما در قصرالدشت آمد یمادر خسرو ب يروز.دیدرازا نکش

او .آمده کامال نگران است شیپ يآشکار بود که از ماجرا کامال.اده بودشده بود،و به قول معروف،چشمانش گود افت

شده بود،دستانش را دور گردنم حلقه کرد،صورتم را  ریکه اشکش سراز یدر حال.امانش نداد هید،گریکه مرا د نی،هم

و  کسبهادر دست هراگر «:گفت یاو م.از ما و انتقاد از رفتار خسرو ،از بهادر خان هم گله داشت یو پوزش خواه دیبوس

گفته و  یبه خسرو چ یدونم دختره تهرون ینم.شد ینم ییخسرو هم هوا دیآورد،شا یگرفت و به باغ نم یرا نم یناکس

و سپس بهادر خان را به باد ناسزا ».خواد به تهرون بره یکه م دهیگذاشتن که خسرو امان ما رو بر يبا هم چه قول قرار

به تهران برود و ناراحت بود که چرا مرا سر  لیادامه تحص يداده است که خسرو با تیرضا يناباور انیگرفت که،در م

.زبانها انداخته اند
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مگه ادعا  نیآورد یرو که برام م ییزهایخسرو عاشق و دلباخته منه؟مگه چ نیگفت یمگه شما نم«:گله مند گفتم یلحن با

 يخسرو رو رو يچرا به زور پا.دروغ از آب در آمد فعهکدینهایکه که خسرو برام فرستاده؟چطور شد همه ا نیکرد ینم

«و حاال معلوم شده که اون از اول هم قصد ازدواج با من رو نداشته؟ نیقلبم گذاشت

از دست .کشم یم یاز خسرو چ یبگم؟اگه بدون یچ«:گفت یداد،م یکه به عالمت تاسف سر تکان م یخسرو در حال مادر

گفت مگه مردم مسخره ما شدن،اون  یزد تو دهنش و م یاگه م.خان هم دلم خونهاز دست بهادر .خون شده گرمیاون ج

.ارهیجرئت نداشت اسم تهرون ب

خواهد به تهران برود،زود  یم مایتواند در تهران سر کند و اگر به خاطر س یگفت که خسرو نم یم نانیخسرو با اطم مادر

 ستیبند و باره و تنها اون ن یب مایس نهیبب یوقت.ناسمشش یپسرم رو من بزرگ کردم خوب م«:گفت یاو م.گردد یبر م

«.شه یتهران بند نم يتو يگول زننده دخترك شده،لحظه ا ییبایز ریکه اس

مادر خسرو محسوس بود و به نظر ینگران.شدم رهیخ يماندم و به نقطه ا ساکت

ا از رفتن به تهران بازدارد،اما موفق نشده چند روز هر چه از دستش برامده انجام داده است تا خسرو ر نیدر ا دیرس یم

شوهر هم که .بوده نیخدا ا ریتقد دیشا.شهیباشه همون م یقسمت هر چ:گفت دیاو که مرا مات زده و ساکت د.است

تو بودم  يکار کنم؟اگه من جا یتو رو نداره چ اقتیمن ل رپس یوقت.یمن دوست داشتم عروسم باش.ستیتو قحط ن يبرا

.کردم یشوهر م

من هرگز شوهر :براشفته که تا ان زمان سابقه نداشت،به مادر خسرو رو کردم و گفتم یاز کوره در رفتم و با حالت اگهانن

 شیدلم پ نیاز ا شیشوهر کنم که تا پامو کج بذارم سرکوفتم نزنه و نگه پ یک ن،بهیشناس یما رو م فهیشما طا!کنم ینم

شما و  شینه نه،پ.سر درد به خاطر پسر بهادرخانه نیا ره،نگهیبگ درشوهر کنم که تا سرم د یبوده،به ک گهید یکس

.بشه دیمثل دندونام سف سامیکه گ نمیش یگم،اون قدر م یمادرم م

رقم  يا گهید زیسفره عقد هم رفتن،اما چون قسمت چ يشده که مردم تا پا یلیخ:و گفت دیکش یخسرو آه مادر
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.خوره،به هم خورده

 یهر جا پا گذاشتم،منو عروس بهادر خان م.نیمنو عروس خودتون صدا زد د،شمایرس یکه عقلم م یاز زمان:گفتم

از  ریبا خودم عهد کردم غ.ممکنه ریبشم؟غ گهید یحاال عروس کس.نیداد يخواستگار داشتم،فرار یهر چ.شناختن

.نکنم یعروس گهید یخسرو با کس

خودت .میشما رو خورد يما گول حرفا:مادر خسرو گفت برافروخته به یکه تا ان لحظه ساکت نشسته بود،با حالت مادرم

کم  ی،چيخان منوچهر ،عبدهللایپسر محمود خان،خواهرزاده ضرغام.اومدن یم دیناه يکه از خسرو بهتر برا يشاهد بود

 یحاال چ.نشون کرده خسروه دیسر کردم و گفتم ناه بهاما همه رو دست .بودن دهیامون ما رو بر.از خسرو داشتن

 یدونست یکه م ،تویشناخت یگن؟تو که پسرتو م یم یم دنبالشون بگم خسرو دختر منو نخواسته،مردم چبگم؟بفرس

 یچو م رازیتو ش یو حت لیا فهیو تو طا يکرد یدار دار م دیخواسته بره تهرون درس بخونه،نبا یاون،به قول بهرام،م

 ،ازيکرد فیاز بس که از خسرو تعر.دازهحق نداره نگاه چپ بهش بن یکه دختر کاظم خان عروس منه و کس یاداخت

گول  دیخسرو فرستاده،ناه یگفت ياورد دیناه يبرا یو نجابت لنگه نداره،هر چ يریپسرم از سر به ز یبس که گفت

.کشن یها منت اونوم یلیحاال هم خ نیهم.بمونهخواد به انتظار خسرو  یکنه که م یحاال هم غلط م.شما رو خورد يحرفها

نباشد،در  ایدر برابرش بلند حرف بزند،خواه حق با او باشد  یداد کس یاست که اجازه نم یمعروف بود زنخسرو که  مادر

هر چه کرد اون دختره چشم :کرد و گفت دییاو را تا يمادرم دم فرو بست و گفته ها نیمقابل حالت برافروخته و خشمگ

کشم از دست بهادر  یم یهر چ.رو به اون رو کرده نیرو از ا پسرهبهش گفته که  یدونم چ ینم.کرد يقر و اطوار اهیس

پسره بره تهرون و خبر مرگشو برام  نیا دوارمیام.شد ینم ينجوریزد ا یدهنش م ياگه تو.میکش یهمه کس م یب

.ارنیب

مو از سرش کم  هیخواد  یدوست دارم و دلم نم شتریمن خسرو رو از جونم ب.نیکن نیخسرو رو نفر ستمین یراض:گفتم

.بشه
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 ریخدا از سر تقص.تو رو نداره خاك عالم برسرش اقتیاون ل:خسرو که اشک در چشمانش حلقه زده بود،گفت  مادر

.کرده ییطور هوا نیدختره نگذره که اونو ا

قصد داره به تهرون بره و با  مایدونم که اگر خسرو فقط به خاطر س یرو م نیفقط ا.شه یهر چه خدا بخواد همون م:گفتم

.شهیکنه،بدبخت ماون ازدواج 

ما کجا و خونواده !ازدواج!شکنم یکنه م یونیهر کس رو که بخواد پادرم يقلم پا:براشفته گفت یخسرو با حالت مادر

.نداشتم و ندارم يپسر نیکنم همچ یم الیاصال خ.ذارم یسرهنگ کجا؟پامو تهرون نم

 نکهیا يدارد و با ارزو یاز رفتن به تهران باز مو آن خسرو را  نیبا وساطت ا نکهیا دیروز مادر خسرو به ام خالصه،آن

رو از چشم خسرو  ماینوشته بود،عاقبت کار خودش رو بکنه و س شیچند روز پ ،کهیمرتض دیس يدعا

 یجواب خواحافظ یبود که حت نیهم مادرم آن قدر با او سرسنگ یدر هنگام خداحاافظ.را ترك کرد ندازد،قصرالدشتیب

.او را هم نداد

که خسرو را دوست  میانتظار داشت ابراز عشق نکنم و اصال نگو.بود یتن مادر خسرو،مادرم از دست من عصباناز رف پس

.گذاشتم کنار یشستم و م یکردم و او را م یبا مادر خسرو خوب تا نم دیمعتقد بود با.دارم

از  شیج با مرا نداشت،بوجه قصد ازدوا چیاستنباط کرده بود که خسرو به ه نیبهرام چن يکه از گفته ها مادرم

 یاو سع.ندارد که شوهر نکنم یلیدل چیمن گشود و گفت ه يمادرم زبان به دلدار.دانست یهمه،مادرخسرو را مقصر م

 نینخست يمادرم به تنگ امدم و برا دهیفا یتالش ب ازکم کم .کند رونیداشت به هر نحو ممکن،فکر خسرو را از ذهنم ب

 نهیها از تهم شیاز قوم و خو شتریگم،شما و مادر خسرو ب یبار م نیچندم يبرا:فتمبار،در برابرش جبهه گرفتم و گ

که سراغ  هیپسر نیتر ستهیکه خسرو شا نینداشت يدیترد نیتر مور،کوچکیو ت ریجهانگ یگرفته تا سودابه و حت

امکان نداره بتونم لوح دلم حک کنم و حاال هم  ياسم خسرو رو تو نیو باعث شد نیکرد یکیشما دست به  مهه.نیدار

 يدارم که روز نیقیدارم و  یقلبم نگه م يتو شهیهم ياز اون دست بردارم،چون که دوستش دارم و اسمش رو برا
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.گرده یبر م مانیپش

خان  یاهللا قل.داره به صد تا خسرو ،شرفییخان قشقا یپسر اهللا قل يمو هی:به من انداخت و گفت یپر معن ینگاه مادرم

.دارهکم  یاز بهادر چ

هر کدوم از اون همه  ایبه اون و  نیداد یسه سال قبل منو م ن؟کاشیافتاد ییقشقا یپسر اهللا قل ادیحاال چرا به :گفتم

.شده رید یلیخ گهیحاال د.خواستگار

 یپسره آنقدر ب نیدونستم ا یاون که نم يبرا:برافروخته به سمت من هجوم اورد و گفت یو حالت یبا خشم مادرم

حاال .کنه یو نشناخته،مثل سگ موس موس م دهیند یدختر تهرون هیمن و تو و مادرش،پشت سر  يجلو یتکه ح استیح

زن  نکهیبدن،از خونه فرار نکرد؟مگه بعد از ا رشخواستن شوه یکه به زور م کینشده،مگه صنم دختر مراد ب يزیهم چ

.داره یتخم چشاش نگه نم يخان شد،اونو رو رجیا

هم خبر داشتن  فهیوطا لیخواد،چون سن پدرش رو داره،همه ا یرو نم کیفتن که صنم پسر مراد بگ یاز اول همه م:گفتم

که دختر کاظم خان  دهیچیهمه جا پ.فرق داره یلیمن خ هیقض یول.خوان اونو به زور شوهر بدن یکه پدر و مادر صنم م

هر کس و ناکس  ر،بهیو غ شیو خو که به دوست و اشنا لهدو سا.هیاریقرار خسرو پسر بهادر خان اسفند یعاشق ب

بشم و  ییقشقا یو عروس اهللا قل یتونم با دل شکسته برم تو خونه امامقل یچطور م.خسر رو دوست دارم دم،گفتمیرس

اونو هم تلخ کنم؟ یزندگ

طور  وقت او را ان چیه.دیاز راه رس دهیبا اوقات تلخ و چهره در هم کش م،پدرمیکه من ومادرم بگو مگو داشت یحال در

 ادهیپ لیاز اتومب نکهیبه محض ا.جواب سالم ما را بدهد شهیحوصله نداشت که مثل هم یحت.بودم دهینگران و منقلب ند

 يساکت نشست و به نقطه ا انیتا اماده شدن قل.چاق کند انیقلشیخان خدمتکارمان،دستور داد برا یشد،به عباسقل

 هیسرانجام مادرم،با تک.گفت یم يزیلب چ ریداد،و ز یر تکان مانداخت،س یبه من م ینگاه یچشم ریز یگاه.شد رهیخ

که تا آن  یاه دنیزد و پس از کش انیمحکم به قل یغرق شده؟پدرم پک تیچته؟مگه کشت:دیاش پرس یشگیکالم هم
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هم  یره،کسیگ یقهرش م ایدر.غرق شدن که غصه نداره یکشت.غرق شده بود میکشت یکاشک:سابقه نداشت،گفت انزم

.میاما حاال آبرومون غرق شده و باعث سرزنش مردم شد.دن یم يهم آدمو دلدار ست،مردمیمقصر ن

 نیا.نیهم دوخت ن،خودتونیدیشما زنا خودتون بر:پدرم ادامه داد.از چه قرار است ساکت ماند هیکه حدس زد قض مادرم

 یهر ک.نشون کرده پسر بهادر خانهدیناه نی،گفتياومد خواستگار یهر کس.نیبچه زبون بسته رو هم سر زبون ها انداخت

همش .همه نون و نمک خوردن پا گذاشتن رومون رد شدن نیرفقات با ا يدید.دهنش يتو نینگاه کرد،زد دیبه ناه

.تاوانش رو پس بدن دیتو زن بهادر خانه،حاال هم با ریتقص

 یهمه کاسه کوزه ها رو سر من ماز اون گذشته،چرا .قولش ریزنه ز یکف دستمو بو نکرده بودم که پسره م:گفت مادرم

خسرو لنگه نداره؟مگه  یخودت هزار بار نگفت ؟مگهيخوند یکه پشت سر بهادر خان نماز م يمگه خود تو نبود.یشکن

خسرو  ه،امایخونه قوام يهمه زن و دختر تو نیا یگفت یکه م دمیخسرو چشم پاکه؟صد بار از زبون خودت شن یگفت ینم

 ادتی.يکرد فیو شعورش تعر اقتیو ل يانداز ریو ت يندازه،چقدر از اسب سوار یمکدومشون نگاه چپ ن چیبه ه

ست؟حاالین

کارم؟ ریمن تقص یگ یم

.از بعد از ظهر تا حاال با بهادر خان بودم.معلوم شد زیبه هر حال،امروز همه چ:سکوت گفت یبعد از مدت پدرم

گفت؟ یم یچ:دیصبرانه پرس یب مادرم

تخم لق رو  نیگفت ا یم.دستمون و گفت خسرو فردا،پس فردا عازم تهروونه يرو ختیرو ر یاون آب پاک:گفت پدرم

.دو تا جوون شکستن نیدهن ا يخانم تو دیمادرش و مادر ناه

.يبر بر نگاش کرد ؟حتمایگفت یتو چ:گفت تیبا عصبان مادرم

 یشو م قهیتونستم بگم؟ یم یآمد،چهمه رفاقت و رفت و  نیکردم؟بعد از ا یچه کار م:تر از او گفت یعصبان پدرم

کنه؟ یعروس دیبا ناه ادیکردم که نذاره خسرو بره تهرا ن وب یالتماس م ایگوشش، يزدم تو یگرفتم و م
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خورش کرده،وگرنه چرا تا به  زیدختره چ.ره تهرون یدختره داره م يبه هوا ه؟اونیچ ه؟درسیتهرون چ:گفت مادرم

مگه کاظم خان  یگفت یدهنش و م يتو يزد یم دیبا.عرضه و پشت گوش فراخشهیپدر ب ریحرفها نبوده؟تقص نیحال ا

.مسخره ماس

زد و اطرافش را هاله از  یپک م انیبه قل یدر پ یپدرم پ.پدر و مادرم بودم يو ناظر گفتگو دمیگز یرا به دندان م میلبها

شه  یبا قسمت نم:انداخت و گفت یود نگاهانهمه دود به مادرم که غصه دار نشسته ب انیاو،از م.از دور فراگرفته بود

اگار .نینزن یحرف گهیمورد د نیبه بعد،در ا نیاز ا.باشه ییخان قشقا یقل هللاپسر ا یامامقل دیقسمت ناه دیشا.مبارزه کرد

.رو جفت و جور کنه هیقض يجور هیگم که  یم ریبه جهانگ.وجود داشته یینه انگار که خسرو

شود خسرو را از  یبود م دواریمادرم که هنوز ام.ختمیر یاشک م اریاخت یف بزنم و بحرف پدرم حر ينداشتم رو جرات

سر زبون  دیبفهمه که ناه یاگه محمد خان ضرغام:و گفت دیبه خاطرش رس يرفتن به تهران منصرف کرد،ناگهان فکر

.سرو بره تهرونقولش زده،محاله بذاره خ ریز یدختره تهرون هیيها افتاده و حاال پسر بهادر خان به هوا

که  دیشن یمحمد خان وقت.کردم یفکر تو رو م نیمنم هم.خبر داره هیاتفاقا محمد خان از قض:زد و گفت يپوزخند پدرم

گفت؟گفت عجب پسشر با  یچ یدون یست،میخواد بره تهرون درس بخونه و اصال به فکرز ن گرفتن ن یخسرو م

ما  فهیبعد هم گفت هر چه از طا.دنبال درسش برهنیچه کنه،بذار خواد یاو زن م.کرده يچه فکر عاقالنه ا ه،ویشعور

.دکتر و مهندس بشن،باعث افتخاره

م؟یچه کار کن یگ یچاال م:گفت مادرم

.شهیخدا بخواد همون م یهر چ:گفت پدرم

نشده فقط آسمون که پاره .دهیکه به اخر نرس ایدن.بوده نیهم ایتا بوده دن.غصه نخور دختر:رو به من کرد و گفت سپس

.پاشو،پاشو،اصال فکرشو هم نکن.مهیخدا کر.خسرو از اون افتاده باشه

 رونیب مایاز فکر خسرو س ستم،هرگزیکردم ناراحت ن یاگر چه به ظاهر وانمود م.کرد ینگاه م هیراحت به قض یخل پدرم
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 نیبرسد و به ا ،ازراهییبایان ز ،بایدختر تهران کیشود  یگفتم مگر م یکردم و م یبارها با خودم خلوت م.رفتم ینم

در تهران با انهمه ادم اسم و  یعنیگفتم  یم.ندارد یمناسبت چیمثل خسرو شود که با خانواده انها ه يعاشق پسر يزود

به خسرو زود گذر  مایداد عشق س یم یته قلبم گواه.را جلب کند مایاز انها نتوانسته است توجه س یکیرسم دار،پسر 

 شقچطور او دل به ع.دارند،متعصب هم هستند يریعشا هیکه روح یخسرو و اغلب جوانانگفتم  یبه خودم م.است

خالصه ان که،نه تنها قادر نبودم .کم تر از ده دوازده روز عاشق شود یبست که در مدت يبند و بار یب نیبه ا يدختر

فراموش  يبرا شتریو هر چه ب شدیم رشتیخسرو را فراموش کنم و او را از قلبم برانم،بلکه عالقه ام به او روز به روز ب

.کرد یجا بازم رمیدر روح و ضم شتریدم،بیکوش یکردنش م

 ياز باغ و دشت و صحرا و آن همه آزاد خواستیهالکو دلش نم. میشد رازیش یراه دیخر يهفته ، طبق معمول ، برا آخر

میتا به او قول نداد. دست بکشد و برگردد

و مادرم  د،پدریطول کش یدو ساعت یکیراه که  انیدر م.نشد از قصرالدشت دل بکند م،حاضریدوباره با هم برگرد که

و مادر مهربانش و ثروت هنگفت انان  یو پسرش امامقل ییقشقا یاهللا قل يو مرتب از خوانواده  دادندیام م يدلدار

.دمیخندیانان م همن در دلم ب یکنند،ول یمرا راض دیتا شا کردندیم فیتعر

به  ياباد شدند تا سر روزیرساند و خودشان عازم ف موریت يمن و هالکو به خانه  راز،پدرمیمان به شمحض ورود به

اتفاق  مانیانچه برا انی،جریپس از رفع خستگ.هفته از هالکو دور بود،او را در اغوش گرفت کیکه  میمر.بزنند ریجهانگ

از سر کار برگشت و از خالت افسرده و  موریود که تگذشته ب ظهرساعت از دو بعد از .کردم  فیتعر شیافتاده بود برا

تمام شده است و خسرو امروز و فردا  یگفت همه چ موریبه ت میمر یوقت.برد در درونم چه خبر است ینگرانم زود پ

 یجمالتکرد با  یاو سع.معرفت خطاب کرد یاندازه ناراحت شد و خسرو و خوانواده اش را ب ی،او ب شودیعازم تهران م

.خودم بودم يمن در حال و هوا یام دهد ،ول يان دلدار ریو نظا"دیایم شیاست پ ریهر چه خ":کننده مانند اردیام

اگه خسرو به  دیشا.اش نگرانم ندهیا يمن تا چه اندازه خسرئ را دوست دارم و برا دانستید،نمیکس،انطور که با چیه
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.اندازه نگران نبودم نیا کرد،تایاج مو با او ازدو باختیخودمان دل م يفهیطا ایيرازیش يدختر

نمانده  يزیپا به ماه بودن سودابهکه به تولد فرزندش چ لیدل م،بهینمان رازیاز دو روز در ش شیانکه قرار بود ب با

بودم،چون تنها او بود که حرف دلم را  میبزد مر شتریمدت م ب نیدر ا. میبمان رازیاو در ش دنییتا زا میبود،مجبور شد

سودابه که  مانیده روز پس از زا.داشت ریتاث يام تا اندازه ا هیروح رییتغ درگذاشتکه  ارمیدر اخت ییکتابها میمر دیفهمیم

و همسرش  ریجهانگ.میدر خانه جمع بود یهمگ. گرفته بودند  مانیبه او داده بود ،در خانه شانجشن حمام زا يخدا پسر

اقوام شاد و خندان بودند و از  يمثل انها بگو به خند داشته باشم،همه  توانستمیهم امده بودند و به جز من که هرگز نم

 بودیخوشحال بود، و اگر ان نوه پسر م شدیاضافه م شیهر سال به نوه ها نکهیپدرم از ا.گفتندیسخن م يهر در

 يبرا گریچند روز د فرستاده بودند که تا غامیپ یاهللا قل یکه خانواده دیرسیبه نظر م نیچن.شدیاو چند برابر م یخوشحال

از طرف پدر و مادرم جواب مساعد داده بود به فکر بود که چه طور انها را  ریو جهانگ ندیایما م يبه خانه  يخواستگار

در هم  ينوکر بهادر خان بود و از حالت نگران و چهره .بیپسر مس نیعبدالحس.منصرف کنم که ناگهان در خانه را زدند

در  ابیکه گفت بهادر خان در کنار باغ اس یناگوار داردوقت يدوازده ساله معلوم بود که خبرو چشمان اشک الود ان پسر 

سرخوش و شاد بودند  شیکه تا چند لحظه پ یکسان يهمه  يرو ییسعدت اباد سکته کرد و جا به جا مرده است،گو

.میکرد چیوال پرا از هر طرف س نیما مشکل بودو عبد الحس يهمه  يشد،باورش برا دهیگرده ماتم پاش

"؟یچه ساعت یک"

"واقعا بهادر خان مرده؟ یعنی"

"او کجاست؟ ياالن جنازه "

 شودیانجام م رازیصبح روز بعد در ش يجنازه و خاکسپار عییمراسم تش دویگویرا م قتیحق نیکه عبدالحس میشد مطمئن

.علتفرستاده اند ته ما را مطلع سازند نیو او را به هم

 انیاگرچه م.سوختیو خسرو م شنیترگل و او يدلم برا.شود میتیيزود نینبودم خسرو به ا یاضامانم نداد ر هیگر
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بر جا نمانده بود همه ماتم زده  یونفاق نهیک چیه ییامده بود،با خبر مرگ بهادر خان گو شیما انها اختالف پ يخانواده 

 هیبلند گر يبرادرش را از دست داده با صدا یی،پدرم گو میباش ااعتن یموضوع ب نیبه ا میتوانستینم ماصالیشده بود

"!داد ملک تاج برسه هیخدا  يوا":زدیمادرم مرتب به صورتش م.کردیم

به مرگ بهادر  ی،راض شودیبه نفع من تمام م زیو همه چ رودیاتفاق خسرو به تهران نم نیداشتم به سبب ا نیقیانکه  با

 موریپدرم و ت لیبا اتوموب هیز سودابه و شوهرش و اقوام شوهرش،بقا ریندانست و به غ زیپدرم درنگ را جا.خان نبودم

بهادر خان  کردیباور م یک دادیداد و ب يا"گفتیو م زدیحرف م ایدن ییاوف یدر راه پدرم از ب میرهسپار سعادت اباد شد

یاو و حت يبرا شامدیپ نیباور ا:رهیبم ياریاسفند 

".از کار خدا نمی شود سر در آورد": ریم می گفتم. و مادرم و تیمور و جهانگیر مشکل بود من

".حتماً از دست خسرو دق کرده": می گفت مادرم

".توپ بهادر خانو داغون نمی کرد": گفت پدرم

من، در حالی که ناراحت حال خسرو و ترگل و آویشن و جمشید بودم، ته دلم احساس خوشحالی می کردم که دست  و

.هرگز مادر و خواهر و برادرش را تنها نمی گذارد کم خسرو در شیراز می ماند و

در گوشه اي از باغ، . نگاهم به دنبال خسرو می گشت! خداي من، چه قیامتی بر پا بود. آن روز به باغ قوام رسیدیم غروب

وضع و  نمی توانم حالت و احساسی را که از دیدن خسرو با آن. عده اي دستان او را گرفته بودند تا خاك بر سرش نریزد

غش کرده بود و زنان با تجربه کاه گل آب زده زیر دماغش  مارتمادر خسرو داخل ع. حال پیدا کردم، شرح دهم

دیدین چه خاکی به سرم ": او به زور چشمانش را باز کرد و وقتی که نگاهش به من و مادرم افتاد، گفت. گرفته بودند

در . به صورتش چنگ بزند که من و مادرم مانع کارش شدیمو قصد داشت  "!دیدي چه بالیی به سرمون اومد؟! شد؟

دلم می . همان حال که در جمع زنانی بودم که از دور و نزدیک آمده بودند، دلم بیرون از عمارت و نزد خسرو بود
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ناگهان صداي مصیبت خوانی که با آهنگی حزین . خواست این آزادي را داشتم که به سراغش بروم و او را دلداري دهم

در فضاي باغ و عمارت پیچیده، ولوله اي دیگر بر پا ساخت و دل همه ي ما به ویژه مادر خسرو و آویشن و ترگل را 

.کباب کرد

منظره ي دردناکی بود وقتی که ترگل و آویشن به سر و صورت و موهایشان چنگ می انداختند و پدرشان را صدا می  چه

چرا رفتی و منو ! بهادر جان": نید مادر خسرو با صداي گرفته می گفتچقدر دل آدم می سوخت، زمانی که می ش! زدند

"...تنها گذاشتی؟ چرا بچه هایت رو یتیم کردي؟

مردها در اطراف خسرو و جمشید جمع شده بودند و سعی داشتند آن دو را که . شب تا صبح دیده بر هم ننهادیم آن

. ما زن ها هم به ترگل و آویشن و مادرشان می رسیدیم. کنندگریه شان لحظه اي قطع نمی شد، به هر نحو ممکن آرام 

یکی دو بار هم مادر . می رسید به سرشان می کوبیدند نچون اگر لحظه اي از آنان غافل می شدیم، هر چه دم دستشا

. گذشتخسرو سرش را با شدت به دیوار کوبید، به طوري که بیشتر ما تصور کردیم که کار او هم تمام شد؛ ولی به خیر 

 بهو . چون مردها در محوطه ي باغ و در فضاي آزاد بودند، چندین بار به بهانه هاي گوناگون از عمارت بیرون آمدم

دلم داشت از قفس سینه پر . خسرو که ماتم زده و سر در گریبان نشسته بود و همچنان گریه می کرد، نگاهی انداختم

ودم و سرش را روي سینه ام می گذاشتم و دلداري اش می دادم و اشک آرزویم این بود که کاش با او محرم ب. می کشید

آن شب، تا صبح، از ترگل و . شرع آن اجازه را به من نمی داد وولی عرف . هایش را با کنار روسري ام پاك می کردم

.آویشن که بوي خسرو را می دادند، پرستاري کردم

ه از طایفه هاي مختلف خود را براي تشییع جنازه ي بهادر خان به باغ روز بعد، باغ قوام پر شد از زنان و مردانی ک صبح

در . هنگامه ي غریبی بر پا بود، از بی توجهی مردم استفاده کردم و با نگاهم به دنبال خسرو گشتم. قوام رسانده بودند

شت و چنان بی رمق شده بود او یاراي قدم برداشتن ندا. را گرفته بودند ازویشلحظه اي او را دیدم که دو نفر زیر دو ب

حال و روز جمشید هم کم از خسرو نداشت و عده اي هم او را آرام می . که اگر رهایش می کردند، نقش بر زمین می شد
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واي که چه صحنه ي غم انگیزي بود، زمانی که جنازه ي بهادر خان را روي دست بلند کردند و خیل جمعیت الاله . کردند

و غم انگیزتر از آن، شیون و زاري خسرو و مادر و برادر و دو خواهرش بود و در ! وت راه افتادندگویان پشت تاب... االا

.سوگ از دست دادن پدر

را از زن ها جدا کردم تا شاید لحظه اي نگاهم به نگاه خسرو گره بخورد و توجه او را جلب کنم؛ ولی در آن  خودم

خودم زیر بغلش را . ساندم و زنی که بازویش را گرفته بود کنار زدمخودم را به مادر خسرو ر. گیرودار امکان نداشت

رو مویه و زاري کنان تا دوراهی قصر الدشت روي  هادرخانخالصه، جنازه ي ب. گرفتم و مرتب دلداري اش می دادم

سانی که می دست بردند و از آنجا آن را داخل آمبوالنس گذاشته و ده ها اتومبیل سواري و جیپ و کامیون پر شد از ک

خواستند، با همراهی کردن

.که هست محبتشان رابه خانواده بهادر خان ثابت کنند قیهر طر جنازه،به

 رازیو رهسپار ش میجا داد لیرا هم در همان اتومب شنیترگل و آو.کردم موریت لیخسرو را به زور سوار اتومب مادر

پر از آب که  یو از ظرف میکوتاه توقف کن یلحظات میمجبور شدراه حال مادر خسرو چند بار به هم خورد و  نیدر ب.میشد

.میدیرس رازینکه سرانجام به گورستان دارالسالم شیتا ا میصورت او آب بزن م،بهیکرده بود هیقبال ته

اماده بود و اگر بخواهم شرح دهم  شیاز پ زیهمه چ.منتظربودند شماریب یتیجمع.بر پاشد گرید ییگورستان غوغا در

که  يزیدر خاطراتش شرح داده و تنها چ يواضحات است،چون خسرو آن را تا اندازه ا حیکشد و توض یه درازا مسخن ب

.ناراحت بودم شینگفته،حال روز من است که چقدربرا

که نگاهش داشته بودند رها کرد  یرا از دست کسان ،خودشیجنازه را به خاك سپردند،خسرو در چشم بر هم زدن یوقت

 يکاش درروزها يا.گفت چه زود تو را از دست دادم یکرد و م یم هیبلند گر ياو با صدا.ر پدرش انداختقب يو بر رو

.سوخت یطور دلم نم نیا ،تاامروزيداد یمن گوش نم دلبه درد  یقیکاش مثل رف يا!ينبود یمیاخربا من اونقدر صم

از  لهیجم.کردند مرا آرام سازند یتالش م ياعده  انیم نیامانم ندهد،و در ا هیرقت بار خسرو باعث شد که گر حالت
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گفتم زود بود  یم یگاه.دمیفهم یحال خودم را نم گرید.م شوند یتاب یداشتند مانع ب یسع گرید ياز سو میسو و مر کی

دست به کار شدند و  يبه هر حال،عده ا.کردم یم يدلسوز شنیو ترگل و آو دیجمش يبرا یشود و زمان میتیکه خسرو 

ناهار اماده .کردند ییآمده بودند،به خانه بهادر خان راهنما کیاز دور و نزد يو خاکسپار عیتش يرا که برا یاغلب کسان

پا  يتوانم به خانه ا یگفت چطور م یمادر خسرو م.وجود نداشته باشد يکردند کم و کسر یم یسع زبانانیبود و م

خالصه،پس از صرف .ندارم که پدرم را از دست داده باشمگفت هنوز باور  یبگذارم که بهادر خان در ان نباشد و خسرو م

خسر و وخاله  ییخانواده بهادر خان،آنجا را ترك کردند اما من ومادرم و زندا يها با طلب صبر از خداوند برا بهیناهار،غر

ال خسرو از ح يمهربان،لحظه ا ییپدرم،مثل عمو.میرا تنها نگذاشت دگانید بتیصم شاوندانیچند از خو یو عمه و تن

 مهین کیرفت و امد ها تا نزد نیامدند و ا یم نشیدید ،بهيگریپس از د یکیدوستان خسرو،.شد یغافل نم دیوجمش

.میاو را ساکت کن میتاب بود که تنها با قرص و آپول مسکن توانست یمادر خسرو چنان ب.شب ادامه داشت

 نیکردم،تا به ا یم يبا او احساس همدرد اوردم و یم ریگ يخواست خسرو را تنها در گوشه ا یدلم م یلیخ

.فتادین یاتفاق نیهرگز چن یبهانه،احساس خودم را هم ابراز کنم،ول

ندارند به جز ان  يچاره ا رفتندیآنان،رفته رفته،پذ.میو مادرم تا روز سوم و هفتم خانواده بهادر خان را تنها نگذاشت من

.به خرج دهند يد،صبر و بردبارکردن ینم ینیب شیکه اصال پ یکه در برابر اتفاق

بهرام،و از  له،زنیکه مراسم هفتم برگزار شده بود،از زن ها،تنها من و مادرم و عمه و خاله خسرو و جم یشب

و قرار شد تا چهلم آن  میدر خانه بهادر خان ماند شاوندانیدو نفر از خو یکیمردها،دوستان خسرو بهرام و پدرم و 

 ینم ایتیاحساس امن رایدر کنار خانواده خسرو باشم،ز رخواست تا اخر عم یدلم م.میبمانتعداد در انجا  نیمرحوم هم

لذت بخش وارامش دهنده  میکردم در کنار خانواده خسرو و خانواده اش بودن چقدر برا یم م،احساسیدانم چگونه بگو

.است

 دنیهمه منظورم از خواب.امد که بخوابمیم فمیخسته بودم،ح اریشب گذشته بود و بس مهیکه ساعت از ن نیشب،با ا آن
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کنم و بدون  يبا خسرو حرف بزنم و با او احساس همدرد يتا چند کلمه ا دیایپش ب یفرصت دیبود که شا نیا

 يخسرو ماتم زده بر رو.امدم اطیپنجره مشرف به ح ناربه ک.دوستش دارم شتریب ایاز تمام دن میبه او بگو یستیرودربا

متوجه نشود،خودم را به خسرو  یکه کس يگرفتم آهسته،به طور میان تصم کی.نشسته بود عمارت يورود يپله ها

خودمان را به او .کرد داریمادر خسرو همه را ب غیج ينه که ناگهان صدا ایکار را بکنم  نیدو دل بودم که ا.برسانم

میرا گرفت شیبازو ریخسرو ز ییمن و مادرم زندا.بود دهیبهادر خان را در خواب د ییم،گویرساند

 یچ":دیخسرو ، وحشت زده، خودش را به او رساند و پرس. میو در کنار حوض نشاند میبرد رونیاو را از عمارت ب و

"شده؟

".دنیمادرتون خواب د مکهیخسرو خان، مثل ا ستین يزیچ":گفتم

.را سر داد هیگر و ناگهان "ترسم مادرتو از دست بدم یحاال م":به من انداخت، سر تکان داد و گفت ینگاه

 يداریتو هم ب":آمد؛ به خسرو گفت یم رونیب شیکه از ته گلو ییمادر خسرو؛ با صدا. افتادم هیبه گر اریاخت یهم ب من

"مادر؟

".کنم پدر ندارم یخروارها خاکه، و هنوز نم ریکه پدرم در ز یتونم بخوابم، در حال یچطور م":گفت خسرو

 یلیگذاشت، خ ییزن دا يشانه  ياد، سپس چشمانش را بست و سرش را روو سر تکان د دیکش یخسرو آه مادر

چشمانش را باز  یمن به صورتش آب زدم و وقت. زد یم شیخسرو مرتب صدا. او را مالش داد يمادر شانه ها. دمیترس

آمده  شیپ شیاکه بر یبتیبه خاطر او و مص آنکهبودم وبا آن  ستادهیمن شانه به شانه خسرو ا. راحت شد المانیکرد، خ

.ماندم یخواست تا صبح به همان وضع م یبود ناراحت بودم، دلم م

از  ياز فرصت استفاده کردم و به بهانه ا. بهتر شد، او را به داخل ساختمان بردند یاز آن که حال مادر خسرو کم پس

در آن . جوابم را داد یبه گرماو . شدم و سالم کردم کیبه او نزد. خسرو در کنار حوض نشسته بود. آستانه در برگشتم

 رهیداشتم و او هم به من خ ینگاه از خسرو برنم. قرار دارم یتیموقعفراموش کردم که کجا هستم و در چه  یلحظه به کل
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 یدلم نم":گفتم هیبا بغض و گر. شد ریاشکمان سراز اریاخت یب م،یداشت یکه هر دو نگاه از هم برنم یدر حال. شده بود

خواست من  یدلم نم":گفتم هیبا بغض و گر. شد ریاشکمان سراز اریاخت یداشتم، ب یبا هم بر نم یزمانخواست من و تو 

".یکه تو در ماتم باش میو حرف بزن میبا هم رو به رو بش یو تو زمان

خورد لبخند او و بر. گرفت لمیبار به من لبخخند زد و، به قول معروف، تحو نیاول يبه او دلبسته بودم، برا یوقت از

چنان به . ریوصف ناپذ دیبه من بخش یبه وجود آورده بود، لذت مایکه س یگرمش، پس از آن همه سال و آن همه نگران

.بردم ادیرا از  شنیو حالت نزار ترگل و آو موجد آمده بودم که مرگ بهادر خان و غم ملک تاج خان

به  بتیمص نیشکستن دل تو باعث شد ا دیشل":فتگ قیعم یداشت، همراه با آه یکه نگاه از من برنم یدر حال خسرو

".زود پدر مو از دست بدم یلیو خ ادیسرم ب

به مرگ عمو  یمن راض. خسرو هیچه حرف نیا":کردم، گفتم یام پاك م ياشکم را با گوشه روسر يکه قطره ها یحال در

. تو رو چقدر دوست دارم یدون یخه نمآ. نمیخواست تو رو در ماتم بب یآمد، دلم نم یهم سرم م یینبودم و اگر هر بال

 یباز تو رو دوست داشتمو هرگز فراموشت نم ،يکرد یم واجهم ازد مایاگه با س یو حت یرفت یاگر هم به تهرون م

".کردم

 اریبوده که پدرمو از دست بدم و خودمو در اخت نیسرنوشت من چن دیشا. کار خداست نهایا يهمه ":گفت خسرو

".نار تو باشمسرنوشت بذارم و در ک

 شتریکه ب نیدر آن شب و با توجه به ا یخواهد با من گفتگو کند، ول یآمد که دلش م یبر م نیبرخورد گرمش چن از

 کیگفتم خود را در غمش شر گریبار د. از آن با خسرو صحبت کنم شینبود ب زیبودند، جا داریحاضران در آن خانه ب

.مگفتن ترکش کرد ریخ هیو پس از شب  دانمیم

نداشتم خسرو به  يدیترد نیام بود؛ چون کوچکتر یشب زندگ نیو لذت بخش تر نیتر نیریو ش نیشب بهتر آن

.رود یتهران نم
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و رفتار و  میکه من و مادرم در منزل آنان بود يوپنج شش روز ستیمرگ بهادر خان و برخورد گرم خسرو در مدت ب با

 يشده بود، جا جادیما و بهادرخان ا يخانواده  انیاه وقفه دوباره مم کیکه پس از حدود  یمتیکردار مادر خسرو، صم

مرا چند برابر کرده بود،  نیقیشوم و آنچه  یآن خانه م سنگذاشت که سرانجام عرو یباق میبرا يدیشک و ترد چیه

 کانیدام از نزدک چیه يعالوه بر من، برا. پر عطوفت و مهربان خسرو به من بود که تا آن زمان سابقه نداشت ينگاه ها

همسر  اخودم ر خیاز آن تار. نبوده است یاز شوخ شیب يزیو خسرو چ مایس ینمانده بود که عشق و عاشق یباق یهم شک

.مورد نداشتم نیدر ا يدیترد چیپنداشتم و ه یخسرو م

که  یو خاطراتدور  ياو، هر شب، از گذشته ها. خسرو و کم کم باورش شده بود که شوهرش را از دست داده است مادر

. زد یها ترك کرده بود، حرف م تیبه رع یسرکش يکه بهادرخان باغ قوام را برا يروز نیاز بهادرخان داشت و از آخر

.کردم که خسرو را از رفتن به تهران منصرف کند سشالتما. میخسرو حرف زد يدرباره  شتریشب آخر ب":او گفت

 انیپنداشت، در م یرا از دست رفته م زید، و با مرگ شوهرش همه چخور یکه حسرت گذشته را م یخسرو، در حال مادر

 يرفت و آواره  یماند، خسرو به تهران م یاگر بهادر زنده م دیشا. شود گرفت یقسمت را نم يگفت جلو یم شیحرفها

.شد یغربت م

متوجه نشود،  یکه کس يکشاند و ، طور يترگل مرا کنار يحدود ده دوازده روز به مراسم چهلم مانده بود که روز در

".نوشته مایس يخسروس که برا ينامه  نیا":را که چند تا شذه بود به من داد و گفت يکاغذ 

جمالت و کلمات آن متوجه شدم  یاز خط خوردگ. نامه را باز کردم يصبر یرفتم و با ب ياو تشکر کردم و به گوشه ا از

 ین نامه را خسرو در خاطراتش نوشته است و به طور خالصه مآ نیع. نوشته است مایاست که به س ينامه ا سیچرکنو

از او خواسته بود که آنچه را  انیداد که عاشق شودو در پا هپدرش به خودش اجاز یبانیکه او نوشته بود به پشت میگو

.تواند به عهدش وفادار بماند یکه افتاده هرگز نم یآن دو گذشته است فراموش کند، چون با اتفاق انیم

نگران شدم که چرا خسرو در  گرید يبود و از سو ختهیر مایدست س يرا رو یخوشحال شدم که خسرو آب پاک ییسو از



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 108

 یحت ب،یبه هر حال، من عاشق خسرو بودم و وجود رق. ردیقرار بگ بهیغر يدختر ییبایز ریتحت تاث دیآن مدت کوتاه با

او رفتم، نگه دارم  يکه به خانه  يروز ينامه را برا سیکنوچرگرفتم  میکرد، تصم یاگر زمانش کوتاه هم بود، نگرانم م

 یمن گذاشته و خودش هم پ اریخسرو را در اخت ينامه  سیکه چرکنو نیترگل از ا. و در زمان مناسب به رخ او بکشم

رگ پدر، از م یکند، با آن همه غم و ماتم ناش یماند و با من ازدواج م ینزد آنان م شهیهم يبرده بود که برادرش برا

.خوشحال بود یلیخ

 يمادر خسرو، به خانه  يروز در گذشت بهادر خان مانده بود که من و مادرم، با اجازه  نیهفته به مراسم چهلم کی

مراسم چهلم که قرار بود  يتا برا میرا از تنمان به در ساز یخستگ یبه عبارت ایم،یتازه کن یتا نفس میخودمان برگشت

بهادر خان را ترك  يخواستم خانه  یکه م یو چند روز وقت اهم کیپس از حدود . میده گردمفصل برگزار شود، آما

باعث  شتریوجود شماها ب ":که اشاره اش به من بود، به مادر گفت یخسرو تا دم در بدرقه مان کرد و ، در حال م،یکن

".دیماند یکاش تا مراسم چهلم م يا. دل ما بود يتسال

توانست تا آن اندازه مرا  ینم زیچ چیه. کرد یچندبارنگاهمان، همراه با لبخند، به هم تالق داخل عمارت تا کوچه از

کرده است و  یخسرو قضاوت م يدرباره  خودیگفت ب یمادرم م. حرف از خسرو بود شتریراه ب انیدر م. خوشحال کند

رو قصد  بایز ياشت که در قالب فرشته اپند یم یانیرا ش مایرود و س یبه جلد آدم م طانیش یمعتقد بود به هر حال گاه

و او را از ماجرا  مینیرا بب میخودمان مر ياز رفتن به خانه  شیخواست پ یآن روز دلم م. مرا از هم بپاشد یداشت زندگ

.آرام و قرار نداشتم يرفتم لحظه ا موریت يمطلع کنم و تا روز بعد که به خانه 

 یلیا خسرو صحبت کردم و، بدون واهمه ، عالقه ام را به زبان آوردم، خو ب دمیرس میگفتم به آرزو میبه مر یوقت

قرار گرفته و  مایش ییبایز ریکه تحت تاث نیکه گفتم خسرو از ا دیدو چندان گرد یزمان میمر یخوشحال. خوشحال شد

را با دقت خواند و  او نامه. دادم میرا به خسرو را به مر وخسر ينامه  سیسپس چرکنو. است مانیدل مرا شکسته بود پش

که در آخر نامه ش نوشته، با  نهیتعجب من از ا":گفت دم،یعلت سکوتش را پرس یسکوت او مرا به فکر واداشت و وقت
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".دوستت دارم، مرا فراموش کن ایدن يهمه  يکه به اندازه  نیا

خواست  یکه اون دلش م نیهم. تعارف باشد يآخر برا يجمله  دیاون خارج شد و شا یاز زندگ مایبه هر حال س":گفتم

من که تا چند روز  يخواد ازش دور باشم، برا یبود که دلش نم دایبا من درد دل کنه و تا دم بدرقه م کرد و از نگاهش پ

".کنه یکرده بودم، خوشحالم م دیاز او قطع ام شیپ

:آمد ریز اتیاب میآن را گشودشود،  یکه عاقبت من و خسر چه م نیا تیحافظ رفتم و به ن وانیشب من به سراغ د آن

حاصل کرد یخورد و گل یخون دل یبلبل

دل کرد شانیبه صدش خار پر رتیغ باد

دل خوش بود يشکر الیرا به خ ییطوط

فنا نقش امل باطل کرد لیس ناگهش

و نقش  يدیاز ناام میر یبابا، هر وفت سراغ حافظ م يا":حرفش رفتم وگفتم انیم. را تا آخر بخواند  اتیاب نگذاشتم

".بره یم نیافته پاك از ب یهم که به دل آدم م يدیذره ام هیزنه و  یباطل و خون جگر حرف م

".گهیخب، شعره د":پرمعنا به من انداخت و گفت ینگاه میمر

 یم يصبرانه لحظه شمار یدر انتظار مراسم چهلم پدر خسرو، ب. و هالکو دو روز همدم من بودند میمر موریخانه ت در

که  نیبا ا. نقشه بکشم ندهیآ يپرده تر برا یآمد، ب شیپ یبار اگر فرصت نیآنان بروم و ا يبه خانه  گریتا بار د کردم

که  ياندازدو با توجه به نامه ا یم ریسال به تاخ کیکم  دستمن و خسرو را  یمطمئن بودم مرگ بهادرخان عروس

.ستیسر راهمان ن یداشتم مانع نیقیکننده بود،  نوشته بود، اگرچه چندجمله آخر نامه نگران مایخسرو به س

و  مایخبر آوردند س یرشته بودم، پنبه شد، وقت المیاز مراسم چهلم در گذشت بهادرخان، آنچه در خ شیروز پ دو

مرا  ییبهادر خان هستند، گو يو شرکت در مراسم چهلم هم اکنون در خانه  تیو گفتن تسل ییدلجو يمادرش برا

گوش . شدم رهیکه آن خبر را آورده بود خ انیاز آشنا یکیبه  ریمات و متح یمدت. زنبور انداخته اند يه داخل الن انیعر
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 نیو مادرش ا مایش یعنی":پس از آن که به خودم مسلط شدم، ناباورانه گفتم. دندیشن ینم يزیچ يچند لحظه ا میها

گ!بگن؟ تیبهادرخان تسل يهمه راه اومدن تا به خونواده 

خواسته اند معرفت نشان دهند و  گر،یکه آنان هم، مثل ده ها نفر د ندازمیب نیاعتنا باشم و چن یداشتم ب یسع هرچه

که خسرو در نامه اش اعتراف کرده بود عاشق  نیبا توجه به ا ،یپاسخ نگذارند، ول یمحبت بهادر خان و خانواده اش را ب

.اعتنا ماند یبشد  یفراموشش کند، مگر م دیشده، اما او حاال با مایس

را آن گونه جلوه دهد که  هیکرد قض یم یمادرم سع. ها بودم و آرام و قرار نداشتم وانهیبه اتاقم رفتم، مثل د اریاخت با

اشاره  م،یآنان بود يکه در خانه  یخسرو در مدت یمیاو به رفتار صم. دوستانه نداشته است يخسرو از رفتارش منظور

".داد ینم تیبه تواهم هرگزاون . بود يا گهید زیقصد خسرو چ":کرد و گفت

راحت و بدون واهمه  یلیو خ اورمیخودم ن يو من اصال به رو میبهادر خان بزن يبه خانه  يسر میگرفت میروز تصم همان

نکرده  يباعث دردسر بشه و خدا مایترسم حرکات س یم":گفت یمادرم م. رمیبا خسرو گرم بگ مایدر برابر چشمان س

".میاونها بش یاسباب نگران م،یبهادرخان رو کم کن يخانواده  يکه غم و غصه  نیا يو جا ادیب شیپيمسئله ا

اما . کند ینم میافکنده است و رها هیمن سا يندهیعشق من و آ ياست که رو یشوم هیچه سا نیا ایخودم گفتم، خدا به

: دادم یم يبعد خودم به خودم دلدار. کنم یم يرشداویجهت نگرانم و چرا پ یزدم که چرا ب یم بیهم به خودم نه یگاه

 يپدرش قصد داشته به تهرون بره، حاال که پدرش تو یبانیپشت وبه قول خودش به اعتبار  ست،یخسرو که مثل گذشته ن

.اون مجبور سرپرست خونواده اش باشه ست،ین ایدن نیا

خسرو به من، ثابت  ينامه  سیترگل، با دادن چرکنو. و با او حرف بزنم رم،یبگ یکه با ترگل تماس تلفن دیفکرم رس به

 اریسال نداشت، فهم و درکش بس زدهیاز دوازده، س شیکه ب نیبرادرش به تهران برود و با ا ستین یکرده بود که راض

که  یرا بردارد، اما برخالف خواسته ام، زن یخسرو گوش خواستیدلم م. با آن که دودل بودم، تلفن زدم. خوب بود

را شناخت و من حال  میترگل صدا. را به ترگل بدهد یاز آن زن خواهش کردم گوش. را نشناختم جواب داد شیصدا
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يو مادرش خونه  مایکه س دمیشن":متوجه شده بود به چه منظور زنگ زده ام، گفتم ییگو. دمیخودش و مادرش را پرس

".هستن شما

 ر،یعشا انیدر م ژهیاطراف،به و يو شهرستان ها رازیدر ش(پرسه يراحت باشه اونها فقط برا التیخ یبله، ول":گفت

".اومده ن. ) بازماندگان در گذسته است يرفتن به خانه  یپرسه به معن يکلمه 

که وارد شدن، با شما روبه رو  يبار، اون هم در همونلحظه ا کیتا حاال فقط  روزیاز د":خسرو را گرفتم، او گفت سراغ

".شده

سخنان . داد که نگران نباشم نانیرا ندارد و به من اطم مایدل و دماغ گرم گرفتن با س گریرو دمعتقد بود خس ترگل

ته دلم  یاعتنا نشان بدهم، ول یکردم خودم را ب یسع. گذاشت ریتاث یلیام خ هیبه آن سن و سال کم، در روح يدختر

.برپا بود ییغوغا

ماند و اگر موضوع قابل بحث  یمردم پنهان نم دیاز د فتدیکه ب یما، هر اتفاق يفهیدر طا ژهیکوچک و، به و يشهرها در

خبر آوردند که خسرو  میمراسم چهلم پدر خسرو بود، برا شیکه فردا يروز. شود یپخش م یکوتاه يباش، به فاصله 

آه از نهادم  بودند ازیاندکه مشغول راز و ن دهیمعروف بود، د آبادکه آن زمان به پارك جوان  هیرا در پارك حافظ مایوس

چند روز قبل را که خسرو تا سر کوچه بدرقه مان کرد و با  يصحنه . بکشم ادینمتنده بود که فر يزیبلند شد و چ

 فراموشخسرو مرگ پدرش را  یعنی:به خودم گفتم. به خاطر آوردم ست،یعالقه ن ینگاهش به من فهماند که به من ب

ما  يونهیخوان م یبدخواهان م دیشا. ستیخلوت کرده؟ نه نه، ممکن ن انهگیب يو اون، با دختر نیکرده و، دور از چشم ا

حالتم . خوردم یخودم را م تیاز شدت عصبان. ودیکه خبر را آورده بود که هرگز بدخواه ما ن یکس یول. رو به هم بزنن

را  هیزنگ زدم و قض به او يفور. داشتم میمثل مر يخوشبختانه سنگ صبور. مپنهان کن یکه بتوانم از کس ودین يطور

:زمزمه کرد میشعر حافظ را برا نیاو از پشت تلفن ا. گفتم

دل خوش بود يشکر الیرا به خ یطوط
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فنا نقش امل باطل کرد لیس ناگهان

".آرم یم مانیکم کم دارم به حافظ ا":گفتم

".شه یمعلوم م زیهمه چ یبعد از مراسم عاقب. ناراحت نکن  یلیخودتو خ":گفت میمر

خوشحال  یلیخ. میبهادر خان برو يمراسم چهلم، به خانه  يزیکمک کردن و برنامه ر يبود آن روز بعد از ظهر برا قرار

مهمان آمد و  مانیاما متاسفانه از مرودشت برا. شوم یم مایاو و س يشاهد رابطه  کیو از نزد نمیب یبودم که خسرو را م

.قرار مان به هم خورد

شد آن دو با هم  یکردم و باورم نم یفکر م مایصبح به خسرو و س کیتا نزد. افتیم راه نشب تا صبح خواب به چشم آن

مادر و برادر و دو خواهر جوان خود را  تیموقع نیشک نداشتم خسرو هرگز در ا یسر سوزن نکهیبا ا. به پارکرفته باشند

گفتم، نکند عشق  یبه خودم م. برده است را به پارك مایخسرو س چراناراحت بودم که  نیگذارد، ته دلم از ا یتنها نم

به تهران  شهیهم يبهادرخان برا يکنم، خانواده  یکشانده است، برعکس آنچه تصور م رازیرا به ش مایخسرو به س

.نداشتم رارخالصه، آرام و ق. زدم یقدم م اطیدر ح یشدم و زمان یم رهیخ ينشستم و به نقطه ا یم یگاه. مهاجرت کنند

نبود  یالبته مادرم هم راض.بهادرخان نروم يباعث شدند که از شب قبل به خانه  یگفتم؛ مهمانان مرودشت گونه که همان

 میرفت يمختلف، به مسجد فیاقوام و طوا يهیبعد از ظهر روز بعد ما هم مثل بق. روبه رو شود مایبا خانم سرهنگ و س

 يو مادرش به محض ورود ما، به نشانه  مایس. شد یا مدر آن برپ سمبهادرخان بود و مرا يخانه  يکه در همان محله 

 دیام يکه ما را صاحب عزا پنداشت، جا نیاز ا. گفت تیو به ما تسل دیصورت من و مادرم را بوس مایس. احترام بلند شدند

.بود يوار

 گریر کرده بود که دتفاوت داشتو باو یلیرا از سر گرفته بود، با چهل روز قبل خ يو زار ونیکه ش نیخسرو، با ا مادر

از شما و  ریغ گهیما د یدونیتو که م. منتظرت بودم شبیاز د":آغوش باز کرد و گفت میمن، برا دنیو با د. شوهر ندارد

".میرو ندار یکاظم خان کس
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مسجد  يکه در فضا يرازیخوان ش بتیمص زیحزن انگ يصدا. رفتیعذر ما را پذ م،یاز مرودشت داشت یگفتم مهمان یوقت

قصد داشتم . میبا هم حرف بزن مایگذاشت که من و س ینم یباق یفرصت گریحضار، د ونیو ش يو زار هیبود و، گر دهیچیپ

تواند از او دست بردارد، بداند  یوجه نم چیشده است و به ه رواگر واقعا عاشق خس دیرو راست به من بگو میبه او بگو

 شهیدرونم ر یدر رگ و پوست و استخوان و همه یاز جوانتفاوت که عشق خسرو  نیکه من هم مثل او هستم، با ا

نکند و دست از سر خسرو  يخانواده و احساسات من باز يگرفتم به او التماس کنمکه با آبرو میتصم.است دهیدوان

.نشد سریم یردارد؛ولب

 مایس ییبایز. ودندشده ب اهپوشیاو و مادرش سرتا پا س. کرد یدر گورستان، جلب توجه م زیدر مسجد و ن مایس وجود

.دیاعتنا از کنار بگذرد و به خالق او درود نگو ینبود که هر کس ب يطور

گور افتادند  يرو دیکه زن ها را از کنار گور بهادرخان دور کردند مردها در اطراف آن حلقه زدند، خسرو و جمش یزمان

رو که هنوز به بابا احتباج  شنیچرا ترگل و آو ؟یبابا چرا ما رو تنها گذاشت ":تلخ پدرشان را صدا زدند يا هیو با گر

"؟يکرد میتیداشتن 

"...بدم لیتحص يخواست من به تهرون برم و ادامه  یچقدر دلت م! بابا يچقدر خوب بود":گفت یم خسرو

نم،یبب يدل همه را و به خصوص مرا که طاقت نداشتم خسرو را در چنان حال و روز دیخسرو و جمش زیحزن انگ جمالت

 یمتاثر نگاه از خسرو بر نم یبود که به ظاهر با حالت مایحال توجهم به س نیاما در ع. ختمیاشک ر اریاخت یکباب کرد و ب

و  میمر کینزد بایخسرو که تقر ییموضوع نبود، خودم را به زن دا ازسخنان خارج  يکه در آن هنگام جا نیبا ا. داشت

 یخان م... باز هم نصرا ایکه افتاده، آ یبا اتفاق":متوجه نشود، به او گفتم یکه کس ينشسته بود، رساندم و به طور لهیجم

ده خسرو به تهرون بره؟

"کشونده؟ رازیرو به ش مایعشق خسرو، س ایآ

انداخت، سرش را تکان  یاز ما فاصله داشت و همچنان به خسرو، چشم دوخته بود، نگاه یکه کم مایخسرو به س ییدا زن
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ترسم آخرشش اونو  یم. گرفتار خسرو شده يدختره بد جور نیبگم؛ اما از قرار معلوم ا یم چدون ینم":داد و گفت

".کنه

 یاز آن نم شیبه من شده بود که ب يبود و نگاه کنجکاوشان طور ادیشرکت کننده در مراسم چهلم آن قدر ز تیجمع

.خسرو گفتگوکنم يدرباره  ییتوانستم با زن دا

شرکت کنندگان دعوت  يو اقوام بهادر خان بود؛ ختم مراسم را اعالم کرد و از همه  شانیخان که بزرگ تر خو... نصرا

خواهند روح آن مرحوم شاد شود، شب در  یداشت اگر م دیبهادر خان بروند و تاک يبه عمل آورد به عمل آورد به خانه 

.رندیمنزل آن مرحوم جمع شوندو دعوت او را جهت صرف شام بپذ

بهادرخان  ينشد به خانه  یو مادرش هرگز راض مایمادرم با وجود س. کردم فیم رساندم و کسب تکلرا به مادر خودم

که  يداند تا روز یخدا م.میرفت يو به سمت خانه  میداد ریمس رییراه تغ يمهیاز ن لم،یبرخالف م لیدل نیبه هم م،یبرو

اطالع نبودم و  یرفتار خسرو ب نیمدت از کوچکتر نیدر ا. بودم یلسرهنگ به تهران برگشتند، چه حا يخانواده  دمیشن

.بام رفته و درددل پرداخته اند ياز آن دو سه روز، رو یکیدر غروب  مایدانستم که خسرو و س یم یحب

با . خسرو در خانه نبود. میبهادر خان رفت يبه خانه  یاحوالپرس يو مادرش نبود، برا مایاز س ياثر گریروز بعد که د دو

هم  يگرید لیاز مرگ شوهرش، دل ریاش، غ یگشاده از ما استفبال کرد، کامال معلوم بود ناراحت يرش با روآن که ماد

.دارد

 ":گفت هیسرهنگ به تهران رفته اند، سراغ آنان را گرفت و سپس با کنا يکه خانواده  نیاطالع از ا یبه ظاهر ب مادرم

دختره اومده  نیباز ا":رو، به عالمت تاسف، سر تکان داد و گفتمادر خس ".کردم خسروخان برده اونا رو بگردونه الیخ

حاال هم رفته خونه .نمونده بود که ما رو هم به تهرون بکشونن يزیچ. کرد ییرفته بود، هوا ادشیو خسرو رو که تهرون 

".ره یمبه خرجش ن ،یبچه ها رو تر و خشک کن نیا دیو با یگم تو پسر بزرگ بابات هست یهرچه بهش م. داداش ي

چطور . کردم از رفتن به تهرون منصرف شده یتصور م. به من محبت داشت یحت. عوض شده بود یلیخسرو خ":گفتم
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"خواد شما رو تنها بذاره؟ یم

کارو بکنه، همه به  نیده؟ اگه ا یبهش اجازه م... مگه داداش نصرا. گفته يزیحاال به چ":گفت نانیخسرو با اطم مادر

".خندن یاون م شیر

 یلیخ شنیخواد بره تهرون درس بخونه، من و آو یخسرو گفت م یوقت روزید":حرف حرف آمد و گفت انیم ترگل

".مونم یم نجایآخر شب به من گفت به خاطر شما هم که شده ا. میکرد هیگر

پدرش  تیئولمس دیاو، طبق آداب و رسوم، با. مشکل بود که با مرگ بهادرخان؛ خسرو خانواده اش را تنها بگذارد باورش

 یبود، از زبان خودش م عهیکردم و آنچه شا یخواست تا آمدن خسرو آنجا را ترك نم یدلم م. گرفت یرا به عهده م

دم؛یشن

.میقرار بود آن شب به خانه سودابه برو یول

.توجه دوباره خسرو روز و شب را بگذرانم دیصبر کنم و به ام نکهینداشتم به جز ا يچاره ا سرانجام

سودابه و مرگ بهادر خان باعث شده بود که در حدود پنجاه روز از  دنییزا.گرم شده بود یلیخ رازیش يل هواسا آن

طاقت  ياگر چه از گرما.میقصرالدشت شد یم،راهیکه به خانه سودابه رفته بود یصبح شب.میخبر بمان یقصرالدشت ب

 یخسرو هر چه زودتر با اطالع م میتصم جهیز نتو ا مماند یم رازیخواست در ش یدر امان بودم،دلم م رازیش يفرسا

.کردم یبا او گفت و گو م یشدم،ودر فرصت

که از همه  یتنها کس.دادم یاز دست م یرابه کل دمیام گریشد م وروز د یم دواریام يروز.دیرس یتازه م يروز خبر هر

او  یامد،ول ینزد ما م لهیجم یلبته گاها.توانستم با او درباره خسرو حرف بزنم یخبر داشت،بهرام بود که مشکل م زیچ

از حالت آشفته اش متوجه شدم که .به خانه ما امد مهیسراس يروز لهیماما ج.خسرو خبر نداشت میتصم د،ازیان طور که با

کم کم که حالش جا امد گفت خسرو روز گذشته .اورد یرا م يزیبود که خبر مرگ عز یمثل کس.ستین یحامل خبر خوب

در  دیکه ناه هبود نیحرفش به بهرام هم ا نیثبت نام و اقامت اقامت به تهران رفته و آخر يهللا خان براهمراه با نصرا
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.نشده شوهر کنه ریانتظار من نمونه و تا د

 یگفتند نم یم لهیام را از دست داده بودم و هر چه مادرم و جم ییشنوا ییگو.ستین یکردن فیمن در ان لحظه توص حال

.که از حال رفتم دمیکوب واریکردم و چنان سرم رابه د هیآنقدر گر.دمیشن

زد که موضوع از چه  د،حدسید دهیکه پدرم از مزرعه برگشت و مادرم را نگرا ن و مرا رنگ پر یآن روز،وقت غروب

 اخه.پسره عقلشو از دست داده نیا نکهیمثل ا:گفت دیکش یم انیکه قل یرا اورد واو در حال انشیقل یعباسقل.قرار است

رو ول کرده رفته تهرون؟ راعتشبعد از مردن باباش،مادر،خواهر،برادر و ملک و ز يچطور

 يسرپرست موندن خواهراش تتونسته جلو یدختره چه کرده که نه مرگ باباش و نه ب يدونم دعا ینم.دعا:گفت مادرم

.رهیاونو بگ

.هم تعجب کرده بود یمحمد خان ضرغام یحت:گفت پدرم

.رهیاونو بگ يخواس جلویخوب م:گفت مادرم

 دیاومد،اون هم گفت نبا شیامروز حرف پ.ستیحرفها ن نیاون قدر گرفتاره که گوشش بدهکار ا یضرغام:گفت پدرم

.چون حرف درس خوندن اون بود،مداخله نکرد یذاشت،ول یخسرو مادر وبرادر و دو خواهرشو تنها م

 یهم نم یتوانستم او را فراموش کنم و هرگز راض ینم.دمتا صبح در باغ قدم زدم به خسرو فکر کر!بود يشب بد چه

را که با من ازدواج  یتوانم کس یشوم و نه م یدانستم نه خودم خوشبخت م یم م،چونیدرا يگریکس د يشدم به همسر

.کند خوشبخت کنم یم

و  ییخان قشقا ی قلسخن از اهللا گریبه خسرو فکر کنم و بار د دینبا گریشده بود که د یپدرم،قطع یمادرم،و حت يبرا

مرگ بهادر  هیقض یند،ولیایمن ب يبه خواستگار شیگفتند،قرار بود دو ماه پ یم ریاز قول جهانگ.امد شیپ یپسرش امامقل

به ما اماده باش در انتظار  يجد یلیدر ان ساعت پدرم خ.فتدیب ریما موجب شده است امدنشان به تاخ يخان و گرفتار

نداشتم که به زبان  یحرف چیه.شودیم دایها پ ییسر و کله قشقا يکند چه روز یم نییتع ریکه جهانگ میباش یزمان
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.کنم یازدواج نم گرید یاز خسرو هرگز با کس ریهم نداشتم که به غ يدیترد نیکوچک تر یاورم،ول

ه خانه مادر ب یآن که به عنوان احوالپرس يبرا شتریب د،امایخر يگرم شده بود،برا یلیخ رازیکه ش نیهفته،با ا آخر

شعر حافظ به خاطرم  نیبه کوچه معشوق پا گذاشتم،ا یوقت.میشد رازیش یم،راهیآب ده یو سر و گوش میخسرو برو

:امد

يگذر یکه از کوچه معشوقه ما م يا

وارشیشکند د یحذر باش که سر م بر

امانش  هید،گریسرو،تا ما را دمادر خ.به استقبالمان امدند شنیدر راباز کرد،مادر خسرو و ترگل و آو بیکه مس نیهم

با اون همه کبکبه  يدید:و در همان حال گفت ستیبلند گر يکه شوهرش را از دست داده بود،با صدا ينداد و مثل روز

و دبدبه چه

بچه ها تنها  نیمنو با ا.رهیپدرشو بگ يجا دیبه سرمون شد؟ بهادرخان رو از دست دادمو پسرم هم که االن با یخاک

مگه من چه . ایخدا: اسمون بلند کردو گفت ياو سپس سرش را به سو. تنها شدم يتنها گهید. ت تهرونگذاشت و رف

را کنار گذاشتم و  یستیتو روشون نگاه کنم؟ رودر با گهیدخجالت بکشم و نتونم  نایا يجلو دیکرده بودم که با یگناه

... بهتر بود یلیخ. مایس يبه هوا ایتهرون رفته به  لیدرس و تحص يدونستم که خسرو به هوا یرو م قتیاگر حق: گفتم

هر  يبرا حاال: یفرستاد تو فکر خودت باش غومیبهرام پ لهیداره؟ اون که به وس یچه فرق: حرفم امد و گفت انیمادرم م

اش داد. رهیدرس داره م يقسم خورد که برا.دونم  ینم. به ارواح بهادر خان : مادر خسرو گفت . رفته باشه خوادیم یچ

اصال : مادرم گفت. رو نخوره یکنه که گول قر وفردختره تهرون حتشیهم با اون رفت که براش خونه بخره و نص

حتما . زن خسرو بشه دیقسمت نبوده که ناه. خب.مارو برداشته نهپاشنه در خو یقل..پسرا. نیخودتونو ناراحت نکن

به خسرو  یهر چ. عروس ما بشه دیناه خواستمیز خدا ممن ا. بگم یدونم چ ینم: مادر خسرو گفت. تو کار بوده یحکمت

که  ارهین تودلش طاق ادیبه عقل ب دیشا. کنه یبشعو نتونه تو تهرون زندگ مونیپش دیشا. به خرجش نرفتکه نرفت. گفتم
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رو من خس: گفتم . کنه یرحم هیخدا  دیشا. بسوزه  شنیترگل و او يهم دلش برا دیشا. سرپرست بگذاره یب نجایما رو ا

بد .نداره  دهیفا گهید. رینه خ: و خشم گفت یمادر نگذاشت جمله ام تمام شودو با ناراحت... کنم یرو دوست دارمو صبر م

 یمادر خسرو به من و مادرم حق م! میپاشوبر ؟يد یخاك تو سر نشون م ودتوخ کهیزشت.یکچل.يکر.يمگه کور.بخت

. کردیهمه رو راحت م الیمرد و خ یخسرو م. بهادر خان يجابه  یکاشک: گفت ختیر یکه اشک م یدر حال. او. داد

 هیخواد  ینم دلممن هرگز : ار خسرو گفتم یبانیناراحت شدم و به پشت یلیخ. مو بر بدنم راست کرد. مادر خسرو نینفر

خسرو  مادر. نمیش یو من به انتظارش م گردهیخسرو بر م.نینکن نیاونو نفر. تورو خدا خانم.مو از سر خسرو کم بشه

بگم که خاك برسرخسروکه قدر تو فرشته رو ندونست اگه عروس من  تونمیم نویفقط ا: گفت دویصورت مرا بوس

به . يدینا ام دویام انیشکسته ودرم یبا دل. ان روز. شدم یکنبزت م دمخو. خونه نیا يتو اوردیاگه خسرو تورو م.يشدیم

کنم و چرا  یم یتاب یخسرو ب يوچک کردم و چرا ان قدر برازد که چرا خودمو ک یمادرم مرتب نق م. میخانه برگشت

 جیحرف من که ه نیا.کنم یخانواده فکر نم يچرا به ابرو. رمیگیمان رادر نظر نم فهیپدرم و برادرانم و طا  تیموقع

 نکن که يکار. داره يحد یاخه عشق و عاشق: که گفت يبه طور.کرد یاورا کم کم عصبان رمیپذ یرا نم يخواستگار

 ینم يکار. به جز ان که به مادرم پوزخند بزنم . یشوهر کن یتون یسرت اورده که نم ییبال هیمردم بگن حتما خسرو 

. بود دهیدوان شهیدر روح و جانم ر یاحساس که از نوجوان. پا گذاشت مهمه احساس يسرو رو. خ.توانستم انجام دهم

او . و بدون تحمل درد و رنج هجران. از عشق خسرو است زیلبران که توجه کند قب من  یو ب دیدور رس اریاز د يدختر

با ان . شد یم دهکه پشت سرم ز ثیدرد مند وان همه حرف و حد یازردهو دل یمن ماندم با روح. را از من گرفت و رفت

در . او. گذاشتمو به عشقم اعتراف کردم انیهمه احساس درونم را با او در م. دوستش دارم و من دانستیکه خسرو م

که بار ها گفته بود  میبه قول مر.شدم و یاز او متنفر م دیاست که با یعیطب. گرفت دهیرا ناد زیهمه چ. يکمال نامرد

خسرو را از دل و روح و  دمیکوش یهر چه م یول. دادم یاورا از دست م دنیبه د لیمکه  دیبا.پادزهر هر عشق تنفر است

داد  یم یته دلم گواه. خواست هر جا هست سالمت باشد یاشتم و دلم مدوستش د. موفق نشدم. اندازم رونیب رمیضم
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 میتصم تیکه با قا طع ییتا جا. گرفت یم يشتریروزبه روز قوت ب نیقینیگرددو ا یو نادم بر م مانیپش يخسرو روز

پسر  یکی. تندگذاش شیدوباره پا پ. دندید یرا خال دانیچون م. خواستند یمرا م شتریکه ب یکسان. گرفتم شوهر نکنم

 يعرو یطیها خان زاده بودند و خانواده شان حاضر بودند با هر شرا یبعض. هیرت یپسر کارمند عال يگریتاجر بود و د

داشتو در منطقه از اسم و رسم بر  ییایبرو ب. خان یقل...ا.که پدرش ییقشقا یامامقل. خواستگاران همه  انیدر م. انان شوم

او بارها به .جلب کرده بود.داشت  کینزد یرا که همسرش با انان نسبت ریجهانگ ژهیونظر پدرم و به . خوردار بود

 يهواکاسته شده بود واباد یکهاز گرم تاناواخر تابس.ارزد یبه خسروو خانوادهاش م یگفته بود که سگ اماقل ریجهانگ

از جمله . ودوستانم نمیب یرا ممیمر شتریبابت که ب نیمن هم ازا. میبرگشت رازیبه ش. نداشت یلطف گریقصرالدشت د

نمانده بود  يزیبه باز شدن مدارس چ.بودم یگذاشتند راض ینم میتنها. میبود یمیباهم صم گرکهیدو نفر د یکیو  نینسر

کردم او در  یکه فکر م نیهم. نبود یو خوشحال يدواریام يجا جیبا ان که ه.برگشته است رازیخسرو به ش دمیکه شن

داشتم که به خانه  يخواست ان قدرازاد یدلم م. نمیخواست اورا بب یدلم م یلیخ.داشتم یبخش احساس لذت.است رازیش

توانستم به خانه مادر خسرو سر  ینم يبهانه ا چیچون رابطه ما قطع شده بود و ه. ممکن نبود يزیچ نیچ یول.شان بروم

اوگفت خسرو .همسر بهرام بود لهیجم.امد داشتامدو هم با خانواده خسرو رفت و  یکه هم به خانه ما م یتنها کس. بزنم 

. لهیجم. سر کالس حاضر باشد دیاز چند روز نمانده بود با شتریاول مهر که ب يقبول شده است و برا یدر دانشکده پزشگ

ندارد و تنها به درس  يرفت و امد جیگفت که خسرو ادعا کرده است هرگز با خانواده سرهنگ ه یاز قول مادر خسرو م

که او  میدانستیهمه م. مشگل بود میمر یو هم حت لهیجم يمن و هم برا يباورش هم برا. کند یفکر م لیو تحص

ترك کردهو به تهران رفته است و . ستیسر ان ن يهم باال شکه پدر تیموقع نیدر ا مایخانوادهاش را تنها به خاطر س

 رایز. شود یم مانیاز کرده اش پش ياو روزکه  میکرد یم ینیب شیما پ شتریب.ستین شیب يبهانه ا لیدرس و تحص

بندو  یکه رفتار ب مایهرگز با فرهنگ س. خاص است بیتعص يبسته بزرگ سده و دارا طیمح کیفرهنگ خسرو که در

نماند که  یباق یشک میبرا لیدل نیبه هم. رود یجو نم کیابشان در. وبه اصطالح معروف.ستیهمخوان ن. دارد دباروازا
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تهران است تا به گاراژ بروم و از  یراه یخیببرم خسرو درچه تار یتالش کردم که پ یلیخ. است یاندنم رازیخسرو در ش

را به قصد  رازیکه خبر اوردند خسرو با لندور پدرش ش یزمانیول. میبا هم حرف بزن يو چند کلمه ا نمیاورا بب کینزد

 نیچند روز از نخست. واهد که با خسرو روبرو نشوم خ یم نیچن ریدست تقد ایگو. در دلم گفتم . تهران ترك کرده است

بلکه صد دل عاشق من . دل نه کیفرستاده بود غامیکه پ یامامقل. یخان قشقاق یقل ينگذشته بود که خانواده ا زییماه پا

به . میگو یداشتم که به انان جواب نه م نیقیچون . به خانه ما امدند يخواستگار يبرا فاتیو تشر یاطالع قبل. است

که  نیو چند نفر از خوان ییبه همراه عمو و دا. یقل... همسرا . یب یپسرش و ب. خان یقل... ا.نکردم یامدنشان اعتراض

بزرگ  يگوش تا گوش اتاق پنجدر. کنند یشاد و خوشحال خانه مارا ترك م رندویگ یداشتند جواب بله م نانیاطم

راحت  يداده بودو برا هیتک یکه به پشت یدر حال. یق... کرد ا یم ییرایاز انان پذ. یعباسقل. نشسته بودند و خدمتکارمان

به پدرم منت  دیرسیباد درعبغب انداخته بودو به نظر م.بودند دهیتنو مندش چند بالش هم در دو طرفش چپ کلیبودن ه

 یخاطرات شب. داشتمنظر  ریاتاق مجاور همه را ز دیکه از سوراخ کل یدرحال.گذاشته که پسرش دختر اورا خواسته است

نشسته  یقل...ا يکه بهادر خان به جا یشب. من امده بودند ياوردم که بهادر خانو مادر خسرو به خواستگار ادیرا به 

مادرماز من . هیاول ییزایپس از پذ. دمیلرز یان شب از شدت تنفر به خودم م یول.زد یموج م معشق در همه وجود.بود

در سر  یالیکه چه خ دانستیم میتنها مر. داخل بشوم يبه اتاق پنجدر يچا ینیم با سخواست که طبق اداب و رسوم حاک

از گوشتون  نیپنبه رو که منو شوهر بد نیا گمیهرچه به شماها م. به او گفتم. را از مادر گرفتم ییچا ینیس یوقت.دارم

 يوصبر نکردم تا به حرف ها.مها رو بد نیخودم جواب ا نیکن یپس مجبور م. ره یبه خرجتون نم. نیاریب رونیب

تعارف کردم و سپس  يمهمانان چا یکییکیبه . رفتم يبه اتاق پنجدر يچا ینیهمراه با س. دهمیمادرم گوش م يتکرار

مهر اورا به دلم  خواستمیاز خدا م. شدم رهیخ. که خواهان من بود یکس یعنی. ینشستم و اماقل کتسا يدر گوشه ا

نوك سوزن کیذره و به اندازه  کییاما متاسفانه حت. میایب رونیفکر خسرو باز  شهیهم يتا برا ندازدیب

به دلم ننشست هم
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معلوم بود که ول  یامامقل ياز نگاه ها. ندیایوقت به سراغ من ن چیه گریزدم که آنان د یم یحرف دینداشتم،با يا چاره

.ستیکن ن

 ایدیدون یمن و خسرو،پسر کاظم خان رو م یدلدادگ يقصه دونم شم  ینم":پدرم و بزرگتر ها اجازه گرفتم و گفتم از

 یشما باشه،ول يخونه  يجسمم تو دیاگر قبول دار. اون بودم و هنوز هم چشمم به دنبال اونه يمن سالها نشون کرده . نه

".دیامشب عقدم کن نیهم دیونت یندارم،م یخسرو،من حرف شیروح و هوش و عقلم پ

 یمحابا و ب یب نیگردند،چن یداشتند دست پر بر م نیقیکه  ینداشتند که من در برابر کسان کدام از حاضران انتظار چیه

و  لیبه ا نیمرا توه یکه گستاخ ییخان قشقا یقل...ا.تا بناگوش قرمز شد يگریو د دیرنگش پر یکی. پرده حرف بزنم

که سال ها دولت متخاصم  یدولت يندهینماانداخت و مثل  نیخورده اش را به زم مهین يپنداشت استکان چا یاش م لهیقب

 یکه با خودش آورده بود اشاره کرد که ب یکسان ياند،به پسر و زن و همه  دهینرس جهیبه نت یآشت يبودند و حاال برا

.نگذاشته بودم یباق یگونه حرف چیه يجا. شوند یو راه زندیدرنگ برپا خ

بار  نینخست يبرا. ترك کردند،از هر طرف مورد هجوم قرار گرفتم ما را يخواستگاران،دست از پا درازتر ،خانه  یوقت

شده  یچنان عصبان ریجهانگ. شد یداند چه م یم دم،خدایکش یمن بلند کرد که اگر سرم را کنار نم يپدرم دستش را رو

".دمیبر یتا گوش م گوشپدرت بودم ،سرت رو  ياگر من جا":بود که به من گفت

ما  يآبرو يتو دار دیناه":و گفت دیکش ادیمادرم بر سرم فر. است دهیند ییپررو نیبه ا يرام گفت تا به حال دخت عمه

".يبر یم فهیو طا لیا نیرو در ب

 یآخه خسرو که ول کرده رفته تهرون دختر،اگه اون تو رو م":بود،گفت شیخان قوم و خو یقل... که با ا ریجهانگ همسر

 یدختر قوام ياگه خواستگار یقل...ا. یزن یچرا به بختت پشت پا م. رفتینم یتهرون يخواست که دنبال اون دختره 

جور محترمانه ردشون  هی،یگفت یبه خودم م یواشکیدختر؟ دبو يچه جور برخورد نیا. گفتن یرفت،بهش نه نم یهم م

"حاال چه جور تو صورتشون نگاه کنم؟. کردم یم
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".کنم یتا خسرو ازدواج نکنه،من شوهر نم":گفتم

 یر،قتلینمانده بود که به قول جهانگ يزیکه ساکت بودند،از هر سوء مورد مواخذه قرار گرفتم و چ میو مر موریاز تریغ

.فتدیاتفاق ب

کردم،مادرم سر خود را رو به  یکه خانه را ترك م یهنگام. خودمان بمانم يکه من آن شب در خانه  دیصالح ند موریت

و  دیکه مرا عاشق خسرو کرد دیخودتان بود یمقصر اصل میخواستم بگو یم. کرد نیآسمان گرفت و به خسرو و من نفر

.مانع شد و به من گفت که ساکت باشم میمر ید؛ولیتاوان آنرا پس بده دیحاال هم با

در ":گفتم موریآن شب به ت. دندیفهم یبهرام،درد مرا م له،زنیو جم میو مر موریت ش،تنهایآن همه قوم و خو انیم از

تونم بخت پسر مردم رو با بخت  یچطور م. یبه من حق بده دیبا. يتر دهیو از همه باشعورتر و باسوادتر و فهمما،ت انیم

بره؛اما من به  یم یخودش ک يخوشبخت شدن به خونه  دیبه ام منوبشم که  یتونم همسر کس ینم. کنم اهیبد خودم س

 یباشم،زندگ يا گهیبرگرده و من همسر مرد د مونیخسرو پش يحاال اگر روز. خسرو باشم و در فراقش آه بکشم ادی

.کنم یدست کم تا خسرو ازدواج نکرده،صبر م. شه یبرام از مرگ بدتر م

خسرو تا آخر عمر ازدواج نکنه؛ تو هم شوهر  دیشا":آن شب گفت. کرد یم دییمرا تا يگفته ها شهیهم موریکه ت نیا با

"!؟یکن ینم

".گردهیبرم رازیبه ش ایکنه و  یم یعروسمایبا س ایاون . ستیممکن ن":گفتم

.به حال خودم بگذارند یداد که پدر و مادرم را قانع کند تا مرا مدت يدواریزود مجاب شد و به من ام یلیخ موریت

به سن و سال  يسابقه نداشت که دختر چیو پسرش آن حرف ها را زدم،ه ییخان قشقا یقل...آن شب که من در برابر ا تا

 يبودند و روز نیپدر و مادرم از آن شب به بعد با من سرسنگ. دیپروا سخن بگو یآن چنان ب يم خواستگارمن در مراس

.شد یم یبه کتک خوردنم هم منته هبگو مگوها گا نیکه ا مینبود که بگو مگو نداشته باش

ن که سرگرم باشم،او کتابخانه آ يرفتم و برا یاو م يبه خانه  شتریداشتم و ب یخوب يرابطه  میگونه که گفتم،با مر همان
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آن همه کتاب،نگاهم به کتاب  انیدر م. گذاشته بود ارمیششصد جلد کتاب داشت،در اخت ایاز پانصد و  شیاش را که ب

ریو تصو "بر باد رفته"

 يشتریهر چه صفحات ب. به سراغ آن کتاب رفتم و خواندنش را شروع کردم اریاخت یب. جلد آن بود، افتاد يکه رو یزن

بخت برگشته تر  يقهرمان داستان، که دختر» اسکارلت«خواست به سرنوشت  یشدم و دلم م یخواندم مشتاق تر م یم

متعدد در بهبود وضع  يبه مطالعه رو آوردم و مطالعه کتابها هخواندن کتاب بر باد رفته باعث شد ک. ببرم یاز من بود، پ

معشوق، و همه  ایعاشق بودند  ایگذاشتم که معموالً  یمانان داستان مقهر يخودم را به جا ینبود گاه ریتاث یام ب یروح

پنداشتم  یم یستانکم کم خودم را قهرمان دا. بودند رانیمعشوق سرگشته و ح یدر پ ایسوختند  یم اریدر فراق  ایشان، 

.به او داشت یبستگ زیکرد و همه چ یم يرا خسرو باز یکه نقش اصل

نوروز فرا  دیگذرد، از ساعت زمان عبور کردند و به ع یتوجه به آن که بر مردم چه م یب و زمستان،شتاب زده و زییپا

بود که خانواده  دیع نیگردد، چون اول یبر م رازیدانشگاه ها به ش یلیتعط يخوشحال بودم که خسرو در روزها. دیرس

قطع شده بود،  یو رفت و آمدمان به کلمیکه داشت یثیحرف و حد مهبا ه. بهادر خان سرپرستشان را از دست داده بودند

در واقع، پدر و مادر من از آنان . میرفت یم دنشانیبه د دیبودند، حتماً با نیو با آن که دو خانواده به ظاهر با هم سرسنگ

.دلخور بودند

با . آمده است رازیخودش به ش يسوار لیخبر آورد که خسرو ، با اتومب مانیبرا لهینوروز، جم دیدو روز مانده به ع یکی

خانه در تهران و  دنیرا شروع کرده بود و خر يدیجد یخودش زندگ يکار از کار گذشته و خسرو برا گریآن که د

مادر و خواهران و برادراش را هم  دیانتخاب کرده است و شا یزندگ ياز آن داشت که او تهران را برا تیحکا لیاتومب

 اتیح هیبخشد و ما یم یکنم که به خسرو زندگ یرا استشمام م ییهوايبه تهران ببرد، خوشحال بودم که چند روز

.و عذرا را از پشت بسته ام خایو زل یلیدست ل یگفت از عاشق یم ه،یبه کنا م،یاوقات مر یبعض. اوست

کلمه،حرف نزده بود و مادرم به من اعتنا  کییو بعد از حدود شش ماه که پدرم با من، حت 1344سال  لیاز تحو پس
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پدرم، بنده خدا، از دوست داشتن و . که باعث دردسرشان شده ام، عذر خواستم نیو از ا دمیکرد، صورتشان را بوس یمن

رفتار . و همانگونه که گفتم، در عمرش نه عاشق شده و نه همسرش را خودش انتخاب کرده بود دیفهم ینم يزیعشق چ

او، با جمالت و کلمات . گنگ و نامفهوم بود شیوشن شود، برار فشیکنم تا خسرو تکل یگفتم ازدواج نم یکه م نیمن و ا

 شوهراو مهم  يبرا. به خانه شوهر بروم دیسال نگذشته است با ستیدارم و تا سنم از ب ییگفت تا برو رو یم یمیقد

هانش دستش به د دیبود که دامادش با نیداشت ا تیاهم شیآنچه برا. باشد یکرد که چه س یکردن بود، حاال تفاوت نم

.بگذارد رونیرا از خانه ب شیشوهر پا یدانست که دختر ب یبد م نیاو همچن. برسد

 دواریچند ماه گذشته را، با جمالت ام یبود که کم محل نیمهربانانه تر داشت و قصدش ا یکم يمادرم هم رفتار دیع شب

اول به  دیروز سال نوست، با نیکه اولفردا «: نگذشته بود که پدرم گفت لیاز سال تحو یچند ساعت. کننده، جبران کند

 میپا بگذار ریرو ز یاون همه دوست دیبا بهادر خان دوست بودم و نبا لچون من پنچاه سا م،یخونواده بهادر خان بر دنید

«.که خسرو به وجود آورده میپا افتاده بکن شیپ يحرفها يو فدا

که سوار  یکس نیمن همراهشان باشم، روز بعد نخست که پدرم اکراه داشت نیپدرم خوشحال شدم و با ا شنهادیپ از

که پدرش سالها  ب،یپسر مس ن،یعبدالحس. خانه بهادر خان بود م،یکه در زد يخانه ا نیاو شد من بودم و اول لیاتومب

و که خبر ورود ما به مادر خسر یوقت. گشود مانیپدرش آمده بود، در را به رو دنینوکر بهادر خان بود و صبح زود به د

بال و پر در  ییگو دمیکه او را د نیبود و هم ستادهیخسرو در کنار حوض ا. با احترام به استقبالمان آمد د،یرس

 لوخسرو ج. دور چشمانم داغ شد و حرارت بدنم باال رفت. توانستم وصفش کنم یبه من دست داد که نم یحالت.آوردم

عمر  يمن هم سالم کردم و بقا. بهادر خان طلب آمرزش کرديو برا دیآمد،با پدرم دست داد و پدرم صورت او را بوس

 یم یاحساس شرمندگ ییانداخت، گو ریسرش را به ز. به چشمانم نگاه کند دیکش یخجالت م. او را از خداوند خواستم

 دامین شیپ یبودند، قصد داشتند آنجا را ترك کنند، فرصت مدهمادر خسرو آ دنیاز ما به د شیکه پ يچون عده ا. کرد

.خسرو را شرم زده کنم شتریتا ب
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 دنشانیکرد که به د یاز ما تشکر م یدر پ یپ. میشد ییهر حال، با تعارف ملک تاج خانم، به داخل عمارت راهنما به

من با بهادر خان دوست بودم و« :پدرم گفت. میرفته ا

نداره  یلیدل م،یبش شینشد ما قوم و خو حال که قسمت. میکدورتها رو کنار بگذار دیما زبانزد عام و خاص بود با رفاقت

".میمثل گذشته رفت و آمد نداشته باش

 هیکنا یمادرم با لحن. میآمده ا دنشانیبه د دیساعت ع نیو از ما تشکر کرد که در اول وستیبا اکراه، به جمع ما پ خسرو،

"گذره؟ یخوب خسرو جان، تهرون خوش م ": دیدار پرس

".دادم یراحت تر به درسم ادامه م یالینه، اگر پدرم زنده بود، با خ د،یبخواهرو  قتشیاگر حق ": گفت خسرو

 میآن تصم کی. فتادیاتفاق ن نیهرگز ا یول فتد،یلحظه هم که شده است،نگاه خسرو به من ب کیيخواست برا یم دلم

حضور پدرم و  یول. رمیا پس بگکنم تا قلبم ر یاما من آن قدر صبر م ،يو قلب مرا با خودت برد یرفت میگرفتم به او بگو

 گریبار د دمیترس یم. بزنم یکردن شب قبل من و پدر و مادرم که پس از شش ماه اتفاق افتاد، مانع شد که حرف یآشت

.ما از سر گرفته شود و آنان دوباره با من قهر کنند يبگو مگو

آمدند،  یمادر خسرو م دنیبه د يگریاز دپس  یکیداشتند،  ییکه با ما هم آشنا یشانیها و اقوام و خو هیهمسا چون

تا  یهنگام خداحافظ. کنند ییرایراحت تر بتوانند از آن همه تازه وارد پذ زبانانیتا م میبده گرانیجا را به د میمجبور بود

م، که زنده ا یتا زمان ": استفاده کردم، خودم را به خسرو رساندم و گفتم یاز شلوغ يلحظه ا. دم در بدرقه مان کردند

".کنم یشوهر نم

شک  ": به دست آوردم و به او گفتم يشتریمادرم با آنان باعث شد فرصت ب یتازه وارد و احوالپرس يعده ا ورود

".کنه یتو رو خوشبخت نم ماینداشته باش که که س

تازه  همانانیمخودش را با . متوجه نشده است ایو  دهیآنچه را به او گفتم نشن ییگو اورد،یخودش ن ياصال به رو خسرو

.میوارد مشغول کرد و ماهم از خانه خارج شد
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 یقرار بود شوهرم شود، خداحافظ يدوستش داشتم و روز شتریکه از جانم ب یمجبور بودم از کس! بود یجالب ۀصحن چه

.آمد یاز دستشان برنم يکار یکردند، ول یرا کامال حس م نیحرکت نداشتند و پدر و مادرم ا يارایمیپاها. کنم

کاخ  ۀرا در خان دیع يمحمد خان روزها. میاو رفت ۀواجب بود، از همان راه به خان یمحمد خان ضرغام دنید چون

بودند، به خود زحمت ندهند و آن همه راه را تا قصر  دارشیکه مشتاق د یگذراند تا کسان یبود، م رازیمانندش که در ش

.کند یآن منطقه را هم راض یرفت تا اهال یم لدشتا نوروز به قصر دیاو چند روز پس از ع. ندیایالدشت ن

و  دیهنگام استراحت و د یول د،یرس یخشن به نظر م زیاوقات ن یبود و در بعض يجد یکه آدم نیخان عالوه بر ا محمد

ز روز به رو... ماشاءا ": گشود و گفت نیزبان به تحس د،یکه مرا د نیاو، هم. خوشرو و خوش برخورد بود يفرد دیبازد

".دختر یش یبزرگ تر و خوشگل تر م

.دانست که عشق خسرو چه به روزم آورده است یاز دل پر رنج و درد من خبر نداشت و نم او

رسم سال ها  نیکرد و ا یاو صرف م ۀناهار را در خان دیرفت، با یم یضرغام دنیاز ظهر به د شیبود هر کس پ رسم

 ینم بینص یب يدیو سرحال بود، جوانان را از ع دیکش یداد و اگر عشقش م یمبرقرار بود، او، مانند پادشاهان، بار عام 

آن روز سه . گفتند یم "یاشرف "هنوز به آن  یطال بود که به زبان محل ۀمعموال سک یمحمد خان ضرغام يدیع. گذاشت

.جب آورد بودشد، تع ینم بشانینص یاشراف کیاز  شیکه ب گرانید يگرفتم که برا يدیع یطال از ضرغام یاشرف

 یچون م م،یبه غروب به خانه برگشت کیو نزد میبودند، سرزد کیدو خانه که از اقوام نزد یکیاز صرف ناهار، به  پس

 يمهماندار ۀمن حوصل. شوند یم ریبزرگ خاندان بودند، سراز بایپدر و مادرم که تقر دنید يآدم ها برا لیس میدانست

خواست  یوقت ها دلم م شتریخسرو را از دست داده بودم، ب ،یعبارت هب ،یاز وقت. مخواست به اتاقم برو ینداشتم و دلم م

 یو خودم را آفتاب دندید یآمدند و مرا نم یم دنیاگر به د. کار در آن روزها ممکن نبود نیا یتنها باشم و مطالعه کنم، ول

.حرف پشت سرمان بود کیکردم، هزار و  ینم

با همسر و فرزندانشان، طبق  نهیسودابه و تهم. همچنان ادامه داشت دیع يدر روزها دهایو باز د دیرفت و آمدها و د نیا
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 يبرا. وستندیهم به جمع ما پ میو مر موریاز آنان ت تیما جا خوش کردند و به تبع ۀدو روز در خان یکیعادت هر ساله، 

 يا میگذشته حسرت بخورم و بگو ادیبه  داشت یآنان مرا وام یو سرخوش دبو یپر از خوش ییبچه ها و نوجوانان روزها

بود که صاحبان  نیبه طور معمول، رسم برا. ماندم یم ینوجوان باق ایشدم و همچنان کودك و  یکاش هرگز بزرگ نم

 ةتا سرانجام خانواد دچشمانم به در بو دیاز روز پنجم، ششم ع. رفته اند، پس بدهند دنشانیرا که به د یکسان دیعزا بازد

 يمادر خسرو هم همان حرف ها. خسرو با آنان نبود راینداشت، ز يا دهیمن فا يبرا یول. آمدند دنمانین به دبهادر خا

طور استنباط  نیاز کالمش ا یول. نگفته است يزیچ مایس ةکرد و ادعا داشت که خسرو هنوز دربار یگذشته را تکرار م

.هر کنمخسرو نباشم و هرچه زودتر شو ارخود در انتظ یکردم که ب یم

که از  نیا دیخسرو به تهران برگشته است و مادرم، به ام دمیکه شن زدهمیروز س ایبود  نیدانم روز دوازدهم فرورد ینم

 دواریمادرش گفته که به خسرو ام یکه حت نیباا گه،یخوب د ": آرام گفت یشده ام، با زبان خوش و لحن وسیخسرو ما

"؟يدوارینباش، بازم ام

دست کم تا اون ازدواج . از خسرو دل ببندم ریغ گهید یشه کس ینم یدلم راض نمیب یکنم، م یکر مهرچه ف ": گفتم

".کنم ینکرده، صبر م

نباشم و  دواریمعتقد بودند که به خسرو ام انمیدوستان و آشنا یحت. آوردند یاندازه به من فشار م یخانواده ام ب ،يبار

هم  یسراغ داشتند و بعض يو برادران هر کدام خواستگار ییعمه و خاله و دا. را کنار بگذارم يگفتند لجباز یم وستهیپ

.کردند یم يدلسوز میبرا

 يشهرها ایکه به تهران و  يرازیش انیدانشجو شتریو ب دیمدارس و دانشگاه ها فرا رس یلیتابستان و تعط سرانجام

گفت مادرش از  یم لهینبود جم يما از خسرو خبرمثل اصفهان و مشهد رفته بودند، نزد خانواده هاشان برگشند، ا يگرید

.راز برنگشته، تعجب کرده استیکه خسرو به ش نیاست و بهرام از ا یدست خسرو عصبان

او و ترگل و . مادر خسرو رفتم ۀو بدون اطالع به خان میمر یروم، با هماهنگ یم موریت ۀکه به خان نیا ۀبه بهان ،يروز
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تازه کنم تا بلکه  یاومدم نفس. رسه یخسرو به مشامم م يبو واریاز درو د ": گفتم هیرو با بغض و گ دمیرا بوس شنیآو

".زنده بمونم

 یاتاق خسرو را بو م واریها درو د وانهیافتاده و اشک در چشمان ترگل حلقه زده بود، من هم مثل د هیخسرو به گر مادر

و  دمیصورتم مال يو رو دمیبود برداشتم، بوس زانیآو واریقاب عکس بزرگ خسرو را که به د. بردم یکردم و لذت م

چرا به من و خونواده ت پشت  ؟یوفا و سنگ دل یقدر ب نیکه ا شمهمه جوون عاشق تو ب نیا نیب دیآخه چرا با ": گفتم

تو تا  یعنیمهاجر به لونه هاشون برگشتن،  يمرغ ها ۀهم ": بود، گفتم ریکه اشکم همچنان سراز یو در حال "؟يپا زد

"آخر، چرا، چرا، چرا؟ ؟يگرد یکه بر نم يشد زاریمادر و دو خواهر قشنگت ب یو حت شیاندازه از قوم و خو نیا

جون،  دیبگم ناه یچ ": و گفت دیمن قرار گرفته بود که در آغوشم گرفت بوس يحرف ها ریخسرو چنان تحت تأث مادر

 دهیینوشتم اگر من نزا. دهنم در اومدنثارش کردم براش نامه نوشتم و هر چه از روزید. در خشک شده نیچشمم به ا

".یکردم که پسر بهادر خان هست یبودمت، شک م

خسرو را به من  ةو از آنان خواهش کردم عکس قاب کرد میحرف زد يروز با مادر و دو خواهر خسرو از هر در آن

همان عکس که قاب کرده بود، به من ةرا به انداز يگریترگل عکس د. از او داشته باشم يادگاریبدهند تا دست کم 

.ن اندازه مرا خوشحال کندیتوانست تا ا ینم يا هیهد چیاز او تشکر کردم و گفتم ه. داد

تا  ": مهربان و دلسوز گفت يگشود و همچون مادر حتمیشده بودم، مادر خسرو زبان به نص رهیکه به عکس خ یدر حال

و تا  ستیول کن خسرو ن دم،یدختره که من د نیا. یبش نیرو خونه نشبه خاطر خس دیبا یتا ک ؟یصبر کن يخوا یم یک

درس خوندن  يکه برا ییبچه ها ۀاون شده که گرچه هم ریاسخسرو اون قدر . نهیش یخودشو به اون قالب نکنه، آروم نم

".خونواده شون برگشتن، اون هنوز برنگشته شیبه تهرون رفتن پ

تصور را  نیهم انیالبته همه اطراف. ام وانهیکردم د یم الیواقعا خ. بود هیدر سفمادر خسرو به من، نگاه عاقل ان نگاه

.داشتند
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کار، کار دله  نیخسرو شدم وا ریهمون طور که من اس. خودش کرده ریخسرو رو اس ما،یس ": گفتم يچا دنیاز نوش پس

 یاونو خوشبخت نم مایدارم س نیقیزنه و  یخسرو شور م يدونم چرا دلم برا ینم یول. شه کرد یکارش هم نم چیو ه

".بابت نگرانم نیکنه و از ا

".تونه بکنه یتصورش رو هم نم یآرم که حت یبه سرش م ییمن هم بال ": خسرو گفت مادر

".نیخسرو رو ناراحت کن ستمین یمن راض یول ": گفتم

".تو رو نداشت اقتیخسرو ل": بار چندم گفت يبه پسرش شگفت زده شده بود، برا میخسرو که از عشق آتش مادر

تا چند  دیایب شیپ یاز خسرو شد، به من اطالع دهند و اگر فرصت ياز ترگل خواهش کردم اگر خبر ،یخداحافظ هنگام

.تنها نمانم گهینظر کنم و د دیکه گرفتم تجد یمیدر تصم دیکلمه با او حرف بزنم، شا

 یلیخبر خ نیا دنیاز شن. ه از تهران برگشته استروز بعد ترگل به من زنگ زد و گفت که خسرو شب گذشت چند

پس از . را به او بدهد یو گفتم سالم مرا به او برساند و اگر ممکن است، گوش دمیخوشحال شدم و حال خسرو را پرس

.بامن حرف بزند نشدهیکه گفت خسرو خواب است، متوجه شدم خسرو راض یچند لحظه، وقت

شده بود  عهیشا کیدور و نزد انیو آشنا فهیو طا لیا انیدرم. نمانده بود یچندان سالروز در گذشت پدر خسرو زمان به

چون  د،یرس یهم به نظر نم دیبع یبهادر خان ازدواج کند باورش مشکل بود، ول ةویقصد دارد با ب یبانیکه بهمن خان ش

که مراسم سوم و هفتم و چهلم  مجلس سالگرد در همان مسجد محله دقرار بو. شد یم شتریرفت و آمدشان روز به روز ب

من و خسرو  ياز بستگانم که از ماجرا یکیشعر نوشتم و به  تیمراسم دو ب ياز برگزار شیبرگزار شده بود، برپاشود پ

به آنچه  جدکه زن ها در قسمت زنانه و مردها در صحن مس یهنگام. خوان مسجد بدهد بتیاطالع داشت، دادم تا به مص

:اشعارش کرد یمناسب چاشن یدادند، او شعر مرا هم در فرصت یخواند، گوش م یم نیغمگيخوان، با صدا بتیمص

ییآشنا بونیبکردم با غر ییاز ملک پدر کردم جدا من

ییوفا یندارن که اول خوب و بعدا ب یخصلت خوب بونیغر
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است و در صدد  یچه کس من و خسرو آگاه بودند، کامال متوجه شدند که منظور خواننده ياز زنان که از ماجرا یبعض

.خورد یببرند موضوع از کجا آب م یبودند پ

نبود که از چشم زنان و  يزیچ نیخسرو بود و ا یلحظه ها نگاهم در پ شتریب. میبه گورستان رفت ياز مراسم عزادار پس

س از مراسم، مادر پ. عار نپندارد یهم وجود نداشت که مرا عاشق، به قول معروف، ب یمردان کنجکاو پنهان بماند و کس

من هم که از . صرف شام به خانه شان دعوت کرد يما را برا اصرار،خسرو خودش را به من و مادر و پدرم رساند و با 

 یداشت روابط دو خانواده مثل گذشته باشد، حرف یپدرم هم که سع. اوردمین يبهانه ا نیخدا خواسته بودم، کوچک تر

.ول کرداکراه قب یمادرم با کم ینداشت، ول

بهادر خان بود، تا پس از صرف شام که کم کم همه رفتند و  ۀخان واریبه د وارید یۀهمسا ۀمجلس مردانه در خان چون

 یکه خسرو مهمانان را تا دم در و تا داخل کوچه بدرقه م یزمان. او محروم بودم دنیخودشان آمد، از د ۀخسرو به خان

و بدون توجه به آن که ده ها جفت چشم  ییپروا یناگهان با پ م،یردک یاده مآم یخداحافظ يکرد و ما هم خودمان را برا

را گم کرده بود و انتظار نداشت در آن  شیخسرو دست و پا. کنند، خودم را به خسرو رساندم و سالم کردم یما را نگاه م

 یه مردم و نه به افکارشان مآب از سرم گذشته بود، نه ب گرید. کنم ریاو را غافلگ تیآن همه جمع انیو در م تیموقع

 چیو ه يموفق شو یدر زندگ دوارمیام ": به خسرو انداختم و گفتم یپر معن یجگر سوز، نگاه یهمراه با آه. دمیشیاند

مانم و تا آخر  یاست که در انتظارت م نیو آن ا میجمله به تو بگو کیخواهم  یفقط م. ینیرا نب زانتیمرگ عز یزمان

".کنم یعمر شوهر نم

را گرفت  میبازو شتریشد و با خشم هر چه ب کیمادرم به من نزد. من منتظر جواب بودم. انداخت نییسرش را پا خسرو

 یهزار تا چشم دارن نگات م ینیب ینم! دختر گهیبسه د يزیآبرور ": و گفت دیآن همه مرد و زن کنارم کش انیو از م

"کنن؟

.آن مانده بود يورا چنان فشار داده بود که اثر ناخنش ر میبازو
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به یوقت. داشت، خسرو بود که دوستش داشتم تیمهم نبودند، آنچه اهم میبرا مردم

قوم و  انیکنم که در م یم يو چرا کار ستمین شانیپدرم مرا مورد بازخواست قرار داد که چرا فکر آبرو م،یبرگشت خانه

.و اهل ما سابقه ندارد فهیو طا شیخو

چند  یحت. نمیاو را بب گریبود ، هرگز موفق نشدم بار د رازیکه خسرو در ش يپنجاه روزآنکه ، در مدت چهل  خالصه

 یداشتند و خسرو حاضر نم یرا بر م یگوش شنیترگل و آو ایوقتها مادرش  شتریهم که به خانه آنان زنگ زدم، ب يبار

م،یخواستم به او بگو یم. بزنم حرفها داشتم که به او یلیداشت، خ یرا بر م یاگر خسرو گوش. شد با من حرف بزند

اما متاسفانه نه با او روبرو شدم و نه خودش . شده است رید یلیخ گریکه د يگردیو نادم بر م مانیپش يباشد روز ادتی

.داشت یرا برم یگوش

در هم دل  دیکرده و جمش ياز مادر خسرو خواستگار یبانیکه بهمن خان ش میبود دهیکه گفتم ، دورادور شن همانگونه

در سالگرد مرگ بهادرخان، رفتار و کردار و . مانده بود، نهاده است شیگرو عشق دختر بهمن خان که از زن اولش برا

خسرو ، نصراهللا  یی، دا گرید ياز سو. کردیتر م يرا قو عهیشا نیاهمه کاره مراسم بود ،  باًیبهمن خان که تقر يایبروب

که شب گذشته مادر خسرو بدون  دیخبر رس رد،یاو بم دادندیفراد احتمال ما شتریب کهیخان ، رو به موت بود و در حال

و پسرش  بیسرا به خانه او منتقل کرده اند و فقط م لشانیسروصدا به عقد بهمن خان درآمده است و آنان همه وسا

.بهادرخان معلوم شود هیارث فیتا تکل کنندیم یدر خانه بهادرخان زندگ نیعبدالحس

کرد که  یتصور هم نم چکسیه. شناختند، صحبت از آن دو بود یکه بهمن خان و بهادر خان را م ییهاخانه  شتریب در

 سهیشود که با او قابل مقا یکس بیخروارها خاك بخوابد و زنش نص ریبهادرخان ، با آنهمه دبدبه و کبکبه ، در ز يروز

 ایگذشت، نصراهللا خان از دن یخسرو و بهمن خان نمازدواج مادر  زاز ده روز ا شیو دار که هنوز ب ریگ نیدر هم. نبود

خاص  یدوست داشت و احترام یلیا ش را خ ییدانستم او دا یچون م د،یآ یم رازینداشتم که خسرو به ش یرفت و شک

از ازدواج  ينصراهللا خان را به خسرو نداده بودند تا به آن زود ییخبر مرگ دا ایگو له،یبه قول جم. بود لیقا شیبرا



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 132

.رش آگاه نشودماد

آمد و هر زمان  یاو به خانه ما م ایرفتم و  یمن به خانه او م اینم،یدوبار نب یکیرا  میدر طول هفته امکان نداشت که مر

.، ول کنم نبود دیدیهم که هالکو ، پسرش ، مرا م

و  شودیم مانیرو پشخس يروز کردمیمن که تصور م ي، از خوش باور میمن ، چطور بگو یکم کم از عشق افالطون میمر

و آرزوها و  دهایام نیا گفتیکه مرا دلخور نکند، م یگردد، خسته شده بود و رفته رفته ، در قالب جمالت ینزد من برم

که  یهم با او حرف بزن يتا چند کلمه ا دیایب شیپ یفرصت اناًیو اح ینیخسرو را از دور بب يآنکه روز يها برا يروز شمار

 يآنقدر جد مایبه او و او به س مایس یعتقد بود که خسرو راهش را انتخاب کرده و مسلماً دلباختگاو م. ندارد يا دهیفا

.است که خسرو توانسته در غربت دوام آورد

 داینجات پ یسرگردان نیبرسم و از ا یخواست من هرچه زودتر به سرانجام یاو دلش م. نداشتم یشک میصداقت مر در

.کننده بود قانع یاو به دنبال پاسخ. کنم

و عشق شروع  یقصه از دلباختگ ياغلب آدمها یزندگ. یگذاشت ارمیمدت ده ها کتاب داستان در اخت نیدر ا« : گفتم

از  یو معموالً معشوقه دل رهیم گهیشهر به شهر د نیعاشق به دنبال معشوقه از ا. معشوق يگریعاشقه و د یکیشه،یم

قصه من و خسرو هم . بود یدرباره عشق و حرمان و هجران و غم و ناکامشتریکه خوندم، ب ییهمه کتابها. سنگ داره

داستان  نیا ي؛ مادرم ، پدرم ، همه ما تو یکتاب هست نیا يتو هم تو. زنده س که قهرمانانش من هستم و خسرو یکتاب

«.رسه ینم انیها به پا يزود نیکتاب به ا نیکه ا رسهیو بنظر م میدار ینقش

. یکن ریتفس یخوب نیبه ا يرو که خوند ییزهایچ یکردم بتون یهرگز تصور نم ن،یآفر« : گفتکرد و  نمیتحس میمر

 یداستان زندگ يهمه ما تو یگیداستان تو پرماجراتره، کامالً درست م یهرکدوم از ما مثل کتابه، ول یقبول دارم که زندگ

اگر قهرمانش سرگردان باشه، خواننده  یول م،یاون سروکار دار باکه همه ما  هیو قصه تو و خسرو کتاب میتو نقش دار

«.داستان رو دنبال کنه ادیهم کتاب رو ناتمام بذاره و حوصله اش ن دیو شا شهیخسته م
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 الیمن سر رفته ، خ یوونگیحوصله ات از من و د گهیکه د یدون ی، اگر م يحتماً تو هم از دست من خسته شد« : گفتم

«.يبنداز يتمام ، به گوشه ا مهیمنو ، نیتون یاز کتابهات هستم، م یکیکن 

تو . گم کردم يزیچ نکهیمثل ا نمیهفته تو رو نب کیاگر . نه تنها خسته نشدم، بلکه به تو عادت هم کردم« : گفت میمر

«.گذارم یاحترام م فتیرو دوست دارم و به احساسات پاك و لط

دو  د،یآ ینم رازینوروز به ش يدانشگاه ها و روزها یلیپنداشتم خسرو دست کم تا تعط یسال ، برخالف تصورم که م آن

مادرش با  دهیشن یبرگشته و وقت رازیخبر آوردند که خسرو به ش انیسه ماه پس از ازدواج مادرش با بهمن خان ، راو

اش و  ییزن دا یانیبا پا در م یوقت با او روبرو نشود ، ول چیه گریازدواج کرده ، قصد داشته است د یبانیبهمن خان ش

.به تهران ببرد، مجبور شده است بهمن خان را تحمل کند مایس يآنکه او را بمنظور خواستگار يبرا شتریب

 يخسرو خواستگار يرو برا مایس ،یبهمن خان گفته مثل پدر واقع ایگو داست،یکه از جوانب امر پ نطوریا« : گفت لهیجم

«.باشه دهیخوابش رو هم ندیاندازه که کس یراه م رازیدر ش یکنه و چنان جشن یم

 دیتا شا ستمیگرفتم صبح زود سر کوچه خانه بهادر خان با میتصم ينمانده بود، روز يدیام چیه میبرا گریآنکه د با

 دمیتا آمدم به خودم بجنبم، شن یول. کرده اند از زبان خودش بشنوم عهیو آن درباره او شا نیو آنچه را ا نمیخسرو را بب

 شیکرده دعا یسیکه دعانو یباور بود کس نیمادرم هم بر ا. است تهترك کرده و به تهران برگش را رازیکه خسرو ش

.شود یهم بنـد نم رازیدر ش یآنقدر اثر گذار بوده است که خسرو حت

من ،  يناباور انیبود، در م ي، که درست بخاطر ندارم چه روز 1343سال  یعنیبهمن ماه همان سال  ياز روزها یکیدر

حال که از خسرو و  نیبودم و در ع دهیسو او را ند نیاز سالگرد بهادر خان به ا. خسرو و ترگل به خانه ما آمدند مادر

او  یعنیدلم هزار راه رفت که . دادیخسرو را م يخوشحال هم شدم، چون او بهرحال ، بو یلیخانواده اش دلخور بودم ، خ

عوض شده و او از  زیهمه چ دیو با خودم گفتم شا دیبه دلم تاب دیاز ام يلحظه نور کی. به چه منظور به خانه ما آمده است

.ناگوار است یامیپ املاز آن داشت که ح تیاما حالت نگران و چهره گرفته او حکا. آورده است میبرا یغامیخسرو پ
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ترگل را . رفتمیاو را پذ یمن با گرم یو آنطور که او انتظار داشت، نبود ، ول دیمادرم با مادر خسرو آنطور که با برخورد

بهادرخان ، خسرو مرده بود ، تا  يکاش بجا يا« : مادر خسرو سر تکان داد و گفت. حال خسرو شدم يایو جو دمیبوس

«.شدینم خواهرشتو و من و برادر و  ياسباب دردسر برا نقدریا

دوستش دارم  شتریز از جونم بکه هنو یمن ، به کس يهم از شما خواهش کردم ، دست کم جلو گهید کباری« : گفتم

«.دیو به زخم دلم نمک نپاش دینکن نینفر

که پسرمو  نهیروز خوش نب دوارمیکه ام مایو از س میآخرش خسرو ما رو مجبور کرد به تهران بر« : و گفت دیکش یآه او

«.میکن يآواره کرد ، خواستگار

.شد ریاشکم سراز اریاخت یو ب» .مبارك است« : گفتم

بدم که سرهنگ منصرف  یبیقصد دارم ترت. کنم بساطشون بهم بخوره يدارم کار میاما من تصم« : و گفتخسر مادر

«.بشه

کار  نیشما هم در ا. دست پدر و مادرش باشه ارشیکه اخت ستین يدختر مایس. گذشته گهیحرفها د نیاز ا« : گفتم

«.کنن یچون اونها کار خودشون رو م ن،یمداخله نکن

 یکه پسرتو م يبود ياگه از روز مادر« : خونش در نما آمد، گفت يزدیاگر کاردش م یشدت ناراحتکه از  مادرم

 ينطوریشوهر کرده بود و ا دیتا حاال ناه یانداخت یو اون نم نویو تو دهن ا يکرد یو دختر بدبخت منو نشون نم یشناخت

«.شد ینم يزیمردم آبرور يجلو

« : شرمنده گفت یگرفته و حالت ییافتاده شده بود ، بمن رو کرد و با صدا یخسرو که پس از مرگ بهادرخان کم مادر

«.خسرو نباش دینکن و به ام اهیبگم که بختت رو س نویفقط اومدم ا

نوشته بود، خوندم  مایس يکه خسرو برا ينامه ا يو تو دمیبا گوش خودم شن« : گذشته را تکرار کردم و گفتم يحرفها

«.وفا به عهده رمیخصلت من هم که عشا. هده ، من هم عهد کردم شوهر نکنموفا به ع ریکه خصلت عشا
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"؟یعهد بست یعهد بسته، تو با چه کس مایخسرو با س": خسرو گفت مادر

 ستمیهم ن وهیزن ب. خوره یکه به هم نم ایدن. شوهر نکنم یکیمن  نیبگذار. شه یم یچ نمیخوام بب یم. با خودم": گفتم

".ارنیف دربکه مردم پشت سرم حر

".باشن اوردهیاز کجا معلوم که حرف درن": گفت یبا ناراحت مادرم

. دونن که من نشون کرده خسرو بودم و اون به من پشت پا زد یممکنه پشت سر من بذنن؟ همه م یچه حرف": گفتم

".جنس بازار زده کرده کیاون منو مثل . رو خورد و منو تنها گذاشت مایاون گول آب و رنگ س

نق زدن مادرم دوباره شروع شد، چون به او . کرد و به خانه اش برگشت دیناام یهر حال آن روز مادر خسرو مرا به کل به

مادر خسرو که کار از کار گذشته  ياو به استناد گفته ها. کنم یازدواج نکنه، صبر م مایگفته بودم دست کم تا خسرو با س

.ببرم ادینشده، شوهر کنم و خسرو را از  ریاز من خواست تا د،روند یم مایس يو آنان دارند به خواستگار

عکس خسرو را که در چمدانم پنهان کرده بودم، برداشتم و . به اتاقم رفتم انیبا چشمان گر م،یبگو يزیکه چ نیا بدون

 يمنو تو چرا ؟یو رفت يآخه چرا؟ چرا منو عاشق خودت کرد": کردم، گفتم یم هیکه گر یشدم، و در حال رهیبه آن خ

چرا، چرا،  ؟يکرد دوارمیو دوباره ام يخوش نشون داد يرو نکه پدرت فوت کرده بود به م یچرا زمان ؟يماتم نشوند

".در عشق تو بسوزم و بسازم دیکرده بودم که با یچرا؟ مگه من چه گناه

:آوردمدر گوشم زمزمه کرده بود، به خاطر  میبه خودم آمدم و شعر حافظ را که بارها مر ناگهان

دشیچون به دام افتد تحمل با ركیمرغ ز*** منال  یشانیدل اندر بند زلفش از پر يا

.سوزنه یکه البته تا مغز استخوان رو هم م یتحمل درد عشق لذت بخشه، لذت. تحمل کنم دیخودم گفتم با به
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به همراه مادر خسرو و  یبانیخان شپخش شد که بهمن  فه،یدر کل طا یاقوام و دوست و آشنا، حت انیسرعت برق در م به

 يبهانه ا چیه گرید. کنند يخسرو خواستگار يبه تهران رفته اند تا دختر سرهنگ افشار را برا دیو جمش شنیترگل و آو

قسمت من خسرو باشد،  دیکوتاه آمده بود که شا يپدم که تا آن زمان تا حدود. کنم یازدواج شانه خال رینداشتم که از ز

بود که از  نیکه به من دادند ا يازیتنها امت. دست خودم باشد ارمیدهد اخت یبه بعد اجازه نم نیفت که از اگ يجد یلیخ

نداشت آن که  یتفاوت رمپدر و ماد يبرا. از آنان را انتخاب کنم یکیمانده از خواستگارانم،  یپنج شش نفر باق انیم

 ينشده ام شوهر کنم و از حرف ها ردختریرو نباشم و تا پبود که من در انتظار خس نیمهم ا ست،یکنم، ک یانتخاب م

.مردم نجاتشان دهم

دانستند و  یم بیرفت، آن را ع یکرد و آن دختر به خانه شوهر نم یتجاوز م ستیاز ب ياگر سن دختر ریعشا انیم در

حرف  نیکه ا نیا يبرا پدر و مادر و برادرم،. کرد یم ریو تفس ریاش، موضوع را تعب یو دشمن یهرکس، بسته به دوست

با من قهر  ،ییخان قشقا یقل... ا هیپس از قض ر،یجهانگ. بودند هفشار گذاشت ریاز هر طرف مرا ز فتد،یها از دهان ها ب

 نهیتهم یول. شود، کنار بکشد یرا از هرچه که به من مربوط م شیاو شده بود که پا يبرا یامر بهانه خوب نیکرده بود و ا

خواهد شوهر  یدلم نم وندقانع کننده نداشتم که آنان مجاب ش لیدل چیه. بودند دهیو پدرم امانم را برو سودابه و مادر 

.درآمده بود شیکرد، صدا یدرك م يهم که حال مرا تا اندازه ا موریت یحت. کنم

 لهیآن را جم ینشان که یبانیبه خانه بهمن خان ش م،یبه بهانه رفتن به خانه مر. مادر خسرو از تهران برگشت دینکش یطول

سرش را به عالمت تاسف  د،یمادر خسرو تا مرا د. کردم دایسخت پ یلیالبته آنجا را خ. گذاشته بود، رفتم ارمیدر اخت

"!دجانیخسرو بدبخت شد ناه": تکان داد و گفت

که من  ییآدما نیا": تمتاسف گق یاو با حالت. آمده بود آگاه سازد شیمنتظر بودم مرا از آنچه پ اقیصبرانه و با اشت یب

 میکه رفت یشب": شرح داد نیچن نیا میسپس ماجرا را برا ".من هم قصد دارم دخالت نکنم. خسرو نبودن کهیت دمید

اونا مارو . خسرو مجبور شدم خودمو خوشحال نشون بدم خاطرچه کنم به  ینداشتم، ول یخونه سرهنگ، اوقات خوش
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 نیاز ا میگرفت میبا بهمن خان تصم. از دهنم دراومد، نثارشون کردم یو هر چشدم  یبه حساب آوردن، منم عصبان یدهات

اما  ه،یرازیش ياز خان زاده ها یکیگفته که خسرو  الشیسرهنگ به فک و فام. میبه بعد هم تو کار خسرو مداخله نکن

".ده یخونواده نم یپسر ب هیهم که شده، دخترشو به  یچشم و همچشم ينداره، برا ياون کس و کار نهیاالن که بب

"به هم خورد؟ یعنی": گفتم

خواد  یم یچ. آبرو داره لشیفک و فام شیسرهنگ پ. ینیب یخوره، حاال م یبه هم م شااهللایا یبه هم نخورد، ول": گفت

"کس و کاره؟ یبه اونا بگه؟ بگه دومادم ب

 یشک چیه. دیگو یاشتم، مطمئن بودم دروغ نمکه از مادر خسرو د یدر دلم جوانه زد و با شناخت دیاز ام ییکورسو دوباره

.بند است و هرگز در کار خسرو مداخله نخواهد کرد يکه زده پا ینماند که او به حرف یباق میبرا

با  حیتصح يرا برا یاز اوراق امتحان یتازه از مدرسه برگشته و انبوه میمر. رفتم موریروز از همان راه به خانه ت آن

کرده  ینیب شیآنچه مادر خسرو پ دیمعتقد بود شا میمر. بودم، به او گفتم دهیاز مادر خسرو شن آنچه. خودش آورده بود

.ازدواج کند مایمادرش با س حضورهم خسرو بدون  دیو شا ونددیبپ قتیاست به حق

 موریخواستم در خانه ت یهرچند شب م. شده بود یماندن هالکو بهانه خوب نیا يماندم و برا موریشب در خانه ت آن

 یکه با کتاب حافظ فال م یاز زمان. میحافظ رفت وانیآن شب هم سراغ د. نداشت یبمانم، مادرم به خاطر هالکو حرف

کردم که  تین. معتقد شده بودم يحافظ تا اندازه ا ییشگویو پ لو در چند مورد اشعار خواجه باب دلم بود، به فا میگرفت

:حافظ را گشودم وانیبه هر حال چه کنم و د

غم مخور انیبه پا يشام هجران هم رسد روز*** دل از شام فراق و روز هجران غم مخور  يا

هجران غم مخور يشب ها یکیاز تار یعنی*** در عقب  ییغم را روشنا یکیتار هست

شود عالم گلستان غم مخور دیچون بهار آ*** خزان  يغمایز  يدید ییگر خوار بلبال
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غم مخور شانیخاطر پر يگر چو زلف او شد*** بود  یشانیرو دل را جمع خاطر از پ زلف

".شه غم نخورم یمگه م": حاکم شد، گفتم میمن و مر انیاز چند لحظه سکوت که م پس

".تفاوت داره و لذت بخشه گرید يالبته غم عشق، با غم ها": گفت میمر

".ستیبله، بدون لذت هم ن": گفتم

فشار قرار داده  ریمادرم، شب و روز از هر طرف مرا ز ژهیکه خانواده ام بو یحالاسفند ماه همان سال، در  يها مهین

من بود، جواب مثبت  ستهیشده بود و به نظر آنان، از هر لحاظ شا دایسرو کله اش پ یکه تازگ يبودند که به خواستگار

 ییاست و شب گذشته چنان دعوا رازیآورد که خسرو هم اکنون در ش رخب میزن بهرام برا زیو دار ن ریدر همان گ. دهم

پس از پرس و جو معلوم شد که مادر خسرو، همان . شده اند زیباهم گالو یاو و بهمن خان رخ داده است که حت انیم

که خسرو با  ستاز او، مخالف ا تیبه تبع زیگونه که به من گفته بود، قصد مداخله در کار خسرو را ندارد و بهمن خان ن

. امالك پدرش را کرده است میتقس يخسرو در برابر بهمن خان جبهه گرفته و تقاضا ل،یدل نیه همب. ازدواج کند مایس

.برد یبوده است که خسرو به عنوان قهر در خانه بهرام به سر م دیخسرو و بهمن خان چنان شد انیم يدعوا

بهرام . ا هم بزرگ شده بودندب یخسرو بهرام بود که از دوران کودک یمیگونه که اشاره کردم، تنها دوست صم همان

واقع بود،  یمیقد يو در خانه پدرش که در محله ا رازیرا در ش دیدو ماه پس از ع یکیو زمستان و تا  زییپا يروزها

. رفت یهوا، به طور موقت به قصرالدشت م يو گرما يکشاورزيبه کارها یدگیرس يسال را برا هیکرد و بق یم یزندگ

دهد  یبه من اطالع م یمناسب پبدا کند، تلفن یخانه ما را ترك کرد و به من قول داد اگر فرصتزود  یلیخ لهیآن روز جم

که به خانه او بروم که خسرو را

.اش پشت پا زده است فهیهم از بان خودش بشنوم چرا به من و طا داریتا ضمن د نمیبب

که  نیبا ا. گفت امروز بعد از ظهر منتظرت هستم او روز بعد زنگ زد و. مرا در انتظار نگذاشت یلیخ لهیجم خوشبختانه
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ساعت سه . کرد یمرا خوشحال م ییاو به تنها دنید نیرا عوض نمی کند، هم يزیداشتم رو به رو شدن با خسرو چ نیقی

ر که پیشت ییبهرام شدم؛ جا يرهسپار خانه  ریوصف ناپذ اقیبا اشت م،یمر يرفتن به خانه  يبعدازظهر ، باز هم به بهانه 

که منتظر باز شدن آن بودم،  يکه زنگ در را به صدا در آوردم و در چند لجظه ا یهنگام. دو بار هم رفته بودم یکی

. گشود میدر را به رو یمتوجه نشوم چه کس دیخسرو سبب گرد دنیشور و شوق د. شد یم شتریضربان قلبم هر لحظه ب

 د،یکردند خسرو، تا مرا د یو بهرام در آن با هم گفت و گو مرساندم که خسرو  یسر از پا نشناخته، خودم را به اتاق

سرش را  یاش نشست و با حالت یشانیرا نداشت، عرق بر پ دنمیانتظار د ییرا گم کرد و چنان که گو شیدست و پا

.انداخت نییپا

 يخوا یحتم و اگر ماندازه نارا یبابت ب نیمادرهامون بودن و از ا یمقصر اصل. خب، قسمت نبود": من کنان گفت من

 دوارمیام. رو انتخاب کن یکیدارن،  یم دست از سرت بر نم دهیهمه خواستگار که شن نیا نیاز ب ره،یوجدانم آروم بگ

".یخوشبخت بش

ذکر نکرده بود و علتش  دیمن و او رد و بدل شد، آن طور که با امیذکر است که خسرو در خاطراتش آنچه را م انیشا )

(.دانم یرا هم نم

اگر من تا آخر عمر شوهر نکنم،  یعنی": و گفتم دمیکش یاز ته دل آه. صحبت از وجدان شد، خنده ام گرفت یوقت

"عذاب وجدان راحتت نمی گذاره؟

".آد یبه سر تو م یاعتنا باشم و برام فرقی نکنه که چ یتونم ب ینم ": گفت

. خسرو نشستم يرو به رو يبهرام در گوشه ا يبا اشاره . میبود ستادهیسر پا ا ،یهم همگ دیآن لحه هر دو نفرمان، شا تا

دانست که تا چه اندازه در روح و جانم خانه کرده و چقدر  یخسرو از درونم خبر نداشت و نم. بود جانیوجودم ه يهمه 

.پنداشت یم نهکودکا یهم او عشق مرا هوس دیشا. دوستش دارم

. حرف بزند يگرید میکردم و هر کدام منتظر بود یخسرو نگاه ممن به . ما سکوت برقرار شد انیم یمدت ،يبار
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"؟یکن یم مطالعه م دهیشن": دیسرانجام سکوت را شکست و پرس

من شده مطالعه کردن و اگر  یخونم و تنها سرگرم یکتاب م شونیي ا هیبه توص. اتهیادب ریبله، زن برادرم دب": گفتم

که به  یمن تو هست یقیالبته، گم کرده ي حق. گم کرده م يزیکه چ نهیا شده چند صفحه، مثل یروز کتاب نخونم، حت کی

".به گور ببرم دیپیدا کردنت رو با دیسه ام ینظر م

خوشم اومده حتماً تو هم اون  یلیاون همه کتاب، از کتاب بر باد رفته خ نیب": انداخت و من ادامه دادم نییرا پا سرش

"مگه نه؟ ،يکتاب رو خوند

".م دهیرو هم د لمشیف یحتبله، ": گفت

"ما؟یحتماً با س": گفتم

سرنوشت من هم مثل اسکارلته که با اون همه خواستگار تنها ": من گفتم. سر تکان داد د،یینزد و، به عالمت تأ یحرف

".موند

بانه در دلم ز دیام يکوتاه شعله ها اریبس يبود که لحظه ا يحالت نگاهش طور. شد رهیشگفت زده، به من خ خسرو،

پس از چند . و توقعم نابجا بود هودهیاما انتظارم ب. اشتباه کردم و من هم به تو عالقه مندم دیانتظار داشتم بگو. دیکش

بدونم چطور شد که عشق  ستیمعلوم شده، بد ن زیحاال که همه چ. یبگبرام  مایخواد از س یدلم م ": لحظه سکوت، گفتم

کردم و برات شعر  یشرکت م تیتا دست کم در جشن عروس ،يبود يرازیت شخواس یدلم م. دیاو تو رو به تهرون کش

:گفتم یخوندم و م یم

به خنجر پاره کردند جگرم را*** کوچه که بردند دلبرم را  همون

پرستم دایدل ش نیزنم بر ا*** خنجر به دستم  دیده مسلمان

".ستین ییا در تهران جاافسوس که مر یول دم،ید یم يلباس داماد يخواست تو رو تو یم دلم
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مادر و خواهران و تنها برادرم هم  یمن حت یجشن عروس يتو:تلخ بر لبان خسرو نقش بست و او گفت يلبخند

.با مادرش و بهمن خان را به طور خالصه شرح داد شیبگو مگو يسپس ماجرا....ستنین

داشتم ساعتها با او  لیاو دل بکنم و م خواست از یدلم م نکهیشده است و با ا رید یلیمتوجه شدم که خ ناگهان

 يناکرده مادرم بو ببرد و از ان به بعد پا يخدا دمیترس یم.از ان در خانه بهرام بمانم شیتوانستم ب یباشم،متاسفانه نم

 ،بهیهنگام خداحافظ.کرد،از دست بدهم یاز رخداد ها اگاهم م کهرا  یهم از خانه ما قطع شود و من تنها کس لهیجم

نادم و  يدونم روز یکنم،چون م یمن تا اخر عمرشوهر نم:بدرقه ام کرده بود گفتم اطیدر ح کیکه تا نزدخسرو 

.اشکبار انجا را ترك کردم یسپس با چشمان.رسه یزود م ایریاون روز د.يگرد یاز تهرون بر م مونیپش

 میپدر بهرام،امالك بهادر خان را تقساز جمله  فهیو بزرگان طا یعبدهللا خان ضرغام يبا مداخله  دمیروز بعد شن چند

را از دست دادم و  دمیکم کم ام.پدرش را فروخته و با پول ان به تهران برگشته است يها نیبعد هم خسرو زم.کردند

و به  دمیشیهر چه اند.را به عقد خود دراورده است مایرسما س روخس دینماند که خبر رس یباق میبرا يدیام چیه یزمان

ییاز انهمه فشاررها شهیهم يتا برا افتمییم يراه چاره ا دیشدم تن به ازدواج بدهم و با ینم یم راضدلم رجوع کرد

به  الیخ ،دربودم تنها بمانم و با عشق خسرو لیما.گذاشتند یخواست پدر و مادرم مرا به حال خودم م یدلم م.ابمی

نامعلوم  یپنداشتم که فرجام یم یا قهرمان داستانمتفاوت خوانده بودم،خودم ر ياز بس که رمان ها.ادامه دهم یزندگ

.دارد

و  دیچیپ رازیمسافرتشان به فرانسه،مثل برق در ش شانش،وینفر از خو کییبدون حضور حت مایخسر و س یعروس خبر

تند و گرف یاو را به باد انتقاد م يعده ا.اش پشت کرده است فهیو طا لیبود که به ا انیهمه جا حرف پسر بهادر خان در م

خوردند که چنان فرشته  یبودند،حسرت م دهیرا د مایاز جوانا که روز چهلم بهادر خان در گورستان دارالسالم س یبعض

.خسرو شده است بینص يو طناز ییبایبه ان ز يا

و بهانه  چیه گریپشت سرش که همانا قطع رابطه با خانواده اش بود،د يخسرو خراب شدن همه پل ها یاز عروس پس
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ثروتمند و  يکه خانواده ا وشیبود به نام دار رازیش ییکل دارا ریمد دم،پسریخواستگار جد.ازدواج نداشتم يبرايا

که در ان جشن ساکت  یهست شب ادمی.بود دهید یپسر محمد خان ضرغام یمرا در جشن عروس وشیدار.داشت لیاص

دختران هم  شتریو من،بر خالف ب دیچرخ یر من مامدم،او دور و ب ینم رونینشسته بودم و از فکر خسرو ب يدر گوشه ا

به .دانم یبود،نم دهیحال او چرا مرا پسند.گرداندم یرو برم گریجنبد،از او و جوانان د یسن و سالم که سر و گوششان م

و چنان است،من هم خسته شدم و گفتم هر چه  نیچن وشیبس که هر طرف در گوشم زمزمه کردند دار حال،ازهر 

دلمان را به  يدر خلوت گفتگو کنم و هر دو نفر حرف ها وشیکنم،اما به شرط انکه با دار ید قبول مبشو خواهدیم

.میبزن گریکدی

که خواهان  گانهیب يو عقد با پسر ياز نامزد شیدادند دخترشان پ یاجازه م يما،پدر ومادر فهیبار در طا نینخست يبرا

 یهم سودابه که خانواده شوهرش وانمود م يو تا اندازه ا میرو م موریفقط ت.صحبت کند گرانیاوست،دور از چشم د

را  یعشق یعنیداشتم راز دلم، میالبته من تصم.موافق بودند ياز نامرد شیهستند،با صحبت در خلوت پ يکردند امروز

.نداشت یاطالع یمن کس میتصم نیو از ا میبگو وشیکه به خسرو داشتم،به دار

 چیکس ه چیه يبه خانه ما امدند،برا ینیریوش بایز یبا دسته گل هیاول يفت و گوهاگ يبرا وشیکه خانواده دار یشب

خوانواده ام درست کرده ام،عاقبت سرم به سنگ خورده است و  ينمانده بود که پس از انهمه دردرسر که برا یباق یشک

و خوش  مایال خوش سح نیو در ع لکردهیساله،تحص شتو هفت،ه ستیب یجوان وشیدار.پسندم یرا م وشیحتما دار

 یندارند که مورد پسند من و خانواده ام قرار م يدیبود ترد دایبرخورد بود و از حالت و طرز برخورد او و خانواده اش پ

چند از  یو تن موریو سودابه و ت نهیپدر و مادرم و تهم ياستقبال من از انان و چهره خندانم موجبات خرسند.رندیگ

.ان مراسم دعوت شده بودند،فراهم اورد يبرارا که  شیبزرگان قوم و خو

 دهید یپسر محمد خان ضرغام یبار نخست او را در جشن عروس.دمید یبار بود که م نیدوم يرا برا وشیدار مادر

.است دهیپسرش را پسند قهیکه سل دیشد فهم یاش،م دارانهیکه بر لبانش نقش بسته بود و نگاه خر ياز لبخند.بودم
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در جمع باشم و در اتاق  يدر هنگام خواستگار یستیبا یو خانواده ما معموال نم فهیاب و رسوم حاکم بر طاان که طبق اد با

در کنار  ییپروا یب م،بایدور هم جمع شده ا يساده ا یمهمان يبرا ییرم،گویان قدر منتظر بمانم تا اجازه ورود بگ گرید

گرفت،مادرم ناراحت بود و سودابه با اشاره به من فهماند که یرا گاز م شیهالب یدر پ یپدرم پ.نشستم میسودابه و مر

گفتم معلوم  یو م دمیخند یته دلم به او م.کرد یو دزدانه به من نگاه م یچشم ریز وشیدار.چرا در جمع انان نشسته ام

نظر حافظ از  یشان حت شمهکه نازو کر يرازیدختر طناز ش نهمهیا انیکه در م يندار یاست تو هم مثل من شانس خوب

.يدلشکسته مثل مرا انتخاب کرده ا يهم دور نمانده است،دختر

ازمن  يبه اصل مطلب که موضوع خواستگار دندیامد،تا انکه رس انیسخن به م يشدند و از هر در ییرایپذ مهمانان

از  يواهمه ا نیکوچکتر د،بدونیقبول کن يپسرمن را به داماد دوارمیلب باز کرد و گفت ام وشیکه مادر دار یوقت.بود

از اون که  شین،پینشه و اگر اجازه بد یادب یحمل بر ب اگر:و با پوزش از همه حضار گفتم وشیپدرو مادر خودم و دار

تا تا  میبا هم حرف بزن یخصوص يچند کلمه ا وشیو دار اد،منیب شیخان و چک و چونه زدن پ وشیصحبت من و دار

.نیمورد گفتگو کن نیاو در  نیزحمت بکش م،شمایدیاگربه توافق رس

من ناراحت شده  یو سنت شکن ییپروا یو ب ییبود که از پررو دایمادرم و چهره برافروخته پدرم پ دهیپر يرنگ و رو از

.اند

 یخانم م دیمثل ناه دهیعاقل و فهم یکه صاحب عروس میما خوشحال:که همچنان لبخند به لب داشت،گفت وشیدار مادر

به هر حال،اونه که .کنه قبال با خواستگار خودش حرف بزنه یم شنهادیصراحت پ نیره و با اندا یمیقد يکه افکار میش

.ما،اون دو تا با هم به توافق برسن يگواز بحث و گفت شیکنه،پس بهتره پ یزندگ وشیبا دار دیبا

 طیوجبات و شراما فراهم کردن م فهیوظ.باشد نیهم چن دیبله،با:و کلمات شمرده گفت یجمالت ادب وش،بایدار پدر

.میریبگ میتصم شانیکه ما برا ستین میروزگار مثل قد.پسر و دختر است دنیاصل به توافق رس.است یمناسب زندگ

نبود که از  ییپسر کمرو وشیدار.میبه اتاق مجاور رفت وشیمانده بودند،من ودار ریکه پدر و مدرم مات ومتح یحال در
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همصحبت شده  يکه او در خلوت با و ستمین يدختر نیبود من اول دای پکامال.خجالت بکشد بهیغر يحرف زدن با دختر

پدرم بد  یحقوق دارم،وضع مال سانسیمن ل.کنم یرو معرف مبهتره اول خود:ابتدا او سر صحبت راباز کرد و گفت.است

.کارشناس هستم يو االن هم در دادگستر دهیمستقل خر يو برام خونه ا ستین

ن؟یرو انتخاب کرد ریعشا ،منيرازیدختر ش همهنیا نیچطور شد از ب:گفتم

ده ها دختر برام در نظر  دیبه ازدواج گرفتم،مادر و خواهرم شا میکه تصم شیدو سال پ یکیاز :گفت وشیدار

.و بپسندم نمیرو بب یکیخواست خودم  یمن دلم م یداشتن،ول

وقت  چین؟هیبه کار دختر ندار يکار گهی؟دهیکاف نیفقط شما بپسند!دیهست یانصاف یشما مردها عجب موجودات ب:گفتم

اون شما رو نپسنده؟ دیکه شا نیشده فکر کن

.حق شماست نین،ایاگر شما هم منو نپسند.ستیطور ن نینه ا:گفت وشیدار

رو دوست داشتم و  يکه من قبال پسر نیندار اینیدونم شما اطالع دار ینم.ستین دنیو نپسند دنیموضوع پسند:گفتم

.کنم بتونم فراموشش کنم یش دارم و گمان نمهنوز هم دوست

فراموشش  نیبه هر حال،آخرش مجبور.منصرف شده يکرده و بعد از نامزد ياز شما خواستگار یجوون دمیبله شن:گفت

.نیکن یو م نیکن

ا هم از اونا ب.از تهرون اومد و اونو ازمن گرفت ينشون کرده اون بودم،اما دختر یاز بچگ:و گفتم دمیاز ته دل کش یآه

.تونم فراموشش کنم یکنم،نم یم یسع یدواج کردن،اما من هر چ

اونو  نکهیبه جز ا يندار يعاقبت چاره ا.افتاده یلیاتفاقا خ نیاز ا یکره خاک نیا يرو:زد و گفت يلبخند وشیدار

.یفراموش کن

خواست هر اتفاق  یر هر کس ماگ رایاز نعمت سالمت بهتر است،ز یاز دانشمندان گفت که نعمت فراموش یکیقول  او،از

 يزیبود،چ اریحال پخته و هوش نیو در ع یمنطق يپسر وشیدار.شد یمشکل م شیبرا یرا فراموش نکند،زندگ يناگوار
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تر از همه  ستهیانهمه خواستگار،او شا انیم و،دراگر قصد ازدواج داشتم،پس از خسر.امد یکه به سن وسالش نم

.شناخت یم زیو عشق را ن دیفهم یحرف مرا م.بود

و آه بکشم،براتون  فتمیخسرو ب ادییاگر من با شما ازدواج کنم و گاه:من گفتم م،سپسیهر دو ساکت شد يلحظه ا چند

ست؟یمهم ن

احساس رو به  نیبا من،هم یو مطمئنم که بعد از ازدواج و شروع زندگ نیدار یقیشما احساسات پاك و رق:گفت وشیدار

خودشون بچه  یاز شوهر قبل یکه حت يا وهیب يرو سراغ دارم که با زن ها ییذشته،پسرهاگ نیاز ا.کرد دیخواه دایمن پ

.شهیمحرف ها بعد از ازدواج تموم  نیا.داشتن،ازدواج کردن

ن؟یرو انتخاب کن يا گهید یاز من کس ریکه غ نیش ینم یراض یعنی:گفتم

گفتگو و  نیا ن،بایمن هست يبرا ستهیشا یقه و زنداشتم که شما دختر مورد عال دیکم ترد هیاگر تا امشب :گفت وشیدار

بار  کینکهیا ين،برایفهم یرو م یزندگ یبه بعد معن نیراغب هستم با شما ازدواج کنم،چون از ا شتریصداقت ب نیا

.نیشکست خورد

د؟یصبر کن دیتون یم:گفتم

 بایکنم که مثل شما هم ز دایپ يدخترکنم،چون به گمانم نتونم  یم ن،صبریاگر شما بخواه.بله،البته نه ده سال:گفت

شما .شناسم یهستم و مردم رو م يدادگستر لیمن وک.قدر رك و رو راست نیو هم در حرف زدن ا لیباشه،هم اص

.دونم یصبر کنم،نم دیبا یاما تا ک.نیهست یخوب اریدختر بس

.امیب رونیب یوونگیاز عالم د دین،شایدست کم تاتابستون صبر کن:گفتم

که به شما نارو  کهیکس وونهید.نیام،عاقل تر دهیهم که تا به االن د ییاز دخترها ن،بلکهیستین وونهیشما د:فتگ وشیدار

.شما نبوده قیال ن،چونیکن یشما حتما اونو فراموش م.زد

 شتریشناخت ب يکه برا میو تنها وانمود کن دیکس نگو چیبه ه میرا که با هم زد ییخواهش کردم حرف ها وشیدار از
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حالت .میبرگشت يو هر دو،لبخند زنان به اتاق پنجدر رفتیپذ وشیدار.میداشته باش یرفت و امد خوانوادگ یمدت دیاب

 میما بود و مر ينگاه همه به سو.میا دهیکه به توافق رس تاز ان داش تیبه ظاهر حکا وشیمن و چهره خندان دار يعاد

و همه منتظر بودند لب  میاتاق نشست گریدر سمت د وشیدارسمت و  کیمن در .داد ینشان م گرانیرا کنجکاوتر از د

ن؟یندار یمشکل نکهیانشاهللا مثل ا:دیو پرس اوردیطاقت ن وشیسرانجام مادر دار.میبه سخن باز کن

شناخت  يکه برا میدیرس جهینت نیبه ا یول ستین یمشکل.نه:قاطع گفت یبا لحن وشیبزنم،دار یمن حرف نکهیاز ا شیپ

که  گهیهمد هیبه روح بیبه اون ترت.میبا هم رفت و امد داشته باش یمدت گه،الزمهین به مرام و رفتار همدبرد یو پ شتریب

.کننیم دایشناخت پ گهیاز همد شتریدو خانواده هم ب ومیبر یم یبهتر پ هییزناشو یاز عوامل مهم زندگ

 لیما را با کمال م شنهادیپ وشیدر دارما ید،ولیرس یبه نظر نم یمادر هم راض.داشت یتازگ طیشرا نیپدرم،ا يبرا

که پدر  ستیبود دوره و زمانه مثل گذشته ن وش،معتقدیاو هم مثل پدر دار.میانتخاب را کرده ا نیو گفت بهتر رفتیپذ

 یبرند،زندگ یپ گهیهمد هیبه روح شتریپسر و دختر هر قدر ب.ندکن لیرا به فرزندانشان تحم يپسر ایومادر ها دختر و 

 شتر،بهیبار رفت و امد و با شناخت ب نیبا چند.ستیسخت ن یلیخ شنهادیپ نیا:گفت نیاو همچن.شودیتر م شان منسجم

.کنند یازدواج م وشیو دار دیخدا،اگر قسمت باشد،ناه دیام

از گذشته با  شینکرد،چون ب دایکوتاه ادامه پ یقیاز دقا شیب وشیاو با پدر دار يپدرم همچنان در هم بود و گفتگو چهره

و تا دم در بدرقه شان  میاز ما دعوت کردند که به خانه شان برو ،انانینیریو ش وهیپس از صرف م.هم تفاوت داشت

 يتو دیشصت سال از خدا عمر گرفتم،و شا:پدرم گفت.قرار گرفتم ییبعد از رفتن انان،از هر طرف مورد بازجو.میکرد

يها برا يخواستگار یلیها بودم و به خ یاز عروس یلیخ

 تیحکا شهیداره؟م ییچه معنا میو امد داشته باش ؟رفتیچ یعنیبودم  دهیند گهیجورش رو د نیا یو اون رفتم ول نیا

:زد و گفت بیبه من نه يسپس با حالت بر افروخته ا گهید يزیابرور هیخوامیخسرو بهد که پسره بگه نم

کلمه کیيخواینم ایيخوایپسره رو م ای
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 وشیهستند و دار یسرشناس يو خانواده اش پرداخت و گفت ادمها وشیاز دار دیو نمج دیجاز م فیپس از ان به تعر او

 فیخان از انان تعر یو جان يخان منوچهر یبودند محمد تق يبد ياس واگر ادمها یخودش گس يبرا يدر دادگستر

کردندینم

تر بود و از خسرو  کیبه شما نزداز بهادر خان  یچه کس نیکردیم فیتعر یلیشما از خسرو هم خ:زدم و گفتم يلبخند

پشت پا زد یبه همه چ یتهرون يتا چشمش افتاد به دختره  شهیم دایبهتر کجا پ

؟یکرده ولش کن چرا به فکرش هست يپس اون که نامدر یدونیخوبه که خودت م:گفت مادرم

شب جمعه بعد مادر  وانستمتینم یول کردمیخسرو رو فراموش م دیبا گفتینداشتم مادرم درست م يقانع کننده ا جواب

رفتیبود دعوت را پذ یصرف شام دعوت کرد و اگر چه پدرم ناراض يما را رسما برا وشیدار

و مختصر  دمیساده پوش یلباس بردندیمرا به جهنم م ییبکشم نتونستم گو میبه سرو رو یکردم دست یهر چه سع یش ان

 ستهیشا ییرایاستقبال از ما و پذ میبود رفت رازیش يمنطقه  نیرکه در بهت وشیپدر دار يبه سر زدم و به خانه  يشانه ا

به تن  یلباس وشیارزش قائل شده اند دار مانیان داشت که برا ازتیحکا شیقوم و خو يودعوت چند نفر از بزرگتر ها

انان  داشتیبرنم و نگاه از من شدیاز لبانش دور نم يکه با ان به خانه ما امده بود خنده لحظه ا یاز لباس کتریداشت ش

کردن و  شیکه با ارا ستمین یمرا به حساب ان گذاشتند که دختر جلف و سبک یگرفته بودند سادگ يموضوع را جد

کرده است  دایادها کرد که عورس دلخواهش را پ وشیقصد جلب توجه داشته باشم پدر دار یانچنان يلباس ها دنیپوش

با چند نوع غذا و  ییرایپذ دندیرسیخوشحال به نظر م یلیبزرگتر بود خهم از او  یکه چند سال وشیمادر و خواهر دار

 هیاول يقرار داده بود که راغب بودند همان شب گفت و گوها ریتحت تاث چناندور از انتظارمان پدر و مادرم را  فاتیتشر

علت حالت منقلبم را وشیدو با مادر و خواهر دار یکیاخم الودم موجب شد که  یدرهم و گاه يرا شروع کنند چهره 

پس از صرف  انجاممجاب کردنشان نداشتم سر يبرا یکه سر درد و دل درد را بهانه کنم حرف نیاز ا زیشوند غ ایجو

 يخانه  ییرایبه خاطر من که حوصله نداشتم با تشکر از ان همه پذ میشام و با ان که قرار بود تا ساعت ها دور هم باش
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 دیترد نیاز خانه شان بدرقه مان کردن و کوچکتر یو خانواده اش تا مسافت وشیدار میرا ترك کرد وشیپدر دار

 ياشاره ا ایدست گم با لبخند و  خواستیدلش م یلیخ وشیدار یخداحافظهنگام  شومینداشتند که من عروسشان م

ه نگاهم همراه با ک نیچه رسد به ا ینگاه خشک و خال کیاز  غیدر یکنم ول دوراشیجواب ان همه محبت او را بدهم و ام

عالقه و عشق باشد

 زدندیو اصالت خانواده اش حرف م وشیخودمان پدر و مادرم مرتب از ادب و وقار دار يتا خانه  شویپدر دار يخانه  از

قرار شد به  دندیرسیبه نظر م یراض امدهیدر ن کمینشستم و به قول معروف ج يدر گوشه ا نیرنگ نیمن سنگ نکهیو از ا

 يتا بهتر از غذا نندیتدارك بب ییشب در فکر بودند که چه نوع غذا انباشکوه انا را دعوت کنند از هم یمانان مه یتالف

برا دسته گلشان بزرگتر و قشنگ تر از بار  نیخانواده اش به خانه ما امدند و ا وشیبعد دار يانان باشد به هر حال هفته 

ان به من دل ببندد  زا شیب وشیدار خواستمینم شدیم يجد یلیتر موضع داشت خ یگذشته بود و رفتارشان هم خودمان

 يکه به خواستگار یاز وقت یعنیاشته شده بود  شویدار يکه با خانواده  یوجه حاضر به ازدواج نبودم از زمان چیچون به ه

امد هر دو  و رفت و گذشتیماه م 56در حدود  میدر خلوت با هم گفت و گو کرده بود وشیام امده بودند و من و دار

مدت  نیدر ا میانان را بشناس میخواستیب قول مادرم اگر م میدادیجواب م دیبا نیا بنابربار ادامه داشت  کیهفته 

کم کم خسته شده  يو من از مهمان باز میرفته بود گریکدیيبار به عنوان مهمان به خانه  8-7از  شیپ میشناخته بود

و رسما میبدهبو که جواب  دهیوقت ان رس گرید میبود

.ختمیر یدستشان م يرا رو یو آب پاک دمیشیاند یم يچاره ا دیمن با نیبنابرا.میشو نامزد

به  لهیهم جم نباریا.نمیخواست هردو را با هم بب یدلم م یلیخ.آمدند رازیش ما،بهیهمان سال خسرو،همراه با س تابستان

.کندیم یملمرا ع يمناسب خواسته  یمن شتافت و قول داد در فرصت ياری

در فکر .گرفتم به خانه شان بروم میکرده است،تصم یخسرو با مادر و شوهر مادرش آشت دمیروز پس از آنکه شن چند

بزرگان  یکه خبر آوردند محمد خان ضرغام کردمیامروز و فردا م.مادر خسرو بروم يبه خانه  يبودم که به چه بهانه ا
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هم از جمله  ماینداشتم خسرو و س یتولد نوه اش دعوت کرده است و شکجشن  يو از جمله ما را،برا يباصر يفهیظا

هم در جشن شرکت  مایتماس گرفتم،او مرا مطمئن کرد که خسرو و س لهیبا جم یوقت.دعوت شدگان هستند

او گفت مادر خسرو حامله شده و خسرو از .جالب بود  میرا به من گفت که برا یمطلب یتلفن لهیجم.خوشحال شدم.دارند

 يگفت خسرو و همسرش در خانه  نیهمچن لهیجم.ندیمادرش را بب يرو ستیناراحت است که حاضر ن نبابت چنا نیا

.گردند یبه تهران برم یضرغام یمهمان يآنان هستند و پس از برگزار

من و  يدر تدارك مراسم نامزد گر،مادرمید يو از سو کردمیم يخسرو را داشتم و لحظه شمار دنیشوق د ییسو از

انجام  یما در زمان يمراسم نامزد خواستیاو دلش م. است یانجام شدن نکارینداشت که ا يدیترد چیبود و ه وشیدار

.نداشت برخدا از دل من خ يبنده .هستند رازیدر ش مایکه خسرو و س ردیگ

نگران کننده تر از همه .طاقتشان به سر آمده است گریگفتند که د یبا سماجت م وشیدار يهم خانواده  گرید يسو از

اش به من شدت  شد،عالقهیو هرچه برخوردم با او سردتر م دیپرس یو حال مرا م زدیهرشب زنگ م وشیبود که دار نیا

.افتییم

کردم که روز  دایپ نیقییتماس گرفتم و وقت ملهیبا ج نانیاطم يم،برایعازم قصرالدشت شو شیکه قرار بود فردا یشب

هرچه به ذهنم فشار .دار باشد یبه آنان بدهم که معن يا هیبه فکر افتادم چه هد ،نخستنمیب یرا م مایبعد خسرو و س

پارچه . بودم دهیآورده بودند و با خودم خر میگوشه و کنار برا ازرفتم که  ییزهایسراغ چ.دمیرس جهیآوردم،کمتر به نت

از انگلستان  یاز بستگان ضرغام یکیو  قرمز و زرد داشت یمخمل زیر يکه بنفش روشن بود و گلها يزنانه ا یراهنیپ ي

قهیخسرو رفتم تا آن را به سل يکه به خانه  يروز يآورده بود،توجهم را جلب کرد،ان را گذاشته بودم برا یسوغات میبرا

آن چند گل سرخ که  يالبه ال.نداشت ریبود که در نوع خودش نظ متیگران ق يپارچه ا.بدوزم و تنم کنم یاو لباسس ي

 يبسته بند یرنگ يپارچه را با کاغذ دم،سپسیچیپ يشده ا يگلدوز يمان پر بود،گذاشتم و آن را در پارچه  در باغچه

.دادم يپدرم جا لیاتومب یصندل ریکردم و دور از چشم مادرم در ز
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رنگارنگ دوخته شده  يام را که از ده ها متر پارچه  یلباس محل نیباتریم،زیبعد که عازم قصرالدشت شد روز

استفاده  دابیو سرخاب و سف کیکه از پودر و مات ستین نیالبته منظورم ا.دمیکش میبه سر و رو یو دست دمی،پوشبود

تعجب کرده بود،چون  دنمیمادرم با د.اوردم رونیام ب يسررو ریرا از ز میاز موها يفقط سرم را شانه زدم و تکه ا.کردم

مادرم هرگز نتوانست به انچه او را به .شرکت دارد یهماندانست در آن روز به خصوص خسرو هم در آن م یاصال نم

نیهم به ا ،اونیو لباس محل يدیبه سر و روت کش یدست!چه عجب«:گفت هیاعتنا بماند و با کنا یتعجب واداشته بود ب

«.زنهیم مهیدر خونه خ نه،دمیبب افهیو ق ختیر نیتو رو با ا وشیاگر دار!...يدیپوش یقشنگ

.اوردیبه کوچه ب اطیرا از داخل ح لیاده منتظر پدرم شدم که اتومبتکان دادم و آم سر

و  هیمهر نیییتع يپدر و مادرم درباره  يحرفها شتریب م،امایکه به آنان چه بگو کردمیفکر م مایراه به خسرو و س انیم در

.بود وشیمن و دار یعقد و عروس طیمراسم جشن و تعداد مهمانان و شرا ییبرپا یچگونگ

شور  م،یشد یتر م کیکرد،نزد فیخوب توص یلیکه خسرو در خاطراتش آن را خ بایز يه قصرالدشت ،آن آبادب هرچه

.شدیم شتریدر وجودم ب مایس یخسرو و حت دنیو شوق د

از  شیما،پیکردم که خسرو و س دایپ نیقیرنگ افتاد، ییمویام و ل.یب يسوار لیو نگاهم به اتومب میکه وارد باغ شد یزمان

.ه و جا خوش کرده اندما،آمد

 يزیچ.شناخت یخسرو را م لیاو اتومب.به فکر فرو رفت د،چندلحظهیو حالت دگرگون مرا د لیکه آن اتومب نیهم مادرم

مادرم سرش را به .راه برگشت نبود.دیمشرف به باغ ما را د يکه ناگهان فرهاد خان از پنجره  مینمانده بود برگرد

که  يهم انجام ند يبشه و کار يکه باعث دلخور ینگ يزیچ«:درم متوجه نشود،گفتکه پ يکرد و به طور کیگوشم نزد

«.یباباتو ناراحت کن

در  يمن در آستانه  دنیبا د مایو س م،خسرویکه وارد عمارت شد یاطاعت سرتکان دادم وقت ينشانه  به

نداشت که وجود  یلیدل چیه.را گم کرد شیو خسرو دست و پا دیپر مایس يرنگ از چهره .را باختند ،خودشانيورود
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گفتم و  کیو به او تبر دمیرا بوس مایس ،صورترفتم  ا،جلویتوجه به اطراف یب.من آن دو را تا آن اندازه شگفت زده کند

.آنان را از خداوند خواهانم یو گفتم که خوشبخت دمیحال خسرو را پرس

 دوارمیام«:گفت مایس ه،بهیپر از کنا یمادرم با لحن.دجا باز کردن مانیصدر مجلس برا ،دریهمسر ضرغام ،یب یتعارف ب با

«.خوش گذشته باشه یبه عروس تهرون

به خسرو چشم دوخته  نیو ناراحت و خشمگ دادیفرو م یدر پ یاو اب دهان خشک شده اش را پ.بند آمده بود مایس زبان

و خسرو برداشته  مایگاهم از سن.نبود دهیپوش یخسرو بر کس یو دستپاچگ مایس يدرهم و برافروخته  يچهره .بود

من شده بود،از او نفرت نداشتم و  یباعث آن همه ناراحت اواگرچه .نداشت ینقص نیبود و کوچکتر بایواقعا ز مایس.شدینم

او چنان رو  یم،ولیبگو مایموضوع را به س نیبودم ا لیما.میگرفت یمان با هم گرم م ییمثل روز اول آشنا خواستیدلم م

و مرد  هنشست فهیکه بزرگ طا یرسم نبود در مجلس نکهیبا ا.ماند ینم یباق يگفت و شنود چیه يکه جاترش کرده بود 

در آن جمع  یو بدون واهمه از آنکه چه کس ییپروا یکنند،با ب دهیجوان اظهار عق يدخترها ایو زن با هم باشند زنها 

:که به خسرو اشاره داشتم،گفتم یحالرو کردم،و در  مایس د،بهیا یخوشش م ایدیا یبدش م یکس ایهست و 

چشم مستت را ،بنازميدلش کرد دیخوش ص چه»

«ردیگ یخوشتر نم نیرا از ا یوحش يکس آوهو که

 یمرتب لبش را گاز م مایس.گفتند نیاز او،همه کف زدند و به من افر تیکف زد و به تبع میبرا یخان ضرغام محمد

 گریخسرو شوهر او بود و از دست من د.او وجود نداشت ینگران يبرا یلیدل چیکه ه یگرفت و ناراحت بود،در صورت

.داد نشان بدهد یم یادب یب يکه بو يرفتار نیبود از خودش چن دیبع لکردهیو تحص یتهران ياز دختر. امد یبرنم يکار

آن دو  یوقت.کرد محمدخان،مجلس را ترك يرفت و خسرو هم،با اجازه  رونیاز اتاق ب يبهانه ا ،بهیقیاز دقاق ما،پسیس

از اومدن  شیتا پ«:به من و مادرم رو کرد و گفت یاز دختران ضرغام یکیم،ینفر رفتند،همه شگفت زده شده بود

 يدختره «:هم گفت یب یب» .گذره یخوش م یلیخ بهشگفت که  یم مایو س دنیخند یگفتن و م یم مایشما،خسرو و س
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«!کرد؟ یپات یطقا هویشد که  یکرد،چیم یداشت بلبل زبون یتهرون

حالت زنان باردار دست خودشان  یباردار است و معتقد بود که دگرگون ماینداشت که س یشک چیه یضرغام خواهر

.ستین

 دیاما بهرام و جمش.قصد داشت باغ را ترك کند نیبا حالت قهر و خشمگ مایس دمید.انداختم یپنجره به باغ نگاه از

که قصد مجاب کردنش را دارند که به عمارت  دیرس یبه نظر م یگفتند،ول یم چه دمیشن ینم.خودشان رابه او رساندند

مادرم .شده است مایس یکه خواندم باعث اوقات تلخ يو شعر ننمانده بود که وجود م یباق یما شک يهمه  يبرا.برگردد

«؟یبگشعر  یآخه دختر،چه داشت«:متوجه نشود،گفت یکه کس يآکنده از خشم به من انداخت و طور ینگاه

هم خوشحال  یلیخ دیبا مایس.نگفت يزیچ دیخدا ناه يبنده «:داد،گفتیسر تکان م یبا شگفت کهی،درحالیضرغام دختر

«.شدیم

او سپس چند ».اخالق رو دارن نیهمه شون هم يشهر يزنا«:باردار است،گفت مایکه حدس زده بود س یضرغام خواهر

.پر از دعوا و بگو مگو بود شهیشان هم یبودند مثال آورد که زندگ زن گرفته ریرعشایبودند و از غ رینفر را که عشا

داشت  یسع مایس.و بهرام برگشتند دیدو به همراه جمش م،آنیو خسرو بود مایکه ما مشغول گفتگو درباره س یحال در

اوضاع و  و از دیمحمد خان خسرو را به حرف کش.ما عوض شد يموضوع گفتگو.ستین انیدر م یوانمود کند مسئله مهم

خواستم  یم.مایهم شروع کرد به حرف زدن با س یماز دختران ضرغا یکی.دیمملکت پرس استیاحوال تهران و وضع س

خسرو را از تو  یترس یسر کار خانم شده است و م یاگر وجود من باعث ناراحت میخودم را به انان برسانم و بگو

 یشگونیرانم را ن م،کناریبگو يزیخواهم چ یتوجه شده بود ممادرم که م.ستین يزیچ نیباش که اصال چن رم،مطمئنیبگ

.بلند شود غمینمانده بود ج يزیگرفت که چ

 ستین یزن مایس دمیرس یم جهینت نیبه ا شتریگذراندم،ب یکردم و حاال خسرو را از نظر م یگاه م مایروز هر چه به س آن

محمد خان .داشت که هرگز ازدواج نکنم یمرا و م فکر نینگه دارد و ا یراض یکه در دراز مدت خسرو را از زندگ
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 یدر مجالس او تار م یبه قصرالدشت اورده بود که گاه شهیهم يابود،بر رازیاز نوازندگان تار را که اهل ش کییضرغام

از او نبرده است؟ یدانم چرا خسرو در خاطراتش نام ینم.نواخت

تارزن هم تارش رابه صدا دراورد و آن قدر .به مجلس بدهد یروز محمد خان تارزن راصدا کرد و دستور داد رونق آن

 يزیچ.انداختند یدل مرا چنگ م ییزد،گو یتار م میکه به س يبا هر زخمه ا.نواخت که همه را مسحور خودش کرد بایز

.دینواختن دست کش د،ازیرس یبه گوش م يکه از ته اباد ناذا يصدا دنیکه تارزن با شن فتمیب هینمانده بود به گر

به غذا  یلیبود و م مایحواسم به س شتریب.همچنان ناراحت بود و برافروخته مایس.اجازه محمد خان،سفره را گستردند با

 ییصدا ما،بایس.بخشد دیست،بایباب طبعش ن يریعشا يگفت اگر غذا یکرد و م یمرتب به او تعارف م یب یب.نداشتم

تشکر  ،بايبه همان بهانه،خسرو پس از صرف ناهار و چا.کند ید مامد گفت که سرش در یم رونیب شیخفه که از ته گلو

کرد تا  یهر چه زودتر او را به دکتربرساند،خداحافظ دیبد است و با مایکه حال س نیو با تاسف از ا ییرایاز ان پذ

.برگردند رازیخسرو امده بودند،مجبور شدند با او به ش لیهم،چون با اتومب دیبهرام و جمش.برود

پدرم رساندم و پارچه  لیرفتم،خودم را به اتومب رونیاز انان از عمارت ب شیبوند،پ یکه انان مشغول خداحافظ یلحا در

پنهان  یبرداشتم و خودم را در پشت درخت یصندل ریاماده کرده بودم،از ز شتریرا که پ يشده ا يبسته بند

پر معنا به خسرو  ینگاه.ند،در برابرشان سبز شدمرا داشت لشانیقصد سوار شدن به اتومب مایکه خسرو س یهنگام.کردم

هم  يبه پا دورمیام.ازدواجتون يناقابل منه برا هیهد نیا:انداختم و سپس بسته را به سمت هر دو شان گرفتم و گفتم

.نیربشیپ

 یحتخسرو بسته را گرفت و من بدون انکه .نداشت،نه به من نگاه کرد ونه دستش را جلو اورد یکه تعادل روح مایس

.کردم هینشستم و زار زار گر يدر گوشه ا.درختان رفتم انیمنتظر تشکرشان شوم،به سرعت از انجا دور شدم و به م

ام از سوز دل  هیم،گریدیو چرا من و خسرو به وصال هم نرس ستمین مایس ينبود که چرا به جا لیدل نیمن به ا هیگر

و قوم  رازیاو را از ش يداشتم به قول معروف پا نیقیخت کند و که خسرو را خوشب ستین یزن مایدانستم س یبود،چون م
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.دکن یرابه او تنگ م یبرد و عرصه زندگ یاش م لهیو قب

مادرم مرا سرزنش کرد و دختران .کرده ام هیبود که گر نیبه عمارت برگشتم،چشمان قرمز شده ام گواه ا یوقت

مردان نداشتند،چون معتقد بودند که مردها ارزش ان را از  یانان دل خوش ییگو.گشودند حتمیزبان به نص یضرغام

.کنند هیگر شانیندارند که زن ها عاشقشان شوند و برا

بر حسب .دندیکش شیو خانواده اش را پ وشیامد،موضوع دار انیحرف به م يروز پس از انکه از هر در آن

شناخت و  یملک زاده را خوب م وشیارافتاده بود،د رازیش يدو بار کارش به دادگستر یکیتصادف،فرهاد خان که 

.است قیال یمعتقد بود او جوان

.شه یکار تموم م يزود نیخدا به هم دیبه ام:گفت نانیبا اطم مادرم

 یرا کم شیکرد که دست از سر خسرو بردارم،سپس صدا حتمیراه نص انیمادرم در م.میبرگشت رازیان روز به ش غروب

از بس :و گفت  دیکش شیرا پ وشیشد؟پس از ان هم حرف دار ی،نميخوند یاگر اون شعر رو نم:بلند کرد و گفت

امروز و فردا

«.زنن و منتظر جوابن یاونها هم به ستوه اومدن و هر روز زنگ م چ،یه میخودمون که خسته شد م،یکرد

«!جور حرفا نیاخاسم و از  یرو م گهید یدونم کس ینم ،یو بگ يهم بامبول درآر نهاینکنه بشنوم سر ا«: گفت پدرم

 يو سپس گرفتن جشن نامزد وشیدار يبا خانواده  یینها يدادم، چون خانواده ام در تدارك گفت و گو یجواب م دیبا

 مانیاگر هم در پش. بود که هرگز شوهر نکنم نیخودم را گرفته بودم و آن هم ا میمن تصم یول. و بعد عقدکنان بودند

 يحالت برآشفته  دنیبا د یعمارت محمدخان ضرغام درداشتم آن روز  دیشک و ترد يشدن و برگشتن خسرو ذره ا

و  دیآ یبه تنگ م مایخسرو از س ينماند که روز یباق يدیترد میبرا زش،یو رفتار تحکم آم نیخشمگ يو نگاه ها مایس

.آورد یم يبه من و عشق من رو

 یرا راحت م شانمیدر و برادر و خواهران و قوم و خوپدر و ما الیخ شهیهم يو برا دمیشیاند یم يچاره ا دیهر حال، با به
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.از آن نداشتم ریغ يخانواده بود، چاره ا يکردن با آبرو يکار باز نیاگرچه ا. فکر فرار از خانه به سرم زد. کردم

رف ط نیبه ا یکرد که از چهل سالگ یم یزندگ "هاجر"شصت و چند ساله به نام  یرزنیما پ يکوچه باالتر از کوچه  چند

که در بوشهر  یدختر داشت که همسر گروهبان کیاز دست داده بود و تنها  یاو تنها پسرش را در جوان. شده بود وهیب

که  ینداشت و با اندك پول یخوب یبه ارث برده بود و وضع مال شکوچک از پدر يهاجر خانه ا. کرد، شده بود یم یزندگ

.دیبود دل شکسته و نوم یدر نظر مردم، او زن. دیرانگذ یفرستاد، روزگار م یم شیدخترش از بوشهر برا

ثروتمندان کار  يکه هنوز پا به سن نگذاشته بود، در خانه  لیآن اوا. شناختم یپنج شش سال داشتم، هاجر را م یوقت از

 ایو  جشن ایمیداشت یهم که ما مهمان یگاه. خود را بهتر اداره کند یآورد زندگ یکه به دست م یکرد تا از پول یم

داشتند، سرش  ینوروز که مردم خانه تکان دیع کینزد يدر روزها. آمدیدر خانه مان بود، او به کمک مادرم م یمراسم

و از لباس و پول  دیرس یمادرم هم تا آنجا که ممکن بود به او م. داد یم حیترج گرانیما را به د يخانه  یشلوغ بود، ول

.داد یاو م به يگرفته تا برنج و روغن و قند و چا

که گم شده ام و چون گم شدن  چدیهمه جا بپ عهیشا نیشوم تا ا یاو مخف يدر خانه  یمدت يکه برا دیفکرم رس به

 هیو بق وشیدار يآمد و خانواده  یبه سراغم نم یکس گریداشتم د نیقیبه دنبال داشت،  یبه سن و سال من بدنام يدختر

. عشق را دوست داشتم ییرسوا ست،یکار درست ن نیدادن ا جامدانستم ان یمکه  نیبا ا. داشتند یهم دست از سرم بر م

.شد یخودم و خانواده ام گران تمام م يهرچند برا

او را به صدا در آورم، با دقت به اطراف نگاه کردم  يخواستم زنگ در خانه  یم یهاجر شدم و وقت يخانه  یبعد راه روز

. دیپاشنه چرخ يزنگ زدم و در به رو. خلوت اریکوچه شان بن بست بود و بس خوشبختانه. ندیمرا بب ییتا مبادا آشنا

در را پشت . که دنبالش کرده باشند، با وحشت داخل شدم یکس مثل. شگفت زده شد دیدر د يهاجر که مرا در آستانه 

ه دختر کاظم خان چه مانده بود ک ریهاجر مات و متح. بودم دهیترس یلیخ. دادم هیتک واریسرم بستم و چند لحظه به د

.ممکن است با او داشته باشد یکار مهم
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زغال آتشدان آن را بر هم زد و داخل آن  یبا انبرک. اش روشن بود یسماور زغل. کرد تیمرا به اتاق محقرش هدا او

اجر دانستم از کجا شروع کنم و حرفم را چگونه به زبان آورم، تا به دل ه ینم. درست کند يچا میفوت کرد تا برا

 ریسخن پذ یبود که دل یخوشوقت يجا. شرح دادم شیرا برا میکوتاه، ماجرا يبه هر حال، پس از گفتن مقدمه ا. ندیبنش

 یتماشا م ونیزیکه دارد تلو نیچه کنم، مثل ا دمیکه از او پرس یکه شروع کردن به حرف زدن تا وقت یداشت و از زمان

. داد کانو به عالمت تاسف تنها سر ت امدیحرفم ن انیحرف، اصال به م پر يها رزنیپ یکند، نگاهم کرد و برخالف بعض

 يخوب چه کار«: او گفت. همه، حرف دلم را زدم نیاز ا د،یفهم یعشق و دوست داشتن را خوب م يخوشبختانه او معنا

«د؟یآ یاز دست من بر م

«.نهیب یمنو نم یو کس يرندا يبشم، چون اصال رفت و آمد یشما مخف يخونه  يتو یخوام مدت یم«: گفتم

و  یباعث ناراحت شهینم یشما نون و نمک خوردم، دلم راض يمن با خونواده «: کودکانه شمرد و گفت اریرا بس ممیتصم

«.تو و اونا بشم یبدنام

ا که ر یکوتاه آمد و من هم در مقابل پول نسبتا کالن یکم کشم،یبه او گفتم اگر اجازه ندهد آنجا بمانم خودم را م یوقت

.پس اندازم بود به او دادم که هرچند اکراه نشان داد قبول کرد يهمه 

از  یسودابه رفته بود با چمدان يمادرم که به خانه  ابیتابستان بود، در غ لیاوا بایتقر ياز روزها یکیروز بعد که  غروب

به  مانیود از قبول آن کار پشب دهیترس یلیاو خ. هاجر رفتم يرخت و لباس و چند جلد کتاب و عکس خسرو به خانه 

.ستین ینگران يجا چیماند و ه یم یدر دلم مخف يعمر همچون راز خرموضوع تا آ نیبه او قول دادم ا. دیرس ینظر م

حرف زدم و از عشق و دوست داشتن و هجران سخن  شیبرا یلیخ. مخصوص درست کرد يغذا میآن شب برا هاجر

 يحرف برا یلیاو هم خ... و  مایخسرو و س يم روا داشتند، از مادرم و خانواده که در حق يا ياز نامرد نیگفتم، همچن

 نیاز روزگار گله داشت و از ا. تلنبار شده است دلمناگفته در  يکوه ها حرف ها يهمه  يگفت به اندازه . گفتن داشت

:خواند میر را براشع نیتنها باشد و ا دیپسرش و شوهرش را از دست داده است و چرا با یکه چرا در جوان
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اهیرا که بافتند س یبخت کس میگل

نتوان کرد دیآب زمزم و کوثر سف به

 یخواست ساعت یبرود و م دیبه دست گرفت که به خر لیروز بعد چادر کهنه و وصله دارش را به سرش انداخت، زنب او

که هاجر  یاز زمان. آب دهد یو گوشما بزند و سر  يبه کوچه و حول و حوش خانه  يبه او گفتم سر. مرا تنها بگذارد

 نهیمدت داشت دلم از قفسه س نیکه در ا دیساعت به درازا کش کیکه برگشت، در حدود  یخانه را ترك کرد، تا وقت

.زد یم رونیب

که  یصبرانه منتظر بودم حرف بزند و او در حال یب. دیلرز یکه برگشت رنگ به صورت نداشت و دستانش م یوقت هاجر

 يخونه . گردن یدر به در دنبالت م. هم اومده بود يکالنتر نیماش. بود امتیدم در خونه تون ق«: داد گفت یمسر تکان 

«.انیم رونیاز اون ب يو عده ا شنیداخل خانه م يعده ا. شما شده ماتمکده

: اما من گفتم که اشک در چشمانش جمع شده بود با التماس از من خواست همان ساعت به خانه برگردم، یدر حال هاجر

. شهیو هرچه بخواد بشه، م گنیشما باشم، چه صد شب هر چه بخوان بگن، م يشب خونه  کیکنه، چه  ینم یفرق گهید«

«.پس بذار دست کم به مقصودم برسم

در  میندارم که بگو يکردم که اگر مجبورم کند بروم، چاره ا دشیاو رو به رو شدم تهد ياز اندازه  شیبا اصرار ب چون

.بعد که از اصرارش دست برداشت، با زبان خوش قانعش کردم. او بوده ام ينه خا

او . حرف زد میپر غم و درد و رنج خود برا يبود و از گذشته  دهید يشتریشب دوم ماندنم در خانه اش تدارك ب هاجر

همون کاروانسرا  يما هم توبود و  داریاز کاروانسراها سرا یکیپدرم در . خودم رو شناختم بدبخت بودم یاز وقت«: گفت

.موند یم یمراجعان به کاروانسرا باق يبود که از غذا یاستنون و م يمانده  یخوراك ما باق. میکرد یم یزندگ

چهارده ساله بودم که پدرم منو به  ایزدهیس«: ادامه داد د،یکش یکه مرتب آه م یسکوت کرد و سپس در حال یلحظات او

از صبح تا شب . بدتر شد میزندگ یکنم ول یم یکردم حاال که شوهر کردم بهتر زندگ الیخ. داز چارپادارها شوهر دا یکی
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ها از ترس  ابونیب يچه شب ها که تو. رفتم یشهر به اون شهر م نیو از ا يبه اون آباد يآباد نیاز ا. کردم یکار م

«.رفتم یو چه روزها که پنج فرسنگ راه م دمیخواب یدردنده تا صبح نم يجونورا

خدا به من پسر داد، تالش کرد  ینبود و وقت يشوهرم آدم د«: شد، گفت یکه اشک در چشمانش جمع م یدر حال هاجر

هم در اطراف کوره  نیهم يبلد نبود برا يا گهیکار د یاز خشت زن ریاون، غ. دست و پا کنه يکار رازیش نیهم يکه تو

روز به روز بهتر  مونیوضع زندگ. میشهر اجاره کرد نییپادر کیکوچ یمشغول شد و ما اتاق یپز خونه ها به خشت زن

خودم  شیاومدنش پدرم مرد و دو سال بعد هم مادرم رو که پ ایاوالدم دختر بود که همون سالِ به دن نیدوم. شدیم

. کرد یم ياز کوره پز خونه ها کارگر یکیيبود و تو دهیدست کش یشوهرم از خشت زن. آورده بودمش، آز دست دادم

«.آوار کوره رفت و مرد ریرفتن دراومده بود که ز يسرباز يتازه اسمش برا. رو به مدرسه فرستادم سرمپ

سرگذشتش  يهیاو را آرام کردم و چون مشتاق بودم بق.تاب شد یافتاد و ب هیناگهان به گر دیحادثه که رس نیبه ا هاجر

شوهرم ...میدیپسرم خر يارث پدرم بوده،از خون بها کننیم الیخونه رو که همه خ نیا«:کند،او گفت فیتعر میرا برا

که االن پستش بوشهره،دخترمو  نی،هميدریح گروهبانمرگ پسرمون دق کرد و مرد و  يچندسال بعد از غصه 

«.گرفت

 وقتها یبره و بعض یدو بار منو به بوشهر م یکییفرسته و سال یبرام پول م یگاه«:گفت یبود و م یاز دامادش راض هاجر

«.آد یم رازیهم خودش به ش

جالب بود او  میکه برا کردیم فیاز خاطراتش را تعر یشب تمام نشد و او هر شب قسمت کیهاجر در  يپرماجرا داستان

هاجر بود و  يتر از خانه  نییفرستادم که همان گونه که گفتم،چند کوچه پا یکوچه مان م د،بهیخر يرا هر روز،به بهانه 

 رازیاطراف ش ياز چاه ها یکیخودش را در  دیناه ندیگو یم ت،مردمگف یم يروز.آورد یم میه براتاز ياو هر روز خبر

ها  یشده است من به تهران رفته ام و بعض عهیگفت شا یم گریروز د.گردند یهم چاه ها را م نیهم يانداخته است و برا

بود  نیا ،مهمتفاوت نداشت عهیمن نوع شا يبرا.خودش را کشته و جنازه اش را سگ ها خورده اند دیگفتند ناه یهم م
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 یرا نم یپدرم،آن بدنام زیبود و ن یعصبان يکه مرد ریهم برادرم جهانگ دیامد و شا یبه سراغم نم یکس گریکه د

هم  یمانیبودم و پش دعیرا به تنم مال زیهمه چ هیبه قول معروف،پ.کشتند یکردنم،مرا م دایو در صورت پ رفتندیپذ

 کردیتوانستم از خانه خارج شوم،هاجر آب گرم م یچون نم.ام کرده بود وانهیواقع،انگار عشق خسرو د در.نداشت يسود

.ندیها مرا بب هیآنکه مبادا همسا يشب برا يها مهیشستم؛ آن هم در ن یو در کنار حوض کوچکش خودم را م

که هر روز  یمن عادت کرده بود و با پولمدت،او به  نیهاجر گذشته و،در ا يحدود دو هفته از پنهان شدنم در خانه  در

هر روز .آمد تا مدتها در خانه اش بمانم یاو بدش نم.کردیم هیته میغذا را برا نیگذاشتم،بهتر یم ارشیصبح در اخت

.بود که اب از سر هر دو نفرمان گذشته است رفتهیهاجر هم پذ.شدیاضافه م شیپ يروزها عاتیبر شا يا عهیشا

به خانه برگشت و  مهیزود سراس یلیخ یرفت،ول رونیاز خانه ب دیخر يز،هاجر،مثل هر روز،برارو ستیاز حدود ب پس

نگران  میخبر برا.من به تهران رفته اند افتنیياست که پدر و مادر و برادرم برا دهیو آن شن نیمحل از ا یگفت بقال

 يعشق خسرو عقل از من ربوده بود کار.نداشتيا دهیفا گرید یولشدم، مانیکه کرده بودم واقعا پش ياز کار.کننده بود

تا  کردمیصبر م دیکار از کار گذشته بود و با.دیکه اقدام کودکانه ام را جبران کند،نه به فکر من و نه به فکر هاجر رس

م خودم و خانواده ا یسخت بود و باعث بدنام میاگرچه برا.هاجر مانده بودم يماه در خانه  کیدر حدود .شودیچه م نمیبب

کس و  خواستیچقدر دلم م.مدت مونس من فقط عکس خسرو بود و هاجر  نیدر ا.دمیرس خواستمیشده بودم،به آنچه م

هاجر بمانم  ياز آن در خانه  شیتوانستم پ ینم.به کارم نداشت يکار یبود که تنها بودم و کس نیا میآرزو.نداشتم يکار

ساعت از نه شب گذشته بود؛هرچه .خودمان برگردم يخانه گرفتم به  میتصم آنکیو چون دلواپس مادرم بودم،در 

از ان،با استفاده از  ست،پسیدر کوچه ن یکس ندیفرستادم که بب رونیداشتم در چمدان گذاشتم،سپس هاجر را از خانه ب

.خانه شدم یلرزان از شدت ترس و واهمه راه يشب، با قدمها یکیتار

سرم  ییپدرم بال دیترسیآنکه م گریمدت به من عادت کرده بود و د نیدر اکه  لیدل نیبه ا یکی.ناراحت بود یلیخ هاجر

دادم که  ياو را دلدار.مدت کجا بوده ام نیلو برود و خانواده ام متوجه شوند که در ا هیقض دیترس یم نیاو همچن.اوردیب
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.برم یاو نم زا ینام یخرم،ولیرا با جان و دل م ییهر بال

آن  يارایو  دیلرز یتمام بدنم به شدت م.کرده ام يمتوجه شدم چه کار احمقانه ا ازهدم،تیخانه رس يروبه رو یوقت

باز است،پس با ترس و وحشت داخل  مهیناگهان متوجه شدم در ن.زنگ فشار دهم ينداشتم که دستم را بر رو

اتاق  يمادرم از پنجره .را روشن کردم اطیچراغ ح رونیا دند،ازید یرا نم ییبود که چشمانم جا کیآنقدر تار اطیح.شدم

.ناگهان قطع شد شیو صدا»!؟ییتو دیناه«:زد ادید،فریکه مرا د نینگاه کرد و هم رونیبه ب

مادرم نگاهش را از من .روبه رو شده بودم ستادهیسرپا ا يبا مرده ا ییگو.عجله به اتاق رفتم و خودم را به او رساندم با

و خشم باعث شد که تعادلش را از  تیو عصبان يشاد.وانست حرف بزندت یزبانش بند امده بود و نم یداشت،ول یبرنم

پرت کردم و او را در بغل گرفتم پلک  يچمدانم را به گوشه ا.دشو نینمانده بود که نقش بر زم يزیدست بدهد و چ

را  شیهااو را نشاندم،شانه . ان تصور کردم مادرم مرد کی.هم گذاشت و از حال رفت يچشمان پر از اشکش را رو يها

فروغش را  یچشمان ب.راحت شد المید،خیچند جرعه اب نوش یوقت.اب آوردم شیمالش دادم و سپس برا

از  موریو ت رینگذشت که پدرم همراه با جهانگ يزیچ.شده بود و توان حرف زدن نداشت سیصورتش از اشک خ.گشود

سوال را  کیهمه .ستین یکردن فیصسم؛تویو چه بنو میبرپا شد چه بگو دنمیکه با د ییاز غوغا.دندیراه رس

«کجا بودم؟«:دندیپرس

مادرم در بغل سودابه از هوش .را مهار کند ریتوانست خشم جهانگ یکس نم چیپدرم حد و اندازه نداشت و ه تیعصبان

پشت سرهم  يها یلیس.از هر طرف به من هجوم آوردند.داشتیرفته بود و سودابه نگاه آکنده از غضبش را از من برنم

 يبرا یحرف.کرده بود جیو سرزنش سودابه مرا کامال گ ریجهانگ یدرپ یپ ينواخت و لگدها یگوشم م ریرم که زپد

ما جمع  ياقوام درخانه  شتریشتر،بی،بیدر اندك مدت.فقط سکوت کردم.گفتم که آنان را محاب کند یچه م.گفتن نداشتم

وز با من بلند حرف نزده بود،مرا به باد ناسزا گرفت و با که تا آن ر موریبود ت یعصبان یلیهم از دست من خ میمر.شدند

کجا  نمیبگو بب.يکه عقلتو از دست داد ینگذاشت یبرام باق یشک«:کرد و گفت یاش را خال یزدن چند مشت،دق دل



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 161

«؟یزن یخه چرا حرف نم راز،مرودشت،آی؟تهرون،شيبود

و  میو مثل گوسفند گوش تا گوش ببر میغچه بگذارسرش را لب با:راه دارد کیگفت که تنها  یم تیبا قاطع ریجهانگ

 يتنها برا ی،وليگر یانجیم يها هم به بهانه  هیهمسا.زدیم غیمادرم مرتب ج.میننگ را از خانواده پاك کن يلکه  نیا

 یپ يها یلیو س ریمحکم جهانگ يلگدها!بود آن شب یناککه چه شب وحشت يوا.ما آمده بودند يخانه  ،بهيکنجکاو

سکوت من »عقل و شعور؟ یدخترك ب يآخه کجا بود«:دندیپرس یو ازهر طرف از من م شدیم مرتب تکرار مپدر یدرپ

از آن داشت که،به قول معروف،شک  تیبه شکم و چهره ام،حکا هیاز زنان همسا یکینگاه .کردیم یآنان را عصبان شتریب

.شده ام رتیس یکه ب استکررده 

 نیکه از گل پاك ترم و حاضرم ا نیهمه بدون«و گفتم ستادمیبااراده در برابرشان ابه خودم آمدم،مصمم و  کبارهیبه  اما

«.رو ثابت کنم

 یسپس مرا به اتاق.بود،همه را دعوت به سکوت کرد انسالیکارکشته و م یقابله که زن.شب دنبال قابله فرستادند همان

 دهیبه او نرس يرا راحت کرد و گفت هرگز دست مرد همه الینه،خیاو، پس از معا.ورود داشتند يبرد که تنها زنها اجازه 

«.دخترتان است یسند پاکدامن نیا«:داد و گفت مکاغذ نوشت و به مادر ياش رو نهیمعا يجهیو نت

 خواستندیآنان م یول.کاست يمادرم،تا اندازه ا ژهیپدر و برادران و به و تیقابله و باکره بودنم از شدت عصبان ينهیمعا

«.موندم یکه دست نخورده باق نهیمهم ا.داره که کجا بودم یشما چه فرق يبرا«:گفتم.مدت کجا بودم نیبدانند در ا

زد که همان شب  یاو مرتب دست پشت دست م.آمد یکوتاه نم يذره ا شنهادشیبود که از پ نیانقدر خشمگ ریچهانگ

مادرم  یاست،ول رفتهیاو را پذ شنهادیپدرم پ دیرس یبه نظر م.ندازندیمرا بکشند و داخل چاه ب یعنیکنند، کسرهیکارم را 

.مخالف کشتن من بود موریاما ت.کردندیم نمیو سودابه نفر نهیتهم.مردد بود

شود،اما  یعمل ریجهانگ میبودم که مبادا تصم دهیترس یلیمارا ترك کردند،خ ي،خانهيگریپس از د یکیها، هیهمسا یوقت

.من ادامه داشت ییتا صبح بازجو
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خسته شده  زین انمیافتادم و بازجو يگوشه ا شد،دریچشمانم باز نم یخوابیو ب یصبح که از شدت خستگ ياه یکینزد

 دایم،پیداشت یستیاز آنان رودربا ياریکه با بس یشاوندانیاز خو یعمه و خالع و بعض يظهر بود که سروکله  کینزد.بودند

.شوم يبستر مارستانیدر ت دیام و با وانهیکه دبود  نیند،ایتوانستند بگو یکه خانواده ام م يزیتنها چ.شد

 ییسرباال کرد،جوابیم یزدم و هر کس سوال یحرف م واریبا در و د.بزنم یوانگیبود که خودم را به د یخوب يبهانه

عکس.نداشت  یربط چیکه به موضوع ه دادمیم

. زدم یو ساعت ها با آن حرف م تادمسیا یعکس م يگاه رو به رو یکردم و گاه و ب زانیاتاقم آو واریرا به د خسرو

مرا  ه،یبود و، مثل بق دهیهم از من بر میمر. و کتک نوش جان نکنم رمینبود که مورد مالمت و سرزنش قرار نگ يروز

.پنداشت یم وانهید

 یقبا یشک چیهم ه گانیهمسا يبرا. گذاشتند ینم میاجازه نداشتم از خانه خارج شوم و در خانه هم هرگز تنها اصالً

 میپشت بام برا يکه با مادرم دم در آمدم، پسر بچه ها از رو یگاه. شده است وانهینمانده بود که دختر کاظم خان د

.کردند یسنگ پرتاب م

آنان هم ثابت شده بود،  يبه بچه ها یمن حت یوانگید. کردم ینم یآمد، معموالً خودم را آفتاب یما م يکس به خانه  هر

 وانهید يانداخت و من هم ادا یخودش را به آغوش مادرش م دید یسودابه تا مرا م يبچه . ردندک یاز من فرار م رایز

مرا در  یوانگیعلت د. خطرناك بزنم يبرگردم، مبادا دست به کار اتاقمکردند به  یبه من اشاره م. آوردم یها را در م

بودم، جن به  دهیخواب یکرس ریدر ز یبکه پنج سال داشتم و ش یگفتند زمان یجست و جو کردند و م یدوران کودک

و آن  نیا يرابودم، با آب و تاب ب دهیکشان از خواب پر غیو ج دهیآن شب را که ترس يمادرم واقعه . سراغم آمده بود

ماللت کنندگانم  يشده و به جرگه  زاریاز رفتار و کردارم ب زیو سنگ صبورم، ن نهیریدوست د م،یمر. کرد یم فیتعر

 يزینزدم و او چ یبکشد که در آن مدت کجا بوده ام، حرف رونیزبانم ب ریکرد از ز یو هر چه سعبود  وستهیپ

.کرده بود یعصبان یلیمن او را خ يسر باال يجواب ها. نشد رشیدستگ
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 يبرده بودند که خسرو همراه با خانواده  یکرده و پ قیکه آنان تحق یگفتم در تهران نزد خسرو بودم، در حال یم یگاه

شما  یخانه و جلو چشم شما بودم، ول نینبودم، در هم ییگفتم من جا یم یزمان. به لندن رفته است شهیهم يرهنگ براس

نرفته بودم و  ییمن جا د،ییگو یگفتم شما دروغ م یرفته باشم و م ییکردم که جا یهم حاشا م یزمان. دیدید یمرا نم

.شستم یداخل حمام خودم را م

:خواندم یاشعار را م نیا یدشت يهیبلند در مايوقت ها با صدا یبعض

هجران پسندد یکیوصل و  یکی**** درمان پسندد  یکیدرد و  یکی

پسندم آنچه را جانان پسندد**** از درمان و درد و وصل و هجران  من

به دستور . کنمنگاه  رونیاز پنجره به ب یهم هست، اجازه نداشتم حت یخطرناک يوانهیکه در ضمن د يا یزندان مانند

تنها اجازه داشتم به حمام بروم، آن هم با . جوش داده و به در اتاقم قفل زده بودند ییها لهیاتاقم م يبه پنجره  ر،یجهانگ

.شد، مجبور بودم همراه مادر از خانه خارج شوم یکه آبگرم خراب م یو گاه میالبته ما داخل خانه حمام داشت. محافظ

اتاقم برداشتند و در برابر چشمانم سوزاندند و هرچه ناسزا بود نثار او  واریعکس خسرو را از دآن که زجرم دهند،  يبرا

 زانیآو خیآن را به م یعکس خسرو، قاب خال يبه جا. کشند، از دست اوست یآنان معتقد بودند هر چه م. و من کردند

:خواندم یبلند م يو با صدا دمید یاو را م المیدر خ. کردم

یخون روان ب دگانمیچرا از د**** یبانم مهربان بنامهر اگر

یچرا در تن مرا نه دل نه جان ب**** بود  یدلبر به مو دلدار م اگر

.خوش دارم ییدو بار هم به من گفته بودند صدا یکی. دندیشن یها هم م هیشد که همسا یآن قدر بلند م میصدا یگاه

کرده  غیخانواده ام تلفن را هم از من در یداشتم، ول يادرش، خبردست کم از م ایخواست از خسرو، و  یدلم م یلیخ

من به  دیگمان که شا نیبه تهران رفته بودند، به ا موریهاجر بودم، پدرم و ت يکه در خانه  یدانستم زمان یفقط م. بودند
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به لندن  شهیهم يبرا مایکه سرهنگ و خانواده اش به همراه خسرو و س ندشو یبا خبر م یول. تهران و نزد خسرو رفته ام

.بودم دهیکش رونیب میاطالعات را با دوز و کلک از زبان مر نیا. رفته اند

:گفتم ینوشتم و م ینامه م شیخسرو را داشتم، برا یخواست نشان یم دلم

یما کن يکه تماشا ایتو هم ب یعنی**** است  دهیجنون ما به تماشا کش کار

یو جان را فدا کن ینیجانانه مرا بب** **یعاشق امیحاصل ا ستیکه چ یدان

.از او نداشتم یافسوس که نشان یول

را که سال ها يشدن من، پدرم مجبور شد خانه ا یحدود دو سه ماه پس از مخف در

عوض کند،چون  رازیش نینش انیو اع دیجد ياز محله ها یکیبهتر و بزرگ تر در  يخانه ا م،بایکرده بود یان زندگ در

.کنند یبه او نگاه م يمردم محله بدجورمعتقد بود 

.کنجکاو به ستوه امده بود يها هیاز دست همسا رایپدرم را داشت،ز دهیعق زین مادرم

با  شیرا که در حدود ده سال پ یز،عکسیانهمه اثاث و خرده ر انیم م،دریکرد یرا جمع و جورم لمانیکه وسا يروز

که مادرم متوجه نشود ان را پنهان ساختم و در  يبه طور.کردم دایپ میه بودبهادر خان و خانواده اش در باغ قوام انداخت

در کنار هم .من هشت سال داشتم و خسرو در حدود دوازده سال دکه ان عکس راانداختن یزمان.شدم رهیخلوت به ان خ

خودم به وجود اورده بودم  يکه برا یتیان روزگار افتادم و ان را با موقع ادیبه .گریکدیبه  دهیچسب م،درستیبود ستادهیا

بدزدد و  ماو انهمه محبت رااز خانواده  دیایاز تهران ب يکرد که دختر یتصورش را م یحت یچه کس.کردم سهیمقا

خروارها خاك باشد و خسرو،مادر و برادر و دو خواهرش را تنها  ریبهادر خان درز يبرد که روز یگمان م یبرد؟چه کس

بگذارد و به اروپا برود؟

به .رفته است ایاز دن يخبر اوردند هاجر بر اثر سکته مغز میو نوساز نقل مکان کرد دیروز پس از انکه به خانه جد چند

حاال اگر در برابر فشار پدر و مادرم که پس از .با خودش به گور برد شهیهم يشدن مرا برا یاو راز مخف بیترت نیا
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گفتم در  یکردم و م یبداند در ان مدت کجا بودم،اعتراف م نداستخو یگذشتن سه ماه هنوز هم ول کن من نبودند و م

.نداشتم ياز سکوت چاره ا ریغ نیبنابرا.شد یمسجل تر م شانیام برا یوانگیخانه هاجر بودم،د

کردند و مراقب بودند فرار  یرفتار م وانهید يا ینداشت،با من همچنان مثل زندان ریکه در نوع خودش نظ دیخانه جد در

گل سرخ که تازه گل داده  يهمه بوته ها زیبود که با خسرو انداخته بودم و ن یسم همان عکس دسته جمعمون.نکنم

.بودند

به هالکو که در واقع  میو مر موریبود که ت دهیرس ییکاربه جا.نهیسودابه و تهم یبودند،حت دهیخانواده ام از من بر همه

او هر وقت به خانه ما .شده است وانهیود،گفته بودند عمه ات دخوش باور ب یخودم بزرگش کرده بودم و اکنون نوجوان

انکه به انان ثابت  يشدند،برا یبر حسب اتفاق همه اقوام دور هم جمع م هک یگاه.زد یم يبه اتاقم سر اطیامد،با احت یم

سال  دیر عمثال،د يبرا.ماندند یعاجز م شیزدم که همه آن عاقالن از درك معنا یم ییها ستم،حرفین وانهیکنم د

نشسته  يا شهدر گو نیکه پدرم مثل هر سال دختران و نوه ها و پسرانش را دعوت کرده بود،من هم غمگ ی،زمان1345

 يچند کلمه ا یبه صحبت کردن با من نداشت و اگر هم گاه لیم یشده بود که کس ییسو غاتیدرباره ام چنان تبل.بودم

کردند ودر اخر  یمن گفتگو م ،بايکنجکاو ياز رو له،انهمیو جم میمر یگاه.بود يزدند،از سر دلسوز یبا من حرف م

دانم چه شد که از عشق ودوست  یآن روز نم.يماه کجا بود کیندر ا میدیآخرش نفهم دندیپرس یحرف هاشان م

معتقد بود عشق هوس است  يگرید.افسانه و حرف کتاب است یگفت عشق و عاشق یم یکی.امد انیداشتن سخن به م

ها هم که  یبعض.را بسوزاند يا فهیزود گذر است و امکان دارد همان جرقه طا یزند،ول یجرقه م یدوران جوانکه در 

.ندارد یکدو تفاوت ست،بایکه در ان عشق ن يگفتند سر یبودند م انترجو

جانم  با،یبحث مداخله کنم،چون عشق و دوست داشتن را با گوشت و پوست و استخوانم،و به عبارت نیشدم در ا مجبور

 یمن توجه یبه زبان اورم،چون باورم نداشتند،ول یمانع شوند که سخن يداشتند به نحو یاغلب انان سع.لمس کرده بودم

که در ان به  يایو خموش به دن کیتار یاست که پرتو ان عاشق را از زندگ یعشق مشعل فروزان:به انان نکردم و گفتم
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 یرا م یزندگ یواقع يتنها عاشق است که معنا.کند یم ییندارد،راهنما وجود يزیچ یو از خود گذشتگ ،لذتییبایجز ز

.نداشته باشد،شک نکند که مرده است یمغزش عشق يارهایش يدر ال به ال یاگر کس.فهمد

گفتم،هر چند سخن دانشمندان  یهر چه را م.انداختنشان تا مغز استخوانم را سوزاند هیزدن و نگاه عاقل اندر سف پوزخند

 یبس که خودم را ب نیبودنم،هم وانهیبر د یمبن شانیاثبات ادعا يبرا.گذاشتند یام م یوانگین بود،به حساب دو بزرگا

نبودنم را به اثبات  وانهیاز ان روز قصد داشتم د.ماه کجا بودم کیدانستند در ان  یجهت بد نام کردم و انان هنوز نم

گردد،روز رابه  یبر م يداشتم سرانجام روز نیقیخسرو که  لایبا خ.نداشتم یبه کار کس يهم کار نیهم يبرسانم،برا

.رساندم یشب و شب را به صبح م

 ياو روز.دیرس یخواند و کم کم عقلش م یاو در کالس سوم درس م.بود ستم،هالکوین وانهیبرد من د یکه پ یکس نیاول

.وونهید گنیچرا به تو م.يهم خوبتر نهیماز عمه سودابه و عمه ته یحت.يبهتر یلیخ هیعمه،تو از بق:نزد من امد و گفت

.گمیخودم رو مو به مو برات م یقصه زدگ يبزرگ شد یخدا،وقت دیبه ام.دونم عمه جان ینم:گفتم

نه؟ ن،مگهیناراحت نیزنش نشد نکهیو از ا نینفررو دوست داشت هیدونم شما  یعمه م:گفت هالکو

نشسته بود،با دست پاك  میگونه ها يرا که رو یاشک يه هاهالکو قطر.و اشک در چشمانم حلقه زد دمیرابوس صورتش

.دانند یم وانهیچرا مرا د میکنجکاو شده بود که به او بگو یدر عالم نوجوان.نکنم هیخواست گر یکرد و از من م یم

از درس و  یتشد و وق یخورد و از کنارم دور نم یامد از اتاق من تکان نم یان روز به بعد هالکو هر وقت به خانه ما م از

.کردم یاش م ییانجا که معلومات داشتم،راهنما د،تایپرس یمدرسه اش از من م فیتکال

شناخت و  یم شتریگذشت مرا ب یشد و هر سال که م یاو روز به روز بزرگتر م.روز و سال و ماه من هالکو بود میتقو

.ردک یم چمیو کنجکاوتر از گذشته سوال پ افتییم شیعالقه اش به من افزا

و  شدیم انیمادرو پدرم کم کم نما ينشسته بر چهره و موها يریگرد پ.گذشتند یو ماه ها و سال ها پشت هم م روزها

من که .دانم یهم حق با انان بود،نم دیشا.و شکسته شوند ریپ هیگذاشتند که باعث شدم زودتر از بق یانان بر من منت م
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خواست مادرو  یهنوز هم دلم م.شان کنم سهیتا با انان مقا دمیدینمرا  شانیکس خبر نداشتم و همسن وسالها چیاز ه

 چیبهرام،به مادرم گفته بود،مادر خسرو ه له،زنیآن طور که جم.شدم یحال او م يایو جو دمید یخواهران خسرو را م

 رانیبه ا توق چیقصد داشتند ه مایخسرو س ایقطع شده بود و گو یرابطه انان با خانواده ما به کل.از او نداشت يخبر

قوم و  يپسرها و دخترها.ندارد يفاصله ا یواگیپسرش مات زده شده است و او هم با د يمادر خسرو از دور.برنگردند

 دمیشن یفقط دورادور م.کس خبر نداشتم چیاز ه دیده سال،ان طور که با.کردند یم ،ازدواجيگریپس از د یکیش،یخو

اگر  یگاه.کردند  یشرکت م یپدر و مادرم در کمتر مراسم.است یپسر فالن ایدختر  یفردا جشن عروس ایمرد و  یفالن

شدنم  گران،گمیشدنم و به قول د یمخف هیکه ده سال از قض نیبروند،با ا یمراسم ختم اییشدند که به جشن یمجبور م

.گذاشتندینمکردند و هرگز تلفن هم در دسترسم  یدر اتاقم را قفل م یحت.بردند یگذشت،مرا با خودشان نم یم

 يکه در ال به ال یزمان.مشکل بود میپسر دارد،باورش برا کیدختر و  کیشوهر کرده و  شیترگل سال ها پ دمیشن یوقت

از نهادم  رد،آهینمانده است طالق بگ يزینااهل از کار درامده و چ یشوهر کرده و شوهرش ادم شنیبردم آو یحرف ها پ

.غصه اش را خوردم یلیخ.شود وهیب يبه ان زود شنیبود که آو فیح.بلند شد

 رونیرا از خانه ب میخواست پس از گذشت ده دوازده سال پا یدلم م یلیخ.دیرس نهیدختر تهم نیازدواج اول خالصه،نوبت

سرزنش ها و حرف  یعنی.شدم یم وانهیداشتم د نکهیمثل ا یراست یراست.خسته شده بودم گرید.نمیبگذارم و مردم را بب

.دکردن یام م وانهیبه سر گذاشتنها د ها به کنار،سر

از او  يجد یلیکرد،خ یاماده م نهیگلندام دختر تهم یعروس يو دار که مادرم خودش را برا ریگ درهمان

ام؟ وونهیمن د یکن یم الیمادر،واقعا خ:دمیپرس

کنم خدا تو  یاز دعا مشب و روز سر نم.ندارم یشک چیال،هیکنم؟چرا خ یم الیخ:گفت دیبا لحن قاطع و بودن ترد مادرم

.رو شفا بده

ام؟ وونهیمن د نیدار دهیچرا عق:گفتم
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 ییکوس رسوا.يو دوست و اشنا بدنام کرد شیقوم و خو شیو پ فهیطا يما رو تو.يخودتو بدبخت کرد نکهیا يبرا:گفت

؟يا وونهیکنن تو د یم الیچرا مردم خ یگ یتازه م.تو گوش عالم رو کر کرده

.ستمین یعفت یکرد و ثابت شد که از گل پاك ترم و دختر ب نهیمعاقابله که منو :گفتم

.گن ینم نویگفت مردم ا مادرم

؟يرسوا نیگ یمن پاکدامنم پس چرا م نیدون یشما که م.ندارم يبه مردم کار گفتم

؟یچ یگ یحاال م:گفت یحوصلگ یب با

ماه کجا رفته  کیگم اون  یگم و م یرو م زیچ همه نیزندان ازادم کن نیو از ا نیگلندام ببر یاگه نو به عروس:گفتم

.بودم

 یمردم هر چ.خواستن یاون همه جوون تورو م.رفت يخودتو بدبخت کرد.نه اییکنه بگ ینم یفرق گهیگفت د مادرم

.کنه یرو دوا نم يدرد يکه کجابود یهم بکن یو ثابت کن یحاال اگر هم بگ.کنن کردن الیخ دیبا

سرم .سوخت میهر چه بود مادر بود و دلش برا.کردم یو اظهار ندامت و پوزشخواه دمیبوس التماس افتادم دستش را به

 کنه،اخهیم ینیقلبت سنگ يرو ینیدونم چه درد سنگ یم.زمیعز یستین وونهیدونم د یاش گذاشت و گفت م نهیس يرا رو

؟یداشت ترادخ هیکمتر از بق يزیبشه؟تو چه چ يطور نیا دیچرا چرابا

حد با بهادر خانو  یب یشما دوست يادیکم نداشتم توقع ز يزیمن چ.خوشگل تربودم هیکه از بق نهیمن  یتهمه بدبخ گفتم

.شدم وونهیکنن د الیدل صاحب مرده خودم باعث شد که همه خ

.گلندام ببرند یسرانجام قرار شد اگر پدرم اجازه بدهد مرا به جشن عروس.کرد هیگر یلیان روز خ مادر

در حدود .برگزار شد 1357ماه سال  وریسالش نشده بود در شهر جدهیگلندام که هنوز ه یعروس.نداشت یحرف پدرم

دار که به  هیپا یکه کم هم نبودند داخل کمد و صندوق میتمام لباسها.بودم دهینپوش یشد که لباس مهمان یپانزده سال م

اتاقم بلکه در  ينه تنها در فضا نینفتال يدم بواور رونیرا ب نهاا یوقت.مانده بود یگفتند دست نخورده باق یم خدانیان 
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از انها خارج  نینفتال یبند پهن کردم تا بئ ياورد مو رو اطیرابه ح میمادرم همه لباس ها هیبه توص.بود دهیچیکل عمارت پ

را  ننشایبهتر.بپوشم اخودم ر یخواست لباس محل یمنسوخ شده بود من دلم م یبه کل یلباس محل دنیپوش نکهیبا ا.شود

.انتخاب کردم

.رفته ادشونییلباس محل گهیمردم د.بدبخت ياز زمون دور موند یلیخ:گفت هیبا کنا مادرم

.مثل خودم.تفاوت داشته باشد گرنیلباس هام هم با د نیبگذار.خودم رفتار کنم لیبه م نیاجازه بد:گفتم

...که يکردیاگه حرف گوش م.يکه بدبخت شد يود.خودت ب لیگفت تا به حال به م او

از  دمیترس یم رایخواستم با مادرم وارد بحث و جدل شوم ز یمن هم نم.دیتمام گذاشت و اه کش مهیرا ن حرفش

.منصرف شود مشیتصم

ان شب سودابه و .کردم نیبه سرم شانه زدم و خودم را عطراگ.رنگارنگ غرق کردم يخودم را در لباس ها خالصه

در انجا بر پا بود  یبه خانه ماامده بودند تا از انجا به خانه داماد که جشن عروسکوچک و بزرگشان  يو بچه ها ریجهانگ

باز هم  ادیاز تو خوشش ب یمسخره گفت اگر امشب کس یکردم سودابه با لحن ینگاه م يقد نهیخودم رادر ا یوقت.میبرو

؟یکن یشوهر نم

 یسیجور مردا بشه مثل ع نیاز ا یکیزن  دیبا دیناه.ادهیزن مرده ز يادما نیاز ا:حرف سودابه امد و گفت انیبه م مادرم

.درست کنه يخوان که فقط بتونه براشون چا یرو م یباقر خان که کس ایخان 

هجده سال  ایبرومند شده بود و در حدود هفده  یهالکو جوان.دندیو هالکو هم از راه رس موریوت میو دار مر ریهمان گ در

من انداخت و گفت تو  يبه قد و باال ینگاه میمر.شگفت زده شدند دندیا هم اماده دانان تا مر.داشت شتریهم ب دیو شا

؟يایهم م

.کنه یم دایجلوه پ شتریباشه عقل شم ب يا وونهیعاقل اگر د يشما ها ادم ها نیبه او انداختم و گفتم ب یپر معن ینگاه

وقت تو ر  چیمعذرت خواست و گفت من ه بود زیام ریکه جمله اش تحق نیو از ا دیمرا در اغوش گرفت وبوس میمر
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مادرته که تو رو.اوردمیبه حساب ن وونهیود

عاقل تر از  شایقوم و خو نیها متوجه شدم که در ب یتازگ.کننیم ریخودت هستن که تورو تحق يکاینزد. دونهیم وونهید

«.میتو ندار

«.توقع نداره یکس وونهیآدم د ست،ازیمهم ن«:گفتم

همه دردسر و  نیاگر بگم با ا«:من گفت يبه سر تا پا ی،موضوع گفت و گو را عوض کرد و با نگاهخاص یزرنگ م،بایمر

«.یباور نکن دی،شاينکرد یفرق چیه شتیو با ده دوازده سال پ يغم و غصه،هنوز جوون موند

مست  یلذت.ذتهمراه با ل هیغم داره،چونیغم عشق ادمو جوون نگه م«:متوجه نشوند،گفتم گرانیکه د يطور آهسته،به

،مثل گذشته  میمن و مر دید ریکه جهانگ یوقت.مونه یکه خوشه،خب جوون م یو کس یخوش یعنیهم  یکننده و مست

و  نیا يو اونو انگشت نما میبا خودمون ببر دید رو بایچرا ناه«:مادرم گفت م،بهیخند یو م می،باهم گرم گفت و گو هست

«م؟یاون کن

سرانجام با .کرد یبانیهمه مدت،از من پشت نیمادرم،پس از ا.ندارد ید که آمدن من اشکالو پدرم او را مجاب کردن موریت

شک  یب.دمید یخوشحال م گرانیاز د شیهالکو را ب.شدم موریت لیمن سوار اتومبب.میخانه را ترك کرد لیسه چهار اتومب

.کردیم یانچون عمه اش از زندان آزاد شده بود اظهار شادم

خوشگل  یلیخ یگلندام هم در لباس عروس.مردانه داشت یبلند و حالت يکرده که قد لیبود تحص يزاده ا داماد،خان

پدرشوهر سودابه که به مناسبت  يرا در خانه  گریکدیآن دو .آمدند یم یلیخ گریشده بود و عروس و داماد به همد

.بود دهیدردسر،کارشان به ازدواج کشزود،و بدون  یلیبودند و خ دهیداده بود،د یخدا مهمان يخانه  ارتیبازگشت از ز

تفاوت کرده  یلیخ شیآداب و رسوم با ده پانزده سال پ.کرد یخوشحال شد و شوهرش را به من معرف دنمیاز د گلندام

و عروس و داماد،در برابر صدها  دندیلول یو جوان در هم م ریجشن زن و مرد و پسر و دختر و پ نیدر ا کهیبود،بطور

 گریهنگام گرفتن عکس همد ینداشتند و حت ییبا هم ابا نکرد یو از شوخ کردندیگفت و گو م یستیچشم،بدون رودربا
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.دندیبوس یرا م

 یترگل،با آن ترگل.جزو مهمانان بودند زین دیو جمش شنیمادر خسرو،ترگل و آو یعنیبا خانواده اش، یبانیخان ش بهمن

بودم از شوهرش جدا شده  دهیکه شن شنیآو.ده بودتا آسمان فرق کر نیبودم،از زم دهید شیکه پانزده سال پ

انتظار داشت سراغ خسرو .دمیو صورتش را بوس دستخودم را به مادر خسرو رساندم و .دیرس یاست،افسرده به نظر م

که از  يا وانهیبا د ییداشتند،گو ینگاه از من برنم شنیترگل و آو.اوردمیخودم ن يمن اصال به رو یرم،ولیرا بگ

جلو آمد،به من دست داد و حالم را  دیخسرو،تا مرا د د،برادریجمش.فرار کرده است روبه رو شده بودندمارستانیت

و  رودیامواج م ریغوطه ور است و گاه به ز ایشده بودم که در آب در یمن،همچون کس.خسرو بود هیشب یلیخ.دیپرس

از کنارشان دور  خواستیدادند و من دلم نم یخسرو را م يآنان بو يهمه .تازه کند یاب آمده است تا نفس ياکنون رو

مادرش را  یحت دیو ارزش آن را داشت که جمش شودحق دادم که عاشق او  دیبه جمش.بود باید،واقعازیجمش با،زنیز.شوم

که پونزده ساله از  یدونیم«:گفت یآکنده از ناراحت یمادر خسرو سر تکان داد و با لحن.به بهمن خان بدهد ربهایش يبه جا

«رو خبر ندارم؟خس

«!دمیاونو د روزید نیمگه خسرو کجا بوده؟هم«:گفتم.بزنم یوانگیآن لحظه بجا بود که خودم را به د در

 عیوجه شا چیمن به ه یوانگینمانده بود که د یباق شانیبرا یشک چیه گرید.نگاه کردند گریشگفت زده،به همد یهمگ

.مدیخندیمن هم در دلم به آنان م.دارد قتیو حق ستین

خودشان را  يداشتند به نحو م،اصراریبهتر بگو ایپنداشتند ،و یاز زنان که خودشان را خوشبخت م یو بعض ترگل

خسرو  روزید«:دندیرا فراهم کنند،پرس گرانید يانکه سربه سر من بگذارند تا اسباب خنده  يخوشبخت جلوه دهند،برا

«؟يدیرو کجا د

که  یاون حک کردن،همون درخت يواژگون رو یخورده و شمع ریت یقلبکه  یدرخت دهبهیدرخت عشق،نرس ریز«:گفتم

«.نیدییو زا نیدیو خواب نیخورد ن،فقطیش هم استفاده نکرد هیاز سا یشما حت
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بنده خدا مادر خسرو،که هنوز هم مثل .سر تکان دادند مینگاه کردند،پوزخند زدند و به عالمت تاسف برا گریبه همد همه

«؟يدیخسرو رو کجا د! ؟یگیم راست«دكیاو با تعجب پرس.ام دهیکرده بود که من خسرو را دگذشته ساده بود،باور 

«.زنمیکه بخوام،با اون حرف م قهیهر ساعت و هر دق.جا نیدرست هم.نجایا«قلبم گذاشتم و گفتم يرا رو دستم

.ام وانهیکه من د شدندیمجاب م شتریلحظه به لحظه ب حاضران

 دندیهم که د لهیو جم میسودابه و مر.با مهمانان بود که خوشبختانه مرا فراموش کرده بود آنقدر گرم گفت و گو مادرم

 وانهید يعروس هم آن چنان غرق در شوهرش بودکه به عمه .به کارم نداشتند يخسرو هستم،کار يسرگرم خانواده 

از ده  شیکه ب دیصرف شام رسکم کم وقت .سوزاند یلیخ احالت او دلم ر نیا.کردینگاهم نم ینداشت و حت یاش توجه

کنم،ناراحت بودم  یخسرو خداحافظ يمجبور شدم با خانواده  نکهیپس از صرف شام،از ا.شده بود دهینوع غذا تدارك د

«.دیده یخسرو را م يهرچه باشد ،شماها بو«:و گفتم دمیرا بوس بایز یصورت مادر و دو خواهر خسرو و حت گریبار د.

 يزنان و شاد راز،بوقیش يابانهایدر خ یمدت.میشد موریت لیسوار اتومب.کشاند اطیبه زور به حدستم راگرفت و مرا  میمر

و من هم،پس از  میبختشان رساند يو سپس آنان را به خانه  میگل زده عروس و داماد را بدرقه کرد لیکنان،اتومب

.رفتم میو مر موریت يپانزده سال،به خانه 

را در آن تا صبح با  يادیز يشبها یو جوان یکه در نوجوان يرفته بود؛خانه ا گرید يه از آن محله به محل موریت يخانه

مدت،صاحب  نیآن دو،در ا.کند ینیب شیام را پ ندهیا م،تایزدیحافظ را ورق م وانیو د میشدیگرم صحبت م میمر

البته .نبودم شیب يا بهیرغ شیدر حدود ده سال داشت و من برا هیهد.گذاشته بودند هیشده ونامش را هد گرید يدختر

گمان که پدر و  نیرفتار بزرگترها،به ا ریبودم و از حالتش معلوم بود که،تحت تاث دهیمادرم د ياو را بارها در خانه 

هر طور  دیبا.نداشتم يچاره ا یزجر اور بود،ول میبرا.کردیم يرا به خانه شان آورده اند،از من دور يا وانهیمادرش د

.قرار داشتم یوانگیدر مرز د یبه راست ییاز تنها کردم،چونیبطه برقرار مشده بود دوباره را

 یدرسس ياز مادرش،جدا از کتابها تیو به تبع يو کتابخانه ا يریتحر زیداشت و م یخودش اتاق يبرا هالکو
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خانه شان  به نکهیاش از ا یخوشحال.دیفهم یو م کردیرا خوب درك م یزندگ لیاو مسا.خواندیهم م يگرید ياش،کتابها

 شیما و پ يخونه  يتو دیبه بعد با نیاز ا«:گفت یو م وردآ یاحساسش را بر زبان م یدر پ یبود و پ دایرفته بودم،کامال پ

«.یما باش

را  يچه رشته ا خواهدیم دمیاز او پرس.کردیورود به دانشگاه آماده م يبود و خودش را برا رستانیسال آخر دب هالکو

«.يمعمار«:انتخاب کند و او گفت

«.یمنو اباد کن رونهیدل و يها یخراب دیبعد از اون که درست تموم شد،اول با«:گفتم یشوخ به

 شانیاز خو يآن شب هم،پس از پانزده سال دور.رفتم،خوشحال بود یور م شیو به کتابها کردمیم یبا او شوخ نکهیا از

گوناگون که  يرهایو تعم یزندگ م،ازیزدیرف ماز عشق و دوست داشتن ح میبا مر.یبود فراموش نشدن یکم،شبینزد

 شانشیاز خو يادیباره که خسرو کجاست و چرا  نیدر ا ییو از حدسو گمان ها کنندینامعلومم م يندهیمردم از من و آ

 یکرده بود و او م یرا دچار شگفت میمر میحرفها.ستین ایدن نینکرده،در ا يخدا ایو اصال زنده است، کندینم

عقلت رو از دست  یراست یراست کردمیو اون قرار گرفتم و گمون م نیا يحرفها ریبخشم که تحت تاث یمخودمو ن«:گفت

«.يداد

اصرار او باعث .ببرد در آن مدت که،به قول خودش و مردم گم شده بودم،کجا بودم یاست پ لیما افتمیسخنانش در از

عشق؟من  ییخوشا عشق و خوشا رسوا:گفتن کهنیمگه نه ا.ستیبودم مهم ن ییداره؟هرجا یچه فرق«:میشد که بگو

 دادمیم حیبردم و ترج یم وونه،لذتیگفتن د یمردم به من م نکهیاز ا.عشق رو دوست داشتم و دارم  یوونگیو د ییرسوا

«.که دوستش نداشتم،پا نگذارم يشوهر يکه در گرو عشق خسرو بود،به خونه  یبا قلب یتصورم بکنن،ول وونهید

و دزمونا ثبت  تیو ژول نیریوش خایو مجنون و زل یلیمثل ل يدر فهرست عاشقان نامدار دیام مرا بامعتقد بود ن میمر

تفاوت را داشت که  نیم،ایزد یصبح حرف م کیتا نزد میکه با مر شیده پانزده سال پ يآن شب با شب ها.کرد

کرد و  یبا او مثل دوست رفتار م میمر.دیچرب یم الشمثل هالکو به ما اضافه شده بود که شعورش به سن و س یهمصحبت
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آنچه را بدن معتقد .با همکالس خود معاشر است ییمتقابال احترام مادرش را داشت،گو نکهیهالکو هم عالوه بر ا

اقوم خوشبخت تر از انان سراغ  انیدر م.دوستانه بود اریهم با هالکو بس موریرفتار ت.اورد یبود،بدون ترس بر زبان م

 میمر.بود یشگیهم تیمن همان ن تیو ن میحافظ رفت وانیسراغ د م،بهیاز گذشته کرده باش يادینکهیا يبرا.داشتمن

:خواند نیکوتاه،چن یحافظ را گشود و پس از مکث وانید

نخواهد شد رونیچشمان ز سر ب هیمهر س مرا

نخواهدشد گرگونیو د نیاسمان است ا يقضا

نفرمودند يبه جز رند يروز ازل کار مرا

سمت که امجا رفت از ان افزون نخواهد شدآن ق هر

بخش یدف و ن ادیرا محتسب ما را به فر خدا

قانون نخواهد شد یافسانه ب نیساز شرع از که

یمهربان ساق اریامن و  يلعل و جا شراب

به شود کارت اگر اکنون خواهد شد یک دال

نگذاشت یاشت يازار ما فرمود و جا بیرق

ن نخواهد شدگردو يسو زانیاه سحرخ مگر

باشد که پنهان عشق او ورزم نیمن هم مجال

چون خواهد شد میو بوس اغوشش چه گو کنار

همتا یمحبوب ب يبه مجنون گفت کا یلیل یشب

مجنون نخواهد شد یول دایرا عاشق شود پ تو

.داد یچقدر مرا ازار م بیواقعا که رق!گفته بود خواجه بایچه ز.باب دل من بود شعر
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ازدواج به خارج از  لیهمون اوا مایو س گن،خسرویکه م يگفت به طور یم میکر.میدرباره خسرو حرف زد رشتیشب ب ان

تمدن غرب غرق شدن  ياینداره و از قرار معلوم دردر يکس از اون و خونواده سرهنگ افشار خبر چیکشور رفتن و ه

.مادرش رو هم فراموش کرده یکه خسرو حت

.اون روز زنده موندم دیگرده و من فقط به ام یبر م يه که خسرو روزد یم یهنوز هم دلم گواه:گفتم

5فصل

 دمیشن یم ییخبرها ونیزیو و تلو وی،با انکه اجازه نداشتم از خانه خارج شوم،با گوش دادن به اخبار راد56اواخر سال  از

دانم در  یمخالفتش با شاه نم به علت یآن زمان محمد خان ضرغام.مردم از حکومت شاه خسته شده اند نکهیاز ا یحاک

داشت و همان باعث شده بود که پدرم  استیدر س يبه هر حال،محمد خان سر.تازه از زندان ازاد شده بود ایزندان بود 

.برخالف اکثر مردم،پدرم مخالف انقالب بود.حرف بزند استیامدند از س یکه به خانه ما م يبا افراد یگاه

 ریچنان درگ میو مر موریت.رفتم یم موریبه خانه ت شتریباز شده بود و ب میاز پا بایرتق ریگلندام زنج یاز عروس پس

 یو گران یخانمان یوب یبدبخت ریگفت مردم سالهاست درگ یم میمر.حواسشان به من نبود گریبودند که د یاسیس لیمسا

معتقد بود صاحب  زیداند و ن یودش مپندارد و مردم را بنده خ یمعتقد بود شاه خودش را خدا م موریت.هستند یچارگیو ب

چرا قانون  ندیگو یم نکهیوروشنفکران را،تنها به جرم ا شمندانیکرده اند و اند شهیخون مردم را در ش یمنصبان نظام

اتهام خائن به  زدندهند و با  یها نسبت م یکنند،آنان را به خارج یاندازند،شکنجه م یزندان م شود،بهیاجرا نم یاساس

.کنند یشان موطن اعدام

 موریدر خانه ت میو مر موریزن و مرد همکار ت رانیاز معلمان ودب ي،تعداد1357هست،اواخر خرداد سال  ادمیدرست

صحبت از همسر شاه بود .جالب بود میگفتند که برا یم ییزهایچ.جمع شده بودند و بر حسب تصادف،من هم انجا بودم

 يبود فرد دایو طرز حرف زدنش پ حیو تسب شیاز سخنرانان که از ر یکی.را به فساد کشانده است یکه مراکز فرهنگ

که درامد هنگفت  یهر شرکت.است یسلطنت م،شکارگاهیگذار یهر جا پا م:گفت یاست،با حرارت و برافروخته م یمذهب
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شده اند و  ختهیکند،پسران و دختران لجام گس یم دایمواد مخدر پ.است کیدر ان شر یاز افراد خاندان سلطنت یکیدارد،

رتبه و وزرا  یعال انیو وابستگان انها و نظم یخاندان سلطنت نیمملکت ب نیثروت ا...هم جرات اعتراض ندارد یکس

داده،به  لیحزب تشک.کند یشاه در تمام امور ملکت مداخله م...شده و مردم آه ندارند که با ناله سودا کنند میتقس

.که به ضرر خاندان اوست،نظر موافق بدهند یوضوعاتارند درباره مکند که حق ند یم یمجلس امرو نه ندگانینما

 یمثل حکومت حضرت عل یان حکومت يشود و به جا دهیسخنران معتقد بود اگر هر چه زودتر بساط سلطنت برچ مرد

نیو پردرامدتر نیمطرح تر فیدر رد رانینداشت ا ینخواهد شد و شک نیگزیجا یاز کس یگردد،مطمئنا حق نیگزیجا

داشتم و سرهنگ افشار مرا  يدل پر انینظام ازاو خوشم امده بود،چون  ياز حرفها.جهان قرار خواهد گرفت يکشورها

مثل مردها،ان طور که  یکارزار شوم،ول نیو وارد ا وندمیبه ان گروه مبارز بپ خواستیدلم م.نشانده بود اهیروز س نیبه ا

.نبودم د،ازادیبا

خوشحال شد و مرا به دوستانش  یلیاز معلمان بود اعالم کردم،خ يادیدار عده ز هیکه طال میخودم را به مر یامادگ یوقت

.کرد یکردند،معرف یپخش م هیاعالم انهیکه مخف

.هیکاف ستم،برامین وونهیکه من د ينفر قبول دار کیکه تو  نیهم:او گفتم به

و به اوج  افتییشت،اعتراض مردم شدت مگذ یهر روز که م.سرگرمم کرده بود يتا اندازه ا یاسیس لیخالصه،مسا

و  انینفر از نظام کیشوند، روزیمردم پ يگفتند اگر روز یم.شده بود لیمدرسه ها ودانشگاه ها تعط.شد یم کیخود نزد

زد و  یاو شور م يدانم چرا دلم برا یخسرو نداشتم،نم ازيخبر چیکه ه نیبا ا.گذارند یرا زنده نم شانیخانواده ها

خواست هر چه  یهم دلم م ییو از سو اورندیسرش ب ییاست،بال ینظام يکه داماد فرد لیدل نیکه نکند به ا نگران بودم

.سرهنگ است نابود شود

را با چند نفر از  شنیدادند،آو یبودند و بر ضد شاه شعار م ختهید ابانیکه مردم کوچه و بازار به خ ییاز روزها یکیدر

دررشته  شنیفراموش کرده بودم او.شد رتمیکه باعث ح دمیحرم شاه چراغ د يه روهمکارانش در اطراف مسجو نو،رو ب
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داده  حیموضوع را در خاطراتش توض نیاست،اگر چه خسرو ا پرستاريماز مارستانیشده و در ب لیفارغ التحص يپرستار

تم،او را در اغوش جلو رف.را فراموش کردم اهویخوشحال شدم که انهه ه يبه قدر دمیرا د شنیآن روز که آو.است

و به  ستادمیرفتم و ا يدلم سوخت،به گوشه ا یلیخ.نگرفت لمیاو اصال تحو یدم،ولیو حالش را پرس دمیگرفتم،بوس

.اشک در چشمانم جمع شده بود.شدم رهیخ يازاد يازاد دندیکش یم ادیکه فر یتیجمع

از او دور  يکه قرار بود لحظه ا نیبا ا.کرد یم تیبود که زنان تظاهر کننده را هدا یاز کسان یکیمیکه گفتم مر همانگونه

نام محله و .دیباور نکن دیدانستم کجا بروم،شا ینم یبوم ریغ يمثل ادمها میاگربگو.میرا گم کرد گریکدینشوم،متاسفانه 

همان محله خانه پدر بهرام را که هنوز در  یبود،فراموش کرده بودم و تنها نشان عرا که خانه خودمان در ان واق یابانیخ

 یهم به علت تظاهرات مردم انجام نم لینداشتم و از ان گذشته عبور و مرور اتومب یچون پول.دانستم یبود م یمیقد

در خانه بود  لهیخوشبختانه جم.مساعت از دو گذشته بود که در خانه پدر بهرام را زد.رهسپار خانه بهرام شدم ادهیشد،پ

شده؟یچ:دیپرس یبا دستپاچگ دیکه تا مرا د

.شهر خودم گم شدم ينشده،تو يزیچ:گفتم

 لمیموضوع را که او تحو نیو ا شنیاو هیقض.تماس گرفت که دلش شور نزند میدرنگ با مر یمرابه داخل برد و ب او

قرار  ریحالت من تحت تاث دنیهم از د لهیجم.شد ریسراز اریاخت یامانم نداد و اشکم ب هیگر.شرح دادم شینگرفت،برا

دانست که به خاطر  ین حال،سرزنشم کرد و مرا مقصر میاما در ع.سوخت یلیخ شیدلم برا.را سر داد هیگرفت و گر

از مادرو خواهر و برادرش نکرده است،خودم را بدبخت  يادییمعرفت مثل خسرو که پانزده سال است حت یب یادم

اون مدت کجا  يدونه تو ینم یز کسهنو.يا وونهیکنن تو د الیکه مردم خ یکن يکار دیچرابا:گفت نیاو همچن.کردم

چرا؟ ؟آخهیخسرو هست ادیو چرا هنوز به  يبود

 یبس يخورن،جا یرو م وونهیمثل تو و امثال تو غم من د یکه عاقل نیهم.ستین ؟مهمیدون یم ونهیتو هم منو د:گفتم

.هیخوشحال
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مادرت کمتر در .و شکسته بشن ریپزودتر  یلیکه پدر ومادرت خ يگفت تو باعث شد یبود و م یاز دستم عصبان لهیجم

 یهر روز خسرو رو م یتو گفت.کنن یسرزنشش م يکه تو کرد يبه خاطر کار شه،چونیجمع مردم و اقوام حاضر م

ست؟ین یوونگید يحرف از رو نی،اینیب

 کیپس .دونم یمن م یبابا طاهر،ول ست؟مثلیک وونهیدونستن دلشون د یعشق،نم يها وونهیاز شعرا و د یبعض:گفتم

.پله از اونها باالترم

:خواندم یدشت یکردم و با اهنگ يبابا طاهر را دستکار يها یتیاز دوب یکیسپس

ستیک وونهیدونم دلم د یم مو

ستیاواره و در خانه ک کجا

دونم دل سرگشته مو یم مو

ستینرگس مستانه ک ریاس

 یکه تو رو م یو،بهرامو،مادرتو،هر کسمن.يکرد وونهیهمه رو د:به من انداخت و گفت زیتمسخرام ینگاه لهیجم

از  یحت ؟اونیچه کار کن يخوا یزنده س م ایمرده س  ستیوجود نداره و معلوم ن گهیرو که د ییآخه خسرو.شناسه

.یستینکرده اون که مادرش بوده فراموشش کرده،اما تو ول کن ن يادیمادرش هم 

 یبا من رو به رو شد مثل آن بود که با اادم یاو وقت.دیراه رسخسته و مانده از  م،بهرامیکه مشغول گفتگو بود یحال در

از انکه به  شیو پ دمیحالش را پرس ییبه او سالم کردم و با خوشرو.تبهکار و فرار کرده از زندان رو به رو شده است

.ستین ینگران يجا.دو روزه که ازادم کردن یکیردم،از خونه فرار نک:حدس و گمان متوسل شود گفتم

!دنیکه عقلت رو دزد نیا ؟مثليبا خودت چه کرد یدون یم:داد گفت یکه از شدت تاسف سر تکان م یر حالد او

.کنه یفرار م شه،عقلیم دهیعشق وسط کش يپا یچه کردم؟وقت:گفتم

؟یهنوز هم در انتظار خسرو هست:گفت بهرام
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خارج از ذهن وجود  زیچ چیه.ام یکنم،راضیم یخودم با خسرو زندگ الیکه در خ نیبه انتظار عادت کردم و از ا:گفتم

.هیقرارداد زیهمه چ.نداره

کرد،بهرام را مورد  یم ییرایاز من پذ کهیموضوع بحث را عوض کرد و در حال لهیجم.اورد یمن سر نم ياز حرفها بهرام

 ریمردم و انهمه بگ دایاز داد وفر.دیترس یان روزها م تیبه خانه برگشته است چون از وضع ریمواخذه قرارد اد که چرا د

بود و  زاریاز حکومت شاه ب هیبهرام هم مثل بق.شوهرش کار خودش را از دست بدهد دیترس یو ببند وحشت داشت و م

 یم غمایشاه ثروت ممکلت را به  میرژ يادیداشت که ا دهیعق زیاو ن.است دهیکارد به استخوان مردم رس گریگفت د یم

کل  ریمد ایلن،معاونیکارگاه پنج نفره رو ندارن،اما چون با شاه فام کیره کردن ها شعور ادا یبعض:گفت یاو م.برند

.شن یفالن وزارتخونه م

هالکو  س،صورتیبر اثر حمله پل.برگشتم موریبودم وسپس به خانه ت لهیغروب،در خانه جم کیآن روز،تا نزد خالصه

 يو بطر نیبا بنز ییزهایخانه شان چ یرزمیلش،در زاو همراه با چند نفر از دوستان همسن و سا.شده بود دهیخراش یکم

البته .کوکتل مولوتوف ندیگو یبه ان م دمیکه بعدا فهم يزهایحمله کنند،چ یتیامن يروهایساختند که با انها به ن یم

 ییناکرده،بال يخدا دمیترس یکه به هالکو داشتم و م يبه علت عالقه ا.شدند یمانع کاراو و دوستانش نم میمر مورویت

 تیکه وضع بودچنان در وجود او دوستانش انباشته شوه  یجوان يرویشور و ن یول.کار منع کردم  نیرا از ا د،اویایسرش ب

.رویو ن يکردن ان همه انرژ یشده بود جهت خال يبهانه ا شانیامده برا شیپ

 یم بر ضد شاه و سرگرمالبته جو حاک.برداشته بودند يتا حدود بایگلندام،حصار اطراف م را تقر یاز عروس پس

طرف و ان  نیهمراه با مادرم،به ا یو گاه دندیخر یمد روز م يلباس ها میبرا.بود از من غافل شوند دهیمردم،باعث گرد

شب ها خسرو در خواب به سراغم  شتریب.نکنم یوراج يادیزداد که در جمع  یبه من تذکر م شهیرفتم و او هم یطرف م

 یاگر فرصت.شب گذشته رابا گذرانده ام ییبعد گو دمش،روزید یهر شب که در خواب م گله داشت و یاز زندگ.امد یم

میمر يامد،خوابم را برا یم شیپ
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و  دمید بیعج یشب خواب کی. من شود يو شاد یدلخوش هیکردند که ما یم يریدادم و آنان هم تعب یشرح م لهیجم و

کردم، متوجه شدم  سهیبودم مقا دهیکه د یخواب خیبا تار خاطرات خسرو را خواندم و یکه، وقت نیتر از آن ا بیعج

 يمسلح با لباس ها يعده ا دمیکردند، خواب د دیتبع رهیخسرو را به جز شیکه فردا یمثال شب. مورد نبود یخوابم ب

 یاو م من به دنبال. بود بردند ادیز یلیکه ارتفاعش خ یکوه يمنگوله دار خسرو را دست بسته به باال يقرمز و کاله ها

. کرد او را نجات دهم یبه من انداخت و خواهش م زیالتماس آم یخسرو نگاه. کردند یاما ماموران دورم م دم،یدو

من پونزده سال  ن؟یبر یاونو کجا م": او افتادم و گفتم يجهش به فرماندهان قرمز پوشان رساندم، به پا کیخودم را با 

".دیتو رو خدا ولش کن. ام دهیانتظار کش

که نگاهش به من بود، به  یپرت کرد و ماموران خسرو را، در حال يمرا به گوشه ا نشیقرمز پوشان با نوك پوت ماندهفر

خشن تر بود، خسرو را  هیکه از بق يمامور. کردم خودم را به او برسانم موفق نشدم یهرچه سع. نقطه کوه بردند نیباالتر

افتاد،  نیکه به زم یشد و زمان لیبه رنگ سبز، تبد يا شهیش یبه ظرف ا،خسرو در هو. پرت کرد نییکوه به پا ياز باال

آن تکه را . از آن به دامن من افتاد یو تکه کوچک دیپرتاب گرد يهزارها تکه شد و هر تکه به گوشه ا يا شهیظرف ش

 یدرخت يخودم را به باالنقرمز پوشان دنبالم کردند، اما م. کردم و پا به فرار گذاشتم یمخف راهنمیپ ریبرداشتم و در ز

سبز رنگ را از  شهیکند، تکه ش ینم دمیتهد يخوب مطمئن شدم که خطر یرساندم تا از چشم ماموران دور بمانم و وقت

.شد که پر از اشک بود لیبه چشمان خسرو تبد شهیآن تکه ش. آوردم رونیب راهنمیپ ریز

اما کم کم به خودم . کنم دایبودم، پ دهیآنچه را در خواب دو رو کردم تا  ریرختخوابم را ز دم،یکه از خواب پر یوقت

کنم و از آن شب  یخواب وحشتناك آن شب را هرگز فراموش نم. نبوده است شیب یخواب دمیآنچه د افتمیآمدم و در

.گردد یبرم يوزنمانده بود که خسرو زنده است و ر یباق میبرا یشک چیه

کردند و  رونیشاه را از مملکت ب. دندیکردند، رس یتالش م شین همه برامردم به آنچه آ 57در اواخر سال  خالصه،

.خودم بودم يایکرد، چون در دن ینم یمن فرق يآن شد که البته برا نیگزیجا گرید ینظام
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. گردد یبرنم رانیهرگز به ا ما،یشد که سزهنگ افشار، پدر س عهیشا یاز صاحب منصبان نظام ياعدام و فرار تعدا با

از مادرش و  يادیشود او  یآب کرده است، وگرنه مگر م ریهم معتقد بودند که سرهنگ سر خسرو را ز ها یبعض

.باور بودند که خسرو در کوران انقالب کشته شده است نیبر ا زین انیاز اقوام و آشنا یشمار فراوان. نکند شانشیخو

از  یکیاو . گمارده شد ينظام به پست بهتر رییز تغبود، پس ا يداران انقالب در اداره کشاورز هیاز طال یکیکه  موریت

بر  یعدالت اجتماع يباور بود که به زود نیکرد و بر ا یبود که با تمام وجودش از نظام تازه پا گرفته دفاع م یکسان

.شود ینم دهیداز فقر  ياندازد و اثر یم هیسرتاسر کشور سا

 یپدرم که مطالعه چندان. شد لیدانشگاه ها تعط یود، اما پس از مدتاز انقالب وارد دانشگاه شده ب شیپ یچند ماه هالکو

خورد و  یمنطقه به هم م تیگفت امن یاو م. شدن حکومت شاه بود دهیاول مبارزه، مخالف برچ ينداشت، از همان روزها

و عدالت وعده  دینظام جد ریچنان تحت تاث موریاما ت. به شاه فرصت داد که اشتباهاتش را جبران کند دیمعتقد بود با

.رندیهم قرار بگ ينمانده بود پدر و پسر رودررو يزیداده شده بود که چ

مردم روز به  یداشت زندگ دیکه ام میمر. من فراموش شد یوانگیبوجود آمده بود که کم کم د ياز انقالب چنان جو پس

گذاشت که ، راستش  ارمیرا در اخت يده اتازه منتشر ش ياو کتاب ها. مشغول بود سیروز بهتر شود، با دل و جان به تدر

پر  یعشق يشعر و رمان ها يکتاب ها شتریمن ب. را نداشتم یالبانق يحال و حوصله خواندن آن کتاب ها دیرا بخواه

 یخوانده بودم، دوباره و بعض شتریکه پ ییاز رمان ها یبعض. نداشت استیبه س یربط چیخواندم که ه یم بیفراز و نش

پنداشتم و  یم اهمان گونه که گفتم، خودم را در قالب قهرمان آن داستان ه. چهارم خواندم ایبار سوم و  يرا برا شانیها

.خودم بودم يدر حال و هوا

که به نان و يعده ا. نگذشته بود دیکار آمدن نظام جد ياز رو یزمان چندان مدت

گذشته گره خورده بود،  میرژ تیشان در موجودها هم که منافع یبعض دندویرس یبودند خوشحال به نظر م دهیرس یآب

خبر آوردند که محمدخان  یوقت. موافق نبود میرژ رییکرد، با تغ ینم یپدرم فرق يبرا نکهیبا ا. کردند یم یتیابراز نارضا
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به  کردند و آه از نهاد ما، رتینداشتند کشته شده است، همه ح یخوش لناآگاه که قبالً از او د يبه دست عده ا یضرغام

آخه مگه محمدخان چه کرده بود؟ اون که با شاه و دار و دسته اش مخالف «:دیکش یم ادیاو فر. پدرم، بلند شد ژهیو

.است ازین داگانهج یشرح دادنش به کتاب يکه برا دایبرپا شد آن سرش ناپ یامتیمحمدخان را کشتن، ق یوقت» !...بود؟

 یشدن من به کل وانهیو د یگم شدن خسرو، عشق و عاشقبود و  یشدن محمد خان موضوع بحث هر مجلس کشته

.فراموش شده بود

بود که از  انیقل دنیو پدرم مشغول کش میخانه ان نشسته بود وانی، در ا1359سال  وریاواخر شهر ياز شب ها یکیدر

 نیاگر ا«:پدرم محکم به پشت دستش زد و گفت. حمله کرده است رانیارتش عراق به ا میدیشن ونیزیاخبار تلو

«.اول کاره نیحاال ا! یرو بکن مونیگذاشتن ما زندگ هایخارج

مادرم هم همان . دلم شور افتاده بود يخودیب. بند دلم پاره شد کبارهیچرا  دانمینم ران،یخبر حمله عراق به ا دنیشن با

صحبت از جنگ بود و  میگذاشت یبه هر جا پا م. بعد جنگ، رفته رفته، شدت گرفت يروز بعد و روزها. حال مرا داشت

.به جبهه رویاعزام ن

 یمادرم نخست گمان م. قصد داشتند به جبهه بروند ياز کارمندان اداره کشاورز يدیو تعدا موریما، ت يناباور انیم در

را در لباس  موریت یوقت یول. کند یهرگز پسر و دختر، به قول معروف، دم بختش را به امان خدا رها نم موریکرد که ت

ناکرده،  ياگر، خدا«:و گفت دیادکشیبر سرش فر رفت،یم یآموزش کزبه مرا یآموزش نظام يکه هر روز برا دید یجیبس

در خطر است و پدرم اعتقاد داشت، هزار و چهار  نیمعتقد بود که ممملکت و د موریت» کشم یخودمو م اد،یسرت ب ییبال

ندازد؟یخواهد آنرا به خطر ب یبا لشکرش معراق  میدر خطر نبوده است، حاال رژ نیصد سال است که د

کرد، به  ینم یکوتاه يمردم لحظه ا یحس انقالب ختنیبرانگ يبود که برا ییاز کسا یکیانقالب  لیبا آن که در اوا م،یمر

شمار جوانان پرشور، خودش را به  یب لیشوهر چهل و چند ساله اش با وجود خ دادینم تیدلسرد شده بود و رضا یلیدال

.نداشت يا دهیف م،یخواند موریو در گوش ت میهر چه کوشش کرد. ندازدیبخطر 
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به دل همه ما افتاده بود که  ییگو. در خانه مان مهمان بودند شاوندانیعازم جبهه بود، همه خو موریت شیکه فردا یشب

 یا به خط مقدم جنگ نمر شیکه هرگز پا دادیم نانیهر چه اوبه ما اطم. میگذران یم موریاست که با ت یشب نیآخر نیا

.شدیماند، از دلشوره ما کم نم یکه دارد فقط پشت جبهه م يا فهیگذارد و طبق وظ

خواند، عزم  یفرا م نیامام حس یو جوانان را به خونخواه شدیپخش م ونیزیکه از تلو یپر سوز و گداز نوحه خوان يصدا

 یو کم کم کوتاه م میگرفت یقرار م ریتحت تأث م،یشده بودمنبر بزرگ  يکرد و ما هم که سالها پا یرا راسخ تر م موریت

.میسپرد یرا به خدا م موریو ت میآمد

 ستم،ین وونهیداداش، من د«:به چهره اش انداختم و گفتم یعازم اهواز بود، کنارش نشستم، نگاه شیفردا موریکه ت یشب

«.من هم عاشقم ،يبه جبهه بر يخوا یو م یهمونطور که تو عاشق. عاشقم

 یهستم، چون م وونهیبه بعد، من د نیاز ا م،یبه نظر مادر و مر. دونستمینم وونهیوقت تو رو د چیمن ه«:گفت موریت

«.خواهماز خودم، از زنم، از ناموسم، از پدرم و مادرم دفاع کنم

که  دانستیم ییوکرد، گ یرا نگاه م شیمادرم، از پشت سر، قد و باال. میقرآن رد کرد ریرا از ز موریروز بعد ت صبح

که برادرم به  نیاز ا. و هالکو در خانه ما باشند میگردد، مر یکه از جبهه بر م یقرار بود تا وقت. ندیب یاو را نم گرید

ماندند،  یو هالکو و خواهرش مژگان در خانه ما م میچون مر گر،ید يناراحت بودم، اما از سو رفتیمرگ م شوازیپ

.ام حد و اندازه نداشت یخوشحال

 ییجنگ و انبوه کشته ها يصحنه ها. میمادرم، آرام و قرار نداشت ژهیاز ما، به و چکدامیبه جبهه رفت، ه موریکه ت یوقت از

 یرا هم م موریکه به آن عادت کرده بودم، حاال غصه ت یعالوه بر غم. ما را ترسانده بود م،یدید یم ونیزیکه از تلو

.خوردم

شناختم و  یرا م مورینوع زنگ زدن ت.سرد زمستان در خانه را زدند ياز شبها یکیدر  نکهیا م،تایماه روز وشب نداشت دو

در خانه ما بر پا  ییچه غوغا یداند که در ان وقت شب از شدت خوشحال یم م،خدایدنیشن فونیاو را از ا يصدا یو وقت
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 ینم شیش انداخته و رهاشده بود،دست در گردن پدر شیدگسال زن نیجدهمیکه وارد ه موریمژگان دختر ت.شد

فرق کرده بود وبه  یلیخ شیسه ماه پ کوریبا ت موریت.کرد که پسرش سالمت برگشته است یمادرم خدا را شکر م.ساخت

نیواپس يایو دن ياز گذشت و فداکار شتریاو ب.به زن و بچه ندارد يو عالقه ا یان چنان دلبستگ گرید دیرس ینظر م

ام و از توپ و تانک و  دهیگفت صدها بار مرگ خودم را د یم.بود یدنیداشت واقعا شن که از جبهه یخاطرات.زد یم حرف

از گل وبلبل و باران و برف  ییزد که گو یحرف م يختندآطوریر یعها بر سرشان م یکه شب وروز عراق يخمپاره ها

گفت فقط  یئقت یول.استکرده و برگشته  فهیو وظ نید يراحت شده بود که به قول خودش،ادا المانیخ.دیگو یسخن م

بار عشق و عالقه اش  نیا.به ماتم شد لیما تبئد يسرور و شاد گریگردد بار د یبر م يما امده است و به زود دنید يبرا

.دارد یچه لذت دیدان یگفت نم یشده بود و م شتریب زیبه جنگ و فرار و گر

و دو سه  ستیدر حدود ب یاز روزها جوان یکیصبح زود .عازم جبهه جنگ شد ،دوبارهیهفته مرخص میاز  مور،پسیت

رضا خواروبار فروش سر  دیگفت پسر س یبود ومادرم م نیشناخت،نامش حس یمادرم او را کامال م.ساله،دنبال او امد

او تا کالس ششم .کرد یپدرش کار م یبار فروش روشناختم،در خوا یم یرا از بچگ نیحس.مان است یمیکوچه خانه قد

از همان روز اوال جنگ در  نیگفت حس یم موریت.رس نخوانده و در حدود ده سال از من کوچکتر بودد شتریب ییابتدا

فرمانده گردان  نیحس دیگفت س موریت یوقت.دارد اگر زنده بماند تا اخر در جبهه باشد میجبهه بوده است و تصم

از  شیفرصت نداشت ب موریت.رمانده باشدامد که ف یچون اصال به قد و قواره و سن و سال او نم.میکرد عجبت یلیاست،خ

 کیچون .خواهد گفت که باورمان نشود ییزهایاو چ یبار که برگردد از زرنگ نیان درباره او حرف بزند و گفت ا

.معطل نگه دارد ادیتوانست انان را ز یونت که نمره سپاه داشت با چند نفر دم در منتظرش بودند،نم يوتایتو

مث  میمر.نامه هم نوشته بود تیو وص میخواست حاللش کن یاو از ما م.تفاوت داشت یلیاول خبا بار  موریت یخداحافظ

بابا تو رو خدا زود :و گفت دیفصئرت پدرش را بوس/منقلب داشت یو مژگان که حال ختیر یاشک م يابر بهار

بر نگذارد و هر چه خ یاز سالمتش ما را ب یکرد که در هر فرصت یهالکو هم به پدرش سفارش م.بسه گهیبرگرد،د
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و به  گرید يگفت حواسم نزد خسرو بود،هو و حواسش جا یهم،مثل من که هر کس هر چه م موریت.زودتر برگردد

هم از راه  م،پدرمیکگرد یبردنش امده بود بدرقه م يکه برا یانت.کیرا تا نزد موریکه ت یدر حال.بود گرید يزیچ

آن روز هنوز ساعت ده نشده به خانه  یگشت ول یشد،تا غروب بر نم یم زود که از خانه خارج بحپدرم معموال ص.دیرس

 چیپدرم ه.گربودید يو لحنش طور دیلرز یسخن در دهان پدرم م.کنم یخداحافظ موریبرگشت و گفت زود امدم تا با ت

پدرم به خود .سخت در اغوش گرفتند راگریکدیان روز،پدر و پسر  یل.اورد، یوقت عالقه به فرزندانش را بر زبان نم

مادرم با التماس از پدرم خواست که .کرد یاو دل ما را خال هیپنهان کند،اما گر موریاورد که اشکش را از ما وت یفشار م

.نکند،چون شگون ندارد هیپشت سر مسافر گر

ان داشت که با  از تیگرم او با پدرو مادرم حکا یاحوالپرس.شد ادهیاحترام از وانت پ يادا يد،برایتا ما را د نیحس دیس

به هر .فرق کرده بود یلیبا گذشته خ.شد یده سال م دیبودم،شا دهیوقت بود که او را ند یلیمن خ.ستین بهیانان غر

و مژگان و هالکو تا  میتکان داد و من و مر مانیاش را برا هیاو چپ میدید یم موررایحال،هر دو سوار شدند و تا انجا که ت

باغ قوام را ترك کرد،حالت خسرو را به خاطرم آد که چگونه با  مایافتادم که س يروز ادیبه .میدیاو دو یدر پ یمسافت

 مایس ایخسرو و ایخودم و  یزندگافتاد،ان رابا  یم یدانم چرا هر اتفاق ینم.کرد یرا بدرقه م مایحامل س لینگاهش اتومب

.عادت شده بود میکردن ها برا سهیمقا.کردم یم سهیمقا

میمر يامدند،برا یخانواده شان م دنید يکه برا يتوسط افراد هر هفته و موریت

 یمرگ م ينامه ها بو.داد یرا به من م موریت ينامه ها یگاه میمر.کرد ینوشت و ما را از سالمت خودش مطلع م یم نامه

او .شده بود ینکم کم از دست او عصبا میمر.دیسفارش بود که اگر چنان شد و فالن شد،چه کن شتریداد و مضمون انها ب

:او نوشته بود.میرا بگو نظرمنوشت و آن را به من داد تا  شیتند برا ينامه ا

.سرم،سالم هیخوب فرزندانم و سا زم،پدریعز شوهر

مرسوم است که جوانان  نیچن ایدر تمام دن یول.دارد از ان دفاع کند فهیند،وظیدانم که هر کس وطنش را در خطر بب یم
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سال  کیبه  کیاالن نزد.يتو که پا به سن گذاشته ا رند،نهیگ یمهم را بر عهده م نیا دهیدوره دو سربازان  يپر انرژ

ست؟یبس ن گرید ایآ.ياست که مرتب در جبهه بود

مردم  شتریاست که ب نیبه خاطر ا يزیهمه جنگ و خونر نیا.وانهید یعاقلند و عده کم یعده کم ایدن زم،دریعز شوهر

دانند  یشناسند و م یخوب م یلیرا خ گریکه جنگ رابه پا کردند،همد ،آنهایعتیقول دکتر شر هوانه،بینه عاقل اند،نه د

 ینه تو نام ان سرباز بدبخت عراق.شناسند یرا نم گریکدیکه  اندازندیرا به جان هم م یمتاسفانه کسان یول.کنند یچه م

خبر شده است،نام تو  یاز خدا ب يه الت دست مردک یان سرباز بدبخت عراق ،ونهیدان یم يرو یرا که قلبشان را نشانه م

...داند یرا م

 یم میانچه مسلم بود،مر.عاجز بودم شیکوتاه و پر محتوا داشت که از درك معنا یجمالت.جالب بود یلیخ میمر نامه

.اش برگردد یخواست شوهرش هر چه زودتر به خانه و زندگ

 گر،غمید يشود و از سو یغم برادرم که سرنوشتش چه م ییسواز .خورد یغم،از دوجهت،روحم را مثل خوره م حاال

.خسرو که چه به سرش امده است

 يو به کارها دهیکش ياز کار کشاورز ،دستیخسرو،پس از کشته شدن محمد خان ضرغام یمیصم بهرام،دوست

ت پدرم را وادار کند که داش یامد وسع یبه خانه ما م یبود گاه زاریاو که از جنگ و کشتار ب.اورده بود يرو یساختمان

گفت  یبود و م موریت شیهمه فکرش پ یداشت،ولن یپدرم حرف.ردیاش را در ساخت و ساز ساختمان به کار گ هیسرما

از خسرو به  یشدم،امکان نداشت نام یهر زمان که با بهرام رو به رو م.ردیپذ یبهرام را م شنهادیاگربه سالمت بازگردد،پ

انقالب اعدام شده است و خانواده اش به خارج از  لیوثق داشت که سرهنگ افشار همان اوبهرام خبر م.میاوریزبان ن

 يزیقصد بهرام چ.اطالع بگذارد یاو اعتقاد داشت اگر خسرو زنده بود ممکن نبود خانواده اش را ب.ران فرار کرده اندیا

.ستیسرو زنده نکردم که خ یدانم چرا باور نم ینم یول.نبود جز انکه مرا از انتظار برهاند

 میتاب تر از همه،مادرم و مر یب.زد یم رونیب نهیو دلمان داشت از س میخبر نداشت موریشد که از ت یم يهفته ا دو
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بسج سر  يگاههایبه جز انکه به پا مینداشت ينمانده بود و هفته چهارم چاره ا میتاب و توان در مر گریهفته سوم د.بودند

که عراق  میدانست یفقط م.و همرزمانش خبر نداشتند موریت ستقربودند،ازها م گاهیدر پا که يکدام از افراد چیه.میبزن

.ستیشده بود که وصفش ممکن ن يخانه ما ماتمکده ا.کرده است رانیا انیهمه جانبه به سپاه يحمله ا

 شیاز چند هفته پ.امدگذشته بود که زنگ در خانه مان به صدا در می،ساعت از نه و ن1361بهار سال  ياز شب ها یکیدر

آن شب .میکرد که خودمان را به سرعت به دم در برسان یما را وادار م یهمگ یزنگ يصدا م،هریموربودیکه منتظر ت

و مژگان  میتر شد و سپس پدر و مادرم و مر شقدمیاز همه پ کوگشودن در هال يبرا.امد یبه نظر م زیزنگ غم انگ يصدا

ان بودند،تنمان به  نیکه سرنش یو چند نفر سپاه یپاترول ارتش يخودرو دنیبا د.میو من خودمان را به دم در رساند

و  زدبه شانه پدرم  یبه تن داشت،دست یکه لباس سپاه انسالیم يمرد.ندارند یلرزه افتاد،معلوم بود که خبر خوش

.تو هم شد بیعاقبت سعادت نص:گفت

.دفترچه خاطرات پدر شماست نیا:داد و گفتبه هالکو  يدفترچه ا انسالیهست که ان مرد م ادمیفقط

بار  نیاول يکه برا ییخانه ما پر شد از ادمها قهیبود ان شب،به فاصله چند دق يبار بتیچه شب مص.دمینفهم يزیچ گرید

خوب روان  یلیگفتن و به دست اوردن دل بازماندگان،درسشان را خ تیکه در تسل ییو زنها یده ها نظام.دمشانید یم

و  کیتبر ياریان نوشته بودند به خانواده اسفند يبر رو وشو به خط خ دیرا که با رنگ سف یمشک يرچه اپا.بودند

.شد ان خانه ییکه چه ماتم سرا يوا.خانه مان نصب کردند وارید م،بهییگو یم تییتسل

 یلیر و مادرم را خبا محبت هالکو،مژگان و پسر قدر شناس پد م،پدریخوب و مهربان من،شوهر وفادار مر مور،برادریت

.خواستند ینم ابانیمردم کوچه و خ یعنیم،یخواست یکه ما نم یبا جنگ.تلنگر کیبا .میراحت از دست داد

دو نفر جوان ناکام،مثل برادر من به  یکیيکه از هر کوچه ا نیمردم و مشاهد ا يو دلدار یاعتقادات مذهب سرانجام

اوردند و به  یبه حساب م گرانیبرتر از د يکه ما را خانواده ا نیشت و ادا یامر جنبه عموم نیبودند و ا دهیشهادت رس

 انیمدرسه م يایاول.میرا تحمل کن موریموجب شد غم از دست دادن ت يدادند،تا حدود یپدر و مادرم وعده بهشت م
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زده  يبه هر در رازیرشته اش در دانشگاه ش رییتغ يشدند و هالکو را که برا یم لیشاگردان تفاوت قا هیمژگان و بق

 ستشوهرش را از د میکه مر نیپس از ا.خواست ینشاندند که خودش م یزود در کالس یلیبود،اما موفق نشده بود،خ

 یم موریاز ت يادگاریهر نشانه و .زد یبا خودش حرف م وستهیبه تمام معنا که پ يا وانهیداد،تازه شده بود مثل من،د

کرد که ساکت کردنش  یم هیگر ياوقات به قدر یبعض.زد یا آن حرف معکس او،ساعت ها ب ایدستنوشته  د،مثلید

.اسان نبود يکار

را از سر  يو زار ونیش میشد،تازه مر نییانان تع يبرا یو امکانات رفاه يماه پس از ان واقعه تاسف اور که مقرر شش

 چگونهیاگر از ه یان زنده بود،حتدادند پدرش یم حیبود که شوهر ندارد و هالکو و مژگان ترج دهیگرفت،چون تازه فهم

.کردند یاستفاده نم یامکانات رفاه

من،چه  يخدا يوا.التماس،از او گرفتم یداد،با خواهش و تمنا،و حت ینم یرا که هالکو به کس موریخاطرات ت دفترچه

:اورمیب نجایا تقدم و تاخر نوشته بود،در تیاو را که بدون رعا ياز نوشته ها يگوشه ا ستیبد ن!نوشته بود زهایچ

 یمخف زیخاکر یدگیدو بر نیب یمجنون حمله کرد،من در شکاف رهیجز یکه دشمن به اردوگاه ما در حوال يروز صبح

توپخانه دشمن هنوز ادامه  کیشل.میزنده مانده باشد،حدود ده نفر جان سالم به سر برد یکردم کس یتصور نم.شده بودم

.انجا باشد یکردند کس ینم الیخ ند،چونگرفته بود میبودکه ما  ییهدف را باالتر از جا یدارد،ول

 يدر پنجاه،شصت متر.داد یدشمن مهلت نم م،امایانها برامد ییاجساد و شناسا افتنیده دوازده نفر در صدد  ما

.بودند يانداز ریرا کار گذاشته بودند و مشغول ت ینیما،مسلسل سنگ

 یم یلیه جبهه امده بود تا در اداره اش مورد سرزنش واقع نشود،خبا همکارانش ب یسیکه در رودربا ياز افراد یکی

م؟یکن یم دایمهلکه نجات پ نیجنگ و الاقل از ا نیاز ا یک:را به هم فشار داد و گفت شیاو دنداها.دیترس

ها به طور مورب ما را دور زدند و از عقب حمله  یعراق.میموضع گرفته ا ياریمن و چند نفر داخل ش امروز

و از ترس پاتک  دیدشمن ما را ند یول.میشو مینمانده بود تسل يزیمه و دوده مه جا را گرفته،چ.میمحاصره شد.کردند
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.زود از منظقه دور شد یلیخ

رضا خواربار فروش سرکوچه مان بود،از شب حمله تا ان  دیپسر س نیحس دیفرمانده س.همه ما را به عقب خواند فرمانده

فاصله چند  م،بهیجانمان دراورده بود یپر از پالك که همه را از گردن همرزمان ب يا سهیبودمش،با ک دهیساعت ند

.میجمع شد يریدورتر از صحنه درگ لومتریک

رسند  یم نییپا یروند،تا وقت یکه باال م یاز وقت.منور يخمپاره ها نیامان از دست ا.میشب حمله کن يها مهیاست ن قرار

.بارد یبخورد،باران گلوله بر سرش م یمدت است که اگر ادم تکان نیاکشد و در  یساعت طول م کیبه نظرم 

 چیه گریشد،د یباران گلوله شروع م.و کار باال گرفت گریبالفاصله دو انفجار د.در کنارم منفجر شد يخمپاره ا گلوله

نکهیجز ا.شد یانجام نم يکار

.زمین بچسبیم به

...و

.که خودش کتابی مفصل می شد خاطرات تیمور پر بود از این جمالت دفترچه

آخرین جمله ي او نا تمام مانده و کامال مشخص بود که دیگر زنده نمانده بود تا جمله اش را تکمیل کند و خاطراتش  ولی

:نوشته بود. را ادامه دهد

...اسلحه ام را آماده کردم، مصطفی از داخل سنگرش برایم دست تکان داد. به محل نگهبانی رسیدم تازه

باید مصطفی را که در نوشته اش از او نام برده بود، پیدا می کردم و ما وقع را از او می . اش نیمه تمام مانده بود لهجم

.مصطفی کسی بود که شاهد جان دادن برادرم بود. پرسیدم

و نارنجک بود نوشته هاي تیمور به طور کلی راجع به توپ و تفنگ و آتش و باران گلوله و مین و تانک و مسلسل  خالصه،

.که براي هر ملتی گران تمام می شود

برادرم تیمور تا اندازه اي مرا از یاد خسرو بیرون آورد ، ولی همچنان منتظرش بودم، اگر چه هنوز همه به من می  مرگ
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.خندیدند

ن می آمد و می مادر خسرو گاهی به دیدنما. تیمور باعث شد که بار دیگر مادر و خواهران و برادر خسرو را ببینم مرگ

 "تکلیف شما روشنه، چون می دونین به سر تیمور چی اومده، ولی من از خسرو خبر ندارم و این به مراتب بدتره": گفت

.می کرد ردياو هم خودش را داغدار می پنداشت و با مادرم همد

ش از آن دیده بودم، برایش اینکه او را دلداري دهم ، گفتم خسرو زنده است و خوابی را که هفده هیجده ماه پی براي

او هنوز به چشم دیوانه به من نگاه می کرد و شاید هم در دلش می گفت خوش به حال ناهید که از این دنیا . شرح دادم

.چیزي نمی فهمد

.تیمور هم، مثل مرگ ده ها و صد ها نفر دیگر، روز به روز بیشتر به دست فراموشی سپرده می شد مرگ

صیل مشغول بودند و مریم، پس از دو سال، در ماتم شوهرش هنوز سیاه پوش بود و چاره اي به جز و مژگان به تح هالکو

.ادامه دادن زندگی و به عرصه رساندن دو فرزند نداشت

.پس از مرگ تیمور، کار کشاورزي را کنار گذاشت و سرمایه اش را در امر تجارت آهن به کار انداخت پدرم،

م وارد شده بود، یکی دردسري که من برایش ایجاد کردم و مهم تر از آن ، مرگ پسرش ضربه ي روحی که به پدر دو

باعث گردید روز به روز ضعیف تر شود، تا جایی که دچار سکته ي قلبی شد و پس از یک هفته خوابیدن در بستر، جان 

.راحت شد نیابه جان آفرین تسلیم کرد و به قول ماردم ، از رنج و غم د

ال اخیر، آن قدر مرگ عزیزانم را دیده بودم و چنان غم و اندوه در روح و جسم و جانم خانه کرده بود که طی چند س در

.مثل سنگ سخت و بی روح شده بودم

که پدرم را در گورستان شیراز به خاك می سپردند، من آن گونه که مردم انتظار داشتند ، مانند تهمینه و سودابه،  روزي

.بر روي تخته سنگی نشسته و به نقطه اي خیره شده بودم. شیون و زاري نمی کردم

حالت بهت زدگی من، در کسانی که مرا می شناختند، . دیگر اشکی برایم باقی نمانده بود تا روي قبر پدرم بریزم یعنی
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.این پندار را قوت بخشیده بود که دختر کاظم خان واقعا دیوانه است

.ستان آمده بودند و ما بر حسب تصادف، به آنان برخوردیمروز خانواده ي داریوش هم به گور آن

.طرز رفتار و نگاهشان حدس زدم خدا را شکر می کنند که دیوانه اي مثل من عروسشان نشده است از

خاکسپاري پدرم، مادر خسرو و ترگل و آویشن هم آمده بودند ، دلم براي آویشن که در عنفوان جوانی بیوه شده  روز

.تبود ، می سوخ

.خسرو هم که خیلی پیر و شکسته شده بود ، می گفت عاقبت از غم گم شدن خسرو می میرد مادر

دو ماه پس از مرگ پدرم مادرم، تصمیم گرفت که ما براي همیشه ساکن مرودشت شویم، چون بیشتر خویشاوندان  یکی

.و بی کسی نمی کند او معتقد بود در کنار آنان احساس تنهایی. مادرم در مرودشت به سر می بردند

زمانی که مادرم تصمیم گرفت ساکن مرودشت شویم، تا زمانی که خانه ي شیراز را فروختیم و در بهترین منطقه ي  از

.مرودشت خانه خریدیم و وسایلمان را جمع کردیم و رفتیم در حدود چهار یا پنج ماه طول کشید

.از دوستانش هم به کمک ما آمده بودندروز اثاث کشی جهانگیر و پسرش و هالکو و چند نفر  در

قدر اثاث داشتیم که یک کامیون کفاف همه ي آن ها را نداد و دو وانت دیگر را هم بار زدیم و با شیراز که آن همه  آن

.خاطرات تلخ و شیرین از آن داشتم، خداحافظی کردم

ت ، در حالی که مادرم با اصرار می خواست را که در خانه ي جدید انتخاب کردم پنجره اي مشرف به حیاط دا ش اتاقی

.یکی از اتاق هایی را که در دیدرس همسایگان رو به رو نباشد، انتخاب کنم

به او گفتم دلیل انتخاب این اتاق ان است که وقتی خسرو از مسافرت باز می گردد ، اولین کسی باشم که در را به  وقتی

. واقعا خاك بر سرت که هنوز دیوانه اي ":تی روي سرم کوبید و گفترویش باز می کنم، چنان عصبانی شد که دو دس

".از دست تو دق کرد تا از غصه ي مرگ تیمور ترپدرت بیش. خسرو تا حاال هزار تا کفن پوسونده دختر

ی اتاقم را تزیین کردم و عکسی را که پیشتر گرفتم، ده پانزده سال پیش در میان اسباب و اثاثیه خانه ي قدیم خالصه
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.مان پیدا کرده بودم و یادگاري از خانواده ي ما و بهادر خان بود قاب کردم و به دیوار آویختم

انچه کتاب شعر و . درخت میوه و یکی دو درخت سایه انداز در حیاط خانه ي ما بود که حالتی شاعرانه به آن می داد چند

ده بود کمک به مادرم در کارهاي خانه و مطالعه کردن در کارم ش. رمان هاي عاشقانه سراغ داشتم، هالکو برایم تهیه کرد

.اوقات فراغت

جمیله چند پسر و دختر داشت و کار بهرام در ساخت و ساز خانه و فروش . مان با بهرام و جمیله مثل گذشته نبود رابطه

.بودند او و یکی از مهندسان معروف راه و ساختمان با همدیگر شرکتی تاسیس کرده.ساختمان گرفته بود

براي خودش خانه اي ساخته بود که همه از آن تعریف می کردند و کنجکاوي مادرم باعث شد که سري به آنان  بهرام

.بزنیم

بهرام را به سختی و پرسان پرسان پیدا کردیم و زمانی که به آنجا رسیدیم، هرگز باور نمی کردیم ان خانه متعلق  خانه

.در را فشار دادیم و از آیفون خودمان را معرفی کردیمبه هر حال، زنگ . به بهرام باشد 

.در باز شد و ما به داخل رفتیم، جمیله، سرا از پا نشناخته، به استقبالمان دیوید وقتی

از این که وضع شوهر جمیله خوب شده . خانه ي قصر مانندش تماشایی بود. هم تعجب کرده و هم خوشحال شده بود او

.او بی درنگ به بهرام زنگ زد. یمبود ، به او تبریک گفت

با این که تصمیم داشتیم همان روز به مرودشت برگردیم، اصرار جمیله . سفارش کرد که ما را چند روزي نگه دارد بهرام

.باعث شد که شب را در خانه ي بهرام بمانیم

.رسندي کردپاسی از شب نگذشته بود که بهرام از شرکت به خانه آمد و از دیدن ما ابراز خ هنوز

از گذشته، از وقتی پدرم و تیمور زنده بودند و از خسرو و از این که هیچ : آن شب از هر دري سخن به میان آمد خالصه

بهرام معتقد بود حتما بالیی سر خسرو آمده و می گفت، مگر می شود او زنده باشد و یادي از . کس از ان خبر ندارد

که چرا به بختم لگد زدم و بی خود و بی جهت بخت خوشم را  دن عصبانی بومادرش نکند؟ جمیله هنوز هم از دست م
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.سیاه کردم

به جز ان که بر باورم مبنی بر اینکه خسرو روزي پشیمان می شود و بر میگردد، پافشاري میکنم، حرفی نداشتم که  من

.بگویم و انان هم غیر از اینکه مرا دیوانه بپندارند، چاره اي نداشتند

بهرام یکی از خودروهاي شرکتش را با راننده در اختیار ما گذاشت تا به کارهایمان برسیم و از ما خواست او را  بعد روز

.مثل تیمور بدانیم و رفت و امدمان را با آنان قطع نکنیم

 .مادرم در آنجا کاري کرد که دل سنگ به حالش آب می شد . روز نخست به گلزار شهدا و سر قبر تیمور رفتیم آن

.دیگر نا نداشتیم گریه کنیم. سپس به گورستان عمومی رفتیم و بر سر مزار پدر نیز گل گذاشتیم

.از سر زدن به اموات، نوبت رفتن به بازار رسید و پس از خرید، راننده ي بهرام ما را به مرودشت رساند پس

وز هم مهر و محبت ها کم نشده و مادرم می گفت هن. و محبت آن روز بهرام به ما ، خیلی خوشحالمان کرد  توجه

.انسانیت از میان مردم رخت بر نبسته است

چند هکتار زمین کشاورزي، یک باب مغازه : سهم من هم تعیین گردید. پدرم دو سال پس از فوت او تقسیم شد امالك

.در شیراز و مبلغی هم پول نقد

ي می یافت وآمد ما از محصوالت زمین هاي کشاورزي هر سال افزایش بیشتر در

خواست بدون  یو فقط مادر دلش م مینداشت يازین یبه کمک موسسات دولت نیبنابرا. بود ادتریآمدمان از خرجمان ز در

.برود هینوبت به مکه و سور

که هالکو  يبود، به مجموعه اشعار سهراب سپهر دهیکه از گوشه و کنار به دستم رس ياشعار موانیکتاب ها و د انیم از

به  شمیخواندم، عالقه و گرا یاو را م يشعرها شتریهرچه ب. کرده بودم دایپ يشتریب يبود، عالقه  دهیخر میبرا یگبه تاز

:خواندم یبلند م يرفتم و با صدا یدر اتاقم راه م یگاه. شدیآنها افزون تر م
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.بود ییدانا يهیما در طرف سا باغ

اهیگره خوردن احساس و گ يما جا باغ

بود نهیبرخورد نگاه قفس و آ يما نقطه  باغ

سبز سعادت بود يرهیاز دا یقوس دیما شا باغ

خوردم یفلسفه م یب آب

دمیچ یدانش م یب توت

شد یخواهش م يدست فواره  داشت،یبرم یترک يانار تا

دیچسبان یصورتش را به پس پنجره م ،ییتنها گاه

.انداخت یآمد، دست در گردن حس م یم شوق

ام را حس  ییشناسد و تنها یکردم او مرا م یتصور م. باب دل من شعر سروده بود يسهراب سپهر ییبود که گو چنان

.کرده است

کمینمناك علف نزد یخانه به گمنام نیدر ا من

شنوم ینفس باغچه را م يصدا من

زدیر یم یاز برگ یظلمت را وقت يصدا و

از پشت درخت یروشن يسرفه  يصدا و

سنگ يآب از هر رخنه  يعطسه

چلچله از سقف بهار جکجک

ییتنها يصاف باز و بسته شدن پنجره  يصدا و

پاك پوست انداختن مبهم عشق يصدا و
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در بال دنیشدن ذوق پر متراکم

روح يترك خوردن خوددار و

شنوم یقدم خواهش را م يصدا من

خون را در رگ یقانون يپا يصدا و

نهیقلب شب آد تپش

 ياو همه . آورد یکردم سر در نم یلب زمزمه م ریخواندم و در ز یآمده بود، چون از آنچه ماز دست من به ستوه  مادرم

«!که شاخ و دم نداره یوونگید«: گفت یگذاشت و م یمن م یعقل یها را به حساب ب یشعرخوان نیا

خودش رفت و  شانیخوبا پدر و مادر و  شتریب رازیاو در ش. دمید یرا م میکمتر مر م،یساکن مرودشت شده بود یوقت از

او مثل سابق حال و حوصله نداشت که به حرف دل من . میزد یهم به او م يسر میرفت یم رازیکه به ش یگاه. آمد داشت

 کیبه  کینزد. و خسته کننده شده بود کنواختیمیحرف ها يهمه . نداشتم شیبرا يگوش کند و من هم حرف تازه ا

 يخواهم درباره  یکرد م یت داشتن حرف زده بودم که هر وقت حس ماز خسرو و عشق و دوس يربع قرن به قدر

.کرد یدرنگ موضوع بحث را عوض م یب م،یخسرو سخن بگو

 گریکردند که د یم هیاقوام به او توص يگرفت نه تنها مادرش بلکه همه  سانسیمدرك ل يمعمار يهالکو در رشته  یوقت

از  ياریکه پدرش را در راه دفاع از وطن از دست داده بود، در بس لیدل نیبه ا رایخانواده است، ز لیوقت ازدواج و تشک

دهد  لیتحص ياما او قصد داشت هم چنان ادامه . هم معاف شد يسرباز ازیدادند و حت یبه او کار م یدولت يسازمان ها

.نداشت یو مادرش هم حرف

رفتن به سفر حج عمره  يدادند خودش را برا بود که به مادرم خبر يمعمار سانسیفوق ل يدر سال اول دوره  هالکو

خاطر  نانیتوانست با اطم یاصال نم. مشکلش فقط من بودم. بودم دهیوقت تا آن اندازه خوشحال ند چیاو را ه. آماده کند

که او در  ینخست قرار شد در مدت. خانه را ایزنم و  یآتش م اخودم ر اینداشت که  یشک چیچون ه. مرا تنها بگذارد
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مثل گریکه مادر د نیبا توجه به ا یبمان، ول میحج است، من نزد مرسفر 

و بهرام و  میو هالکو مر ریکه جهانگ شانیاقوام و خو ییانرا ندارد که به امور خود برسد،در گرد هما يدست و پا گذشته

با مراجعه به .دمداند چقدر خوشحال ش یخدا م.گرفته شد که من هم همسفر او باشم میهم در ان بودند،تصم لهیجم

باورش .بودند،قرار شد من هم همراه با مادرم به مکه بروم کردهنییکه انان تع یسازمان حج و اوقاف و پرداخت مبلغ

داشتم در خانه خدا عقده دلم را  میتصم.خانه خدا بروم ارتیبه ز يکه روز دمید یدر خواب هم نم یمشکل بود،حت

و از او  نمشود،گله کنم و از خدا هم شکوه ک يام در انتظار سپر یدوران جوان نیکه باعث شدند بهتر یو از کسان میبگشا

.مقدر کرده است میبرا نیچن یبپرسم چرا سرنوشت

که هشت سال  ياعالم کرد جنگ خانمانسوز ویم،رادیکرد یسفر حج اماده م يکه خودمان را برا ییاز روزها یکیدر

از ان هزاران جوان هم برادر من بود،بدون  یکیو  دیرا به کام مرگ کش مرزو بوم نیجوانان ا نیو مخلص تر نیبهتر

.دیرس انیامضا،به پا کیو تنها با  يدردسر نیکوچکتر

از  یبر خالف بعض.میدر فرودگاه مهراباد تهران حاضر باش گریجنگ،به ما خبر دادند که دو روز د انیسه ماه س از پا دو

دانم چرا پرواز کاروان ما از فرودگاه مهراباد تهران  یکردند،نم یبه جده پرواز م میمستق رازیکاروانها که ز فرودگاه ش

.تهران استفاده کردهاند هیاز سهم يرازیاز حجاج ش يبعدها اگاه شدم که تعداد.گرفت یانجام م

همسر  رویجهانگ.کیدور و نزد انیو اشنا شانیما پر شد از اقوام و خو م،خانهیعازم تهران شو شیکه قرار بود فردا یشب

بر  ییچه غوغا.داشتند یو سودابه و شوهرانشان که هر کدام فرزندان نهیو تهم لهیو هالکو،بهرام و جم میو فرزندانش،مر

خواست با ما همسفر  یو حج عمره رفته بودند،باز هم دلشان م هیسفر سور هدو بار ب کینکهیدو خواهرم،با ا!پا شده بود

نشده  ریخواست که انفقدر به فکر کار و درامد نباشد و تا د یهم از بهرام م لهیو جم گربودیسال د مینوبت مر.شوند

و  دیطلب تیکرد و از انان حالل یو ترگل خداحافظ شنیبا مادر خسرو واو یمادرم تلفن.سفر خانه خدا اقدام کند يبرا

دادم و  ي،سپس او ر ادلدارو خشنود باشد یبه مادر خسرو گفتم نخست انکه از من راض.رابه من داد یسپس گوش
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.گردونم یبرم و سالم برش م یخسرو را هم با خودم م:گفتم

شده  يتکرار یدند،کلماتیشن یکه م یگرانیمادر خسور و ود يمن بود،برا الیخ دهییزا شتریگونه حرف ها که ب نیا

 یکه در خانه خدا شفا مداشت  نیقیخواست و  د،پوزشیایفرصت نکرده بود به مرودشت ب نکهیمادر خسرو از ا.بود

.کند یم تیو خداوند دوباره به من عقل عنا رمیگ

تهران  یشان،راهیبدرقه گرم اقوام و خو انیروز بعد،در م.ام بود یزندگ یماندن ادیبه  ياز شب ها یکیشب هم  ،انيبار

نبود شوهرش  لیچندان ما انجا که ر،ازیهمسر جهانگ.و هالکو متقبل شدند ریزحمت رساندن ما را به تهران جهانگ.میشد

انچه او  یرد،ولیهالکو رابگ ياشت جا م،قصددیبا او نداشت یمیانچنان صم يبدون حضور او با ما تنها باشد و ما هم رابطه ا

که عهده دار رساندن و برگرداندن ما  یاز ان همراه با کاروان شیدو روز پ میتوانست یالبته ما م.خواست انجام نشد یم

شده به انان  نییم که در روز تعیدر تهران کار داشت،با مسوول کاروان قرار گذاشت ریچون جهانگ م،امایبروبود،به تهران 

.میوندیپ یم

و  دیفهم یحرفم را م رایهالکو بود،ز شتریو طرف صحبت من ب میزد یاز گذشته حرف م شتریتهران،ب رازیراه ش نیب در

درباره  ریو مادرم با جهانگ میعقب نشسته بود یر صندلچون من وهالکو د.شناخت یعشق ودوست داشتن را م

.نبودند کومن و هال يکردند،چندان متوجه حرف ها  یموضوعات گوناکون گفتگو م

؟یازدواج با اون داشته باش دیشده که ام دایپ تیزندگ يتو یکس ایا:دمیهالکو پرس از

.نظرمو جلب نکرده ینوز کسفکر درس هستم و ه شتربهیب.هنوز که نه:همراه با لبخند گفت او

،يرو ببر يکه نکنه دل دختر نهیبهت بگم و اون هم ا زیچ کیخوام  یم:گفتم

((.يدل ببند يا گهیو به کس د یکن يبعدش با اون و احساسش باز اما

((خدانکنه:((به من انداخت و گفت یپر معن ینگاه هالکو

هالکو داخل کار .آمد یحرفها خوشش نم نیاو از ا.متوجه مابود هواسش شتریکرئ ب یبا مادرم گفتگو م نکهیبا ا ریجهانگ
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.زد یو وضع نبسمان مردم حرف م یکرد و از گران یحکومت انتقاد م يحرکت نابجا نیشده بود و از کوچکتر استیس

ته شده آن طور که به ما گف میوندیکه قرار بود ما به آن بپ یکاروان ياعضا.میدیغروب به تهران رس کیهر حال نزد به

و قرار شد روز بعد در فرودگاه  میکرد یخداحافظ ریبا هالکو و جهانگ.اقامت داشتند و منتظر ما بودند  یبود در هتل

 یلیسال داشت توجهم جلب کرد خ ستیجوان که در حدود ب ردخترآن همه همسف انیدر م.مینیرابب گریکدیمهرآباد 

.دانم چرا با نگاه اول مهرش به دلم افتاد یزون داشت و نمبلند و مو يبود او قد یحال خجالت نیودر ع بایز

زد  ینگاهش موج م يکه در ژرفا یغم یول.هم با مادرش بود و حدس زدم برادرش را در جبهه از دست داده است او

ه با هم ما کیدانشتم که در حدود  یسر صحبت را با او باز کردم و چون م يبه بهانه ا.است یبود که غم ناکام دایکامال پ

!است یو من گفتم چه اسم قشنگ الیگفت ل اودمینکردم و تنها نامش را پرس يکنجکاو یلیخ میهست

به فرودگاه  میکاروان بود کیو صبح زودچند اتوبوس همه مارا که جزئ  میدیزود خواب یلیخ میشب چون خسته بود آن

زود  یلیکاروان خ سییر.مینداشت یفرصت چندان.ددنیکش یانجا انتظارمان را م ردریهالکو و جهانگ.مهراباد رساند 

رااز نظر  الیمن ل.میو وارد سالن پروازشد میکرد یو هالکو خداحافظ ریبا جهانگ زیرا انجام داد و ما ناگر يادار فاتیتشر

و باز کنم گشتم که سر حرف را با ا یم یکه بود مادرم را درکنار مادر اونشاندم دنبال موضع یبیکردموبه هر ترت یدورنم

فرودگاه  ياتوبوس ها متناگهان شماره پرواز ا از بلندگو اعالم شد ومسئول کاروان و خدمه مارابه س.شتربشناسمشیتا ب

 دهیترس یکم نیهم يبرا میشدیم مایبار بود که من و مادرم سوارهوپ نیکردند نخست ییراهنما مایو بعد تا داخل هواپ

 یوقت.میآوردند ترس را فراموش کرد یکه از مسافران به عمل م یخوب ییرایه و پذباوجود مهماندارانکار کشت یول میبود

مکه است سر از پا نشناخته با نگاهشان  نیآنجا سرزم نکهیبه گمان ا الیمادرم ومادر ل دیرس جدهبه فرودگاه  مایکه هواپ

در جده با اتوبوس  یدوساعت معطل یکیپس میاورد رونیانها را از اشتباه ب الیمن و ل یگشتندول یبه دنبال خانه خدا م

 گریسالهاست همد ییکه گو میشده بو یمیصم رشوماد الیکوتاه چنان با ل اریمدت بس نیدر هم.میشد نهیرهسپار مد

سر حرف رابا او باز کردم و .کرد یبودکه آدم را کنجکاوم دایپ الیدر نگاه ل یهمان گونه که گفتم غم میشناس یرام
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((ند سالش بود؟برادرت چ))دمیپرس

((!شوهرم))Lسکوت گفت يکرد پس از لحظه ا سیبلندش را خ ياشک مژه ها.بست يرا لحظه ا چشمانش

توانستم  یهنوز نم.شده بود ریشدم اشکش سراز رهیانداخته بودند به صورتش خ خیپر از اب  یمرا داخل حوض ییگو

آنچه را گفته بود  رمیبگ یآن نداشتم که گفت و گو را پ يارای.دباش وهیب یزن ییبایز نیو به ا یجوان نیباور کنم که او به ا

شما شوهرتون رو ازدست ((دمیکنم سرانجام پرس یگمان نم.نه....یعنی!؟شوهرمیچ.چندبار در دلم تکرار کردم 

((ن؟یداد

((.کنم یخودم هم باور نم;که باورش براتون مشکل دمیبله فهم))Lو گفت دیکش یآه

 یراحتش گذاشتم و به فکر فرو رفتممادر او ومادر من هم که دوصندل.توانس حرف بزند ینم و بغض هیشدت گر از

از  یول دمیشن یآن دو را نم يشناسندگرم صحبت بودند گفت و گو یرا م گریکدیسالهاست  ییجلوتر نشسته بودند گو

زدم  یچند نه من حرف یرند لحظاتبود که از روزگار گله دا دایدندپیکش یکه پشت سره م ییتکان دادن سرشان و آه ها

((.....علومه شا هم شوهرتونو: ((دیسپس او پرس الینه ل

که هم ينه من برادرم رو از دست دادم برادر))Lو گفتم دمیحرفش پر انیم به

.هم برادرم دوستم،بود

ن؟یکه از دست نداد ؟اونویشوهرتون چ:گفت

.گم کردم شیسال پ و شش ستینامزدم رو ب.اوردمیاصال به دستش ن:گفتم

؟ي؟نامزدت رو گم کرد یچ:خورد و گفت کهیناگهان

 یهنوز هم باور نم ،چونیخواد اول تو از خودت بگ یدلم م.تو خسته کننده باشه يبرا دیمن مفصله و شا يماجرا:گفتم

!دیباش وهیب ییبایو ز یجوان نیکنم به ا

.دم یباشه،همه رو براتون شرح م یباقيخدا،اگر عمر دیبه ام.میادداریفرصت ز:و گفت دیکش یآه
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فرو  نیسنگ یو رفته رفته،به خواب میباعث شد که هر دو سکوت کن یمسافران و خستگ ياتوبوس و سر و صدا يصدا

و مادرش  الیبا ل.بود بردند ییرایکه از قبل اماده پذ یما را به هتل.میبود دهیرس نهیکه به مد میشد داریب یو زمان میرفت

سرپرست .میواحد که دو اتاق و در هر اتاق دو تخت داشت،اقامت کرد کیکه با هم در  میشده بود ینچنان خودما

 یم یغروب به مسحد النب کیراه،نزد یدادند و گفتند پس از استراحت و رفع خستگ یحاتیکاروان و خدمه ها توض

ترك  یعت هتل را به مقصر مسجدالنباستراحت نکنند و همان سا يلحظه ا یعالقمند بودند حت انیکاروان شتریب.میرو

.میکرد یم تیدستور مسول کاروان را رعا دیگرم بود و طبق مقررات،با یلیهوا خ یند،ولیگو

 الیخواست ل یصبرانه دلم م یبود که هم من،ب نجایجالب ا.ناهار اوردند مانیاز دو بعد از ظهر گذشته بود که برا ساعت

.سرگذشت من بود دنیتاق شنشرح دهد و هم او مش میخاطراتش رابرا

.میرفت یشده به مسجد النب نییو سپس،طبق برنامه تع میدیاز صرف ناهار،خواب پس

؟یوضو گرفت:گفت الیل

:شعر سهراب افتادم و گفتم ادیبه  کبارهیدانم چرا  ینم

رمیگ یوضو با تپش پنجره ها م من

فیدارد ط انیدارد ماه،جر انینمازم جر در

داستیپ از پشت نمازم سنگ

ذرات نمازم متبلور شده است همه

خوانم یم ینمازم را وقت من

اذانش راباد گفته باشد سر گلدسته سرو که

خوانم یالحرام علف م رهیتکب ینمازم را پ من

قدقامت موج یپ
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؟یستین عهینکنه مسلمان ش:من نگاه کرد و گفت ر،بهیمات و متح الیل

:گفتم

مسلمانم من

گل سرخ کیام  قبله

چشمه،مهرم نور جانمازم

سجاده من دشت

 نیشم از ا یم یکه احساسات یگاه:از اندازه به حدس و گمان مشغول کند و گفتم شینگذاشتم که ذهن خود را ب و

.دونن یم وونهیهم منو د نیهم يکنم،برا یشعرها زمزمه م

است و هر چه  ریناپذ فیحالت مردم توصکردم و  دایامبر،پیو در کنار قبر پ یرا که در مسجد النب ییو هوا ،حاليبار

.نکرده ام د،ادایاز انچه ر ابا يا سم،گوشهیو بنو میبگو

که قرار  میرفت یبه اتاق میمادرم ومادر او را به حال خودشان گذاشت الیمن ول.میو خواندن نماز،به هتل برگشت ارتیاز  پس

.میکن يهفته را در ان با هم سپر کیبود 

!زنم دل تو از دل من پر دردتره یحدس م:خود را به من انداخت و گفت یشگفت نگاه اکنده از الیل

:به قول حافظ.میدار دهیشور یاز قرار معلوم،هر دو دل.دونم ینم:گفتم

داشت يا دهیمجنون دل شور اگر

تر بود دهیاز او شور یلیل دل

بگم،از کجا بگم؟ یچ:و گفت دیکش یاه الیل

.یسبک بش یتا کم بگو تیاز خودت،از زندگ:گفتم

هم داره که هر دو  گهیاز من دو پسر د ریمادرم غ.ده سال داشتم که اونو از دست دادم..پدرم کارمند دولت بود:گفت الیل
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ما،به من که سال  یخونوادگ تیترب.که پسر جوون داشتن به دنبال من بود ییچشم مادرها میاز هفده سالگ.ازدواج کردن

گوشم  يتو یعاشق بشم،چون از بچگ یبه عبارت ایرو بپسندم و  یکس دمداد خو ی،اجازه نمگذروندم یروم رستانیاخر دب

 يگرفته بودم که خونواده ا پلمیتازه د.باشد ياز گرگ فرار شیم دیبا شهیو هم شیخونده بودن که پسرها گرگن و ما م

آون اقا .رفت یم هدو بار به جبه یکییسال یپسرشون معلم بود،ول.اومدن میما بودن،به خواستگار یگیمومن که در همسا

دونم چطور شد که همون شب اول  ینم.همراه خونواده اش به خونه ما اومد یهم با همون لباس نظام يشب خواستگار

 یداشت و وقت وستهیو به هم پ یمشک يبلند وچشم و ابرو ياون قد.بود بشم نیقبول کردم که زن اون که اسمش حس

خودم  يخلوت رو به رو یاتاق ياومدم به خودم بجنبم،اونو تو تا.عرق شد سیبدنم خ نگاهش رو به من دوخت،همه

از رفتار و طرز برخوردش .بود که به من وفاداربمونه و اون هم قبول کرد نیخواستم و اون هم ا زیچ کیازش تنها .دمید

به  بهرو رها کنه و بچس جبهه و جنگ یو قرار بود پس از عروس میهفته بعد سر سفره عقد نشست کی.خوشم اومد

.در مدرسه سیتدر

اون گذاشته بود و ما  اریپدرش طبقه دوم خونه خودش رو در اخت:سکوت کرد و سپس ادامه داد يچند لحظه ا الیل

ما شب  یشب عروس.میدیو دو اتاق چ کیهال کوچ يکرده بود تو هیته یمختصر منو که پدرم به سخت یلیخ هیزیجه

نشد در قسمت زنانه در  یبود که راض نیو متد منمو يبه ااندازه ا نیحس.رو دعوت کرده بودمهمه دوستام .بود یقشنگ

ما رو پر از گل کرده  اطیدوستش داشتن که ح يکرد،به قدر یم سیکه در اون تدر يمدرسه ا يشاگردا.نهیکنار من بش

اون نامه  يدونم تو ینم.بهش داد ياز همرزمانش نامه ا یکیاز اون که ما رو دست به دست بدن، شیساعت پ کی.بودن

به من انداخت و اب دهنش رو قورت  یاون نگاه.صورتش عرق نشست ياونو خوند،رو یوقت نینوشته بود که حس یچ

شده؟ یچرا؟مگه چ:گفتم.افتاده بود ریهفته به تاخ کیما  یکاش عروس يا:دادو گفت

منقلب بود و اروم  یلیخ.دستاش گرفت نیسرش رو بگوشه تخت نشست و  نیحس.میخالصه، به حجله رفت.نزد یحرف اما

فردا :با ا صرار من روبه رو شد گفت یوقت.کرد یزد و خودش رو سرزنش م یدستاش رو به هم م یگاه.وقرار نداشت
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خواهم تا  یامشب م.فرمانده بگذارم اریدونم در اخت یرو که فقط من م یمجنون برسونم و اطالعات رهیخودمو به جز دیبا

.ط نگات کنمصبح فق

پلک  یم،حتیشد رهیزانوش گذاشت و هر دو به هم خ يرا رو اورم،سرمیب رونیرو از تنم ب یلباس عروس نکهیا بدون

 یبه جا رخت شیلباس داماد دمیشدم،د داریب یاون قدر نگاهش کردم که خوابم برد و وقت.رفته بود ادمونیزدن هم 

بودن که بهشون ثابت بشه هر  یدنبال مدرک نیحس رمادرمن و مادیصبح شب عروس.نبود ياز خودش اثر یزونه،ولیاو

...میدو کامروا شد

خوابم  نیحس يزانو يحجله رو يمن،شب تو یهم از عروس نیا:گفت زانیامانش نداد و با بغض و اشکر گرید هیگر اما

.دادن ملونیاون رو تحو نیبرد و دو روز بعد هم جنازه خون

به  م،چنانیبود نهیکه در مد يهفته ا کیدر مدت .شد که غم خودم را فراموش کنم باعث الیپرسوز و گداز ل قصه

قول وقرار .خواست سفرمان ماه ها به درازا بکشد یکه دلمان م میشده بود گریکدیيماجرا فتهیانس گرفته و ش گریکدی

.کنددایهم ادامه پ رازیش م،دریکه در راه مکه به دست اورد تیمیو صم یدوست نیا میگذاشت

 يازدواجشان،از ناسازگار ،ازیاز جوان.بزنند گریکدیداشتند که به  اریبس يحرف ها زیناگفته نماند که مادرانمان ن البته

و هم انان تا  الیزدند و هم من و ل یدارد حرف م یکه هر کس سرنوشت نیو خالصه از ا الیروزگار و از بخت بد من و ل

.میدمان یم داریشب ب مهیساعت ها پس از ن

6فصل

فرشته  د،بهیدر لباس سف الیل.مینداشت،محرم شد یفاصله چندان نهیکه تا مد يمسجد م،دریرا ترك کرد نهیکه مد يروز

که از جده  يان روز با روز.میتا مکه در اتوبوس در کنار هم بود.شده بود که وصف انها را در کتابها خوانده بودم هیشب يا
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 یدعا م میاو برا.میو از درون هم خبر داشت میشناخت یم شیاز پ شیرا ب گریهمد.وت داشتتفا یلیم،خیامد یم نهیبه مد

:يقول سپهر م؟بهیبگو ،چهیوح نیاز مکه،از سرزم.شود دایکرد تا گم کرده ام هر چه زودتر پ

.بود دایبود،موج پ دایپ عشق

.بود دایپ یبود،دوست دایپ برف

.بود دایپ کلمه

.ر ابد ایبود،عکس اش دایپ اب

ها در تف خون اختهیخنک  هیسا

اطیمرطوب ح سمت

.ياندوه نهاد بشر شرق

 یم يو مراد دیطلب یم یهر کس حاجت.دندیلول یو عاشق،زن و مرد در کنار هم م فتهیش يخانه خدا،انسان ها در

.میدیهمف یواقعا خدا را م ییهم فرق داشت،گو یلیفرق داشت،خ گرید ينماز خواندن در انجا با جاها.خواست

عرفات و در مشعر  يصفا و مروه،در صحرا انیم یدر هنگام طواف کعبه و سع.جالب توجه بود یلیخ میحج برا مناسک

جاست و در چند  نیدادند که خسرو هم یم دیانگار فرشتگان کعبه به من نو.را الیشوهر ل نیو حس دمید یخسرو را م

 یم یدنبال ک:مرا به خودم اورد و گفت الیل.گشتم یم اوا دنبال ه وانهیباور کرده بودم و مثل د المیدر خ.من یقدم

.و مادرهامون هم کنارمون هستن نجامیکه من ا يگرد یمن م یپ ؟اگريگرد

...برام دست تکون داد.دمید تیجمع یخودم اونو قاط.گردم یدنبال خسرو م:گفتم

شده بودم و فقط تا  خودیاز خود ب ید،مدتیاور کنب.اب اورد میبرا.برد يزده دستم را به دست گرفت و به گوشه ا شگفت

 یشده؟چه کس یچ:او گفت.نشسته بود میرو به رو الیل کهیدر حال دمیهست که خودم را در اتاقمان در هتل د ادمیانجا 

؟يدیرو د
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.خسرو رو:گفتم

دلسوزانه  ینشود،با حالتداشت مثل گذشته براشفته  یکه سع یامدو در حال میدر ان بود الیکه من و ل یبه اتاق مادرم

صد دفعه گفتم اون تا حاال هفتاد تا .کنه دختر یکار م یچ نجایا ؟خسرويداریور نم يباز وونهیهم دست از د نجایا:گفت

.را سر داد هیو ناگهان گر.کفن پوسونده

.کنه رونیدخترهب نیفکر خسرو رو از سر ا ایمنو بکشه  ایاز خدا خواستم :مادرم گفت.وستیهم ب هجمع ما پ الیل مادر

خودش خسرو رو  الیخ يحتما تو.از همه ما عاقل تره دیناه.نیکن ن،ولشیخانم،تو رو خدا سر به سرش نذار:گفت الیل

.اومدن یها به نظرم م یلیمنم خ.دهید

.برگشت يبه حال عاد زیچ د،همهیبگو مگو با مادرم که چندان هم به درازا نکش یاز مدت پس

و نور از ان متصاعد  دمید یکه از دورم یبه سمت مکان ادهیپ يبا پا یابانیب ،دریهمراه با کاروان دمیشب در خواب د همان

باستان را به تن داشتم و پوشش مردها هم پوشش مردان قبل از  رانیا میمن لباس زنان قد.شد در حرکت بودم یم

همه تشنه .میدیرس یکه مقصدمان بود نم یرفتم به مکان یم لوترهر چه ج.بودم دهیبود که در عکس ها د رانیاسالم ا

 ياریخسرو از دورن چاه ما رابه  يصدا.داخل چاه انداخت يا زهیکاروان سنگ ر سیو رئ میدیرس یبه کنار چاه.میبود

من  هخسرو نگاه شرمنده اش را ب.اوردم،خسرو بود رونیرا که از چاه ب یداخل چاه انداختم و کس یمن طناب.دیطلب

.مرا ببخش.يرش هم تو نجاتم داداخ:انداخت و گفت

 الیل يشدن انجام دادم،شرح دادن خوابم برا داریکه پس از ب يکار نیو صبح روز بعد،نخست دمیاز خواب پر هراسان

و ان  ندیخواب بب یوح نیشود ادم در سرزم یگفت مگر م یم.شود یم دایپ يزود نینداشت که خسرو به هم یشک.بود

؟نباشد کینزد قتیخواب به حق

مهربان مشغول  يبا خدا ازیکعبه،به رازو ن يهم تا صبح،در مسجد االحرام،رو به رو یشب و گاه مهیاز ن یشب،تا پاس هر

خودشان کرده  یو پاك انجا از خود ب یروحان يو طواف داشتند و فضا ارتیچنان شور و شوق ز الیمادرم ومادر ل.میبود
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.نداشتند يکار چیه میدبوکه دورتر از انان نشسته  الیبود که به من ول

شناسنامه  يرو نیفقط اثر انگشت حس.دمیاز شوهر نفهم يزیهمه ارزوهام بر باد رفت و چ یدر عنفوان جوان:گفت یم الیل

.دست دوم شده ام يمونده،اما دختر یام باق

:به قول فروغ.داره یهر کس سرنوشت.سوز و گذازها نیهمه ا یعنییزندگ:گفتم

:دیشا یزندگ

.گذرد یاز ان م یلیبا زنب یدراز است که هر روز زن ابانیخ کی

:دیشا یزندگ

.زدیاو یبا ان خود را از شاخه م ياست که مرد یسمانیر

:دیشا یزندگ

.گردد یاست که از مدرسه بر م یطفل

:به قول سهراب ایو

ندیچ یاست که م یجذبه دست یزندگ

دهان گس تابستان است اه،دریس رینوبر انج یزندگ

.بعد درخت است به چشم حشره یزندگ

.مرغ مهاجر دارد کیاست که  یبیحس غر یزندگ

 یجنگ،زندگ یعنی.که به اون معتقد بوده باشه يزیچ ن،شوهرت،بهیاعتقاد راسخ حس دیشا یگم،زندگ یحاال من م و

.چیه گریخونه خدا بودن و د يجا رو به رو نیهم یعنییزندگ دیو شا.گم شدن خسرو من باشه دیشا

که  ییچبزها شتریب.دادن میها دلدار یلیمدت خ نیدر ا.بانمیبه دو ساله که با غصه و غم دست به گر کینزد:گفت الیل
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.يخواست خواهرم بود یدلم م یلیخ.فرق دارد هیتو با بق يحرف ها ،امايبه هم بود و تکرار هیگفتند شب یم

در .باشد که او را نپسندد قهیکج سل یلیخ دیند،بایرا بب الیمن،اگر هالکو ل يهالکو،خدا.دیبه خاطرم رس يفکر کبارهی

 يکمتر یتناسب یدقت کردم،نقص و ب شتریهر چه ب.به چهره اش نگاه کردم داریچشم خر م،بهیهر دو ساکت بود کهیحال

.را ستودم دگاریو هنر افر دمیدر چهره اش د

نداشت و  تیاهم کیدور و نزد شانیخو یدرش و حتهالك و ما يبرا الیدر شناسشنامه ل نیمسئله اثر انگشت حس اگر

تاسف داشت که اگر به ان اندام  يجا.شد یخوشبخت م الیگرفتند،شک نداشتم که هالکو در کنار ل یم دهیان را ناد

.دست دوم نگاه کنند یزن ایو  دخترومعصوم به چشم  بایو آن چشمان ز بایز رتیخوش و آن صورت وس

مادرم هم از .میکه انگار همکالس هست میسال بود،چنان با هم دوست شده بود ستیحدود ب الیمن ول یتفاوت سن نکهیا با

را در  الینظر ل.میو مرو دشت با هم رفت وامد داشته باش رازیدر ش میقرار گذاشت نیخوشش امده بود و بنابرا یلیخ الیل

وقت  چیتو بودم،ه ياگر من جا:خجالت گفت یمبا ک.شدم ایام جو وانهیکنند من د یامر که همه تصور م نیباره خسرو وا

!دونم ی،نميتو چطور طاقت اورد.کردم یمدت صبر نم نهمهیا

.کنم یکردن عادت من شده و اصال به وصال فکر نم یزندگ الیبا خ:گفتم

از  يادیرسه  یبه نظر م دی،بعیکه تو از اون گفت یسر خسرو اومده،وگرنه با مشخصات ییبه نظر من،حتما بال:گفت الیل

.مادرش نکنه

:به قول سهراب.پرده با تو حرف بزنم یخوام ب یم.گذشته گهیاز من د:گفتم

.میرا بردار پرده

بخورد ییکه احساس هوا میبگذار

کند توتهیخواهد ب یهر بوته که م ریبلوغ،ز میبگذار

برود يباز یپ زهیغر میبگذار
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 یشعر بلد نبود حسرت م نکهیامد و از ا یبه وجد م الیاندم،لخو یربط داشت م مانیرا که به موضوع گفتگو يشعر یوقت

.نخوندم یکتاب چی،هیدرس ياز کتابها ریدر عمرم غ:گفت یخورد و م

 الیبا خ يخوا یمثل من م ایيقصد ازدواج دار ای،آیجوون یلیخ نکهیبا توجه به ا.میحرفها بگذر نیخوب از ا:گفتم

؟یکن یزندگ

فقط  ارمیاخت امیدرب نیاز اونکه به عقد حس شیپ.ستیکه دست خودم ن ارمیاخت.بگم ینم چدو ینم:و گفت دیکش یاه الیل

کنه هم به  یم یدگیشوهر رس یکه به امور زنان ب يادیبن ن،یاز اونها،مادر حس ریبه دست پدرو مادرم بود،اما حاال غ

کمتر به .کنم یمن هم مراعات م نیهم يبرا.تفاوت داره هیبق اگن خونواده شما ب یم.من اضافه شدن ياردارهایاخت

به  ينگاه کنم،وا يبه چشم برادر ی،حتیجوون زه،بهیغر يمن،از رو اینگاهم کنه و  يرم،اگر مرد یم یمهمون

 دیدونه و معتقده که از ناموس برادرش با یمن م اریزن داره،خودش رو صاحب اخت نکهیا ن،بایبرادر حس.روزگارم

.کنه ظتمحاف

؟یشوهر کن خواد یدلت م:دمیپرس

خواد مستقل باشم،مگر نه  یدلم م.خسته شدم گهید ییچرا نخوام،از تنها:گفت دیکه از ته دلش کش یبا آه ال،همراهیل

خواد شوهر داشته باشم و صاحب بچه  یو استقالل بود،چرا نخوام؟دلم م يبه خاطر ازاد يزیجنگ و خونر نیهمه ا نکهیا

بشم،

".آرزو داره مادر بشه یزن هر

"؟یمدت خواستگار هم داشت نیدر ا": تمگف

، در اون صبح زود ترکم کرد و رفت و هرگز زنده برنگشت،  نیکه حس یاز زمان": عالمت تاسف سر تکان داد و گفت به

به خودش جرئت  یاونها باعث شدند تا حاال کس. نداره یزمان معن ن،یپدر و مادر حس يبرا. گذره یحدود دو سال م

زن دارن و  ایچون که  اد،یمنه که اصال ازشون خوشم نم نبالچشم ها د یلیاما خ. ز منو به خودش ندهکردن ا يخواستگار



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 209

دونم  ینم یفرستاده، ول غامیمادرم پ يخواستگارم بود، دوباره برا نیهم که قبل از حس يپسر. سنشون دو برابر منه ای

شوهر کنم،  يزود نیدارن اگر به ا دهیونها عقا. باخبر شدن و سر و صداشون به آسمون رفت يچطور نیخونواده حس

".لرزه یتو گور م نیبدن حس

و  افتییکردم، عالقه ام به او شدت م یبه چهره و حاالت او دقت م شتریزد و هرچه ب یحرف م میبرا شتریهرجه ب الیل

.هالکو مناسب است ينداشتم که او برا يدیترد

دانستم که  یکامل داشتم و م ییاو آشنا هیهم با روح نیهم يمش بودم، براهالکو را بزرگ کرده، و در واقع مادر دو من

.کم نداشت يزیاز آن همه صفات چ الیل. هم هست باپسندیحال ز نیدهد و در ع یم تیاهم یلیاو به وقار و عفت زن خ

به نام  يرفت، پسر ایدن نیجنگ از ا يبرادر من هم که تو": گذاشتم و گفتم انیدر م الیرا از ذهنم گذشته بود، با ل آنچه

 یهم کار م ياستاندار یدفتر فن ينمونده و در ضمن، تو يزیچ يشدنش در رشته معمار لیهالکو داره که به فارغ التحص

".يشدیخواست زن پسر برادرم م یدلم م یلیکنه، خ

 یول ،يو خواهر من بودخواد ت یمن هم دلم م": شد و سپس گفت رهیچند لحظه به من خ. لبانش را ازهم گشود یتبسم

".پسنده یمثل منو هرگز نم یکه داره، دختر دست دوم یازاتیبرادرزاده ات با اون همه امت

 دیمن و امثال من با": شده بود، پاك کرد و ادامه داد سیرا که از شبنم اشک خ شیلحظه ساکت شد، سپس مژه ها چند

سن و سال دار رو به ما  ایزن مرده و  يتا مرد میقدر صبر کناون دیبا. رنیبگ میبرامون تصم گرونیتا د میمنتظر باش

از  یکیزن  دیبا نیها، بعد از چهلم حس یلیاند، وگرنه مثل خ دهازدواج کر نیکنن، خوشبختانه دو تا برادر حس لیتحم

ح تا شب از صب. ستیدست خودمون ن ارمونیاخت ،یما مثل عروسک کوک. هیچه رسم گهید نیدونم ا ینم. شدم یاون ها م

اجازه من . امیمکه، ب نیمثل هم یمثال مسافرت ایاجازه بده به گورستان،  نیکه مادر حس نیتا ا مینیش یعاطل و باطل م

".خوام استقالل داشته باشم یبه بعد نشون بدم که م نیگرفتم از ا میتصم یول. ستیدست خودم ن

:بذار برات بخونم. یا اسم اون شعر هم هست عروسک کوککه اتفاق یاز فروغ فرخزاد انداخت يشعر ادیمنو به ": گفتم
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.يآر. ها، آه نیاز ا شیب

.توان خاموش ماند یها م نیاز ا شیب

یتوان ساعات طوالن یم

.چون نگاه مردگان ثابت ینگاه با

.گاریس کیشد در دود  رهیخ

.فنجان کیشد در شکل  رهیخ

.واریموهوم بر د یخط در

.خشک يتون با پنجه ها یم

.دیو د دیسو کش کیرا  پرده

.بارد یکوچه باران تند م انیم در

نشیرنگ يبا بادك ها کودك

یطاق کیریز ستادهیا

را یخال دانیم يفرسوده ا يگار

دیگو یپرهباهو ترك م یشتاب با

ماند یباق يتوان برجا یم

کنار پرده اما کور، اما کر در

زد ادیتوان فر یم

انهگیسخت کاذب، سخت ب يصدا با

"دارم یدوست م"
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مرد کیرهیتوان در بازوان چ یم

و سالم بود بایز يا ماده

نیچون سفره چرم یتن با

دو پستان درشت سخت با

ولگرد کیوانه،ید کیمست،  کیتوان در بستر  یم

.عشق را آلود کیعصمت

کرد ریتحق یرکیتوان با ز یم

.را یشگفت يمعما هر

.ختپردا یتوان تنها به حل جدول یم

.دل خوش ساخت هودهیب یتوان تنها به کشف پاسخ یم

.شش حرف ایپنج  يآر هوده،یب یپاسخ

لحظه را با شرم کیییبایتوان ز یم

يمضحک فور اهیعکس س کیمثل

.کرد یته صندوق مخف در

روز کیمانده  یتوان در قاب خال یم

.ختیمصلوب را آو ایمغلوب،  ایمحکوم  کینقش

بود یکوک يسک هاتوان همچون عرو یم

.دیخود را د يایدن يا شهیدو چشم ش با

ماهوت يتوان در جعبه ا یم



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 212

انباشته از کاه یتن با

.نور و پولک خفت يها در البال سال

یتوان با هر فشار هرزه دست یم

:کرد و گفت ادیسبب فر یب

".خوشبختم اریآه من بس"

اشک از گوشه  يخواندم، گوش جان سپرده بود و قطره ها شیکه برا يمات و مبهوت و با همه وجودش، به شعر الیل

کاش  يتکرار کرد که ا گریبار د. دیغلت یمخمل گونه اش فرو م يگونه ها يچشمان قشنگ و پر از رمز و رازش، بر رو

ه دو ک نیخورد از ا یکه افسوس م الیل. نمیتوانستم هر روز تو را بب یکه م کمینزد شانیاز خو یکیایو  يخواهرم بود

 یشم، و هم جدا شدن از تو ب یدور م یملکوت طیمح نیهم نگرانم که از ا": گفت م،یکن یمکه را ترك م گریسه روز د

".کنه یاندازه ناراحتم م

 يدلسوز میبرا. اندازه مهربان شده بود یآرام و ب یلیمادرم خ م،یو مکه بود نهیکه در مد يو دو سه روز ستیمدت ب در

".منو از پا درآورده موریاز مرگ ت شتریتو، ب ییدایو ش یسروسامان یغم ب": گفت یکرد و م یم

 یشکسته ول یبا دل. کردم ارتیبار آخر خانه خدا را ز يو من برا میبار به مسجدالحرام رفت نیآخر يآخر که برا روز

مهربون  يدونم که تو خدا یم. نمیخسرو رو بب گهیبار د کیخواد  یدلم م ا،یخدا": و گفتم ستادمیمطمئن، رو به کعبه ا

".یکن یآرزوم رو برآورده م

که به فرودگاه مهرآباد  یکه رهسچار تهران بود و تا زمان ییمایتا داخل هواپ میبا اتوبوس از مکه به جده آمد یوقت از

 یدم و نشانو شماره تلفن خانه مان را در مرودشت به او دا ینشان. شود ینگران آن بود که از من جدا م الیل م،یدیرس

.کردم ادداشتیخانه آنان را 

که با آنان داشت،  يبه تهران آورده بود، طبق قرارداد رازیبا اتوبوس از ش زیرا ن يادیکه مسئول حجاج و عده ز یکاروان
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 نیها مثل ما بودند که قرارمان تا تهران بود و به هم یبعض. رساند یم رازیهمان عده را از فرودگاه مهرآباد به ش دیبا

 یم رازیش یبا اتوبوس راه دیبودند که با یو مادرش از جمله کسان الیل اما. میهم پرداخت کرده بود يعلت پول کمتر

.شدند

تعلق موریبه ت یکه زمان یلیبا اتومب م،یفرودگاه مهرآباد، هالکو و مژگان و مر در

 نهیو همسرش و تهم ریجهانگ.نتظرمن بودندو در حال حاضر مورد استفاده انان بود،در سالن انتظار قرودگاه م داشت

که چه خوب است  نیو آن ا دیبه خاطرم رس يفکر.استقبال از ما امده بودند يهم برا شیدو تا از بچه ها یکیوشوهر و 

 الیکه ل دانم چرا به دلم افتاده بود ینم.را با هم اشنا کنم الیهالکو و ل لهیوس نیتا به ا میبرسان رازیو مادرش را ما به ش الیل

.شود یم میعروس مر

خواهد با ما به  یاشناشدم که دلشان م يگفتم در سفر مکه با مادر و دختر میمر ،بهیو احوالپرس یبوس دهیاز د پس

 الیمن و ل نیکس مخالفت نکرد بنابرا چیه.کردم یمعرف شانمیخو هیو مادرش را به او و بق الیبرگردند،سپس ل رازیش

مژگان که با دختر  یهم با ما بود،ول میمر.نشستند ریجهانگ لیهم در اتومب الیو مادرم ومادر ل میهالکو شد لیمسافر اتومب

.شد نهیشوهر تهم لیراحت تر بود،سوار اتوب هیتهم

جوان شده  يدختر ییداشتم گو یکرده بود و احساس دایپ يشتریضربان قلبم شدت ب.بودم دهیخواستم رس یانچه م به

سراسر  یدر طول زندگ:کردم و گفتم یمعرف میاو را به مر.دیکش ید و از بودن در ان جمع خجالت مکمرو بو یلیخ الیل.ام

.دمیند الیل یبه خوب يپر درد و رنجم،هرگز دختر

از خدا .کردم  یرا در وجود خودم حس م الیبود که احساس او ول نیانداخت،مثل ا الیبه ل ینگاه لیاتومب نهییاز ا هالکو

شد و  یخودمان یکم الیرفته رفته،ل.کرد ینگاه م الیبه ل داریهم به چشم خر میمر.ندازدیرا به دل هالکو ب الیخواستم مهر ل

 الیمثل ل بهیغر يداد با دختر یبود که هرگز به خودش اجازه نم يهالکو طور تیکه ترب نیبا ا.دیکش یکمتر خجالت م

توانستم انچه را از  یدر انوقت نم.بشناسد شتریاو را ب دیا یشناخت همصحبت شود،معلوم بود بدش نم یکه اصال او را نم
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 یاش حتم یشود،خوشبخت الیحرف را به انجا کشاندم که هر کس همسر ل یاورم،ولیبه زبان ب کبارهیدانم  یم الیل

ه هر حال،او ب.توجه بماند یو ب ردیبگ دهیتوانست انها را ناد یداشت که هالکو نم يووقار ییبایرفتار و کردار و ز الیل.است

بدهد از  یادب یب يکه بو یحرف نامربوط نیحال مواظب بود کوچک تر نیهم جوان بود و پر از شور وشوق،اما در ع

.بر پاست گرید ییهم حکات از ان داشت که درونش غوغا الیل ،سکوتییواز س.دهانش خارج نشود

و مادرش رابا  الیل.میدیه بود که به مرو دشت رسکوتاه،ساعت از ده شب گذشت یاز توقف در چند منزلگاه و استراحت پس

هرگز قطع  الیو قرار شد ارتباط من و ل میفرستاد رازیکه وقت نداشت در مرودشت بماند به ش هیشوهر تهم لیاتومب

.نشود

شت اشنا بودند،انتظار داشتند زودتر از ان ساعت به مرود زین شترشانیانبوه که مقابل خانه مان جمع شده و ب یتیجمع

ان با خط خوش نوشته بودند که بازگشت ما رااز مکه  يرا با طناب به سر در خانه مان بسته و رو يدو سر پارچه ا.میبرس

و  اطیقبول در کوچه و تا داخل ح ارتیکردند و ماچ و بوسه و گفتن ز یقربان مانیبرا يگوسفند.ندیگو یم کیمعظمه تبر

از  شترشانیکه ب همانانیامدند و م یم دنمانیوقت به د یشب و وقت و بهفته،روز و کیبه  کینزد.عمارت ادامه داشت

و مژگان ما را تنها نگذاشتند و  میمدت مر نیدر ا.ناهار يبرا ایامدند و  یشام م يبرا ایبودند، کینزد شاوندانیخو

از  ییرایدو نبودند پذکردند و اگر ان  یو سودابه هم کمک م نهیبه دوش انان بود،هر چند که تهم ییرایزحمت پذ شتریب

.امکان داشت يامدند،به دشوار یما م دنید يکه برا یکسان

خواست درباره  یاو که م ياز کنجکاو.کردم یم فیتعر الیاز همسفر خوبم ل یمزه دهان هالکو را بفهمم،گاه نکهیا يبرا

ان بودم،تنها کارم شده بود من هم که درسم را خوب رو.شدم ته دلش از او خوشش امده است شتربداند،متوجهیب الیل

خوشحال شدم که هنوز رابطه .ما امدند،مادر خسرو ترگل و دو دخترش بودند دنیکه به د یگروه نیاخر.از او فیتعر

.ما برقرار است و فراموشمان نکرده اند انیم

در خواب به  همان شب هم دم،وید تیجمع انیبه مادر خسرو گفتم هنگام طواف دور خانه کعبه خسرو را در م یوقت
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به دلم :کردم،اشک در چشمان او حلقه زد و گفت فیتعر شانیبودم برا دهیرا که در مکه د یسراغم امد و سپس خواب

.گرده یرازبرمیبه ش يزود نیافتاده که خسرو زنده اس و به هم

ر خانه هاجر در حدود شدنم د یکه از زمان مخف نیبا ا.بود هیترگل و دو خواهرش به من هنوز نگاه عاقل اندر سف نگاه

وقت ها،مثل مادر خسرو،با حقارت  شتریگذشت،ان اقدام من هنوز هم از ذهنشان پاك نشده بود و ب یو پنج سال م ستیب

به من

در دلم  یاز خسرو بود که از جوان يریداشت تصو تیمهم نبود،آنچه اهم مینگاه مردم و طرز تفکرشان با.ستندینگر یم

.هم حفظش کرده بودم و محو شدن آن امکان نداشت نقش بسته بود و من هنوز

آمده  دنمانیکه به د میرفت یم یکسان دنیبه د دیبود که با نیآداب و رسوم حاکم بر جامعه ما ،رسم بر ا طبق

 خانه نیخودش ما را از ا لیفارس بود،با اتومب ياستاندار یگرفتار درس و دانشگاه و کار در دفتر فن نکهیهالکو،با ا.بودند

 وانهیعمه ات د گفتندیم وستهیبه گوش او خوانده بودند و پ انیاطراف کهییحرفها ریاو هرگز تحت تاث.برد یبه آن خانه م

چه قدر  یو نوجوان یاو هرگز فراموش نکده بود که در دوران کودک.به من محبت داشت شهیاست ،قرار نگرفت و هم

بداند خودش  وانهیعمه ام را د یاو بارها گفته بود هر کس.بردم یبا خود م زیرفتم او را ن یدوستش داشتم و هر جا م

.است وانهید

 میو مادرش بزن الیهم به ل يکردم که سر راه سر یبرد،مادرم را راض رازیاز اقوام در ش یکیکه هالکو ما را به خانه  يروز

آن  ینشان م،چونیکرد دایپ یرا به آسان الیخانه مادر ل.نبود یمن اصال ناراض شنهادینظر داشتم؛از پ ریواکنش هالکو را ز

سالها در  ییچشمش که به من و مادرم افتاد،گو.گشود مانیدر را به رو الیفشار دادم،ل ازنگ ر یوقت.به من داده بود الیرا ل

خانه .نددیرا بوس گریکدیزین الیمادرم و مادر ل.و ما را به داخل ساختمان برد میرا در آغوش گرفت گریکدی.انتظارمان بود

که تا بنا  یبه هالکو سالم کرد و هالکو،در حال اریاخت یب الیل.دیبار یم تیمیصم وارشیاز در و د یکوچک داشتند،ول يا

.زده اند گریبه قلب همد ياز آن داشت که تلنگر تیواکنش هر دو نفرشان حکا.گوش سرخ شده بود،جواب او را داد
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 يهمانگونه که گفتم،قلبها.میکن یزود خداحافظ یلیخ میمجبور بود میاشتوقت ند یلیچون خ ییرایهر حال پس از پذ به

مادر و دختر ما را تا دم در .را ثبت کند زیاست تا همه چ یکاف دنیلحظه نور د کیاست و  یعکاس يها لمیجوانان مثل ف

 دیبع«:گفتم الیمادر ل قه،بهیدق نیجالب بود و ،در آخر میبرا الیهالکو به ل یچشم ریلحظه،نگاه ز نیدر آخر.بدرقه کردند

منظور ».میبش شیخواهد قوم وخو یبود و خدا م یدر هسفر شدن ما حکمت دیو شا میروزها مزاحمتون بش نیهم ستین

.است امدهیبر آن بود که از حفف من بدشان ن لیو هالکو لبخندشان دل الیچهره ل یسرخ.همه آشکار بود يمن برا

«نه؟ ایخوشت اومده  الیاز ل«:دمیراه،بدون مقدمه از هالکو پرس نیبدر .میبود میشب شام مهمان مر آن

«یلیخ«:رنگ گفت يو لحظه ا دیبدون ترد هالکو

«.که مبارکه...انشاءا«:گفتم

خودت زن  يبرا ،امایهمه بابا هست ي،برايدوز یخودت هم م يبر یخوب،خودت م«:به من انداخت و گفت ینگاه مادرم

«؟یهم به هالکو گفت رو الیل نم،موضوعیبابا؟بب

«گم یبعدا برات م«:از چه قرار است؟گفتم هیقض یعنیکرد که  يبه من اشاره ا هالکو

 الیحال ،پر درد رنج ل نیو در ع یدنیشن يو ماجرا دمیرا مناسب د تیموقع.بود دهیمفصل تدارك د یشام مانیبرا میمر

او را متاثر کرده  یلیخ الیکه سرنوشت ل دمیکو فهماز حالت دگرگون هال.و هالکو و مژگان شرح دادم میمر يرا برا

برخالف انتظارم،هالکو  یخواهد کرد؛ول رییکرده بود،تغ دایپالیکه هالکو به ل یکردم احساس یخود فکر م شیپ.است

 ياگر با شوهرش کامروا هم شده بود برا یحت.الستیجلب کرده، ل یلیکه توجه من رو به خودش خ يدختر نیاول:گفت

«.خوام یو مادرم هم اجازه بده،من از خدا م رهیخودش بپذ ياگر اون من به شوهر.کرد ینم یقمن فر

 الیبه خانه مادر ل میهمراه با مر يچند روز بعد،به بهانه ا.حرف حد و اندازه نداشت نیا دنیشن م،ازیمر یخوشحال

 یشاد م موریازدواج روح ت نیاباور بود که با  نیخوشش آمد و بر ا یلیو مادرش خ الیهم از ل میمر.میرفت

را که  ياو بارها گفته بود،هر دختر.کند لیپسرش تحم هرا ب ينبود که بخواهد دختر یآن زنان م،ازیخوشبختانه مر.شود
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.کند یاگر مورد قبول خودش نباشد؛با ازدواجش مخالفت نم یهالکو بپسندد،حت

 دمیشیاند یچهل و چند ساله ام رخ داده بود،م یدر طول زندگ که ییرفتم و به اتفاقها یاز اوقات که به فکر فرو م یبعض

ماندم که چه  یکردم،مات و مبهوت م یرا که بدون خواست و اراده خودم بود در ذهنم مرور م ییو گذشته و رخدادها

به آن  ییهاوقت نیدر چن.رندیو هالکو سر راه هم قرار بگ الیل تامثالبه وجود آمده و دست به دست هم داده است  یحوادث

رفت،اگر در شب  یبه جنگ نم موریاگر ت.کردم یم دایاعتقاد پ شتریزند،ب یکه آن باالهاست و سرنوشت ما را رقم م

 یراه ادانست که روز بعد حتم یخودش را موظف نم نیاگر حس دویرس ینم غامی،شوهرش،پ نیحس يبرا الیل یعروس

 گرید يو اگر اگر هزار ها اگرها میشد یو با هم هم کاروان نم میرفت یبه مکه نم الیجبه شود و اگر همزمان من و ل

که پشت سر گذاشته بودم،با دقت  یکه به حوادث یوقت.دندید یرا نم گریهمد الیدادند،هرگز هالکو ل یدست به دست نم

سرهنگ  لیومب،اگر ات میبگو قتریشد و چنانچه دق یخسرو پدا نم یزندگ رد مایاگر س.ماندم یم رتیکردم،در ح یتامل م

 نیگرفتم که کوچکتر یم جهیسپس نت.نبود که حاال هست نیها ا یلیخ ینشده بود،زندگ یراه دچا نقص فن انیافشار در م

.گذارد یکوچک باشد،در سرنوشت هزاران نفر اثر م یلیاتفاق،هر چند هم خ

کمتر از  یشد،در مدت یمحسوب م کوته نظران نقطه ضعف يدل باخت و،بدون توجه به گذشته اش که برا الیبه ل هالکو

ها،بسته شد  يو به قول معروف،زبان مخالفان،با تمام سنگ انداز میرفت الیل يپر شکوه به خواستگار یماه ،با تشرفات کی

در  الیمادر ل.نبرد شیاز پ يهم کار الیبرادر شوهر سابق ل دنیکش هسر سفره عقد نشستند و شاخ و شان الیو هالکو و ل

پسر  ییکرده بود که گو دایپ ياو به هالکو چنان عالقه ا.ستادیبودند،ا الیکه مخالف ازدواج ل نیمه بستگان حسبرابر او وه

.کرد یلب زمزمه م ریسعر را ز نیا وستهیخود اوست و پ

يگر ز حکمت ببند در خدا

.يگریدر د دیرحمت گشا ز

وب آنروز ،هالکو بر سر مزار پدرش غر.من است یزندگ یفراموش نشدن ياز شبها یکیهالکو هم  یعروس شب



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 218

.را به جا آورد يفرزند فهیعمل وظ نیاحترام از او اجازه گرفت و با ا يرفت،فاتحه خواند و با ادا

دعوت شده بودند که از جمله آنان مادر خسرو بود که رفته رفته شکسته تر  انی،دوستان و آشنا شانیشب همه خو آن

و  دمیکش میبه سر ورو یآن شب دست.باشد الیخ یتوانست ب یآسان نبود و نماو  يشد و غم گم شدن خسرو برا یم

داشت و ،در  یبودم،تفاوت فراوان دهیآن لحظه د تاکه  ییو هالکو با جشن ها الیل یجشن عروس.کردم یشیاندکگ آرا

 ستم،بلکهین وانهیجا داشت آن شب ثابت کنم نه تنها د.برگزار شد نیهم سنگ یلیبا شکوه بود ،خ اریحال که بس نیع

.اشکال دارند یپندارند خودشان از لحاظ عقل یم وانهیکه مرا د یکسان

شد،همه را به سکوت دعوت  یقطع نم يلحظه ا يکه عروس و داماد در کنار هم نشسته بودند و هلهله شاد یحال در

عقل  یها هم در ب یبعض.سر بزند نابجا از من يام گل کرده است،منتظر بودند کار یوانگید نکهیگمان ا ،بهيعده ا.کردم

هم  يچند نفر.خنده و انبساط خاطر حاضران شوم ،باعثیحرف دنبودند که من،با ز دیام نینداشتند،به ا دیبودن من ترد

 شترشانیکه انبوه دختران و پسران که ب یدر حال.کرده بودند تا پس از حرف زدن من قضاوت کنند زیرا ت شانیگوش ها

 وهالک يو هم برا الیل يمن،هم برا«:گفتم یانداختم و پس از سکوت کوتاه یبخت بودند،نگاه،به قول معروف،دم 

ها به ندرت و با  یبعض.کرد فشیشه تعر یسخت م یلیه،خیشخص يامر یچون خوشبخت یکنم،ول یم یخوشبخت ي،آرزو

هم با  يفتاده و تعدادپا ا شیمعمول و پ زیها با چ یکنن،بعض یم ینا معمول احساس خوشبخت یتیامدن موقع شیپ

کنه  یم الیمحبوبش خ دنیدر آغوش کش ایدلچسب و  یدر پارك و صحبت یبا دوستان،قدم زدن با همدل یخوردن شام

 يبرعکس رو يریکنه تاث یرو خوشبخت م یکیکه  يزیاست،ممکنه چ گانهیيچون هر کدوم از ما وجود یول.خوشبخته

 یخوشبخت میاگر بخواه.داشتن  شیخالصه بشه به راحت بودن و آساکه  ستین يریدر عشق چ یخوشبخت.باشه يگرید

 یو خوشبخت میو همه جانبه تن بد قیعم يباشه،الزمه در تبادل اون به تعهد داریو نا پا يعاد يمون باالتر از احساس ها

«.میبگذار انیرو به دست خودمون بن

 یب یبردم سخنران یمهمانان پ ياز چهره و نگاهاو  ستیحفها در آن شب بخصوص ن نیمتوجه شدم وقت زدن ا کبارهی
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تمام فصل هاست و دست همه  وهیعشق م«:گفتم الیسخن را کوتاه کردم و به ل.ام کرده اند یوانگیموقع مرا حمل بر د

«.باشه وهیپر م شهیاتون هم یزندگدرخت  يشاخه ها نیکن یرسه ،سع یدرختش نم يکس به شاخه ها

هم برخوردار بودند،به فکر فرو رفتند و  ییباال التیبود و از تحص دهیمن به گوششان نرس یوانگیها که آوازه د یبعض

.پنداشتند ،پوزخند زدند یهم که مرا ناقص العقل م يعده ا

و شب  میکرد یرا تا خانه بختشان همراه الیکه از مهمانان به عمل آمد،هالکو و ل ییرایهر حال،پس از صرف شام و پذ به

 الیل يکه من برا سیحافظ نف وانید کیکرده بود و  هیکه مادرم ته يا هیروز بعد،ا هد.ودابه به صبح رساندمرا در خانه س

.میاو شرکت کرد یبودم،در مراسم پاتخت دهیخر

خونه خدا  يهست تو ادتی«:به او گفتم.است دهیبردم به شوهر دلخواهش رس یدم،پید الیکه در چشم ل يبرق شاد از

به هر حال  يدید.میشد یهم م شیکاش قوم خو يکه ا کردمیهم دعا م ؟منيت خواهر من بودخواس یدلت م یگفت

«؟.ندارد يبرا خدا کار يدید.دعامون مستجاب شد

واقعا عجب «:ام گفت یشانیپ دنیرا با او آشنا کرده بودم ،از من تشکر کرد و پس از بوس الیمثل ل یزن نکهیاز ا هالکو

«!؟یسرنوشت

سرشار از عشق و محبت داشتند و  يا یخوشبختانه زندگ.گذشت یم الیدو سال از ازدواج هالکو و ل بایتقر 1370سال

به  ییزند؛گو یناشناخته در دلم موج م يدیکردم ام یسال احساس م لیاز اوا.نمانده بودکه صاحب فرزند شوند يزیچ

 یتر م يشده بود؛روز به روز قو دایدلم پ که ته يدیام.اشتگذشته تفاوت خواهد د يمن الهام شده بود امسال با سالها

.که تک و تنها برگشته بود مید یشد و هر شب خواب خسرو را م

شدم،و  یم رهیدند،خیدرخش یکه در آسمان سرم م ییماندم و به ستاره ها یم داریشب ها ب شتریمرداد آن سال،ب لیاوا

به خودم .تعلق دارد یستاره ها به انسان نیر کدام از اگفتند ه یم انیکردم که قصه گو یسفر م یعالم کودک الم،بهیدر 

.به گوش خسرو برسد دیشا.زدم یدست کم با او حرف م ات.شناختم  یکاش ستاره خسرو را م يگفتم که ا یم
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تلفن زنگ زد،آن روز  يروز نکهیا افت،تاییشدت م يشدم و حالت چشم انتظار یم دوارتریروز از روز گذشته ام هر

«بله«:را برداشتم و شتاب زده گفتم  یدانم چرا با عجله گوش ینه نبود و نممادرم در خا

«شده یچ«:دمیصبرانه پرس یب.تازه دارد يخبر دمیبود،از لحن کالمش فهم لهیجم

«.خسرو برگشته دیو هشت سال انتظار به سر رس ستیب«:گفت لهیجم

مگه اون !خسرو؟«:گفتم  اریاخت یبرپا شده بود که ب ییغاخود شده بودم و در درونم چنان غو یذوق زده و از خود ب چنان

«کجا بود؟

مگه خسرو  یگ ی،حاال م يهمه مدت چشم انتظار بود نیا ؟توياریدر م يباز وونهیچرا د«:برافروخته گفت یبا حالت لهیجم

.را گذاشت یگوش تیو با عصبان»!کجا بود؟

سرم را رو به آسمان .امانم نداد هیا در کنار تلفن نشستم و گرهمان ج.توان نداشت مرا سرپا نگه دارد گرید میزانوها

«.خوشحالم که او زنده اس!ينکرد دیمنو ناام دیکنم که ام یاندازه شکرت م یب ایخدا«:گرفتم و گفتم

و ظهر بود که مادرم با حال  کینزد.و احتماال با فرزندانش برگشته است مایبا س ایدانستم که خسرو تنهاست و  ینم هنوز

. بودم دهیته نگاهش شاد بود و مدتها بود که مادرم را مثل آنروز خوشحال ند.گذشته به خانه آمد يروزها يسوا ییهوا

«.برگشته هاخسرو تک و تن«:به من انداخت و گفت یاو نگاه

«.برگشته رید یلیافسوس که خ یبه من زنگ زد،ول لهیاالن جم نیهم.دونم یم« :گفتم

 رید یگ یآرزو دارم که خسرو برگرده حاال که برگشته م یگفت ینبود م یتا وقت«:و گفت مادرم در هم رفت چهره

 شیاو در انگلستان پ يکه برا ییاو همسرش را از دست داده و گرفتار ها نکهیالصه خبر برگشتن خسرو و ا» اومده؟

 مایها،از مرگ س یصور بعضبرخالف ت.منتشر شد شیو دوست و آشنا و قوم و خو فهیطا انیآمده بود،مثل برق در م

 گریخنک د میمن گذشته بود و وزش نس یزندگ يانکه فصل گرما ينداشت،برا يسود میبرا گریخوشحال نشدم،چون د

همه سال سالمت نزد خانواده اش برگشته است و  نیحال خوشحال بودم که خسرو ،پس از ا نیاما در ع.نداشت یحاصل
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.او بودم دنید شتاق،با تمام وجود،م

پشت بام خانه مان رفتم،نگاهم را  يگذاشته بود،رو یاز سر شب که هوا رو به خنک!بود آن شب يزیشب خاطره انگ هچ

رو  ییهمون هوا نکهیکنم و از ا یفاصله من و تو کمتر شده ،احساس آرامش م نکهیاز ا«:دوختم و گفتم رازیبه سمت ش

چه طور  مای؟سیداره که تو برگشت قتیحق یعنی».داده تسبه من د یجوون ،احساسیکن یکنم که تو هم م یاستشمام م

«؟يبه روز خودت و من آورد یشد؟چ

و چند سال  ستیدانستم چه به رو آمده و چرا ب یهنوز نم.مایکردم و به س یماندم،به خسرو فکر م داریشب تا صبح ب آن

 دیترد یزدم ب یمرده؟حدس م مایگفتم،چرا س یبخودم م.خبر باشد یطاقت آورده که از مادر و خواهر و برادرش ب

.آن شب صدها حدس و گمان زدم.است هکشته و به زندان افتاد یآن تیخسرو او را در حال عصبان

شدن خسرو را  دایگمان به مرودشت آمده بودند که خبر خوش پ نیبه ا.به خانه ما آمدند مهیو هالکو سراس الیبعد ل روز

.شدن خسرو مطل شده اند دایعت است که از پآنان گفتند در حدود سه سا.به من بدهند

مردن زن خسرو ابراز  يبرا یوقت.بودم،به او گفتم دهیآنچه را از روز گذشته تا آن ساعت شن.خوشحال بود یلیخ الیل

«؟یهست یچه جور آدم گهیتو د«:گفت الیتاسف کردم ل

رفتم و آرام و قرار نداشتم به  یبه آن طرف مطرف  نیبرگشتند و من مثل مرغ سرکنده،از ا رازیو هالکو زود به ش الیل

بهرام خوب شده  یکه وضع مال یشدم،چون از زمان مانیپش یول رمی،زن بهرام ،تماسبگ لهیسراغ تلفن رفتم که با جم

عوض شده است و ،فقط  یلیکردم خسرو خ یتصور م.نداشت ابا مر یگذشته و حوصله همصحبت تیمیآن صم لهیبود،جم

از جانش  شتریاو را ب دیبه نام ناه يفراموش نکرده است دختر اینه؟آ ایاو سراغ مرا گرفته است  ایآ خواستم بپرسم یم

.همه مدت در انتظارش مانده است نیداشته و ا یدوست م

 ،بهيزد یاگر زنگ نم«:مرا شناخت و گفت يفور.را برداشت یخودش گوش.زنگ زدم لهیو به جم اوردمیطاقت ن سرانجام

«.يهم رد شد یوونگیشدم از مرز د یکردم و مطمئن م یشک م يحاال گفته بودکه تا  یهر چ
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«نه؟ ایگرفته  یدل سراغ دهیاز من شور نم،خسرویبب.سوا دارم کیفقط «:دمیپرس

و منتظرش  يشه که تا حال شوهر نکرد یو باورش نم مونهیاو هرگز تو را فراموش نکرده و از گذشته پش«:گفت لهیجم

«بشه وونهیاونه که د حاال نوبت.يموند

توانست  یمهمان داشت و ن لهیجم ایگو.بود که خسرو فراموشم نکرده است یکاف نیمن هم يبرا.تشکر کردم لهیجم از

 یم لهیآنچه در مرود جم.را گذاشتم یاز او تشکر کردم و گوش.صرف گفت و گو با من کند نیاز ا شتریوقتش را ب

 یدلش م یلیبنده خدا خ.ر کرده است،اشتباه بودییشان خوب شده تغ یمالکردم که چون وضع  یو تصور م دمیشیاند

.که شده مرا خوشحال کند يخواست به هر نحو

گذاشتم،از او سخن  یزدند و هر جا پا م یم ،حرفياریروز بعد در همه خانه ها راجع به خسرو،پسر بهادر خان اسفند از

 یم يگریمدت به جرم قتل همسرش در زندان بوده است و د نیگفت همسرش را کشته و در ا یم یکی.آمد یم انیبه م

برده است و تازه متوجه شده  ادیهمه سال گذشته را از  نیگفت همسرش را بر اثر تصادف از دست داده و خودش هم،ا

بنا .گذشته اش را از زبان خودش بشنوم يمن منتظر بودم همه ماجراها.گفت  یم يزیخالصه،هر کس چ.ستیاست که ک

ز یانتظار ن نیا یول.دییایزود به سراغم ب یلیخسرو فراموشم نکرده است،انتظار داشتم خ نکهیبر ا یمبن لهیگفته جم به

به مراتب  میهمه مدت برا نیانتظار ا میو اگربگو دمیکش یدو ماه ،شب و روز انتظار م نیا یدر ط.دیدوماه طول کش

از شب  یکیپس از شصت روز پر التهاب ،.به گزاف نگفته امیو هشت سال بود،سخن ستیآن ب دنیسخت از انتظار کش

 يصدا ایو  زدیهر بار که تلفن زنگ م.کرد میبا اکراه صدا ورا برداشت  یمادرم گوش.مهر ماه بود که تلفن زنگ زد يها

خط  ياز آن سو.را گرفتم یگوش اقیاوست،با اشت نکهیآن شب هم،به گمان ا.زدم خسرو باشد یآمد،حدس م یدر م

چه «:گفتم.بود شنیدرنگ او را شناختم،آو یب یول.زد یحرف م یبار با من تلفن نینخست يکه برا دمیرا شن یزن يداص

«!؟يمثل من کرد يا وانهیاز د يادیب،عج

«که خسرو برگشته؟ يدیحتما شن«:زدگفت یدر آن موج م يکه غم و شاد یبا لحن شنیآو
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 نکهیاز ا ریغ دیبه خاطرم نرس يزیباشد،اما چ یپر معن یلیخ گشتم که یم يلحظه مکث کردم دنبال جمله ا چند

«.جا کنار دل من بود نیمگه خسرو کجا بود؟اون هم«:میبگو

 د،منیسالم ناه«:که گفت دیچیپ یخسرو در گوش يپس از چند لحظه صدا.ستیساکت شد حدس زدم تنها ن شنیآو

«!.خسرو هستم

به من  یزبانه آذرخش ییگو.او را بشنوم  يصدا گریسد و من بار دبر يلحظه ا نیو هشت سال منتظر بودم چن ستیب

 یهرچه سع یم،ولیپاسخ گو یخواستم سالم او را به گرم یم ستمیتوانستم سرپا با یتعادل نداشتم و نم.اثابت کرده بود

وشم خسرو در گ يضربان قلبم،همراه با صدا يصدا.مزد ینفس نفس م.آمد ینم رونیب میاز گلو ییکردم صدا یم

ناگهان اتاق دور .رفته بود کلمات را فراموش کرده بودم ادمیشده بودم که حرف زدناز  جانیچنان دچار ه.بود  دهیچیپ

افتادم مثل آنکه نفسم بند آمده باشد،راه تنفسم گرفته شده  نیگذاشتم و به زم نیرا زم یگوش.دیسرم چرخ

ام چنان او را به وحشت انداخت که محکم  یشانیسته بر پعرق سرد نش.دیدو میو دستپاچه ،به سو هراسانمادرم،.بود

«د؟یشده ناه یمرگم بده ،چ ،خدايوا«:بهصورتم زد و گفت

آب  یمادرم سپس کم.دمیآب آورد که چند جرعه از آن نوش یوانیل میاو برا.ستیکردم که مهم ن یاشاره به مادرم حال با

«رف خسرو بود؟بود؟حتما از ط یک«:دیو چند بار پرس دیبه صورتم پاش

«.بله،خسرو بود«:دعوت کردم و گفتم يمادرم را به بردبار.رفته حالم جا آمد رفته

«گفت؟ یخسرو؟چ«:گفت يباور و ناباور انیم یبا حالت مادرم

کردم دست کم جواب سالمش رو  یشد،هر چه سع یچ دمینفهم یخواست با من حرف بزنه،ول یم«:و گفتم  دمیکش یآه

«.بدم،نتونستم

رسم  نیا یبگ یخواست یم.يبه روزم آورد یچ نیبب اینامرد،ب یگفت یبهش م یخواست یم« :گفت نیخشمگ یبا لحن درمما

«.نبود یو مردانگ يجوانمرد
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درباره آنچه بر .میبا خسرو رو به رو شدم به او چه بگو یکردم که وقت یفکر م نیبه ا.دمیوقت نخواب ریشب تا د آن

کرده بودم خسرو  ینیب شیهمان طور که پ.بودم دهیشن ییزهایالبته به طور مختصر،چ و شیخسرو گذشته بود کم و ب

و هشت سال انتظار  ستیب.خوشحال بودم یلیبابت خ نیشد و من از ا لیتبد نیقیگردد،حدسم به  یبر م مانیپش يروز

معشوق او  ایآ دمینفهمبود از عاشق دلباخته که آخر هم  یمدت.حافظ رفتم وانیآن شب به سراغ د.ستین ی،زمان کم

بود پاسخ خواجه به  نیا.معلوم بود تمیگشودم؛چون ن یتین چیآن را بدون ه.کردم یم يادیکمتر  یروحان ایبوده  یجسمان

:من

باز شتیبه کام خو دمیشکر که د هزار

صدق و صفا گشته با دلم دمساز يرو ز

است یمستغن ریچه حسن تو از عشق غ اگر

باز میآ يقبازعش نیکه از میآن ن من

نمیب یکه زسوز درون چه م متیگو چه

غماز میکه من ن تیاشک پرس حکا ز

در خواب باز هم .تا سرانجام خوابم برد  دمیدنده به آن دنده غلت نیماندم و آنقدر از ا داریشب ب مهیاز ن یپاس خالصه،تا

از آنها زن بهرام  یکیند خدمه که چ.تخت پادشاهان،نشسته بودم ،مثلیتخت يبر رو دمیخسرو به سراغم آمد و د

نهیبود،دست به س

دار  زهیدر محاصره چند ن انیعر مهین یشده و با بدن دهیکش ریبه زنج کهیناگهان خسرو را در حال.فرمان من بودند منتظر

ز من و ا دیرابوس نیافتاد زم میخسرو به پا.داران خسرو را به سمت من هل داد زهیاز ن یکی.بود به قصر من اوردند

چشمانش .را گرفتم و او را بلند کردم شیرفتم موها شیبه خسرو انداختم سپس به سو ینگاه.خواست او را ببخشم

 نیتو رابه ا یمحکم به صورتش زدم و گفتم چه کس.دمیبدنش اثار شکنجه د يبر رو.بود دهیقرمز و رنگ چهره اش پر
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 هاندربار شا يمانند ملکه ها.مایامد گفت س یم رونیاش باز حنجره  یکه به سخت ارگرفتهیبس ییروز انداخته؟با صدا

سپس به عالمت .خسرو با باال اوردن دستش به من فهماند که صبر کنم.را صادر کردم مایس يریدستور دستگ يفور میقد

.مرده مایتاسف سر تکان داد و گفت س

که  یدر حال دمیفاخر د یاو را در لباس یندر چشم بر هم زد.اورندیلباس ب شیامر کردم برا مهیو چند زن ند لهیجم به

.و گفت مرا ببخش دیدست مرا بوس.بر لب داشت زین يلبخند

چراغ اتاق را روشن کردم در گوشه بسترم نشستم و به .دمیکردم از خواب پر یخسرو را نوازش م يکه موها یحال در

.ادیبه سراغم م يزود نیخودم گفتم خسرو حتما به هم

 لیاتومب.بودند لهیبهرام و جم.درنگ خودم را به در رساندم یب.ار پنجره اتاقم نشسته بودم که در زدندروز بعد در کن دو

 يگرانبها يو لباس ها شیطرز ارا.کردم بهتر است یاز ان داشت که وضعش از انچه تصور م تیمدل بهرام حکا نیاخر

.نطقه استاز متموالن ان م یکیکرد که شوهرش  یادعا را ثابت م نیهم ا لهیجم

ما  يامدن بهرام به خانه ما ان هم در ان وقت روز برا.به استقبالشان امد زیبه انان سالم کردم و مادرم ن ییخوشرو با

 انیکه منظورشان را از امدن ب دینکش یطول.به سراغم امده اند یدانستم از جانب چه کس یم نکهیبا ا.تعجب اور بود

گفت در خونه ما  یمادرم موافق نبود و م.تا با خسرو رو به رو شوم ببرندنه خودشان بود که مرا به خا نیقصدشان ا.کردند

.میکرد ینم رونشیامد هرگز ب یخسرو بازه اگر خودش م يبه رو

دونه  ینم.نیکن یروبه روش باز نم اد،دریکرد که اگر به خانه شما ب یاون تصور م.شرمنده ست یلیخسرو خ:گفت لهیجم

.ادیب ییبا چه رو

و به اتفاق بهرام و  دمیرا پوش میلباسها نیبهترن و خوشرنگتر.مادرم خودم را اماده رفتن کردم یتیتوجه به نارضا یب

ان دو .میدیرس یم رازیامد تا هر چه زودتر به ش یبهرام به پرواز درم لیاتومب خواستیدلم م.میشد رازیرهسپار ش لهیجم

 نیمن به ا یزدند ول یپس دداده بود حرف م شیکه به خاطر کارها یاصتقراه از گذشته پر درد و رنج خسرو و  انیدر م
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.میبا خسرو روبه رو شدم به او چه بگو یفکر بودم که وقت

افسوس و .خورم یرا نم لهیجم یهرگز حسرت خانه و زندگ.گذاشتم یبار بود که به خانه قصر مانند بهرام پا م نیدوم

 یمدت یدر ط.نامعلوم داشتم یعمرم را در انتظار گذراندم و هنوز هم سرنوشتيسالها نیبه خاطر ان بود که بهتر غمیدر

بودند و دخترش که دو  لیدو پسربهرام که در تهران مشغول تحص ارهکه در خانه بهرام به انتظار خسرو نشسته بودم درب

خود و  یاززندگ لهیجم.امد انیرفت حرف به م یبه خانه شوهر رفته بود و پسر اخرش که به مدرسه م شیسال پ

 یو خسرو ازراه م دیا یبه صدا در م یشش دانگ حواس من به زنگ در بود که که چه زمان یزد ول یفرزندانش حرف م

:شعر خواجه حافظ افتادم نیا ادیبر پا بود به  ییکه ساکت بودم ودر درونم غوغا یدر حال.رسد

ستیاندرون من خسته دل ندانم ک در

ان و در غوغاستمن خموشم و او در فغ که

زده خودش به در بازکن رساند و بدون ان  جانیه لهیجم.نمانده بود قلبم از شدت تپش منفجر شود يزیزنگ چ يصدا با

.امد:سپس رو به من کرد و گفت .دکمه ان فشار داد يبپرسد انگشتش را رو يزیکه چ

از ورود خسرو  شینمانده بود که پ يزیچ.بمانمرا ازد ست ندهم و بر خود مسلط  ارمیبه خودم فشار اوردم که اخت یلیخ

مشکل بود  اریبس میمبل تکان نخوردم و با انکه برا ياعتنا از رو یبه ظاهر ب یبا حالت یوقت.بدوم و خودم رابه او برسانم

 نیبزرگ،ا يخدا يوا.که خسرو در استانه در اتاق ظاهر شد دینکش یطول.و احسسات نشوم جانیکردم دچار ه یسع

اما عشق من به او نه به سن .نه نه با گذشته چقدر تفاوت کرده است!و هشت سال قبل است ستیب يهمان خسروخسرو 

.دارم شداشتم که هنوزدوست نیقیبه شک الوده نبود و با همه وجود  يشده،ذره ا يوسالش کار داشت و نه به زمان سپر

مشکل بود  یلیگرچه خ.و اضطراب بود جانیشوق و ههمه وجودم شور و.شد رهیو به من خ ستادیدر استانه در ا خسرو

.شناسم یاصال او را نم ییو گو.ندارد یتفاوت میبرا ابشیغ ایوانمود کردم که حضور و

؟یمنو نشناخت نکهیمثل ا:با تعجب گفت خسرو
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؟یستین ،مگهیچرا نشناختم،تو خسرو پسر بهادر خان:زدمو گفتم يلبخند

 ینم.يتو نامزد من بود.نبودم نجایو هشت سال ا ستیب:متعجب گفت.ه شده استکه چقدر شگفت زد دمیچهره اش د در

منو گرفت،اما  زیهمه چ مایوس دمیکش یسخت یلیخ.ام جدا کرد فهیمنو از تو وطا گهید زیهر چ ایریدونم دست تقد

،درسته؟يهنوز دوستم دار دمیشن

به .رفت رونیو هشت سال ازذهنم ب ستیب يهایدر همان لحظه مه مرارت ها وسخت.کنم ينتوانستم نقش باز گرید

نوزده سال داشتم و چهره همان زمان خسرو در  جدهیافتادم که ه یدوران ادیبه .خسرو نگاه کردم دهیچهره غم زده و تک

هر چه خون  ییو گو دیبغضم ترک.نتوانستم یزم،ولیچشمانم را بستم تا بر اثر شدت احساسات اشک نر.ذهنم نقش بست

.دمیخند یروزگار م ياو،به خودم و به باز دم؛بهیخند یم هیاما در حال گر.شد لیتن داشتم به اشک تبديدر رگ ها

به قول سهراب .شد یخوانده م زیاز نگاهش همه چ.فتدیب مینمانده بود خسرو در برابرم زانو بزند و به دست و پا يزیچ

،يسپهر

بود دایبود،موج پ دایپ عشق

بوددایپ یبود،دوست دایپ برف

بود دایپ کلمه

و  ستیو چهل و پنج هزار و دو ستیروز و به اندازه دو ستیو ب ستیبه اندازه دو هزار و دو.خواستم حرف بزنم یم

مرا به ارامش دعوت کرد و خسرو که تا ان لحظه  لهیجم.داد یامانم نم هیگر یهشتاد ساعت حرف داشتم که بزنم،ول

 يکرد گو یچانه اش زده بود و نگاهمان م ریدستش را ز مبهرا.اب اورد مانیابر لهیجم.نشست میبود رو به رو ستادهیا

.است یینمایس لمیف يمشغول تماشا

اندك نگاهم را به خسرو دوختم و به او که مرتب اب دهان خشک شده اش را  یو پس از سکوت دمیجرعه اب نوش چند

 نیا یخودم،حت یمادرم،حت یهمه حت.م ونهیکنن من د یم الیهمه خ.شده وونهید دیکه ناه يدیحتما شن:داد گفتم یفرو م
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اب و خاك  نیکه از ا یام؟مگه کسان وونهیتنها من د ؟مگهداره یبیاما خب چه ع.تو یمیبهرام دوست صم نیو هم لهیجم

 یو عمل یعلم يکشور اندوخته ها نیا يها يروزیوشکست و پ مانیتجربه ها ارزش ها عشق ها ا ریکردن از ذخا هیتغذ

 ستن؟مگهین وونهیمملکتشون برنداشتن د يبرا یاما به خونه وخونواده و وطنشون پشت کردن و قدم.دست اوردن به

 يکه تو يمگه سرباز.ستنین ونهیکردن د لیتبد ییکایو امر ییشون رو به جسم اروپا یرونیو ا یکه روح شرق ییهااون

از مردم هستن که هر  یلیست؟خین وونهینه دک یقدرنشناس خودش رو اماج گلوله دشمن م یملت يجبهه جنگ برا

.باشم ونهید نمدو یکه خودم م یلیپس بذار من هم به دال.ووننید یلیکدومشون به دل

 يکرد که دختر یاز حالت شگفت زده اش متوجه شدم تصورش را هم نم.شده بود رهیبه من خ ریمات و متح خسرو

ادامه  دمیرا مناسب د تیچون موقع.بر زبان اورد یسخنان نینزاده که سوادش در حد خواندن و نوشتن است چ ریعشا

بار شرح  نینخست يدر خانه هاجر برا راشدنم  یمخف یعشق ر ودوست داشتم ودارم،سپس چگونگ ییدادم من رسوا

.خسرو يتر بود تا برا یدنیشن شنیو او لهیبهرام و جم يماجرا برا نیالبته ا.دادم

خواستگار داشتم، یلیخسرو خان،من خ:گفتمخسرو را مخاطب قرار دادم و  پس

برام نمونده بود  يزیچ گهی،ديم نمونده بود و تو قلب و همه احساس منو همراه خودت برده بود نهیتو س یچون دل اما

«.کنم هیهد يا گهیکه به کس د

و هشت  ستیباشه،ب ادتیه اگ«:اما من در ادامه گفتم.ازاردیاو را ن زمیانداخت تا نگاه سرزنش آم ریسرش رو به ز خسرو

 يآباد يبهرام خان که اون زمان تو نیخونه هم يبود،تو امرزیخداب يمایس شیپ مانتیکه دل و روح و ا شیسال پ

به قول خودت،دست . گمیم نویحاال هم هم ر؛یروز به تو گفتم سرتو باال بگ ادته؟اونین،ییپا یقصرالدشت بود،سرتوانداخت

«.عمرم در انتظار باشم شتریب طور مقدر کرده که نیا ریتقد

اما گمان کنم هرکس .میرو پشت سر گذاشت یو عذاب یهردونفر ما سخت.بود،گذشت ید،هرچیناه نیبب«:گفت خسرو

اما حاال،با تمام وجودم و از ته .میدیرو چش یهر دو نفرمون مزه ناکام.خورد یرو م مایمن بود گول س يهم جا يا گهید
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«؟یکن یکنم با من ازدواج م يمنت از تو خواستگار زاراما اگه حاال با ه.خوام یذرت مدل به خاطر گذشته از تو مع

 کبارهیدانم چرا  ینم.ستمیآن ن فیداشتم که قادر به توص ییکه خسرو از من پوزش خواست،حال و هوا يلحظه ا در

«.نه«:گفتم

 نیبودم،و ا يلحظه ا نیمنتظر چن و هشت سال ستیمن ب.مشکل بود شنیو آو لهیخسرو و بهرام و جم يبرا باورش

 دمیقول م«:شرمنده گفت یپنداشت و با حالت یمرا شوخ یخسرو پاسخ منف.باشد دهیپوش لهینبود که بر بهرام و جم يزیچ

«.مهربون باشم و گذشته رو جبران کنم يعمر برات همسر هیبق

«.نمونده یبرام باق يعمر گهیاما د«:و گفتم دمیکش یآه

«؟يریانتقام بگ يواخ یم«:گفت خسرو

 یلیچون خ ،امایبش مونیاومدنت پش ایکردم که از دن یم يشدم و کار یحتماً زنت م رمیخواستم انتقام بگ یاگه م«:گفتم

دوست داشتن رو که از عشق هم باالتره و در روح و همه وجودم خونه کرده و برام ارزش  نیا شمینم یدوست دارم راض

«.با دست خودم خراب کنم زهیاز روح سرچشمه گرفته نه از غرخاص خودش رو داشته و داره،و 

دادم که چرا شوهر نکرده  حیتوض شیداشت،برا یکه نگاهش را از من برنم یدرحال.در دادن پاسخ مانده بود خسرو

تمام لحظه با  داد،همانیخواستم و اگر عرف و شرع اجازه م یم يگرید زیته دلم چ کهیدر حال.گفتم» نه«وچرا به او .ام

شده  وانهید قتاًیحق ییداشتم،گو یدوران جوان حساسهمچون ا یبا آنکه احساس.گرفتم یوجود او را در آغوش م

شدم،بدون  وونهیکه من د یکن یم الیاگر تو هم خ.حال و هوا سر کنم نیخوام با هم یم«:گفتم لمیبرخالف م رایبودم؛ز

«.رو دوست دارم یوونگید نیکه ا

و هشت سال  ستیچقدر لذت داشت؛پس از ب.رفته بود ادمانیپلک زدن هم  یداشتم و حت یرنمنگاه از هم ب کیچیه

در چشمانش نگاه کردم و با هم .خسرو نشستم يبود که روب رو یدو ساعت یکیمن همان  یزندگ يلحظه ها نیبهتر

.میحرف زد
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برادرش در  نکهیاز ا دیرس یبه نظر م.ه بودناباوران یهم نگاه دیو شا ياعتماد یب ياز رو یبه من هنوز نگاه شنیآو نگاه

زده بود و  نیعجز به زم يخواندند، آن چنان زانو یاش م وانهیگرفت و د ینم لشیتحو یکه سالها کس يدیبرابر ناه

.کرد ینشسته بود و مرتب به ساعتش نگاه م ياو ساکت در گوشه ا.کرد،ناخرسند است یعشق م ییگدا

 یدادم خداحافظ حیا با خسرو حرف بزنم و سخنان ناگفته ام را بر زبان آورم،ترجخواست ساعت ه یآنکه دلم م با

تنها بودن مادرم  لمیبرخالف م.زمیبر رونینتوانم احساسم را مهار کنم و همه راز دلم را از پرده ب دمیترس یچون م.کنم

خاطراتم رو نوشته «:خسرو گفت.ستندهم همزمان با من برخا شنیو آو لهیخسرو و بهرام و جم.را بهانه کردم و بلند شدم

«.نظرت برگرده دیبا خوندنش،شا.فرستم یاون رو برات م.به چاپش برسونم یام و قصد دارم در قالب رمان

 یهمه سال چ نیا يکه من تو یبه سرت اومده اگر تو هم بدون یمدت چ نیبدونم در ا شمیاندازه خوشحال م یب«:گفتم

«.یشیتر م وونهیمن هم د دم،ازیکش

نمانده  يزیچ.میدیاز ته دل کش یبه خسرو انداختم و به عالمت تاسف سر تکان دادم و هردو آه ی،نگاهیخداحافظ هنگام

.مینکرد نیهرگز چن یم؛ولیدراز کن گریرا به سمت همد مانیبود که هردو دست ها

م خسرو توان قدم برداشتن کامالً متوجه بود.خانه اش متوقف شده بود،رفتم يبهرام که روبه رو لیسمت اتومب به

قدم .بفرستد میرا که نوشته است،برا یبه او گفتم منتظرم خاطرات.کرده بودند خکوبیم نیاو را به زم ییگو.ندارد

به  یمغبون نگاه یشدم،با حالت لیکه سوار اتومب یهنگام.کردبدرقه ام  لیاتومب کیدشوار بود اما تا نزد شیبرداشتن برا

«.خدانگهدار«:دست تکان دادم و با لبخند گفتم شیبرا.پاسخ نگذاشتم ینگاهش را ب.من انداخت

7فصل

گفت و گو  يتا برا کردیم یرانندگ ست،آهستهین لومتریاز چهل و دو ک شیتا مرودشت را که ب رازیش انیفاصله م بهرام

.باشد شتریب یفرصت

با  ییدر تنها یافتادم که گاه يشعر ادی.بودبرده  رونیب يخسرو مرا از حالت عاد دنید.آدم ها نشئه را داشتم حالت
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:کردم یخودم زمزمه م

یو جان را فدا کن ینیجانانه را بب یعاشق امیحاصل ا ستیچ یدان

 یدر پ یبهرام پ.بردم یمبدل شده بود،لذت م نیقیگردد،به  یبرم مانیپش يکه خسرو روز نیبر ا یکه حدسم،مبن نیا از

.کرد یمنگاهم  یرچشمیداد و ز یسر تکان م

«هستم؟ وونهیمن د یکن یم الیشده بهرام خان،شما هم خ یچ«:دمیپرس

«.یکردم به خسرو نه بگ یتصورش رو هم نم.بگم یدونم چ یراستش نم«:گفت

«نشده؟ ریازدواج د يشما برا دهیبه عق«:گفتم

 یبا دختر باقرخان عروسبا پنجاه و پنج سال سن، يخان شاهسوند نیحس روزیپر نیشده باشه؟هم ریچرا د«:گفت بهرام

هنز  ؟مگهيتو عاشق خسرو نبود ؟مگهيمنتظرش موند ؟چراي؟پس چرا تا حاال شوهر نکرد!یچ یعنیشده  رید.کرد

«.شمیم وونهیتو د يدارم از دست کارا ،منميبخوا قتشویحق ؟اگهيدوستش ندار

اما من .شهیم فیطول بکشه،ضع یلیخ يکنه و اگر دور یم دایشدن به معشوق نوسان پ کیچون عشق با دور و نزد«:گفتم

«.باالتره یلیکه از عشق خ یخسرو رو دوست داشتم و هنوز هم دارم،دوست داشتن

حرف ها رو بشنوه،  نیا یهرک.یگیم یفهمم چ یمن که نم«:گفت بهرام

...کنه که یشک نم گهیها،د دیببخش

.هستموونهیکنه که صد در صد د یشک نم:حرف او را گرفتم و گفتم دنباله

همه سال  نیخواستگارا رو رد کرده،ا نیا دیگن ناه یم گه،مردمیخوب د:بود گفت دایکه خشم در ان پ یبا لحن بهرام

.زنه یم گهیساز د هیدختره  نیشده،ا مونیمنتظر خسرو بود اما حاال که خسرو برگشته وپش

نداشتم به جز انکه  يمنتظر بود،چاره انا  شنیو او لهیخسرو و بهرام و جم يگفت،نه گفتن من برا یدرست م بهرام

دونم،حتما سه چهار سال ازش  یشده؟خسرو چهل و هشت سال داره،تو هم که نم ریبهرام گفت چرا د.ساکت بمانم
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کرده اشتباه کرده و تقاص پشت پا زدن به تو و  ولخسرو قب.يخوب موند یلیهمه مشکالت،ماشاهللا خ نیو با ا يکوچکتر

به سرش اومده،دلش  یهر کس بدونه چ.رو پشت سر گذاشته یسخت یشو هم پس داده و زندگ فهیمادر و خواهر و طا

تونم به جرات قسم بخورم،امروز  یم.زندون يزندون تو یعنی.بوده یزندون بیغر يکشور يسال تو ستیب.شه یکباب م

.هیتالف يبراو  يلجباز يمعلومه که جواب تو از رو.بوده شیروز زندگ نی،بدتريداد ینفکه بهش جواب م

 یوقت دیدون یشما نم.سالش بود دوستش دارم ستیکه ب یزمان نیاول درست ع ينه بهرام خان،هنوز هم مثل روزا گفتم

...شدم اما یچه حال دمیاونو د

؟یاما چ:دیحرفم پر انیبه م بهرام

خاکستر  گهیرفت االن د یاتش عشقم که تا اسمون م ياز شعله ها.برام نمونده یشور و شوق جوون گهید.ترسم یم:گفتم

ازش گله کنم و روز و  م،مرتبیشد يهم عاد يکه برا یترسم بعد از مدت یم.شه ینم اب خاموش م هیمونده که با  یداغ

 یم.نمیشه خسرو رو شرمنده و خجالت زده بب ینم یراض دلم.گهید يو صدها چرا يمنو ول کرد ،چرایشب بگم چرا رفت

...دونم یترسم خسته بشه،نم

وصال باعث  يو تمنا یاز کتابها خوندم شور جوان یکیيتو:گفتم.دیا ینم شیپ یمرا مطمئن کرد که هرگز مشکل رامبه

که  یاگر زن و شوهر جوان صبح بگو مگو کنن،آخر شب،وقت یعنی.کنن دایشه که زن و شوهر کمتر با هم برخورد پ یم

.ره یم ادیشن،بگو مگو هم از  یچراغ ها خاموش م

.کرده وونهیکتاب ها تو رو د نیهم:گفت بهرام

طور که به خود خسرو هم گفتم،از  رم،همونیگ یبگم،خدا رو شاهد م یدونم به چه زبون ینم.ستمین وونهینه من د:گفتم

 نیهم.نه.کردم يباشه که به انتظار وصال روز شمار نیخودم ا یخواد تصور مردم شما و حت یبس دوستش دارم،دلم نم

خوام با اون وارد معامله بشم و  یبود و حاال نم یکه بهش ثابت کردم دوست داشتن من واقع نیکه سالم برگشته،هم

.هیقرارداد امضا کنم،برام کاف
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 شیو برا دیفهم یرا درست نم میاو چون اهل مطالعه و کتاب و فلسفه نبود،گفته ها.بدهد یمانده بود چه پاسخ بهرام

کرد تا بلکه  فیخسرو تعر یاجتماع تیو خانه و موقع یاو از خوشبخت.زدم یگنگ بود،هر چند به زبان ساده حرف م

.بدهم تیرضا

مادرم دم در منتظر .خانه مان توقف کرد يخسرو بود،ناتمام ماند و او رو به رو ندهیمن با بهرام،که در واقع نما حرف

هر چه زودتر دفترچه خاطراتش به مشتاقانه منتظرم که  نیبه بهرام گفتم از قول من به خسرو بگ یهنگام خداحافظ.بود

خدا  نمیتا بب.رمیبگ میتونم تصم یباشم که نم یاالن در بحران روح دیشا.نظر کنم دیتجد دیدستم برسه و اونو بخونم،شا

.خواد یم یبه بعد چ نیاز ا

دخترت رو  به او گفت یپس از سالم به مادرم،به شوخ.از ان صرف گفتگو با من کند شیفرصت نداشت وقتش را ب بهرام

.سپرم یو سالم دستت م حیصح

مادرم .پا بند نبودم يخسرو مرا چنان به وجد آورده بود که رو دنید.مادرم مشهود بود يو سر حال بودن برا یشادمان

نخست .دمیشرح دهم که به خسرو چه گفتم و از او چه شن شیخواست هر چه زودتر برا یم يصبر یمشتاقانه و با ب

:خواندمشعر را  نیا شیبرا

به کنعان غم مخور دیگم گشته باز ا وسفی

گلستان غم مخور ياحزان شود روز کلبه

چیهمه سال ه نیپسره اومده بود که ا نیبه سر ا یچ نمیگفت خب،بگو بب مادرم

«از مادرش هم نکرده؟ يادی

خاطراتش رو برام  يقراره دفترچه . مینزد یشده اصال حرف یاون که کجا بوده و چ يگذشته  يدرباره «: گفتم

«.بفرسته

«مگه برات نگفت چرا زندون بوده؟ ؟يمگه با خسرو حرف نزد. رونیب یسه چهار ساعته از خونه رفت«: گفت مادرم
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و  گردهیو سرخورده بر م مونیخسرو پش يباشه بارها گفتم روز ادتیاگه . زنمیحرف  دیکه با ينه اون طور«: گفتم

نبود که بتونه خسرو رو خوشبخت کنه و به  یزن مایشد که گفتم، س یهمون. مشد که من حدس زده بود يهمون طور

.مادرم شرح دادم يبرا ندرا تا آنجا که خسرو و بهرام گفته بود هیسپس قض» .دردش بخوره

«؟یکن ینم یباهاش عروس یعنیدختر؟  يدر آورد يباز وونهیباز د«: گفت مادرم

«.حال و هوا باشم نیبذار تا آخر عمر در هم. شده باشه رید یلیکنم خ یگمان م. دونم ینم«: گفتم

جدا از  ییما آمدند و خاطرات خسرو را که به صورت ورق ها يبه خانه  لهیدو روز بعد، هنگام غروب، بهرام و جم درست

. رم ینم رونیو بتا حاال از فکر ت روزیاز پر«: از آن که اوراق را به من بدهد، گفت شیپ لهیجم. آورده بودند میهم بود برا

دونم که خسرو رو ذوست  یچون م. یکن یتالف يخوا ی؟ شک ندارم که میکن ینم یباهاش عروس یچرا به خسرو گفت

مدت  نیا يتو یاگه بدون«: سپس اوراق را به من داد و گفت» .براش سوخت یلینه، دلم خ یکه بهش گفت روزیپر ،يدار

«.شهیاب مبه سر خسرو اومده، دلت براش کب ییچه بالها

 یکه منو م ییخونه ها يهمه  ياون تو يکه بو يدل من سال هاست کباب شده، اون هم به قدر«: را گرفتم و گفتم اوراق

« ...مونده یازش باق يدلم سوخته و فقط خاکستر یرو بخواه قتشیو اگه حق دهیچیشناسن پ

. اش رو پس داده لهیشت پا زدن به تو و قوم و قبهم گفتم، اون تقاص پ شیدو روز پ«: حرفم آمد و گفت انیبه م بهرام

«.ادیخرا رو خوش نم ،يعذابش بد ياگر بخوا

آن دو پس . خانه را ترك کنند تا هرچه زودتر به سراغ اوراق خاطرات خسرو بروم لهیصبرانه منتظر بودم بهرام و جم یب

مشغول  ریوصف ناپذ یم و با شور و شوقدرنگ به اتاقم رفت یکردند و من هم ب یخداحافظ وهیو م يچا دنیاز نوش

.خواندن خاطرات خسرو شدم

و  مایکه آنچه س افتمییم يقاطع تر نانیگرفت و اطم یآتش م شتریخواندم جگرم ب یم يشتریچه تعداد صفحات ب هر

ل که خواندم خسرو را به جرم قت یوقت. نبوده است شیب یخسرو نامش را عشق و دوست داشتن گذاشته بودند، هوس
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فرستادند  انیدیتبع يرهیکه نوشته بود او را به جز دمیرس ییبه جا یشد و وقت ریآلبرت به زندان انداختند، اشکم سراز

 یسر خسرو اومده، حالت ییمدت چه بالها نیدر ا یاگر بدون«: به او گفتم. ام مادرم را به اتاق کشاند هیهق هق گر يصدا

«.یکن یم دایبدتر از من پ

وقفه  یو سه چهار ساعت ب ستیاز ب شیکه ب نیبا ا. نگذاشتم نیخاطرات خسرو را نخواندم آنها را زم يه تا هم ،يبار

بزرگ،  يخدا«: برگه، به خودم گفتم نیپس از خواندن آخر. مشغول مطالعه بودم، گذشت زمان اصال خسته ام نکرد

«!همه رنج و محنت رو پشت سر گذاشته؟ نیخسرو ا یعنی

 مایلعنت به تو س يآخر چرا؟ ا. بد آب و هوا يا رهیشدن در جز دیو ده سال تبع بیغر يشدن در کشوریسال زندان ده

چه . خودم محبوس باشم اریعمرش را در زندان بگذراند و من هم در شهر و د يال ها نیخسرو بهتر يکه باعث شد

.دیرس ینم رازیهرگز به ش تیکاش پا يا! با من و خسرو يکرد

اش  لهیو قوم قب اریکه به ظاهر عاشق خسرو شد و آن قدر جاذبه داشت که او را از شهر و د ییمایس. ودنب یکردن باور

کرده باشد؟ مگر بهتر از خسرو هم وجود دارد؟ انتیجدا کند، چطور ممکن است به او خ

 ایدن نیون در اکه اکن يمادر. ماستیو چهار ساله دارد که مادرش س ستیب يتوانستم باور کنم خسرو پسر یم چطور

.کنه یم یزندگ الیخ يمرده؟ نکنه خسرو هم مثل من تو مایس یعنیبه خودم گفتم، . ستین

و با عکس دوران  دمید نهییا يناگهان خودم را در رو به رو.زدم یو با خودم حرف م مودمیپ یو عرض اتاق را م طول

را با  يریمع یشعر ره نیکردم و ا سهیبود،مقا نزایاو واریام که در گوشه عکس بزرگ قاب شده پدرم که به د یجوان

بلند خواندم، يصدا

ام دهیچک زانیعز يبه پا یاشکم،ول

ام دهیگل ارم هیبه سا یول خارم

نوبهار عشق يتو ا يرنگ و بو ادیبا
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ام دهیکش بانیبنفشه سر به گر همچون

فتاده ام يتو از پا يخاك در هوا چون

ام دهیتو با سر دو ياشک درقفا چون

شیبه عمر خو دمیجلوه شباب ند من

ام دهیشن یجوان ثیحد گرانید از

نخورده ام یناب یم تیجام عاف از

ام دهینچ یشیشاخ ارزو گل ع وز

نداد گانیرا فلکم را دیسپ يمو

ام دهیخر یرشته رابه نقد جوان نیا

مناز یبسته به ازادگ يسرو پا يا

ام دهیمن،که از همه عالم بر آزاده

به خسرو جواب سرباال داده  نکهیاز ا.پر سوز و گداز خسرو دلم رابه درد اورد و جگرم را اتش زد سرگذشت،يبار

رفتم و زخم دلش را با  یگشودم و به نزد او م یخواست همان ساعت پر م یدلم م.کردم یم یمانیبودم،احساس پش

.دمیبخش یم امیکننده الت دواریام يحرفها

را  ییمرور کردم و حادثه ها گریبار د کیدستنوشته او را .گذاشت ریاندازه تاث یو بر من بپر سوز و گداز خسر يماجرا

 دنشییشدنش،زا ،حاملهیشگیبه هنر پ مایباغ مارشال و عشق س.که در لندن پشت سر گذاشته بود،در نظر مجسم ساختم

 رهیخسرو بر عقلش چ يریکه تعصب عشا يروز يها حنهص.کردم یم ریو چهره بهادر،پسر خسرو را در ذهنم تصو

 يا رهیکستون،جزیبر ارد،زندانیاسکاتلند  سیموقت پل س،زندانیشده و البرت را به قتل رسانده بود،رفتنش به اداره پل

که  يا د،لحظهیرا د مایس یکه به کانادا رفت،وقت یکه ازاد شد،زمان يکستون،روزیکردند،دوباره زندان بر دیکه او را تبع
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که به تهران برگشته بود و رو به رو شدنش  يما،سوزان،روزیپسرش رو به رو شد،مرگ نابهنگام س سال با ستیپس از ب

.گذشت یاز مقابل چشمانم م نمایشدن با خودم مثل پرده س ارویرو ان،لحظهیبا مادر،خواهر و برادرش و در پا

اغاز  یجران،دوباره عشق و عاشقه يو درد و رنج و دور بتیمص نهمهیپس از ا!ایدن نیاست ا ياور رتیح يایدن عجب

چه .همسن پسر او داشتم یدختران و پسران ایدختر و  دیترد یب.شد یکردم اگر شوهر کرده بودم چه م یفکر م.شد

!ییپر ماجرا یعجب زندگ.شد یجالب بود که پسرش عاشق دختر من م

 یروزگار پ يتازه ازباز يو هر بار به نکته ا از ده بار خواندم شیانها را ب.ماه نزد من ماند کیخسرو در حدود  ينوشته ها

که از  ياز ان شعر ریغ.به او نشان بدهم یاز زندگ ينوشته و از من خواسته بود نشانه ا میبرا یاداشتیخسرو .بردم یم

.دینرس رمبه خاط گرید یسم،مطلبیبنو شیسهراب برا

او  يماه گذشته با نوشته ها کیدر .پس بفرستمشیخسرو را برا ياو دستنوشته ها لهیبودم که به وس یدنبال کس به

تماس گرفته بودند و  یتلفن یو هالکو گاه الیو ل میمادر خسر و و مر ایگو.کس خبر نداشتم چیاز ه.کردم یم یزندگ

ام سرانجام سر و کله شان .نداشتند  يبه من کار يچد روز زین نبرم،انا یبه سر م يگریمادرم گفته بود که من در عالم د

.مژگان،مشتاق بودند خاطرات خسرو را بخوانند یشد،همه،حت دایپ

را از اول تا اخر با اب و  شیماجراها یونیزیتلو يکه همه مطالب اوراق خاطرات خسرو را حفظ بودم،مثل مجموعه ا من

 ياز چشمانم جار زیاشک ن يکه قطره ها یشرح دادم،در حال شانیبرا یدر پ یپ ياه ها دنیتاب و همراه با کش

شده و ادعا  مانیگفت حاال که خسرو پش یم میمر.کنمبدون درنگ با خسرو ازدواج  دیداشت که با دهیهالکو عق.بود

ندارد که من به او یلیکرد،دل یازدواج م مایبا س دیکرده است که نبا

ب می کردند که آنان بیشتر از این امر تعج.نظر لیال این بود که دوست داشتن سن و سال نمی شناسد. نه بدم جواب

آن شب دلم . به هر حال، کسی نبود که با ازدواج من و خسرو موافق نباشد. پیشتر نگفته بودم با خسرو ازدواج نمی کنم

شده و نوشته هاي خسرو همه ي آن ها را زیر و رو کرده  باشتهمی خواست حرف هایی را که سال ها در دلم روي هم ان
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من شاگرد تو بودم چطور مطالعه کردن رو تو به من یاد دادي و شاید اگر کتاب ":مبه مریم گفت. بود ، به آنان بگویم

درسم  مبیست و چند سال شاگردت بودم و حاال می خوا. هاي تو و دل سخن پذیرت نبود ، کارم به خودکشی می کشید 

".را پس بدهم تا به من نمره بدي

.و مریم و مژگان ، سراپا گوش شدندجز مادرم که خیلی زود به بستر رفت، هالکو و لیال  به

توي این مدت خیلی کتاب ها خوندم، اما تازگی به چیزي که دانشمند ها گفتن، پی بردم و اون هم تفاوت بین  ":گفتم

دوست داشتن از . تازه فهمیدم من عاشق خسرو نبودم ، بلکه دوستش داشتم و هنوز هم دارم... دوست داشتن و عشقه 

از سر نابینایی ، همون طور که سیما و خسرو مدتی  ندیهتره ، چون عشق جوششی زود گذر و پیوعشق به مراتب باال

"...بسیار کوتاه عاشق هم شدن، اما دوست داشتن پیوندي خودآگاه و از روي بصیرت روشن و زالله

ن از روح نشئت می ولی دوست داشت. عشق بیشتر از غریزه سر چشمه می گیره و هر چه از غریزه سر بزنه، بی ارزشه"

.گیره و تا هر جا که روح ارتفاع داشته باشه ، دوست داشتن هم پا به پاي اون اوج می گیره

. غریزه، هماغوشی وصاله که در حیوون ها هم وجود دارد، عشق بود که باعث ازدواج سیما و خسرو شد. روشنه مثالش

.ونست با هم سازگاري ندارناگر سیما خسرو رو دوست داشت، هرگز زنش نمی شد، چون می د

. در بیشتر دل ها ، در شکل ها و رنگ هاي تقریبا مشابهی متجلی میشه و صفات و حاالت و مظاهر مشترکی داره  عشق

اغلب دخترها و پسرها مثل هم عاشق میشن ، به خواستگاري میرن، بعد هم جشن و پایکوبی و شروع زندگی مشترك و 

".، بعدش هم خوردن و خوابیدنبچه دار شدن، آشپزخونه و غذا

ولی دوست داشتن در هر روحی جلوه ي خاص خودش رو داره . همه ي اینها در همه ي موارد با هم شباهت داره  تقریبا

و از روح رنگ می گیره و مثل روح ها، برخالف غریزه، هر کدوم رنگی و ارتفاعی و بعدي و طعم و عطري ویژه ي 

.خودش را داره

همون طور که خسرو ، . نامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و سپري شدن سال ها بر اون اثر می گذارهبا شناس عشق
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اما دوست . پس از بیست سال، وقتی با سیما رو به رو شد، کوچک ترین اثري از عشق در وجود هیچ کدومشون نبود

.سه و بر اون تاثیر نمی گذارهنمی ر بلندشداشتن به سن و سال کاري نداره و دست هیچ چیز به آشیونه ي 

از دل برود هر آنچه از "به قول معروف ، میگن . همون طور گفتم، عشق با دوري و نزدیکی با دلدار دچار نوسان میشه"

اگر دوري به درازا بکشه عشق ضعیف میشه و اگه تماس دوام پیدا کنه، عشق رو به ابتذال میره و همیشه با  ".دیده برفت

.مونه میلزل و اضطراب زنده و نیرو مند بیم و امید تز

براي همین که می گه، کجا بودي؟ کجا رفتی؟ . همیشه می ترسه که مبادا کسی از را ه برسه و معشوقش رو بدزده عاشق

".چرا دیر اومدي؟ چرا به فالنی نگاه کردي؟ ولی دوست داشتن با این حاالت آشنایی نداره و دنیاش دنیاي دیگه س

با همون . یک جانبه س ، فکر نمی کنه که معشوقش کیه، چه هویتی داره در آن واحد به وجود می آد عشق جوششی "

عشق هاي این چنینی که دو نفر با نگاه اول دل و دین و از . پادزهر عشق، تنفره. سرعتی که پدیدار اومده ،از بین می ره

.همواره یک جانبه می مونه داره و یا شدست میدن معموال اشتباه می کنه و در انتخا ب لغز

گاهی میان دو بیگانه نا همانند عشقی جرقه می زنه که چون در تاریکیه، خوب یکدیگر رو نمی بینن و در این جاست  و

که گاه ، پس از چرقه زدن عشق ، عاشق و معشوق بعد از وصال احساس می کنن که همدیگرو نمی شناسن و بیگانگی و 

.ردي کوچک نیست، فراوونهنا آشنایی پس از عشق که د

اما دوست داشتن در روشنایی ، ریشه می دوونه و زیر نور سبز میشه و رشد می کنه و به همین دلیله که همواره پس از "

آشنایی پدید می آد و ، در حقیقت، دو طرف ، در آغاز،خطوط آشنایی در سیما ونگاه همدیگه می خوندند و پس از آشنا 

داشتن ، با هم احساس نزدیکی می کنن و به این حالت قدري  ایستیدو نفر در عین رو در ب. نشدنه که خودومونی میش

ظریف و فراره که به سادگی از زیر دست احساس و فهم می گریزه و پس از اون، طعم و بو و گرماي خویشاوندي از 

که  نان خود به خود چشم می بینسخن و رفتار و آهنگ کالم همدیگر احساس میشه و از این منزله که دو همسفر ناگه

به پهندشت بی کرانه ي مهربونی رسیده ن و آسمون صاف و بی لک دوستن داشتن بر باالي سرشون خیمه زده و افق 
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.هاي روشن نو و پاك و صمیمی در برابرشون باز میشه

".عشق فریبی بزرگ و قویه و دوست داشتن صداقتی راستین و صمیمی و بی انتها و مطلق "

ولی . عشق در دریا غرق شدنه ، همون طور که سیما و خسرو هر دو غرق شدن و مثال از این دیگه روشن تر نمی شه"

".دوست داشتن، در دریا شنا کردنه و من نزدیک سی ساله در حال شنا هستم

".عشق بینایی را می گیرد ولی دوست داشتن بینایی میده"

از . ر و نا مطمئن، اما دوست داشتن لطیفه و نرم و پایدار و سرشار از اطمینانعشق خشنه و شدید و در عین حال ناپایدا"

نهایت ان که، عشق هر چه . عشق هر چه بیشتر بنوشیم سیراب تر می شیم و از دوست داشتن هر چه بیشتر ، تشنه تر

".دیر تر می یابد کهنه می شود و دوست داشتن نو تر

ست دارم و می ترسم اگه این دوست داشتن عاقبتش وصال باشه، چیزي نگذره بله حاال می فهمم که من خسرو رو دو"

".که فروکش کنه

. متوجه شدم نگاه هالکو و مریم و لیال به من دوخته شده است؛ گویی انتظار دارند تا صبح از این حرف ها بزنم ناگهان

هایی منطقی داشته باشی و اون ها رو هرگز تصور نمیکردم از شعر ها و کتاب هایی که خوندي،برداشت  ":مریم گفت

".چنین روشن و زالل بازگو کنی

".درسم رو به تو که استادم بودي پس دادم؛ حاال نمی دونم قبول شدم یا مردود":گفتم

"آخرش با خسرو ازدواج می کنی یا نه؟":شوخی من خیلی خوششان آمد و لیال گفت از

اطراتش را به صورت داستانی نوشته، من هم سرگذشتم رو بنویسم و نمی دونم تصمیم دارم مثل خسرو که خ ":گفتم

پس از نوشتن خاطراتم که اگر غم انگیز تر از مال خسرو نباشه کمتر از اون . کنار کتاب اون بگذارم و اون رو تکمیل کنم

".هم نیست،شاید درتصمیم تجدید نظر کنم

کمی سبک شده بودم . ستر خود رفت و من هم به اتاقم رفتماز نیمه شب گذشته بود ، هر کس براي استراحت به ب چون
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.و همچنان که به خسرو فکر می کردم و به این که چه کنم، خواب به سراغم آمد

از زمان برگشتن خسرو،روحیه ام با گذشته . روز بعد دست نوشته هاي خسرو را به هالکو سپردم که به بهرام بدهد باري

خواهران وهمه ي اقوام و خویشانم که گاهی به خانه ي ما می آمدند یا به خانه شان سري مقایسه کردنی نبود و مادر و 

.می زدیم این امر را احساس کردند

گفته ام ،در شگفت می  "نه"از این که خسرو از من معذرت خواسته و درخواست ازدواج کرده است و من به او  اغلب

.شدند

، بیشتر اطرافیانم بر این باور بودند که اگر با او ازدواج کنم، با موقعیتی که  جز جهانگیر که به خون خسرو تشنه بود به

خسرو در بیمارستان نمازي پیدا کرده و با شهرتی که در شیراز به دست آورده و با اظهار ندامتی که کرده است،زندگی 

.راحتی خواهم داشت

و با او فقط گفت و گو کنم ، چون می ترسیدم اگر با هم  خودم دلم می خواست تنها خسرو را هفته اي یکی بار ببینم ولی

دلم نمی خواست خسرو را شرمنده و شکست . ازدواج کنیم ، همه ي اوقات ما به گله کردن شکوه از یکدیگر سپري شود

.خورده ببینم

به ترتیبی او را  دلم براي خسرو تنگ شده بود و در پی بهانه اي می گشتم که. و هفته ها پشت سر هم می گذشت روزها

.ناگهان خبر مجدد ازدواج آویشن در میان اقوام پیچید و من یقین داشتم که ما را هم دعوت می کنند. ببینم

عقد و عروسی ":به جمیله زنگ زدم تا حالش را هم بپرسم و به این بهانه سراغی هم از خسرو بگیرم ،او گفت وقتی

".ی بهرام و خونواده اش هم دعوت نشدنآویشن خیلی ساده برگزار میشه،براي همین حت

شده ام را به  مالیخواستم غرور پا یم دینتوانستم شا,خسرو تنگ شده است يدلم برا میکردم به او بگو یچه سع هر

 یمیتصم نیچن یمن مدت: گفتم.کند یازدواج نم یاز من با کس ریبه غ دیگو یخسرو م:دانم اما او گفت ینم. دست آورم



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 242

.ت اونهداشتم حاال نوب

"!نیش یخسته م ایباز نیو از ا نیگذار یپا به سن م نیتا به خودتون بجنب": گفت لهیجم

اش  نهیس يشده و قفسه  ادیگفت ضربان قلبش ز یاو م.مادرم از صبح کسالت داشت,بود شنیآو یکه عروس يروز

ن مجابش کردم که نگران و قرص مسک یاهیگ يگرفتم و با دادن داروها يحرفش را سرسر نیا.کشد یم ریت یگاه

از .دیکش ینفس م یکه به سخت يبه طور, شد شتریاش ب نهیس يهنگام شب در حدود ساعت ده درد قفسه  ینباشد ول

که از  يباصر يفهیطا ریاز عشا یکیکه  وارمانیبه د وارید يهیهمسا, برومند ينداشتم جز آنکه از آقا يچاره ا, رو نیا

برومند  يخبر را به آقا نیکه ا نیهم. برسانم مارستانیو مادرم را به ب رمیکمک بگ ساکن مرودشت بود شیسال ها پ

که در  یمارستانیب. داشت یقلبش برنم يمادرم دستش را از رو.را حاضر کرد لشیدرنگ اتومب يلحظه ا دوناو ب, میداد

حرکت کرد  رازیه سمت شبرومند ب يرو آقا نیاز ا,کرد یمردم را جلب نم تیرضا دیکه با يمرودشت بود آنطور

توانست  یبرومند که نم يآقا.بردند ژهیو يدرنگ به بخش مراقبت ها یمادرم را ب. میرفت ينماز مارستالنیبه ب کراستی

را گم کرده  میمن دست و پا. ما به مرودشت بازگشت تیاز وضع افتنینانیپس اطم,همسر و فرزندانش راتنها بگذارد

آنکه بهتر به مادرم  يوجودم آکنده از اضطراب بود برا يهمه  کهیدر حال. کرد نهیاجوان مادرم را مع یپزشک.بودم

پرستاران و آن پزشک جوان دکتر  "!هستم ياریاز بستگان دکتر اسفند یکیمن ":پزشک جوان گفتم به,کنند یدگیرس

. ردم که او را خبر کندخواهش ک,دیرس یمهربان به نظر م یلیکه خ ياز پرستار.شناختند یخوب م یلیرا خ ياریاسفند

مادر  يکردم که به خانه  یاو را راض امسرانج.خواستم خودم به او زنگ بزنم تعجب کرده بود ینم نکهیپرستار از ا

از  ماریکارکنان بخش متوجه شدند که ب شتریب قهیچند دق يبه فاصله . دانستم او آنجاست زنگ بزند یخسرو که م

در .دیایب مارستانیداشتند کار کنند که خسرو هر چه زودتر به ب یرو هر کدام سع نیاز ا. است ياریبستگان دکتر اسفند

همچنان که مثل مرغ سرکنده در راهرو بخش مراقبت . اطالع دادم نهیو تهم میبه سودابه و مر یرا تلفن ضوعفاصله مو نیا

. زود به خود آمدم یادر را فراموش کردم ولم ياو لحظه ا دنیبا د. دمیخسرو را از دور د,رفتم یم نییباال و پا ژهیو يها
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"!رهیداره از دست م رمماد! مادرم ! خسرو ":و گفتم دمیبه سمتش دو مهیسراس

خسرو در .من او را دگرگون کرده است يهیبود که گر دایکامال پ. بردم یچهره و حالت خسرو به درون پر اتهابش پ از

"؟یچرا معطل,ره یمادرم داره از دست م ":گفتم.داشت یاز من برنم بود و نگاه مات زده اش را يگرید يحال و هوا

را به او وصل  ژنیو سرم و اکس يکه مادرم را در آن بستر میرفت یداد و با هم به اتاق يمرا دلدار,د»به خودش آ خسرو

پشت در اتاق .ودمن انجا نب يمنتقل کردند که جا) وییس یس(ژهیو يدرنگ به بخش مراقبت ها یاو را ب.کرده بودند

 يداد که خطر رفع شده و جا نانیبه من اطم,من رساند بهکه خسرو خودش را  دینکش یدست به دعا برداشتم طول

.ستین ینگران چگونهیه

اگر مادرم را از دست , تو را خبر کنم نکهینداشتم به جز ا يچاره ا یکنه ول یم یعروس شنیدونم امشب آو یم ":گفتم

".ارمرو ند یکس گهیبدم د

کس و کار تو  يخواست همه  یدلم م ؟يرو ندار یکن یم الیچرا خ":داشت گفت ینگاه از من برنم کهیدر حال, خسرو

".من بودم

".بود نیکاش چن":و گفتم دمیکش یآه

".کنم ینم یکوتاه ادیاز دستم بر ب يداشته باش هر کار نیقیدونم و  یگمادر تو رو هم مثل مادر خودم م:گفت خسرو

سودابه  يهمان شب در خانه  ریجهانگ,دست بر قضا. دمید میرا روبرو ریو سودابه و شوهرانشان و جهانگ نهیتهم هانناگ

.به مادربزند يو سر دیایبود و قصد داشت روز بعد به مرودشت ب

از  یدل خوشکه  ریاز جهانگ ریغ.کرد دییمرا تا يدادم که خوشبختانه خطر رفع شده و خسرو هم گفته  نانیآنها اطم به

.از خسرو تشکر کردند ییبا خوشرو هیبق,دیبرگردان يخسرو نداشت و از او رو

آن هم با لباس مخصوص ,که تنها پزشکان  ژهیو يما را به حال خودمان گذاشت وخودش به بخش مراقبت ها خسرو

رح دادم و از هر طرف ش شانیمادر را که از صبح کسالت داشت برا یمن موضوع بدحال. رفت,ورود داشتند ياجازه ,
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.مورد سرزنش قرار گرفتم که چرا همان ساعت به آنها خبر ندادم

که بنا به سفارش خسرو به اتاق مخصوص  میرا ترك کردند و من و سودابه ماند مارستانیب ریو شوهرش و جهانگ نهیتهم

 دیایب مارستانیاست که به بهمان شب خسرو از پزشک متخصص قلب که در خانه اش بود خو.میشد ییپرستاران راهنما

شده  فیخف يمادرتون دچار سکته  ":خسرو نزد من و سودابه آمد و گفت, کرد  نهیو پس از انکه اومادرم خوب را معا

و  يبستر مارستانیب يتو دیرو با يحال چند روز نیدر ع یول,اما . کدام از رگ هاش مسدود نشده چیخوشبختانه ه یول

".نظر پزشک باشه ریز

هنوز دوستت ":گله مند به خسرو انداختم و در دلم گفتم ینگاه,کاناپه خوابش برده بود يسودابه بر رو کهیحالدر

".دارم

که پرستاران اتاق را ترك کردند  یرو در فرصت نیسر حرف رو با من باز کند از ا يخواست به نحو یم خسرو

"؟يخاطرات منو خوند":گفت

"از ده بار شتریبله ب":گفتم

"؟يمنو تنها بذار يخوایحال م نیبا ا":گفت

از حالت نگاه .میدانستم چه بگو ینم,مادرم دلشوره داشتم  يدر آن ساعت که برا, اشک در چشمانم جمع شد اریاخت یب

.ستیبردم که احساسش کمتر از من ن یخسرو پ يپرتمنا

 يگفت تا بلکه به نحو یم يجمله اآمد  یم شیکه پ یماندم و خسرو در هر فرصت مارستانیشب را تا صبح در ب آن

.کنم که حاضر به ازدواج با او هستم وارینرمش نشان دهم و او را ام

دست بردارم و به  يکرد که از لجباز یو او مرا سرزنش م میزد یخسرو حرف م يبا سودابه درباره  کهیدر حال,بعد روز

 نهیتهم,هالکو,الیل,میمر. مادرم آمده بودند ادتیه به عک یپر شده بود از کسان مارستانیراهرو ب,خسرو جواب مثبت بدهم

از .بروند ژهیو يآنان اجازه نداشتند به بخش مراقبت ها.بستگان زچند ا یشان شوهر داشت و تن یکیو دخترانش که 
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 ینم دشیتهد يخوشحال شدند که خطر,دهد یدست تکان م شانیکه را دندیمادرم را د شهیاز پشت ش یوقت نیا

 ندیگو ینداشتم که آنچه که م یشک.و خسرو در حال گفتگو بودند میراهرو افتاد که مر ين نگاهم به انتهاناگها.کند

مادر  يماریب دیبه خسرو گفتم شا":تنها شدم او گفت میبا مر یچون وقت.من است و البته حدسم درست بود يدرباره 

"!ینظر کن دیتجد متیتصمتو هم در  دیو شا ننیاقوام اونو بب يبوده که همه  یحکمت دیناه

به فکر او باشم تا  شتریخاطر بابت مادرم باعث شد که ب يدغدغه  یول.عالمت رضا بود, به قول معروف,من  سکوت

آن روز .هم از آمدنم خوشحال شد الیل.خودش برد يآن روز بس که خسته بودم هالکو با اصرار مرا به خانه .خسرو

.ام را ابراز داشتم یک گفتم و خوشحالیبه او تبر.ال حامله استپس از سه چهار س الیمتوجه شدم که ل

 دارمیو اگر ساعت دو بعدازظهر که هالکو از سر کارش برگشت ب دمیخواب يخسته بودم که با وجود اغتشاش فکر چنان

 یه بهبود مخوشبختانه حالش رو ب.دمیزنگ زدم و حال مادرم را پرس مارستانیهمان وقت به ب.شدم ینم داریب,کردند ینم

.نبود ینگران يرفت و جا

جوان است  یلیبه خسرو کشاند و اعتقاد داشت که خسرو هنوز خ مارستانیو او حرف را از ب میهالکو به گفتگو پرداخت با

 يهالکو ما را برا,غروب يها یکینزد,استراحت یبه هر حال پس از صرف نهار و کم.باشد میبرا یتواند همسر خوب یو م

 یاز ذهنم دور نم ياز دوست داشتن او لحظه ا یحاک يها هخسرو و نگا يچهره .برد رونیب يواخورقدم زدن و ه

به  یعروس يهیرا که به عنوان هد یحافظ وانیهمان د.شوم ایبه فکر افتادم نظر حافظ را جو میشب به خانه برگشت.شد

به  یوخبه ش.دش گذاشته بود از آنجا برداشتمکم يبدون باز کردن باال یداده بودم و او آن را دست نخورده و حت الیل

باشه و در جوار رازیکنم که آدم اهل ش یتعجب م یلیخ":و هالکو گفتم الیل

.باشه گانهیبا اشعار حافظ ب یکنه،ول یحاقظ رندگ قبر

اورده  ینمسر در  يزیاز شعر چ لیهم گفت که از دوران تحص الیرا بهانه کرد و ل یزندگ تیو مسوول ادیمشغله ز هالکو

انان .اشندیب خبریاز همه جا ب الینداشتن مطالعه باعث نشده بود که هالکو و ل ایبودن با اشعار حافظ و  بهیالبته غر.است
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کس  چیگفت ه یمسوالن گله داشت و م یهالکو از بعض.بودند رانیا والهم در حد اوضاع و اح است،انیاهل س شتریب

 الیکرد و همه ارزوها وامال ل یم د،انتقادیهشت سال به درازا کش لیدل یکه ب ن و عراق رایاز جنگ ا.ستیخودش ن يجا

.شد یکه در شکم داشت خالصه م يهم در هالکو وفرزند

!يعجب اشعار.او را گشودم وانیکه نظر حافظ را درباره ازدواجم با خسرو بدانم د نیا تیهر حال،به ن به

رفت رفت ییخطا نتیزدست زلف مشک گر

رفت رفت ییشما بر ما جفا يزهندو ور

سوخت سوخت یپوش نهیعشق ار خرمن پشم برق

رفت رفت ییشاه کامران گر بر گدا جور

دار يدل پا يا دیرا تحمل با يعشقباز

رفت رفت ییبود بود و گر خطا یمالل گر

اریب یرنجش خاطر نباشد م قتیطر در

رفت رفت ییچون صفا ینیکدورت را که ب هر

یامد ول دیلتها پدمال نانیسخن چ از

رفت رفت ییناسزا نانیهمنش انیم گر

برد برد ياز غمزه دلدار بار یدل گر

رفت رفت ییجان و جانان ماجرا انیم ور

حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه بیع

رفت رفت ییگر به جا يچه بند يازاد يپا

ه بوده گذشته است و دردها و رنج ها همه رفته اند و داشت که هر چ دهیحافظ هم عق.به جا و بهنگام بود ياشعار واقعا
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.ستین زیدر عشق و باالتر از ان گله جا

 بیکردند که حافظ از دل همه خبر داشته است و به لسلن الغ دایپ نیقیاشعار خوششان امد و  نیهم از ا الیول هالکو

.بودنش شک نکردند

کردم،نگهبانان  یمعرف ياریاز بستگان دکتر اسفند یکیودم را رساند و چون خ مارستانیروز بعد هالکو مرا به ب صبح

از .است اندهیسراغ خسرو را گرفتم،گفتند هنوز ن.بود ژهیو يمادرم هنوز در بخش مراقبت ها.مانع ورودم نشدند

 بخش است و تیرضا يداد که حال و نانیاو به من اطم.مشد ایهمه کاره بخش بود،حال مادرم را جو ایکه گو يپرستار

و نزد او  دمیراهرو د يرا در انتها میبعد مر یاندك مدت.کنند یمنتقل م یکرد که همان روز او را به بخش عموم دوارمیام

اورند و  یمیامروز او را به بخش عموم ایبه او گفتم گو یبود که حال مادرم چطور است و وقت نیپرسش او ا نیاول.رفتم

به فکر فرو .مینشست ژهیو يپشت در اتاق مراقبت ها یچوب کتین يرو هر دو بر.هم مرخصش کنند خوشحال شد دیشا

 یبا حالت.و او همراه با لبخند سالم کرد میبه احترامش بلند شد.دمیخودمان د يکه ناگهان خسرو را روبه رو میرفته بود

با او  میبرخورد مر.شد بود خوشحال یمیکه سالمم گرم و حالتم صم نیاز ا.دمیتا حاال مادرم رو ند روزیاز د:مشوش گفتم

همان گونه که .دندیو دخترش از راه رس نهیو همسرش و تهم ریدر همان لحظه جهانگ.از روز گذشته گرم تر بود زین

کرد و حالش را  سالمخسرو جلو رفت، یول.نکند ییبود و به ظاهر قصد داشت به خسرو اعتنا یادم بدقلق ریجهانگ:گفتم

.سرد اریبس یهر چند با حالت پاسخ داد ریو او به ناگز دیپرس

؟ینیمادرت رو بب يبه من گفت دوست دار یخودمان یلیخ انیبدون توجه به افکار اطراف خسرو

.یلیخ:گفتم

 میزد و به محض باز شدن در به مسوول بخش دستور داد برا ژهیو يسر انگشت چند ضربه به در بخش مراقبت ها با

دستگاه  لهیام زدم و همراه خسرو به کنار تخت مادرم که هنوز به وس ینیبماسک را به دهان و .ماسک مخصوص اوردند

تنفس ژنیاکس
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صورتش  يرا از رو ژنیهمان لحظه ماسک دستگاه اکس.بهتر شده بود یلیحالش نسبت به روز گذشته خ.میکرد،رفت یم

دو سه روز در بخش  دید باپزشک متخصص قلب دستور داده بو یکرد،ول ینم دیاورا تهد يخطر چیبا انکه ه.برداشتند

.شود يبستر یعموم

کار منصرف شده،همان ساعت  نیاو هم از ا جهیپرستاران مانع شدند و در نت یقصد داشت با خسرو حرف بزند،ول مادرم

نداشتند و با توجه به سفارش  یاو مشکل ادتیع يبردند و از ان به بعد،مالقات کنندگان برا یاو رابه بخش عموم

از روز  یساعت چیکنندگان او در ه ادتیاز ع کیچیمانع مالقات ه یو قسمت اطالعات و نگهبان مارستانین بخسرو،کارکنا

.شدند ینم

 مارستانیمادرم به ب دنید يبرا شنیاو دیشوهر جد یو حت شنیروز خانواده خسرو از جمله مادرش و او همان

از  دندیرا پرس گریکدیو خنده حال  هیگر انید و در مرا در اغوش گرفتن گریکدیکه مادرم و مادر خسرو  یوقت.امدند

بودم مادر خسرو با ازدواج من و خسرو مخالف است  دهینش نکهیبا ا.اورمینمانده بود بال و پر در ب يزیچ یشدت خوشحال

 مرا عروس خودش خطاب گریو هشت سال بار د ستیداسنت،ان روز پس از ب یو بدنام م وانهیمرا د هیو او هم مثل بق

.میش یبدتر م نینیب یهم که م نیاز هم رزنیدو تا پ ن،مایکرد و گفت تا شمادو نفر با هم ازدواج نکن

.بود تیمن عالمت رضا لبخند

کردم و او پس از تشکر گفت  یخوشبخت يبزند،از خداوند ارزو یاو حرف نکهیاز ا شیپ.صدا زد يمرا به گوشه ا شنیاو

.اد یروخوش نم ،خدایکن تیتو هم اونو اذ ياگر بخوا.ش رو پس دادهخود يتقاص ندانم کار یلیبرادر من خ

نامعلوم داره به  یانیخاطرات من و خسرو پا نکهیبا ا.نمونده انشیبه پا يزیمشغول نوشتن خاطراتم هستم و چ گفتم

بود و  تمیزدم که نشانه رضا يو لبخند.دم پس از نوشتن خاطراتم خودم رو به دست سرنوشت بسپارم یخسرو قول م

.میکن یم دواجاز ان داشت که سرانجام من و خسرو از تیحکا شنیاو یخوشحال

 طیمح نکهیبا ا.دمید یمدت هر روز خسرو را م نیا یبود و در ط يبستر مارستانیهفته در ب کیبه  کینزد مادرم
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خسرو را  شتریند تا بها مادرم را مرخص نکن يزود نیخواست به ا یگفتگو نبود،دلم م يبرا یمناسب يجا مارستانیب

به  شنیامدند و او ارستانیبه ب ینیریو شوهرش پس از چند روز به سفررفتن،با دو سه جعبه ش شنیهمان روز او.نمیب

منتظر بود که  يدر هم در گوشه ا اریبس يچهره ا ربایجهانگ.اش را تعارف کرد من بودم یعروس ینیریکه ش یکس نیاول

 ناز ا ریرا مقابلش گرفت به ناگز ینیریروبه رو شد که جعبه ش شنیبا او یاو وقت.ندکن صیمادرم را هر چه زودتر ترخ

خسرو .میزد یکرد من و او بدون ترس و شورم با هم حرف م یخسرو ما را همراه.امد و با اکراه تشکر کرد رونیحالت ب

غافل نبوده  ادشیاز  يهرگز لحظه ا و متوجه شده بود که زترمیعز ایاز همه دن شیبار ادعا کرد که من برا نیچندم يبرا

ام با انها رو به رو  یهستم که در زندگ ییاو گفت مشغول نوشتن ماجراها هب.و مهم بوده است زیعز میام و او همواره برا

.تا خدا چه بخواهد سمینو یشده ام و انچه حرف دارم در ان م

 نیکه ا یبده تیو رضا ییایتوجه باشه سر عقل ب جالب دیبعد از نوشتن سرگذشتت که مسلما با دوارمیام:گفت خسرو

.میکن یمونده عمر رو با هم زندگ یچند روز باق

در باغ قوام در  مایس دنیمن عقلم رو در همون روز د:گفتم یبه شوخ يبه او انداختم و همراه با لبخند یپر معن ینگاه

خصلت  یگفت مایکه تو به س یی،همون جادر کنار اصطبل ته باغ بیس يدرخت ها ریز شیو هشت سال پ ستیحدود ب

کار رو  نیاگر ا.اریب میکن و برا دایبزن و عقل منو پ جابه اون ي،سرياگر وقت کرد.وفا به عهده،دفن کردم ریعشا کی

.شم یخوشحال م یلیخ یبکن

 یخسرو تا وقت.ن امدپارك شده بود به دنبالما ریجهانگ لیکه اتومب ییکرد و لبخند زنان تا جا یگفته مرا حمل بر شوخ او

و هنگام  دمیکش نییرا تا اخر پا لیاتومب شهیو من هم ش ستادیحرکت نکرد،همچنان در کنار ان ا ریجهانگ لیکه اتومب

کردند و خسرو در کنار  یو خانواده اش باغ قوام را ترك م مایکه س دمافتا يروز ادیبه .دست تکان دادم شیحرکت برا

نییرا پا لیاتومب شهیش مایس.بود ستادهیسرهنگ ا لیاتومب

خواست خسرو  یافتادم ، دلم م یان روزها م ادیهر وقت . دست تکان داد  شی،برا دید یکه خسرو را م ییو تا جا دیکش



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 250

.را با چنگ و دندان تکه پاره کنم

ه نداشت ،به سراغم که تا ان زمان سابق يبکشد ،سردرد مارستانیقبل از انکه کار مادرم به ب یعنی، شیدو هفته پ یکیاز

که  ییشد تا جا یم شتریاما سردردم رفته رفته ب.گرفتم  یارام م یمسکن کم يامده بود و من تنها با خوردن قرص ها

.کرد یقدرت نوشتن را از من سلب م

کرده  زیتجو شیرا که برا يمتعدد يکرد و قرص ها یدر خانه استراحت م یمدت ستیبا یدستور پزشک ،مادرم م طبق

به  انینبود که اقوام و اشنا يشد و روز یخوشبختانه حال مادر روز به روز بهتر م.رساند یبه مصرف م نی،سر وقت معبود

.ندیاین ادتشیع

گشودن در رفتم و پشت در خسرو و مادرش و ترگل  يطبق معمول برا. را زدند  اطیغروب، در ح کیروز بع ، نزد چند

که چند لحظه  يزبانم بند امده و سر درد یاز شدت خوشحال. شدم  یق در شگفتو غر دمید ینیریگل و ش يرا با دسته 

بر لب داشتم، خسرو  يکه لبخند یسالم دادم و در حال اقیپراشتگرم و  یبا لحن. بود ،فراموش کردم  دهیامانم را بر شیپ

از او تشکر کردم و به طعنه  .خسرو دسته گل را به من داد . کردم  ییو مادر و خواهرش را به داخل ساختمان راهنما

.شده بود ی، االن درخت بزرگ ياورده بود میبرا شیو هشت سال پ ستیگل رو ب نیاگر ا: گفتم 

پس از تعارفات معمول ،با . احترام بلند شود که مادر خسرو مانع شد  يادا يورود انان به اتاق مادرم قصد داشت برا با

دانم چرا سرنوشت  ینم! میداشت ییایچه خوب بود ان روزها که برو ب: رم گفت ماد. کردم  ییراریاز انان پذ ییخوشرو

.میقدر مکافات بکش نیمقدر کرده بود که ا

. نیخوش گذروند شهیهست هم ادمیکه  ییو تا جا نیازدواج کرد یدر جوان. نیدینکش یمکافات چیشما ه: گفت  خسرو

 یهر کس يبوده که ممکنه برا یهم براتون رخ داده از اون نوع ياگوارو اگر اتفاق ن نیشاهد رشد پسرها و دخترها بود

که تحملش واقعا  میرو پشت سر گذاشت ییبتهایما مص. میه داشتیبق يسوا یکه سرنوشت میبود دیرخ بده تنها من و ناه

.مشکل بود
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 دیبر که هم خودت و هم ناهخ یاز خدا ب يو اون دختره  نیبود خسرو خان، خود شما بود یمقصر چه کس: گفت  مادرم

.بخت کرد اهیمنو س

.جبرانش فرصت هست ياما هنوز هم برا. قبول دارم که مقصر من بودم : گفت  خسرو

خسرو  ی،ول اورمیخودم ن يداتشم به رو یسع. کرده بود، ناگهان به سراغم امد  میرها شیکه تا چند لحظه پ يسردرد

که سر درد  نینکرده مثل ا يخدا: وضوع بحث را عوش کرد و خطاب به من گفت او م. زود متوجه شد که ناراحتم  یلیخ

؟ يدار

.عادت کردم ستین یمهم زیبله، اما چ: گفتم

اورد و  رونیب ينسخه ا يرا باز کرد ،ورقه  فشیدرنگ در ک یشده ام ،ب گرنیکه با چند پرسش حدس زد دچار م خسرو

 یدر کنارم م شهیهم يکاش برا يا میخواستم به او بگو یم. ا به من دوخت نسخه نوشت و به من داد و نگاهش ر میبرا

.نگفتم و فقط تشکر کردم يزیچ ی، ول يماند

اکنده از مهر و عالقه به من افکند و من خاطر  ینگاه گری،تا دم در بدرقه شان کردم و خسرو بار د یخداحافظ هنگام

.خواه فرستاد شیبرا يهفته است که ان را به زودنشان کردم که پاسخم به درخواستش در خاطراتم ن

کرد  هیته میبود انها را برا یشد ، اما هال کو به هر زحمت یم دایپ یکرده بود ، به سخت زیتجو میکه خسرو برا ییداروها

 یسراغم مسردرد به . کردم دارو را به موقع مصرف کنم  یاما اگر فراموش م. افتمیبهبود  يکه با مصرف ان تا اندازه ا

.امد

 یگاه. نشده است  رینگیکرد که زم یو خدا را شکر م افتیکه کامال بهبود  ییشد ،تا جا یمادرم روز به روز بهتر م حال

.بفرستم شیخاطراتم را برا يفرستاد و منتظر بود هر چه زودتر دست نوشته ها یم غامیپ میخسرو برا

از بستگان است،  یکیایهالکو  ای،  میحدس زدم مر. ل ،تلفن زنگ زد سا لیپس از تحو ی، ساعت1371سال  ياستانه  در

و خسرو میگفت کیتبر گریسال نو را به همد. توانست ان قدر خوشحالم کند  ینم زیچ چیه. برخالف تصورم ،خسرو بود 



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 252

زدم که او ناا حرف  يمن هم طور.ما باشد يهر دو يسال بر آورده شدن آرزوها 71است سال  دواریداشت که ام اظهار

.نشود دیام

گفتم کیته دل خوشحال شدم و دوباره به او تبر د،ازیآیم رازیبهادر از کانادا به ش گریبه من گفت تا چند روز د یوقت

 یو سر دردم فزون شدیم شتریکارم ب میما هرگز بدون مهمان نبود اگرچه هر لحظه مهمان داشت يخانه  دیع يدر روزها-

.دادیم يدیع شیخوشحال بودم و مادرم، ادب و رسوم به کودکان و نوجوانان و عروسها میماندینها نمت نکهیا شد،ازیتر م

 ینرود و به شوخ ادتیيدیبود که،عمه ع نیحرفش ا نیرد،نخستیبگ يدیعادت داشت از من ع یکه از کودک هالکو

:گفت

.ير بگذارمنو کنا يدیع دی،بایسال عمر کن ستیاگر صد ساله هم بشم و تو صد و ب-

 شناخت،بریآن تنها پدرش را م يبهادر از خارج به آغوش خانوادهاش که از اعضا نیروز هشتم فرورد دونستمیم چون

.میهر سال داشتند،منتظرشان نبود يسوا یخسرو شور و شوق يو خانواده  گرددیم

 يخانواده  ياز اعضا يعضو گریسال د بودند دواریگفتند و ام کیسال نو را به من تبر یمادر و دو خواهر خسرو تلفن یول

.آنان باشم

از  یکیمن هم  خواستیدلم م یلیاستقبال بهادر به تهران رفته اند،خ يبرا شانشیخ شتریخسرو و ب دمیکه شن يروز

.داشتم اقیاشت دنشید يدانم چرا برا یبودم،نم دهیهنوز بهادر را ند نکهیبا ا.بودمیاستقبال کنندگان بهادر م

بر پاست،مردد بودم به خسرو زنگ بزنم و به پسرش  یخسرو غوغائ يدر خانه  دانستمیادر آماده بود و مکه به یشب

را  یکه گوش یکس يصدا.تلفن مادر خسرو را گرفتم يمشکل بود،سرانجام شماره  میهر چند برا.نه ایمیخوشامد بگو

:سالم کردم و گفتم.ه او دادرا ب یگوشآن مرد خسرو را صدا زد و  یناا آشنا بود،ول میبرداشت برا

.گهیو به بهادر خوشامد م کیباشم که به تو تبر یکس نیاول دوارمیام-

:اندازه خوشحال شد و پس از تشکر از من گفت یب خسرو
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.یباور نکن دیاز بهادر منو خوشحال کرده،شا شتریاگه بگم تلفن تو ب-

:گفتم

.کنمیاز باور کردنه،باز هم حرفت رو باور م دمیکش بتیمص یباور،پدرم را در آورده،و هر چ کنم،اگرچهیباور م-

.نوشته بود تشکر کردم میکه برا ياز نسخه ا.دیاز وضع سر دردم پرس خسرو

.با من حرف بزند خواستیآن که از سر و صدا و همهمه معلوم بود سرش شلوغ است،دلش م با

:دیو پرس دیو دو ساله اه کش ستیب يجوانها مثل

؟یکنیچه م-

:گفتم

.همچنان مشغول نوشتنم-

:گفت خسرو

 تونهیم يبهش بگم که بزود نانیتا با اطم یرا تموم کرده باش تیکنم،نوشتههایم یکه تو را به بهادر معرف يروز دوارمیام-

.ما باشه یشاهد عروس

 يس از لحظه اپ.دیبخاطرم نرس يزیچ یکند،ول دایکه خسرو جوابش را خودش در آن جمله پ گشتمیم يجمله ا دنبال

:سکوت گفتم

.آرزو داشتم بهادر پسر من بود شتریدر جمع شما بودم،و از آن ب خواستیدلم م یلیخ-

:و فکرش را مشغول کنم،گفتم رمیوقتش را بگ ادیز خواستمیکه در آن لحظه داشت،چون نم یتیموقع با

.فعال به بهادر سالم برسان تا بعد-

کارم شده بود نوشتن خاطراتم و از خانه .و من کم کم به آن عادت کرده بودم د،امیبه سراغم م یگاه یگرنیدرد م سر

.رفتمینم رونیب
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.و بهادر بود يکار يهایراجع به گرفتار اشیحرفا  شتریو ب زدیبه من زنگ م کباریهر چند روز  خسرو

م،چون کم کم حوصلهام داشت خسرو بفرست يبرسانم و آنها را برا انیرا به پا میهر چه زودتر نوشتهها خواستیم دلم

.رفتیسر م

و  میتلفن زد و من و مادر و هلکو و مر مانیبه خانه  یشهر آشوب،همسر فرهاد خان ضرغام يبود روز دهیرس زییپا فصل

.دعوت کرد یدر بالغ شانییالقیا يرا به خانه  الیل

.دعوت کرده است یالقیايما را به خانه  يبه آن سرد يکرده بودم که چرا در آن فصل با هوا تعجب

:گفت رمیدعوتش را حتما بپذ نکهیا ياو،برا

.شهیمجلس ما گرم تر م يایاگه تو ب.بخاطر پسر خسرو یمهمان-

.خسرو هم تنگ شده بود يو دلم برا نمیبهادر را بب خواستیدلم م یلیخ.رفتمیتشکر از او دعوتش را پذ با

.رفتندیدرنگ پذ يتم،آنان هم بدون لحظه اگذش انیدر م میو مر الیرا با هالکو و ل موضوع

 میهم به سر و رو یو دست دم،یلباسم را پوش نیم،بهتریبود یبالغ يفرهاد خان در منطقه  یالقییيخانه  یکه راه يروز

.دمیکش

من گوشزد  ه،بهیاز بق شتریب مید،مریطول نکش شتریساعت ب کیلیکه با اتومب یمرودشت و بالغ انیم يفاصله  در

.خوش نشان بدهم يکه به خسرو رو ردکیم

بود  یاز همه خسرو به استقبالمان آمد،در آن جمع کمتر کس شیم،پیوارد شد یفرهاد خان ضرغام يکه به خانه  نیهم

.خبر باشد یمن و خسرو ب یدلدادگ يکه از قصه 

مهمانان که  شترینگاه ب.کردند تیمرا به داخل تاالر بزرگ هدا شتریآشوب و فرهاد خان با عزّت و احترام هر چه ب شهر

.من و خسرو بود ياز چهل نفر بود،به کارها و رفتارها  شتریتعدادشان ب

.دمیحال خسرو را پرس ییخوشرو ،بايا ن،واهمهیهم بدون کوچکتر من
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:و گفتم دمیحرفش پر انیکند،به م یبهادر را به من معرف خواستیخسرو م یوقت

.که بهادر پسر توست کنهیداشته باشد شک نم ادیتو را به  یس جوانک ست،هرین یبه معرف اجیاصال احت-

:من و مادرم سالم کرد و گفت شد،بهیدور نم شیلبها يکه خنده از رو بهادر

.نیباش ییبایو ز یجوون نیا کردم،بهیتصورش هم نم دنتون،اصالیاز د شیتا پ نم،البتهیشما رو بب خواستیدلم م یلیخ-

:گفت یبه شوخ سپس

.تاب باشه یشما ب يم حق داره براپدر-

شهر .تشکر کنم دشیو تمج فیآن همه شباهت او با پدرش چنان شگفت زده شدم که حتا فراموش کردم از تعر از

 له،زنیجم.و ترگل هم در آن قسمت بودند شنیآو.کرد تیزنان نشسته بودند،هدا یرا به قسمت میو مر الیآشوب،من و ل

.دانستیمتمول بودند،کمتر نم میکه از قد ینمجلس نشسته بود و خودش را از کسا در صدر يبهرام،مانند ملکه ا

.بود امیزندگ یماندن ادیب ياز شبها یکیشب هم  آن

واسطه شود و بله  یقیداشت به هر طر یبود،سع يباصر يفهیکه از برادرش محمد خان،بزرگ طا یخان ضرغام یحسنعل

.کنمیز و فردا مکه چرا امرو دیپرسیو م ردیرا از من بگ

به سراغم آمده بود، و هر چه  داد،دوبارهیگهگاه آزارم م شیسال پ کیکه از حدود  يبدو ورود به آن جمع،سردرد از

.در مقاومت داشتم ممکن نبود یسع

بلند  يو با صدا هیخنده و گر انیم ،دريشویچرا همسر خسرو نم دیخان از من پرس یکه حسنعل یحال،وقت نیدر ع اما

در فکر انتقام از خسرو هستم،از من  نکهیاو هم به گمان ا.قرار گرفتند ریحاضرن تحت تأث شتریرا خواندم که ب يشعر

.را کنار بگذارم يخواست لجباز

 وانهیکه تا آن روز مرا د هاینشستم،بعض يمناسب و دفاع از سالمت عقلم در گوشه ا ياز آن که خواندن شعر ،پسيبار

.مانده بودند ریو متح پنداشتند،ماتیم



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 256

 شنیهست که آو ادمیفقط .چه گذشت یباعث شد فراموش کنم در آن مهمان افتییکه لحظه به لحظه شدت م سردردم

.سرم گذاشت يو رو ختیر ییمشما سهیرا داخل ک خیيمقدار

 خودشان،آنجا را ترك لیاغلب با اتومب ،ويگریپس از د یکیچهار بعد از ظهر بود که مهمانان، کینزد ساعت

:خسرو خودش را به من رساند و گفت یهنگام خداحافظ.کردند

.آات کنم نهیمعا قیبه مطبم بزن تا دق يحتما سر.پزشکم کیباشد من  یمسائل،هر چ نیگذشته از ا-

.و از من خواهش کرد که به مطب خسرو بروم رمیبگ يرا جد امیماریکه ب کردیم دیتاک یدر پ یهم پ شنیآو

مطب را داشت،با ورود ما،به عنوان احترام بلند  یکه سمت منش شنیآو.میمادرم به مطب خسرو رفتروز بعد،به همراه  دو

.دیشد و به ما خوشامد گفت و صورت من و مادرم را بوس

.که هر کدام در انتظار نوبتشان بودند یمارانیانتظار پر بود از ب اتاق

 زیاعتراض آم يو نگاهها تشیا نشناخته،و بدون توجه به موقعبه خسرو اطالع داد که من آمده ام،او سر از پ شنیآو یوقت

.به استقبالمان آمد، و من و مادرم را به اتاقش برد ماریآن همه ب

.او و حالتش که سراسر احساس بود،سردردم را فراموش کردم دنید با

:معمول،گفت يبد از تعارفها خسرو

.کنهیبا اون ازدواج م يو بزود دهیرا پسند يبهادر دختر-

گذاشت  میشانیپ يکه دستش را رو یوقت.دیام رس نهیسپس نوبت به معا.خبر ابراز کردم نیا دنیام را از شن یخوشحال

نتوانستم به پرسش  میاگر بگو.به من من دست نداده بود یاحساس نیدر سراسر عمرم چن.شدم یداند چه حال یخدا م

.باورش مشکل باشد دیدهم،شادرست بکه کدام سمت سرم درد دارد پاسخ  نیبر ا یمبن شیها

ازمن  یکنم و نا گفته نماند که او هم دست کم فیتونم توص یکرد نم یام م نهیرا که خسرو معا يان لحظه ا صحنه

 هیته یوگرافیاز سرم نوار و عکس راد دیکه با دیرس حهینت نیبه هر حال جدا از مسئله احسا س خسرو به ا.نداشت
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کرد همان ساعت نزد او  دینوشت وتاک یادداشتینوار و عکس بود  هیکه متخصص ته یپزشک يبرا يرو فور نیاز ا.کنم

.کرد زیسابق را تجو يهمان داروها شیبا ینداشت ول یخوشبخانه قلبش مشکل.دیسپس نوبت به مادرم رس.بروم

 مارانیب کهین کرد و در حالخسرو تا دم در بدرقه ما یهنگام خداحافظ.را در انتظار گذاشت مارانیشد ب یازان نم شتریب

.میکردند مطب را تر ك گفت یو خشم نگاهمان م يمنتظر با دلخور

 شیبار خوشحال تر از بار پ نیا.خسرو همان شب از سرم نوار گرفتم و دو روز بعد به مطب او مراجعه کردم هیبه توص بنا

در  نیهست بهیشما غر نکهیا یعنیرستم اگر براتون کارت بف"پسرش دعوت کرد و گفت یاو ما را به جشن عروس.بود

.دونم ینم بهیکه من هرگز شما رو غر یحال

 یم میسر درد رها يداشت که به زود نیقیچند دارو  زیو با تجو ستین ینگران يپس از مشاهده نوار گفت جا خسرو

نمانده و  يزیتن خاطراتم چنوش انیبود که به پا نیجوابم ا.بهادر نوبت منه یپس از عروس:گفت یاو هنگام خداحافظ.کند

.بود که پاسخم مثبت است یمعن نیدر واقع جمله ام به ا

 دنیخسته ام کرده و انتظار کش یکم.بر ان بگذارم انیبرسانم و نقطه پا ییخواست هر چه زودتر خاطراتم رابه جا یم دلم

بهادر به عنوان  یرا شب عروس میها قصد داشتم نوشته زین ییاز سو.سمیخسرو مرا واداشته بود مطالبم را شتابان بنو

.جا بس است نیشود،پس تا هم یم شحالخو یلیداشتم خ نیقی.به خسرو بددهم یعروس هیهد

8

رفتن به  يخودم رابرا دیبا یرساندم ساعت هشت صبح بود و م انیرابه پا دیسطر خاطرات ناه نیخواندن اخر یوقت

.کردم یاماده م مارستانیب

 يدختر بندهینگاه فر دنیکه قدرش را ندانستم و با د يه اراده و عشق و دوست داشتن دخترب نیافر!یسرگذشت عجب

 توانستینم زیچ چینداشت هر چه بود گذشته بود و ه يا دهیاه و حسرت و افسوس فا.به او پشت کردم گرید اریاز د

.زمان را به عقب برگرداند
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 دیرا که ناه يپر درد يمنقلب بودم و لحظه ها.شدم مارستانیبگذاشتم و رهسپار  فمیرا داخل ک دیخاطرات ناه دفترچه

 یان حالت من م لیشب گذشته را دل یاغلب همکاران خستگ.شدند یپشت سر گذاشته بود از ذهنم دور نم

گفتم  شتریکه پ شنیاو.مختلف بروم يبخش ها هب مارانمیبه ب یسرکش يحال و حوصله نداشتم کار کنم و برا.پنداشتند

نگذاشتم ذهنش را به حدس و گمان .برد یزود به حالت درون پر التهابم پ یلیپرستار بود خ ينماز ارستانیبدر همان 

.خوندم یرو م دیتا صبح خاطرات ناه شبید:رابه او دادم و گفتم دیناه يمشغول کند و نوشته ها

صت گفتگو نبود دو پرستار منظرم از ان فر شیب.نشان داد اقیاشت یلیخ دیخواندن دفترچه خاطرات ناه يهم برا شنیاو

که  نیتا ا.من پرستاران را شگفت زده گرده بود یحواس پرت.به اتاقشان بروم مارانیب تیزیو يبودند تا همراهشان برا

 یخواب یب.نیافتاده بهتره موضوع رو به ما هم بگ یناکرده اتفاق ياشده دکتر؟اگر خد یعاقبت به زبان امدند و گفتند چ

.دمیرس میهانه قرار دادم و هر طور بود به کارهاشب گذشته راب

کردم عالقه ام به او  یپس از خواندن دفترچه خاطرات او احساس م.نمیرا بب دیخواست هر چه زودتر ناه یم دلم

ار  یکیحدس زدم شب گذشته به خانه .رابرنداشت یگوش یگس یبار به خانه شان زنگ زدم ول نیچند.است شترشدهیب

کردم  یم يکه در اتاق پزشکان لحظه شمار یحال در.شوند یرا داشتم که تازه عاشق م یحال جوانان.استبستگانش رفته 

؟يرو خوند دیناه ينوشته ها دمیاز او پرس.دمیخودم د يرا رو به رو شنیراتر ککنم او مارستانیکه هر چه زودتر ب

؟اندازه دگرگون کرده نینوشته که تو رو تا ا یچ.نه فرصت نکردم  گفت

 يسرگذشت اون رو خوند یوقت.رو به خاطر من تحمل نکرده ییچند سال،چه رنج ها و سرزنش ها نیدر مدت ا:گفتم

.ناراحت باشم دیکه با يد یحتما حق م

اش بود فراموش  یبهادر را که شب گذشته عروس.را ترك کردم و به خانه برکشتم مارستانیروز زودتر از هر وز ب ان

کوتاه به خانه بهادر  یپس از استراحت.برگزار شود یعد از ظهر همان روز در خانه او مراسم پاتختقرار بود ب.کرده بودم

شرکت در مراسم  لیبه دل شنیاو.تر از هر روز به مطب رفتم رید یمو اشنا سرزدم و ک شیکه پر بود از زنان قوم و خو
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به کار اشتغال داشت خواهش  ينماز تانمارسیبهادر و همسرش شهدخت از دوست و همکارش که او هم در ب یپاتخت

چنان  هنمقرار گرفته بودم و ذ دیخاطرات ناه ریچنان تحت تاث.کند فهیاو انجام وظ يکرده بود ان روز در مطب من به جا

.تفاوت دارم شیهم متوجه شده بودند که با دفعات پ مارانمیب یمشغول او بود که حت

بهادر و همسرش خودشان .م نبود به بهادر زنگ زدم وسر راه به خانه او رفتمکه تعدادشان هم ک مارانمیب تیزیاز و پس

کردم و به خانه  یوشادکام یخوشبخت يارزو شانیبرا.کردند یاماده م رانیرفتن به مسافرت ماه عسل به شمال ا يرا برا

برد  یزود پ یلیمادرم هم خ.هنوز به مرودشت برنگشته بودند متاسفانهزنگ زدم که  دیدرنگ به خانه ناه یب.مادرم رفتم

انچه را در .نداشت انچه را درلم بود از او پنهان کنم یلیدل.دگرگون دارم یکه اضطراب همه درونم را اکنده است و حال

دادم و سپس گفتم  حبه طور خالصه براش شز ودیگذشته و او هم از انها با خبر  دیو هشت سال بر ناه ستیمدت ب نیا

هم خوشحال شد که من هم  یلینداشت و خ یمادرم حرف.اماده کنند دیاز ناه يبه خواستگاررفتن  يخودشان رابرا

.کنم یم دایپ یسروسامان

او را هم تخت  دیخاطرات ناه.امد که در ان بودم یدر هم و گرفته داش به بخش يکه چهره ا یدر حال شنیبعد او روز

 يو از او خواستم مقدمات خواستگار میرو یم دیناه يخواستگار و رسما به يگفتم به زود شنیبه او.قرار داده بود ریتاث

.را فراهم کند

تر  یخودمان یلیخ.را برداشت یخودش گوش.زنگ زدم دیبه مرودشت و به خانه ناه مارستانیاز فراغت از کار در ب پس

 یدونه که چه حال یم گفتم خاطراتت رو خوندم و خدا.لحن او هم مهربانتر شده بود.دمیحالش را پرس شیپ ياز بارها

.دارم

.يرو داشتم که تو االن دار یحال نیتو هم يمن هم پس از خوندن نوشته ها :گفت دیناه

 میمدت گفت نیدرا میدیشن یوم میگفت یم دیکه با یو هر چ ستیسر راه من وتو ن یمشکل گهیاز قرار معلوم د گفتم

.یکن نییرو خودت تع يخواد زمان خواستگار یدلم م.میدیوشن
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 يگفت انگار چاره ا یاما وقت.دراورد يباز وانهید دیکه مبادا ناه ختیما حاکم شد دلم فرور انیکه چند لحظه م یسکوت از

خانوداده و بستگانش  یاز او تشکر کردم و قرار شد امادگ میدوست داشتنمون رو با ازدواج ثابت کن نکهیبه جر ا میندار

.هدع درا بعدا به من اطال يو زمان خواستگار

قضاوت :دیاو پرس.از ان با ان حرف بزنم شیبودم ب لیرا بگذارد و من هم ما یخواست گوش یدلش نم دیناه

سخت گذشته؟ یلیکه به من هم خ يدی؟ديکرد

که دل تو رو  نیا یکی.دو تا جرم يرو بخوا قتیمرتکب شدم و اگر حق یبه قول خودت من جرم.از من شتریب یلیخ:گفتم

دست به نکهیم اشکستم و جرم دوم

 ریکه خصلت عشا يدر واقع تو ثابت کرد.يهمه دردسر نبود نیتو به خاطر دوست داشتن من مستوجب ا یول.زدم قتل

.وفا به عهده،نه من

 یدردها عصب شتریب رایدادم که نگران نباشد ز دیکند اما به او ام ینم شیسخنانش گفت که سر درد رها انیدر م دیناه

.شود یعصب يندارد دچار سردردها یلیدل گریاز ازدواج د است و انشاهللا پس

از همه  شتریکه ب یکس.ازدواج با من باخبر شدند يبرا دیناه تیبستگان از اعالم رضا شتریکمتر از دو سه روز ب یمدت در

من هم  البته.ستیخوشجال ن دیترگل ان طور که با دیرس یبه نظر م یول.بود شنیخبر خوشحال شد،مادرم و او نیاز ا

حل شده  يگردد مسئله خاساگار یخواست پس از دو هفته که بهادر از سفر ماه عسل بر م یدلم م.علتش نشدم ریگیپ

.باشد

پس از خواندن خاطراتش رابطه مان مثل ارتباط دختران و پسران جوان شده بود که .در تماس بودم دیروز با ناه هر

 یلیدوستم دارد که خ یلیاورد که خ یخواند و به زبان م یشعر م میبرا دیاوقات ناه یگاه.را ندارند گریکدیيطاقت دور

از روز ب .دیرس یدو ساعت م یکیوقتها به  یما گاه یتلفن عاشقانهدرد دل  میاگر بگو ایو  يزمان مهرورز.دوستم دارد

 ندهیکرده اند تا شب ابه من خبر داد که از بزرگترها دعوت  دیگذشت که ناه یهفته نم کیاز  شیهسفر رفتن بهادر ب
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مادرم .میبود اسممر نیاماده ا شیما از چند روز پ 9البته.برگزار شود یبا شکوه و رسم يو مراسم خواستگار ندیگردهم ا

بزرگ  ینیس کیدر  میببر دیبه خانه ناه هیبه عنوان هد ستیبا یانچه را م میقصد داشت که بنابر اداب و رسوم قد

 گرید میاو را مجاب کردند رسم قد الیو ل میو ترگل و مر شنیسرانجام او م،امایکله قند ببرو همراه با حنا و  میبگذار

.منسوخ شده است

و شوهرانشان و  شنیهمراه با مادرم و ترگل و او ینیریسبد بزرگ گل که از قبل سفارش داده بودم و ش کیشب با  ان

.میدر مرودشت رفت دیو همسرش به خانه ناه دیجمش

که مطمئن  یاو از وقت یشد همراه با ما باشد ول یدرسش تمام م کینزد یلیخ ندهیهم که در ا دیدختر جمشبود  قرار

سرانجام ساعت از هفت بعد از ظهر گذشته .اش با ما چندان خوب نبود انهیشده بود مورد توجه بهادر قرار ندارد م

 میگفت که ن یرا م قتیحق نیا نهییتر جلوه کنم ابودم تا جوان  دهیبه خودم رس یلیخ نکهیبا ا.میرهسپار مرودشت شد

 یسازد انکار کنم ،دلم هنوز جوان بود ،چون وقت ینهمیرا که ا یقتیتوانستم حق یاگر چه نم.قرن از عمرم گذشته است

یدستپاچگکردم متوجه شدم همان  سهیشدم مقا مایکه عاشق س یزمان یغنیام  یشور و حالم را با شور و حال دوران جوان

.را دارم جانیو ه

 دویترگل به حرف مادرم خند.بها باشد ریش انایاو و اح هیمهر نییکرد که حواسمان به تع هیراه مادرم به ما توص انیم در

کردم و از همون راه  یمحضر عقد م يرو بدون سر و صدا تو دیخسرو بودم ناه يگفت اگه من جا یبه عنوان شوخ

.بردمش خونه یمحضر م

تا چشم باز .يکه اهل کتاب و مطالعه نبود نهیا يدار يتفکر نیکه چن نیا لیدل:به او انداختم و گفتم یپر معن ینگاه

کم  يزیچه چ هیاز بق دیمگه ناه.گردن به تو ندادند و زود فرستادندت خونه شوهر نیفرصت سبک و سنگ يکرد

 یخوام با زن یمگه م.ها و دخترها باشه همه زن سرامددیبا یداره؟به نظر من که به خاطر اسوتار بودنش در عشق حت

چند تا بچه داره ازدواج کنم؟ شیکه از شوهر قبل وهیب
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به او  یوقت.شوهر کرده است دهیبود که ترگل نسنج نیبرداشتش از حرف من ا ایگو.شوهر ترگل در هم رفت چهره

 رونیب یاز ان حالت براشفتگکشد، یچه م دیاست که ترگل هنوز عاشق نشده است که بداند ناه نیگفتم منظورم ا

ست؟حرف ها نیزدن ا يحرف ما امد و گفت حاال چه جا انیبه م شنیاو.امد

در ذهن داشتند  گریهر کس د ایمن هم به انچه ترگل و .میاز ان فرصت بگو مگو نداشت شیگفت،ب یدرست م شنیاو

.دادم ینم تیاهم

 یبر م نیخانه شان متوقف شده بود،چن يکه رو به رو لیتومبو چند ا دیخانه مادر ناه اطیروشن سر در ح يچراغ ها از

 يزیلب چ ریاسمان بلند کرد و ز يو.که مادرم سرش را ب میهنوز زنگ در را فشار نداده بود.امد که منتظرمان هستند

یزمان نیکرده است چن یارزو م دام یبه نظر م یمفهوم نبود ول میبرا شیگفته ها.گفت

.ندیرا به چشم بب يا لحظه

که به داخل  نیگشود و هم مانیشناختمش در را به رو یچهارده ساله که نم زدهیس ینوجوان میدر را که فشار داد زنگ

از آن داشت که  تیحکا دینگاه شوخ و لبان خندان ناه. و هالکو به استقبالمان آمدند الیل م،یمر د،یناه م،یپا گذاشت اطیح

شده بود و  نییتز ییبایسبد پر از گل را که به شکل ز. است کینزد صالو يه و اکنون لحظ دهیدوران هجران به سر رس

همه  نیا«: گفت دیسبد گل را از من گرفتند و ناه الیاو و ل. دادم دیبه ناه م،یدو سمت آن را گرفته بود شنیمن آو

«!گل؟

«.هنوز کمه زم،یتو بر يرو هم به پا رازیباغ ش يگل ها ياگر همه «: گفتم

«...همه راه رو نیا رهیم یک! يوا«: گفت یطعنه و در قالب شوخبه  ترگل

 یدر پ یکردند و پ ییراهنما ییرایما را به هال و اتاق پذ یهمگ. نبود ییبحث و گفت و گو چیه يدر جا يآستانه  در

.گفتند یخوشامد م

با صدا و  يهیوقشان به گررا در آغوش گفتند و اشک ش گریکدیو مادرم به محض رو به رو شدن با هم  دیناه مادر



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 263

افتاده بودند که شوهرانشان زنده بودند و دو خانواده با هم رفت و آمد  یدوران جوان ادیآن به . سپس به هق هق بدل شد

«.شد یسال قبل که کاظم خان و بهادر خان زنده بودند انجام م یس دیبا يخواستگار نیا«: گفت یم دیمادر ناه. میداشت

همه به  قهیسرانجام، پس از چند دق. قرار داد ریما را تحت تاث يصحنه همه  نیکرد و ا دییاو را تا ياهم گفته ه مادرم

 یبار بود که م نینخست يکه برا گریدو نفر د یکیو شوهرانشان، هالکو و همسرش و  دیخواهران ناه. خودشان آمدند

.شدگان بودندکه جزو دعوت  د،هستن دیناه يبردم عمع و خاله  یو بعد پ دمشانید

: گفتم. کرد یم دییاو را تا يگفته ها زیو مادرم ن دیکش یگذشته آه حسرت م يادآوریدست بردار نبود و با  دیناه مادر

 دیمادر ناه. را گرفتم ریکه سر صحبت باز شود، سراغ جهانگ نیا يو سپس برا» .نیاگر ممکنه گذشته رو فراموش کن«

«.اومده شیپ يفتلربراش گر ایگو یول ادیخواست ب یدلش م یلیخ«: گفت

.خواهرش شرکت نکند يندارد، وگرنه ممکن نبود در مراسم خواستگار یمعلوم بود او از من و خانواده ام دلِ خوش کامال

همه دردسر براش شدم  نیمعذرت بخوام که باعث ا دیبه هر حال، من اومدم تا هم از ناه«: گفتم ییرایپذ یقیاز دقا پس

«.کنم ير منت ازش خواستگارو هم، با هزا

بود که با  نیو خسرو ا دیآخرش هم قسمت ناه! خداوند نیا یاهللا اکبر به بزرگ«: حرف مرا گرفت و گفت يدنباله  مادرم

«.اومد یدخترشون خواستگار م يبرا ایرفتن و  یم يپسرشون به خواسنگار يبرا دیهرچند که االن با. هم ازدواج کنن

عروس  دیمثل بهادر شده و بدون دردسر با يخب عوضش بدون دردسر صاحب پسر«: گفتیبه عنوان شوخ میمر

«.کنه يدار

نداره،  یدوست داشتن به سن و سال ربظ«: حرف را گرفت و گفت يساکت بودند، اما مسعود دنباله  شنیو آو ترگل

«.رو دوست دارن گهیساله که همد یس دیکه خسرو و ناه نهیکه مهمه ا يزیچ

 هیبه مهر ياشاره ا چیه دیمادر ناه. مراسم عقد انجام شود گر،یهفته د هییعنیبعد،  يشد که جمعه  نیقرار بر ا سرانجام

حرف  نیکار ما از ا«: حرفم آمد و گفت انیبه م دیاما ناه. بکشم شیرا پ هیرو من مجبور شدم موضوع مهر نینکرد، از ا
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دعوا و قهر و طالق  يبرا یوقت گهیاخه نبات باشه، چون ما دش کیجلد قرآن و  کیمن  يهیبهتره مهر. ها گذشته

«.میندار

آدم . صد سال ارزش داره يروز به اندازه  کیوقت ها  یبعض. ستیمثل هم ن یزندگ يلحظه ها يهمه «: گفت میمر

«.ساعت رو هم نداره کیارزش  شونیزندگ يسال ها يهمه  یکردن ول یهم هستن که سال ها به ظاهر زندگ ییها

 یزندگ دیترد یکرده بود، ب لیهمه رنج و محنت که روزگار بر ما تحم نیمعتقد بود از حاال به بعد و پس از ا میمر

.گذراند میو توام با عشق را خواه نیریش

بدون  دیمن و ناه. میصرف کرد دیمادر ناه يام بود، شام را در خانه  یزندگ يشب ها نیاز بهتر یکیشب که  آن

گذشته را به رخ هم  یدر قالب شوخ یو گاه مینشود در کنار هم نشست ییپروا یکه حمل بر ب ییتا جاو  ستسیرودربا

و مادر دیگرم ناه يبدرقه  انیشب، در م مهین کینزد ،يو چا وهیپس از صرف شام و م. میدیکش

و قرار شد تماسمان قطع نشود میکرد یخداحافظ بستگانش

 یکه خوشحال دیجمش.دیرسیبه نظر نم یاز ان داشت که راض تیترگل حکا یفتهگل گر يدر هم رفته و چهره  يها اخم

اوقات خوش  موردیزبان به انتقاد از او گشود که چرا ب زیاش حد و اندازه نداشت از دست ترگل ناراحت و سرانجام ن

خود نداشت  انیا اطرافب یچندان مطلوب ينبود و رابطه  معهکه در بطن جا لیدل نیترگل به ا کندیخانواده را ناخوش م

سر و صدا تر باشد بهتر است به هر حال او را متقاعد  یهرجه ب یدرون گرا بود و اعتقاد داشت که عقد و عروس شرتیب

 وهیب یزنبه وجود امده است اگر او را کم ارزش و مانند  دیناه يکه برا یهمه درد سر و ناراحت نیکه پس از ا میکرد

بگذارد يندیش اثر ناخوشاا هیدر روح دیشا میبپندار

بود یعروس دیدر تدارك مراسم عقد و خر هیو مادرم بق شنیترگل دوام نداشت و از روز بعد او هم مثل او يدلخور

 دیخر يبرا شنی،من،ترگل و او نه،سودابهید،مادرش،تهمیکه بهادر و شهدخت از سفر ماه عسل برکشتند ناه یزمان

روز  15، 10نیا یدر ط ایکرد گو يشهدخت از وضع موجود ابراز شاد میشدیه ماماد یعروس ازیمرسوم مورد ن لیوسا
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کرده بود فیاو تعر يمرا برا یاز زندگ يبهادر مختصر

من جا باز  يزود در دل خانواده  یلیها بود خ یاز غرب يدیبود و اگر چه کردار و رفتارش تقل یدختر خونگرم شهدخت

و به نظر  کردیم یشوخ دیشاد بود با ناه یلیاو خ میرا هم همراه خودمان بردشهدخت  میرفت دیخر يکه برا يکرد روز

به من  یهم به شوخ یو گاه کردندیاعمال م شتریاو را ب يقهیسلزیانتخاب هرچ يندارد برا يعقده ا نیکوچکتر دیرسیم

با استفده از فرصت  یفروش بهره نماندن و در طال یو ترگل ب شنیبخر عاقبت هم او و او يزیچ شیکه برا کردیم دیتاک

خودشات انتخاب کردند يطال برا يهرکدام قطعه ا

اش  یبود راض يمراسم مخصوص جوانهاست اما هر طور نیطال و جواهر بخرم او معتقد بود ا شیبرا شدینم یراض دیناه

و لباس و ملزومات زنانه خودش بود پارچه  اریبسنده کرد اگر به اخت ينامزد يحلقه  کیو او هم به چند النگو و  میکرد

خواستیهم نم

کارت  يعده ا يشد برا نییتع 1372همان سال  وریشهر 12یعنییعروس دیما ده روز پس از خر یعقد و عروس زمان

خودش را کنار  ریجهانگ نکهیاز ا هدینا میدعوت کرد یوبدند شفاه یها را هم که خودمان یو بعض میدعوت فرستاد

از مراسم  شیهفته پ کیدیناه دیبا صالحد ودمن شرکت کند ناراحت ب یت در جشن عروسقصد نداش یبود حت دهیکش

فاصله داشت او را  یکه از هشر کم میاباد و از انجا به مزرعه او رفت روزیبه ف شنیو مسعود شوهر او دیعقد به اتفاق جمش

 رهرگز از ما رو ب لیاص يریو مرام عشا تعجب کرده یلیما خ دنیبود از د"نیکام با"یکه مشغول بررش میافتییدر حال

میدیخودمان را در خانه اش د میبجنب میو تا امد رفتیما را پذ یینگرداند و با خوشرو

دستش گذاشته  ریچند بالش بزرگ ز یدادن به پشت هیخصلت خان بودن را حفظ کرده بود طرز نشستن و تک ریجهانگ

 ياز خان ها یکیهمسرش هم دختر  انداختیپدر خودش و پدرم مشیسال پ 40ادینحوه سخن گفتنش مرا  زیبود ب

خوش از ما  يرو نشان داد و با رو بودنشمردانه داشت و در هامن برخورد نخست خانراده  یبود که مرام ییقشقا

کرد ییرایپذ



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 266

قضا و قدر را مقصر  و دست میزفت و امد داشت شیما و انان از سال ها پ ياغاز کردم که خانواده  نگونهیرا ا ،مطالبيبار

و  دمیرا بوس ریسپس صورت جهانگ خواهمیدل پوزش م میدانستم و گفتمم اگر باعث دردسر خانواده اش شده ام از صم

شودیخانواده اش سردرگم م دخودش را کنار بکش لهیاگر بزرگتر قب":ادامه دادم

 دیمن ناه":گ خاندان خطاب کنم در خاتمه گفتمکه من به خانه اش پا بگذارم و او را بزر خواسنیرا م نیهم هم ریجهانگ

دهیرنج کش یلیاش خ یدوست دارم چون در زندگ شرتیرو از چشم هام ب

 یو به او قول دادم سع دمیرا بوس گریکدیصورت  گریبدرقه کرد بار د لیما را تا کنار اتوموب ریجهانگ یخداحافظ هنگام

شده بود مراسم  یکرده راض یبرادرش اشت نکهیاز ا دیباشم ناه یمیصم یاو دست يمهربان و برا يشوهر دیناه يکنم برا

خوشحال شد یلیخ دیایاو ب

در  يبا لباس عروس و من با لباس داماد دیکه ناه یساعت. برپا شد دیمراسم عقد در خانه مادر ناه. آماده بود زیچ همه

و  نهیتهم. مان نبود یقمان کمتر از دوران جوانو شور و شو میداشت يگرید يهر دو حال و هوا م،یکنار سفره عقد نشست

مراسم را بر  یکارگردان ال،یو عروسش ل میمر. دندیرس یبه نظر م الخوشح گرانیاز د شیپ د،یسودابه، دو خواهر ناه

بودند  یاز جمله کسان یخانواده ضزغام رد،یبه نحو مطلوب انجام پذ زیبود که همه چ نیعهده داشتند و همه تالششان ا

است که او را  لیوک ایآ دیپرس دیکه عاقد از ناه یوقن. شود ياجازه نداد خطبه عقد جار دیمادر ناه افتند،یتا حضور ن که

عروس ": گفت ،يو شاد هیگر انیشد و او، در م يجار دیدرآورد، اشک شوق از چشمان ناه ياریبه عقد خسرو اسفند

اما االن اون گل رو از باغ روزگار . پرپر بشه اریبود به دست اغ کیکه نزد یگل رفته بود، گل دنیسال قبل به دنبال چ یس

".دیهست لیبله، وک. دمیچ

 یدر ذهنم، در پ. من بودم د،یگو یچه م دیناه دیفهم یخوب م یلیکه خ یاو مفهوم نبود و کس يها حرف ها یبعض يبرا

 نیسال منتظر چن یس": گفتم د،ید از من پرسکه عاق یوقت. کنم لیگفته بود، تکم دیگشتم تا آنچه را ناه یم يجمله ا

".میگو یبا هزار منت من هم بله م. بودم يروز
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 يبه هر حال خطبه عقد جار. برخورده اند يعروس و داماد نیبار بود که به چن نینخست يعاقدان برا دیرس ینظر م به

.میزن و شوهر شد ،یپس از آن همه سرگردان دیشد و من و ناه

حاضران در مراسم عقد، با  گریو د دیرو، من و ناه نیاز ا. و در خانه مادرم برپا شود رازیدر ش یروسبود جشن ع قرار

با من و خواهرش  يکرد روز یتصورش را هم نم یحت یکه کس ریجهانگ. میشد رازیدهسپار ش شتریشکوه هر چه ب

را بر  یزبانیبرادرم، همه کاره بود و مد،یجمش. بود هنکرد غیدر یکوشش چیبرگزار شدن جشن از ه يمهربان شود، برا

. را سراغ نداشتم که دعوت نشده باشد یمان کس لهیو دوست و آشنا و افراد قوم و قب شانیاز اقوام و خو. عهده داشت

بودند، از کوچک و بزرگ، هم دعوت شده ) یقهرمان(به نام  رازیمعروف ش ياز خانواده ها یکیخانواده شهدخت که 

.بودند

 يهمه سال دور نیکه پس از ا نینبود و همه، از ا دهیکس پوش چیبر ه بایتقر دیمن و ناه بیپرفراز و نش یزندگيماجرا

.زده بودند رتیح م،یبود دهیبه هم رس

 يکه دست در بازو یدر حال ،یدو سالگ یکیو  ستیآوردم که در ب ادیرا به  یشب. افتادم مایس ادیدانم چرا ناگهان به  ینم

.گفت یم کیکه لبخندزنان به من تبر دمید یبهادر م يمایچهره او را در س. ه بودم، وارد مجلس شدماو گره کرد

 همانانیرا گرفته است و او را از برابر م شیبازو ریکه ز یشد کس یکرد و هموز باورش نم یم ریس گرید یدر عالم دیناه

کردند و بعد  یخداحافظ ،يگریپس از د یکیمهمانان،  که یتا زمان. من باشم د،یگو یدهد و به آنان خوشامد م یعبور م

داره که من و تو به  قتیحق یعنی": از ده بار تکرار کرد شیب دیشا ،ما مجلس را ترك گفتند يبرا یخوشبخن ياز آرزو

"!م؟یدیهم رس

خانه مادرم را  ،یغرق در شگفت نند،یبب یرا در لباس عروس دیناه يشد روز یکه هرگز باورشان نم همانانیهر حال، م به

.ما را به خانه خودمان رساندند ،يهم، با هلهله و شاد کانیاز نزد يترك کردند و عده ا

از  شیب یکه با سن و سال یجوان به حجله رفتم، با شب یلیتفاوت آن زمان که خ یرفتم، ول یبار بود که به حجله م نیدوم
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وصال آن  يتمنا م،یرا دوست داشت گریکدیبه حد پرستش  دیو ناهاگرچه من . بود ادیز یلیپنحاه به حجله پا گذاشتم، خ

که با گوشت و جان و پوست و استخوان آن  ینبود، لذت زیاز لذت ن یخال ال،اما به هر ح. داشتم ینبود که در دوران جوان

 یمه آبخشک و سوزان، به چش یابانیدر ب یکه پس از مدت ها سرگردان میبود یتشنگان ییگو. میکرد یرا درك م

.شد یدو جرعه عطشمان رفع م یکیدنیکه با نوش میا دهیرس

درآورده  ریاگرچه هر دو خاطراتمان را به رشته تحر. میبزن گریکه به همد میسال حرف داشت یبه اندازه س دیو ناه من

صبح  م،یبود دهید که از قبل تدارك يطبق برنامه ا. بود ادیناگفته ز يو هر دو خاطره به هم ربط داشت، حرف ها میبود

تا او  میرفت یرو به مشهد م نیشدنم نذر کرده بود، از ا دایپ يبرا دیناه. میرهسپار مشهد شد یروز پس از عقد و عروس

.نذرش را ادا کند

 راه دور و دراز با او همسفر نیو در ا مودهیرا بارها پ ریان مس مایانداخت که به خاطر س یجوان ادتهران مرا ی –رازیش راه

 نیا مایکه س دیگنجیام نم لهیدر مخ یو در ان روزگار حت ردیاو را بگ يجا دیناه يروز کردمیشده بودم هرگز تصور نم

کرد؟یم باوریترك کند چه کس يزود نیرا به ا ایدن

د با رو که برات افتاده بو یاتفاقات خیخاطراتت رو خوندم و تار یوقت ":نشسته بودم که او گفت دیکنار ناه یصندل در

"گذاشتینم خبریناخوداگاهم منو ب ریضم دمیکردم د سهیخودم مقا يهمون روزها

که به  یزمان شیسال پ 22یعنی1350مرداد سال  17خیمثال در تار":گفت داشتیکه نگاه از من بر نم یدر حال دیناه

درست همون شب  يذروندگیرو م يدشوار یلیخ يکردن و تو در زندان روز ها رتیدستگ یسیجرم قتل اون مرد انگل

"دمید یخواب وحشتناک

 نیاخه در ا":با اصرار من رو به رو شد گفت یتا چند لحظه سکوت کرد قصد نداشت خوابش را بازگو کند اما وقت دیناه

جور حرفا بزنم نیسخن از مرگ و مردن و ا خوامینم میکه دار ییحال و هوا

"میوحشت داشته باش يزیاز چ دیو نبا میو مثل اهن ابداده شد میاز مشکالت رو پشت سر گذاشت یلیمن و تو خ":گفتم
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اقوام  يهمه  میدیخواب د ياسکاتلند بود سیدرست همون شب که تو در اسارت پل یعنیبله همون زمان ":گفت دیناه

ردم م نیتو هم ب میاطراف قبر پدرت جمع شد رازیگورستان دارالسالم ش يما تو يفهیطا يهیو دوست و اشنا و کل

رو کرد و گفت پسرن رو تنها  تیاورد به جمع رونیلباس راه راه تنت بود ناگهان پدرت سرش را از قبر ب یول يبود

شد و دستت رو گرفت و تو را به  کیشدم پدرت به تو نزد یتنومند مخف يهمه رفتن و من پشت درخت سرو دیبگذار

من  يزدیو منو صدا م یو اون کمک خواست نیخفه از ا ییبود و با صدا رونیدستت از قبر ب کیدیزور داخل قبر کش

ناگهان  رونیب دمتیدر توان داشتم به کار بردم تا عاقبت از قبر کش یامدم دستت رو گرفتم هرچ کتبه کم يفور

شدند از ترس زبونم بند اومدئه بو تو از دستم رها  دایمن و تو را احاطه کرد و از وسط گردباد دوتا فرشته پ يگردباد

تخت  يرو مایبود اونجا س بیو غر بیعج کهبردن  ییبازوم رو گرفتن و به جا ریو دو فرشته از دوس مت ز يشد

به دست اماده  انهیتاز اهپوستیس کیبکشن  ریدستور داد تو رو به زنج مایاوردن س گهینشسته بود تو رو هم از سمت د

من پدرم  يزدم که با صدا غیج دمیوحشت زده از خواب پرکه به پشت تو زدن  یشالق نیبا اول مایس يبود و با اشاره 

که خسرو  دمیکشیم ادیها فر وانهیشدن و به اتاق من امدن مثل د داریبا هراس از خواب ب مادرمو  موری،ت

گفت؟ یدر اون وقت شب مادرم چ یدونیکجاست؟م

"گفت؟ یچ":که متاثر شده بودم گفتم یحال در

"کنهیم وانهیپسره اخر سر تو را د نیا مادرم گفت عشق":پاسخ داد دیناه

و من هم مجنون و  يمن شد يوونهیتو د":اورم و موضوع را عوض کنم گفتم رونیکه او را از ان حال و هوا ب نیا يبرا

"گردنیطول و دراز دنبال عقلشون م يجاده  نیتو ا وونهیسرگردون حاال دو تا د

"میکرد ادیعقلمون رو پ نکهیمثل ا گهینه د":گفت دیناه

از  یهم دست کم الیداستان ل":شد گفتم دهیکش الیامد و بحث به ل انیو جنگ و جبهه سخن به م موریاز ان از ت پس

"....شوهرش تا صبح فقط نگاهش کرده و هرگز شیخاطراتت خوندم که شب عروس يتو یمن و تو نداره وقت تیحکا
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ما رخ  يکه بدون اراده  یاتفاق ها و حوادث ير کردم درباره فک یلیمسائل خ نیا يدرباره ":را قطع کرد و گفت حرفم

سرنوشت هرکس از  گنیکه م نیا یعنیپرسمیاز خودم م رسهینم ییعقلم به جا دمییهمه رو به هم ربط م یوقت دهیم

ز که من و تو پس ا نیا يبرا یعنیکجا تو کجا من کجا  مایداره؟س قتیحق ستیخودش ن يشده و به اراده  نییتع شیپ

و من  یو سالها در بند باش یففتیبه دست تو به قتل برسه،به زندون ب دیبا یسیانگل يفرد میهمه سال با هم ازدواج کن نیا

بشه و بر  جانیدچار ه مایس يجواب مثبت ندم و خودم رو بد نام کنم تو به خاطر پسرت به کانادا بر يخاستگار چیبه ه

دسته به وونهیدرت و تاج و تخت رو رها کنه و عراق دبره شاه با اون همه ق ایاثر سکته از دن

تنها نبودن مادرم به  ينبود به جنگ بره و کشته بشه و من برا زیخانمان سوز بزنه،برادرم که اصال اهل جنگ و ست یجنگ

 نیه اتفاق ها همهم نیا یعنیدونم، یبه ازدواج اون با هالکو منجر بشه؟ نم ییآشنا نیآشنا بشم و عاقبت ا الیمکه برم،با ل

همه حوادث اراده  نیتونم باور کنم که پشت ا یده،نم یقد نم ییمن که به جا قلافتاده؟ ع یقبل يو بدون برنامه  يطور

.نباشه يا

باشد،بحث و گفت و گو را  یاز آن که اهل عشق و عاشق شیاو پ. کرد یخوب ادا م یلیجمالت و کلمات را خ دیناه

.مانده بودم شیاز پرسش ها یبه بعضدر دادن پاسخ . دوست داشت

رو  یاز فالسفه زندگ يعده ا. باشد يطور نیشه که هم یدونم به هر حال،نم یمن نم« : از چند لحظه سکوت گفتم پس

که ما در  نیا. ياریو هم اخت هیهم جبر یدانشمندها معتقدند که زندگ شتریب. ياریهم اخت يدونن و عده ا یم يجبر

رو  یزندگ يحق انتخاب گونه ها یست،ولیخودمون ن اریاخت م،بهییآ یم ایدختر به دن ایپسر  نیمز ياز کره  يگوشه ا

 موریت. ينکرد یول یشوهر کن یداشت اریتو اخت. بستم ینبندم،ول مایس نیداشتم دل در گرو عشق دروغ اریمن اخت. میدار

«.دخودش نبو اریرفت،اما کشته شدنش به اخت یداشت به جنگ نره ول اریاخت

دشمن رو جواب  يخواستن حمله  یکه م یگفت ، شب یاز هم رزم هاش م یکیکه  يبه طور« : : و گفت  دیکش یآه دیناه

 یاون در حمله شرکت کنه ول نهیب ینم یفرماندش به او گفته بوده لزوم یبرگرده،حت رازیبدن،قرار بوده فرداش به ش
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«.شهینم یراض موریخود ت

هنوز صبحانه  م،امایراه آباده و شهر رضا هست نیدر ب میرم بود که ناگهان متوجه شدچنان به حرف زدن گ سرمان

ما با هم نشان  يو رفتار مهربانانه  دیناه شیطرز آرا. دهانمان خشک شده بود. توقف کردم یمقابل رستوران. مینخوردها

کردند،شک و  یما را برانداز م ينجکاوکه با ک یدر کسان مانیهاسن و سال  یم،ولیازدواج کرده ا یداد که به تازگ یم

.آورد یشبهه به وجود م

و بدون کم و کاست  یستیاز من خواست بدون رودربا دیناه. میمفصل،دوباره به راه افتاد ياز خوردن صبحانه ا پس

 نیامشکل بودف از  میبازگو کردنش برا. دل بستم مایکمتر از سه چهر روز به س یشرح دهم که چگونه در مدت شیبرا

؟ينخوند دقتتو با  نکهیرو در خاطراتم نوشتم،مثله ا زیرو گفتم همه چ

«.یباور نکن دیبار خونده ام و اگر بگم خط به خطش رو از حفظم شا 10از  شیاونو ب« : گفت  دیناه

«.بودم نداختهیرو جا ن یتا آنجا که به خاطر دارم،مطلب« : گفتم

:پشت دستم زد و گفت شوخ به من انداخت،کف دستش را به ینگاه

 یخجالت يبه خودش اجازه داد با تو که پسر يچطور مایمثل س يرسه که دختر ینم ییکنم عقلم به جا یفکر م یهرچ

از باغ قوام،آن هم بدون ترس و  يگوشه ا ،دريبزرگ شده بود يریمتعصب و با فرهنگ عشا يو در خانواده ا يبود

«شما باشن؟ نیدر کم دیشا يواهمه به معاشقه بپردازد،فکر نکرد

«.اون قرار گرفتم يو کرشمه ها يلوند ریدونم چرا تحت تأث ینم« : گفتم

 نیهم یعنی. ينشون داده بود یچشم يتو قرار گرفت؟ حتما تو هم به اون گوشه  زیچه چ ریاون تحت تأث« : گفت  دیناه

«!دوستت دارم؟: مقدمه گفت  یب يطور

:گفتم

ست؟یبهتر ن میاز خودمون حرف بزن. بهتره میگذشته رو فراموش کن ست؛اگریها ن حرف نیوقت گفتن ا حاال
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:چند لحظه سکوت کرد،سپس گفت دیناه

 یباق کیبار يرشته  کیما فقط  يبرا. شه یم یچ ستیهم که معلوم ن ندهیبوده،گذشته و آ یگذشته هرچ. بهتره بله»

مرتب از تو بپرسم حالت  دیم،بایباش ندهیو نه به فکر آ میکن يادینه از گذشته  میمونده که اون هم حاله و اگر بخواه

«.یپرستو حال و احوال منو ب ایخوبم و  یچطوره،تو هم بگ

توانست بر زبان  یخودش را نم يکه حرف روزانه  یکس. دیناه نیشده است ا یدلم گفتم عجب دختر حاضرجواب در

.کشد یباسابقه،چقدر راحت از من حرف م یکند و مانند بازپرس یم ییآورد،حاال از من بازجو

:گفت یفکر مرا خواند،چون در قالب شوخ ایگو

!زنم؟ مگه نه؟ یحرف م یلیخ»

:گفتم

 یزبون منو نم یمدت هم کس نیحرف نزدم و در ا یو چند سال در لندن با کس ستیب. برم یاز حرف زدن تو لذت م»

«.دیفهم

 شناختمیچهار باغ را م ابانیدر اصفهان تنها خ میدیگذشته بود که به اصفهان رس بعد از ظهر کیاز ساعت  يا قهیدق چند

 یتفاوت چندان میرساندیرا به صبح م یهم شب یو گاه میکردیبه انش رهر رفت و امد م مایکه همراه س یانجا با زمان

قابو که در  یهار به هتل عالکرد پس از صرف نا سهیمقا شیست سال پیبا ب شدیرو را نم ندهیاطراف زا ینکرده بود ول

ما با ان سن و سال عروس و دوماد  نکهیمسئول اطالعات هتل هم از ا میبود رفت نیچهار ستاره معروف تر يهتل ها انیم

همان  رشخواست که منظو ییاز من مدراك شناسا ياعتمادیاکنده از ب  یتعجب کرده بود و با نگاه یلیخ دمیبو

و در ضمن  رفتیرا نپذ يعذر چیه یمسئول هتل مینامه ام داخل ان بود چا گذاشته ا یگواهو  لیشناسنامه و کارت اتومب

بدون اوراق  میهم که بود ایدن يحق با او بود در هرجا میبدل شد که ما دو نفر با هم نامحرم هست نیقیشک او به 

رفتندیپذیما را نم ییشناسا
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ام را داخل صندوق  یدست فیک دیناه کردمیارم من که گمان محد فراموشک نیکه چرا تا ا دانستیمرا مقصر م دیناه

مسئول  يداشت و نه برا دهیما فا يحرفا نه برا نیا ينشان دهم همه  ریتقص یکردم خودم را ب یعقب گذاشته است سع

 ایدیکه به جمش ياز ا ریو غ میبود به فکر چاره افتاد لمشک اریبس رازیهتل با ان همه شور و نشاط برگشت ما به ش

دو نفر از  یکیمسئول اطالعات هتل و  مینداشت یراه میاز انان را به زحمت بنداز یکیو  میبهادر زنگ بزن ایمسعود 

ک روز از یدارد و تنها  قتیحق میکنیهنوز باور نکرده اند که انچه ادعا م زدمیکارکنان همچنان بکنجکاو بودند حدس م

ازدواج ما گذشته است

و  لیرا برداشت خوشبختانه روز تعط یگوش دیکخ تلفن زد جمش یزنگ نیما گذاشتند و با اول اریر اختسر انجام تلفن را د

 دیجمش":گفت هیو همراه با کنا یرا از من گرفت و به شوخ یگوش دیدر خانه بود موضوعر ا به او گفتم سپس ناه دیجمش

خانه  دیخوشبختانه کل میثابت بشه ما زن و شورهر تا نیدادمون برس بهزودتر  یجلب نکردن هرچ تهیخان تا ما رو به کم

بزند و گلدان  يما نزد بهادر بود و به او سفراش کرده بودم به انجا سر يخانه  میبه بعد بگو نیمن که بهتر است از ا ي

م به او دادم و گفت اقاپو ر یهتل عال یقول داد همان ساعت حرکت کند سپس نشان دیها و باغچه ها را اب دهد جمش

ابدیهرچه زودتر ما را در

 بتیهتل که در ان ساعت غ ریمد يحال بدون اجازه  نیبرد اما در ع یبه صداقت ما پ ياطالعات هتل تا اندازه ا مسئول

نداشت يا دهیهتل هم فا ریبا مد یتماس تلفن دیما را بپذر ییداشت مجاز نبود بدون مدرك شناسا

نه ان چنان  میهوا نه ان قدر گرم بود که عرق برز میزد یاصفهان گشت يهاابانیدر خ میهتل را ترك کن میشد مجبور

اتفاق  نیو هم يفراموش نشد یدر زندگ ینیچن نیا يمعتقد بود دردسرها دیناه میرا باال بکش لیاتومب يها شهیسر که ش

درباره اش حرف زد توانیها م ودو در گفت و شن شودیخاطره م گریهاست که چند سال د

برگشته بودم رفته رفته  رانیکه به ا یدر حول و حوش پل خواجو پارك کردم از وقت میلیته شده بودم اتومخس کمکم

را فراموش نکنم ریعادت شده بود که قفل و زنج میبرا
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شود ناگهان  يتر سپر عیزمان هر چه سر خواستیو دلمان م میزدیپل شانه به شانه هم ققدم م يهیدر حاش دیناه منو

 دادیبه ما ارامش م دیوزیبود م ندهیزا يکه از رو میمال یمینس.مینشست یسنگ يسکو ها يرو میدیپل د ریز خودمان را

ما و رفتار عاشقانه مان ان  یانسالیم.عابران را به شک انداخته ببود ارمانو طرز رفت دیناه يرفتاد عاشقانه و لبخند ها دلربا

اصفهان سرگردان  يها  ابانیغروب در خ کیدو بعد از ظهر تا نزد سبب شده بود از ساعت گرانیرا در د دیهمه ترد

با تلفن هتل  شودکاسته  یان که از دلشوره مان کم ينبود برا يخبر دیهنوز از جمش میسپس سرب به هتل زد میبود

د از بع 3و مسعود ساعت  دیگفتند جمش یمادر بودند وقت شیو بهادر و شهدخت هم پ شنینخست به مادرم زنگ زدم او

انان باعث  يحال به دلشوره افتادم مبادا عجله  نیدر ع یرا به مقصد اصفهان ترك کردند خوشحال شدم ول رازیظهر ش

ناگوار گردد یرخ دادن اتفاق

انکه مرا از ان همه اضطراب برهاند،سر حرف را  يد،برایناه.و نگاهمان همواره به ساعت بود میانتظار هتل نشست سالن

 ادیبه  ای،ايبود مایدر کانادا،منتظر س))من کرت نگزیک((سالن انتظار هتل ،دريخاطراتت نوشته بود يتو:باز کرد و گفت

؟یافت یاون روز نم

.از راه برسه دیزود تر جمش یهر چ خوادیاالن فقط دلم م:گفتم

اره کرد نزدش من اش ست،بهیمورد ن یدارد و انتظار ما ب قتیما حق ياطالعات هتل که مطمئن شده بود ادعا مسول

به شما  نکهیمثل ا:از او تشکر کردم و گفتم.کنم لیرا به من داد تا ان را تکم رشیشدم و او،کارت پذ کیبه او نزد.بروم

.میثابت شده ما زن و شوهر

 يمسافر چیه ییکه بدون اوراق شناسا دهیداد و نم یمقرارات هتل اجازه نم یاز همون اولش هم شک نکردم،ول:گفت او

.رمیرو بپذ

شد  دایپ دیجمش يمانده بود که سرو کله  یهنوز چند پرسش باق.شدم رشیکارت پذ لیرا به او دادم و مشغول تکم حق

مسعود .میرا در اغوش گرفت گریکدیم،یا دهیرا ند گریسالهاست همد ییگو.من هم دستش بود یدست فیکه ک یدر حال
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 یهم از انان ب دیپوزش خواستم و ناه یلیبودم،خ اختهر اندبه درد س لیتعط يان دو در روز نکهیاز ا.هم همراهشبود

.اندازه تشکر کرد

!بسوزه داداش یپدر عاشق:کرده باشد،گفت یانکه شوخ يد،برایجمش

.هیاز دست عاشق میکش یبسوزه کخ هرچه م یواقعا پدر عاشق:گفت دیناه

زود  یلیو مسعود خ دیجمش.الزم را به او دادم کرد،به هر حال،مدارك یرا تماشا م ر،مایاطالعات هتل،مات و متح مسئول

تا خاطر .رفتندیشوند،نپذ رازیشب را در هتل بمانند و صبح زود عازم ش میکردند و،هر چه اصرار کرد یبا ما خداحافظ

از دوستان  یکیيقصد داشتند به خانه  اینکردم،گو شانی،رهاشوند ینم رازیجمع نشدم که انان همان شب عازم ش

.داشت،بروند ياو مرغدارکه  دیجمش

در )یتییسو(بعد ما را به سراچه یقیگذاشتن مدارك هم به ان همه خاطرات انباشته شده در ذهنمان افزوده گشت دقا جا

.کردند ییسمت شرق ساختمان هتل راهنما

 داریواب بشب گذشته بود که از خ ازدهیساعت از .میتخت ولو شد يکه پس از رفتن به حمام،بر رو میخسته بود چنان

را  یعشق و عاشق يها لمیکه ف دیناه.از جبهه و جنگ بود یداد که داستانش اقتباس یم شینما یلمیف ونیزیتلو میشد

.افتم یم موریت ادیکنم به  یم ارا تماش یجنگ يها لمیمن هم هر وقت ف:گفت یدوست داشت،م

.یشیتو در نظرم مجسم م هیوفا داراون حرف از  يکه تو نمیب یرو م یعشق يها لمیمن هم هر وقت ف:گفتم

 یلیخوردن شام خ يبرا.میرستوران بود يدر ان وقت شب،ما تنها مشتر.میرستوران هتل رفت لم،بهیف ياز تماشا پس

که در رستوران  يروز ادیافتادم،به  مایس ادیو دار به  ریگ نیدر ا.میسفارش داد میخواستیانچه م نیم،بنابرایاشتها داشت

!يکرد یازدواج م دیکاش با ناه يا:و او گفت مینشست گریهمد يکرت کانادا رو به رومن  نگزیهتل ک

مستجاب شد و من و تو ازدواج  امرزیان خدا ب ياخرش هم دعا:گفت دیگفتم،ناه دیرا در ذهنم گذشته بود،به ناه انچه

 یکنم،از گذشته هم نم یفکر م یاما هر چ.هیلیخ م،حرفیاز گذشته بگ میاصال ولش کن،اگر بخواه...کاش يا م،امایکرد
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دیشه بر

هم خوشمزه  یلیخ دیرس یو به نظر م دیچسب یلیخوردم،به من خ دیقاپو و در کنار ناه یکه ان شب در هتل عال یشام

 يشب درباره  مهیو تا دو سه ساعت بعد از ن میو باز به هتل برگشت میقدم زد یپس از صرف شام،همان اطراف کم.بود

.نبود م،ممکنیدخالت نده مانیدر گفتگو راگذشته ها  میداشت یهر چه سع.میحرف زد مختلف يموضوع ها

شدم که به نماز اول وقت عادت  م،متوجهیکرد یم یکه با هم زندگ يدو روز یکینیدر هم.شد ینمازش ترك نم دیناه

شد،من  داریاندن نماز از خواب بخو يصبح زود که برا.است بندیپا یلیخود خ ینیاعتقادات د م،بهیاگر بهتر بگو ایدارد و،

پس .را مصرف کند شیروز گذشته فراموش کرده بود داروها ونسر درد به سراغش امده بود،چ.هم از خواب برخاستم

 يگرفتم برا میتصم.میرا خورد،اصفهان را به سمت تهران ترك کرد شیداروها دیاز صرف صبحانه و بعد از ان که ناه

 شگاهدر دان ایاو را به من داده و گو یاز دوستان نشان یکیاز پزشکان متخصص معروف که یکیبه  دیدرمان سر درد ناه

.میتهران هم استاد بود،مراجعه کن یپزشک

 انیچرا از م دمیاز او پرس یوقت.گفت یم يشعر یاز شاعران مختلف را از حفظ بود و به هر مناسبت یاشعار فراوان دیناه

 پیها،خوش ت يحال،به قول امروز نیع يسر شناس و د يشناسم و ادم ها یرا هم مان همه خواستگار که چند نفرشان 

مادر و  ژهیو اقوام و به و انیکه در نظر اطراف يانجام داد یملع یو حت يرا به عنوان شوهر انتخاب نکرد یکیبودند،

:را خواند اتیاب نیپاسخم ا ؟دريبرادرت خوار شو

من شد ياریکس به غلطدر صدد  هر

من شد يز غمخوار ریمنم س دیدچون

زمیبه نظر ها همه از بس که عز خوارم

من شد يکه عزت سبب خوار ادیفر

ییبر سرم افتاد هوا هیان چشم س ز
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من شد يماریهوا باعث ب ریتاث

من بود به دلش يذوق گرفتار چون

من شد يگرفتار،گرفتار مرغیس

اریاز  یشب سدیطلب،خواست نو فرمان

من شد يزاریخط ببه دستش  ناگاه

.يذاریو سئوال منو بدون جواب نم يدار يشعر یهر موضوع يخوشحالم که برا یلیخ:گفتم

.یفهم یمن هم خوشحالم که حرف دلم رو م:گفت دیناه

.نمییخواست اونجا رو بب یدلم م یلیخ:گفت دیامد،ناه شیاباد داشتم حرف پ وسفیکه در  يخانه ا از

که  یهمان کس یعنی،يدیمف يمتاسفانه سند ان خانه را به اقا.شود یکنم،خانه به من واگذار ممعتقد بود که اگر اقدام  او

 يکردم ان همه مدت از تهران دور بمانم،به اقا یمستاجرم بود،داده بود و چون هرگز تصور نم شیسال پ یدر حدود س

.کنم شیدایدر کجا پ دانستم یاز او نداشتم و نم يخبر چیکردم،اما در حال حاضر ه نانیاطم يدیمف

توانستم خاطره  یمگر م.مرا به ان باز کرده بود يپا مایکه س يم؛شهریدیهر حال،بعد از ظهر همان روز به تهران رس به

 یمهر ان زمان و فاطم ایار ابانیبروم که در خ یرا که با او در تهران بودم فراموش کنم؟قصد داشتم به هتل ییلحظه ها ي

به تهران  یکه پس از سالها وقت یهمان هتل.نام داشت نانتالیکنت نقالباز ا شیهتل الله که پیعنیواقع بود، یفعل

از  نیکجاست،بنابرا یفاطم ابانینمانده بود که خ ادمیدرست .کرده بود یان را به من معرف یشمرون نیامدم،حس

نا اشنا  دیهنا ينام هتل برا.میدیسرانجام به هتل الله رس دمویپرس ییراهنما سیهم از پل یو گاه یرانندگان تاکس

سال و  کیبود که در حدود  یامد؛همان یمسئول اطالعات هتل به نظرم اشنا م.نبود،چون در خاطراتم از ان نام بره بودم

بود که  ادشییمرا شناخت و حت درنگیبود،ب یاو که ادم باهوش.قسمت اطالعات را بر عهده داشت تیمسئول شیپ مین

 هیاون موقع :کردم،گفت یم لیرا تکم رشیکه کارت پذ یدر حال.گذاشته بود ارمیهر تهران را در اختش يان زمان نقشه 
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.نینگذاشت رونیپا ب رازیانگار از ش نیزن یحرف م يرازیش ظیغل يبه قدر ن،امایلهجه داشت یکم

 ياریهش.رازمیکه اهل ش شودیجمله معلوم مم کیاست و با گفتن  يرازیکرد که لهجه ام ش دیاو را تائ يهم گفته  دیناه

 هیهمون اتاق جنابعال نیا:را به من داد،گفت201دیکهکل یاو زمان.و حضور ذهن مسئول اطالعات مرا به تعجب وا داشت

.نیاون گذروند يرو تو یچند شب شیکخ هفده،هجدهماه پ

ان ها را برداشت و همراه از کار کنان هتل ساك و چمد یکیسپس .تشکر کردم تشیگفتم واز حسن ن نیهوش او افر به

 يکه سالها تو نیبا ا:گفت دیناه.که پنجره اش رو به پارك بود یم؛اتاقیرفت 201يبه اتاق شماره )اسانسور(او با اسان بر

.يکرددایاسون پ یلیمورد نظرت رو خ ،محلينبود رانیا

.ستیاباد،مشکل ن وسفیخونه م در  هیمثل هتل  یتیاهم یب يزهایکردن چ دایکنه،پ دایکه تو رو پ یکس:گفتم یشوخ به

گشت و گذار در تهران،قصد  يهفت بعد از ظهر بود که برا کینزد ،ساعتيچا دنیاز استحمام و استراحت و نوش پس

اتاقمان  ر،بهیبه سراغش امد و ما،به ناگز دیکه سر درد ناه میهنوز از هتل خارج نشده بود.میترك هتل را داشت

 دیسر درد ناه.دیطول کش يا قهیساکت شد،چند دق دشکه سر در یکردم و تا زمان قیاو تزرمسکن به  یامپول.میبرگشت

 دینبا دیکه داشتم،به شک افتادم و با خودم گفتم سر درد ناه یبا توجه به اطالعات پزشک.فکرم را مشغول کرده بود

.است،باشد یعصب يکه همان سر دردها گرنیم

که با پدرش و مادرش به مشهد رفته بودند و بار  یبار در دوران نوجوان کیبود؛تر دو بار به تهران امده  شیپ دیناه

اطراف دانشگاه  يها ابانیاز خ ریاز انقالب در تهران بودم،غ شیده دوازده سال پ نکهیبا ا.رفتن به سفر حج گر،زمانید

 ییاشنا دیهران ان طور که بات گریها و محالت د ابانیشد،با خ یم یمنته رانیشم يکه به منطقه  یابانیتهران و خ

در اطراف دانشگاه تهران و  یپس از گشت.وقت بود رید یکم یم،ولینخست به دربند تهران برو میگرفت میتصم.نداشتم

و  میخورد هتلشام را در رستوران .میجالب بود،به هتل برگشت دیناه يکه برا ییفروشگاه ها يعصر و تماشا یول ابانیخ

.اتاقمان بفرستند را به يچا میسفارش داد
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 خاستیان بر م يو چمنزارها دهیدرختان سر به فلک کش يشاخه ها يکه از البه ال یمیپارك الله در کنار هتل ونس وجود

 یبعض.کرد یرا دو چندان م دیمن و ناه یداد،لذت و شادمان یمشرف به پارك نوازشمان م يو پس از عبور از پنجره 

هم،با  یو گاه میکرد یپلک زدن را فراموش م یکه حت میشد یمرهیخ گریکدیو به  میرفت یوقت ها چنان در هم فرو م

.میکاش جوانتر بود يکه ا میگفت یافسوس و اه،م

 نیساعت از ده گذشته بود و به هم.بود،زنگ زدم يمغز يکه متخصص اعصاب و غده ها یشب به مطب پزشک همان

کردم و گفتم  یدم را معرف.خ.را برداشت یمطب گوش یرم،منشاما،بر خالف تصو.باشد لیزدم مطب تعط یم يسبب حد

ها پزشکان را،به قول  یمعموال منش انکهبا .سفارش شده ام ينماز مارستانیهستم و از ب یفیدکتر سد يهمکار اقا

ساعت شش بعد از ظهر روز بعد وقت مالقات  ينشد و برا لیقا یتفاوت یخانم منش رند،انیگ یم لیتحو شتریمعروف،ب

برگشته بودم،مفصل تر از انچه در خاطراتم نوشته  رانیو هشت سال به ا ستیرا که پس از ب يان شب،خاطرات روز.ادد

فرو  نیسنگ یشد و نخست او و سپس من به خواب نیسنگ مانیشرح دادم تا انکه رفته رفته پلک ها دیناه يبودم،برا

.میرفت

به درگاه  ازشیراز و ن.شد داریزود ب یلیرا اول وقت بخواند،خ چون عادت داشت نماز صبح دیگونه که گفتم،ناه همان

 نیا دنیبا د.کند شیایبا ان خلوص خالقش را ن یبودم کس دهیهرگز ند.برد یم گرید ییخداوند ادم را به حال و هوا

.کنم يرویپگرفتم از او  میحالتش چنان به وجد امده بودم که تصم

 دیبه ناه.ساعت از نه گذشته بود که صبحانمان را به اتاقمان اوردند میاستراحت کرد یاز خواندن نماز کم پس

.تو رو به دربند ببرم خوامیامروز م:گفتم

از  یلیبا اون که خ:گفت دمیعلتش را پرس یدرهم است و وقت شیچهره اش که نگاه کردم،متوجه شدم ابروها به

.هستم با احساس زنانه یه باشد من زنچ م،هریو به قول معروف اب داده شد میمشکالت رو پشت سر گذاشت

خب،منظور؟:گفتم



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 280

دربند  لیدل نیبه ا یکن یم الیخ:زود متوجه منظورش شدم و گفتم یلیمن خ یداشن موضوع حرف را عوض کند،ول قصد

بشه؟ یخوام اون روز ها برام تداع یدارم و م مایاز س يرو انتخاب کردم که در اونجا خاطره ا

.يباشه،حق دار نطوریوب اگر هم اخ:با لبخند گفت دیناه

 ندیزندون بگذرونم،چندان خوشا يعمرم رو تو يسال ها نیبهتر نیکه باعث شد بهتر یما،کسیاوردن س ادیبه :گفتم

بکشم و بگم سالها  بایتو رو به رخ اون منطقه ز خوامیم.اون منطقه بگم اشتباه کردم يمبخوام به کوه و رود خونه .ستین

.اومدم یدلم به دربند م زیعزنیبا ا دیبا شیپ

.اورد یچشماتو در م ،کالغیزبون رو نداشت نیاگر ا:گفت یبه شوخ دیناه

؟یاگر چشم نداشتم،باز هم منو دوست داشت:گفتم

"!دونمیبگم خسرو خان نم یچ":شوخ گفت ینگاه با

 يبرا ایو  یبه هر مناسبت دیاههمان گونه که گفتم ن میزدیگذشت زمان حرف م يدرباره  شتریهتل الله تا دربند ب از

:گذشت او گفت هودهیگفتم افسوس که عمر ما ب یوقت نیداشت بنابر ا نیدر است يشهر یموضوع

میدیشد و چل رفت و به پنجا رس یط یس"

میدیراه را بر نیمزه بر هم زدن ا کیدر

عمر سبکسر نیکه در ا ادمیماند به  نیا

میدیتوان کرد ند ادیکه از ان  يزیچ

خانه دلتنگ نیدر ا دهیمردمک د چون

میدینرس ییو به جا میدیعمر دو کی

به دست امد و نه گل وهیکه نه م افسوس

میدیشاخه بدان شاخه پر نیکه از ا چندان
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سخنها میدیسخن ها و شن میگفت

میدیشن غای؟در میگفت افسوسچه

دست  اریاخت یب رومیدم کجا هستم و کجا ماحساسات چنان بر من غلبه کرد که متوجه نش کردمیم یرانندگ همچنان

برخورد کنم در همان لحظه  کردیکه از کنارم عبو م یلینمانده بو با اتومب يزیرا گرفتم و بر ان بوسه زدم چ دیناه

امد و با اشاره دستو به توقف داد  لمیبه کنار اتومب"ثاراهللاگشت "ان نوشته شده بود  يبدنه  يکه رو یپاترول ییخودرو

نمانده بود زن همراهم همسرم  یباق یشک شانیکه برا یراندم و متوقف شدم دو مامور در حال ابانیرا به کنار خ لیباتوم

د؟یدار یخانم چه نسبت نیا ای":دیاز انان پرس یکیانداختند  دیهب من و ناه یاز دو سمت نگاه ستین

"دارم؟ یبه نظر مشا چه نسبت":گفتم

"همسرمه":گفتم ستیکردن ن یشخ يبردم که جا یوران پمام يحالت بر اشفته  دنید با

"؟یگیکه نشون بده راست م نیهم دار یمدارک":از انان گفت یککی

شناسنامه ها  دیشک و ترد یماموران با کم مینشان داد يمسئول هتل همراه داشتم فور يهیمان را که به توص شناسنامه

و سپس اجازه عبور دادند کردندیم یرا بررس

"شد؟یم یچ میبر خست تصادف اگر ما شناسنامه همراه نداشت"دمیپرس

 يو برا دیشما پزشک هست":مهربان پوزش خواست و گفت یامده بود با لحن رونیب یکم یکه از حالت براشفتگ مامو

"میداشته باش نیزبیچشم ت میدار فهیسالم موندن جامعه وظ يما هم براا نیکنیسالمت افراد کار م

را در  دیگو نبود مدارك را گرفتم و حرکت کردم انچه رخ داده بود مرا به فکر واداشت سپس نظر ناهبحث و گفت يجا

"...دونمینم":گفت دیشدم ناه ایادبانه هم نبود جو یمورد عملکرد ب

کاخ  يخانه ها گریدربند و کاخ سعد اباد و د ابانیکاسته شده بود خ یاز حرارت هوا کم میدیکه رس شیتجر دانیم به

 لیکه به ظاهر از پنجره اتوموب یرا جلب کرده بود در حال دیان منطقه توجه ناه يمانند و درختان سر به فلک کشده 
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نظر داشت مجسمه کوه نور که در خاطراتم از ان  ریواکنشم را ز ودییپایمرا م یچشم ریز یگاه کردیرا تماشا م رونیب

دره که به  يرا در ابتدا لمیان پرداخت اتوموب يبه تماشا يا قهید دقجلب کرد و چن شتریرا ب دیکرده بودم نظر ناه ادی

همچنان بدون توقف  کهیکنار نهر اب ریو خم دره و مس چیاز پ دیناه يسر دربند معروف بود پارك کردم و شانه به شانه 

نکنم مگر  يادیامده بودم به انجا  مایبار با س نینخست يکه برا یاز گذشته و زمان شدیمگر م میدر حرکت بود باال رفت

ببرم هرگز قادر نبودم چهره  ادیوجودم را اکنده کرده بود از  يرا که در ان روز همه  یات شور و شوق جوان نوانستمیم

 زدمیقدم م یکه با کس نیرا فراموش کنم با ان همه از ا مایس يرفتار پر از ناز و کرشمه و لوند وو چشمان شهال  بایز ي

خوشحال بودم يریئ تزو ایر چیغل و غش و ه چیان بود بدون هکه هرچه بود هم

"؟ینیبیکه االن م یرو داشت يخاطراتم نوشته بودم تصور يکه تو ياز دربند ایا":دمیپرس دیناه از

((.يکرده بود فیخوب توص یلیبله، خ: ((گفت

. رفته بودم شاوندانمیار هم با مادر و خوب کیو  مایبار با س نیکه چند میدیرس یبه همان رستوران ،یمسافت مودنیاز پ پس

و درشت دور و برمون بودن  زیر يو اآلن بچه ها میکردیزودتر ازدواج م یلیکاش خ: ((به اطراف انداختم و گفتم ینگاه

((.که مواظب خودشون باشن میدادیو ما مرتب به اونها تذکر م اختناند یو سر و صدا به راه م کردنیم طنتیو ش

رو  يشعر يمجله ا ایيروزنامه ا يتو دونم،یدر حدود هشت نه سال قبل، درست نم یعنیش،یچند وقت پ((: گفت دیناه

خودش  يتا اون نوه ها کندیبود چرا ازدواج نم دهیاز پسرش پرس يکه مادر نیمثل ا ست،ین ادمیالبته درست . خواندم

:پسرش هم گفته بود رد،یو بعد بم نهیرو بب

نم،یبیخند بر دل ها نملب کیکه  ایدن نیا در

.پدر گردم ياز من که من روز مخواه

یبه دامان يرد ينقطه  گذارم

هر چه به ذهنش فشار آورد،  یخوانده بود به خاطر آورد، ول ییدر جا شیاشعار را که چند سال پ يهیکرد بق یسع دیناه
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.امدین ادشیبه 

تو رو  دادیسن و سالمون اجازه م خواستیدلم م یول م،یبش که ما بچه دار ستیدرست ن یاز لحاظ پزشک دونمیم: ((گفتم

((.يکردیم تشیترب یبه خوب یدارم که اگر فرزند داشت نیقیو  نمیدر قالب مادر بب

 دایاول از اون زن و شوهر پ داریدو د یکیکه در همون  یبا شناخت. خدا، بچه بهادر دیبه ام: ((زد و گفت يلبخند دیناه

((.افته یرو ندارن و مطمئنم بزرگ کردن فرزندشون به گردن ما م يمشون حوصله بچه دارکدو چیه دونمیکردم م

زود آماده  یلیاز خدا خواسته، خ د،یناه. میو برگرد میدره برو يکردم که تا انتها شنهادیپ دیبه ناه ،يچا دنیاز نوش پس

 یمعن یو خستگ میکه هنوز جوان میکردیم نیقبه خودمان تل. شدیدره تنگ تر و با صفا تر م م،یرفتیهر چه جلوتر م. شد

.مینشست يرو در گوشه ا نینمادنده بود، از ا مانیبرا یقرم گریراه رفتن د یاما پس از ساعت. ندارد

از کوه  یمثل بز کوه ادتهی: ((اش را پاك کرد و گفت یشانیخود عرق پ ياو با کنار روسر. سرخ شده بود دیناه صورت

((م؟یرفتیسعادت آباد باال م اطراف قصرالدشت و يها

((.شمیناراحت م یلیکه خ نیا يگذشته ننداز، برا ادیتو رو خدا منو : ((گفتم

((درسته؟ ،یکنیفرار م قتیکه از حق یهست یپس تو آدم: ((گفت دیناه

((.سال فاصله انداخت ناراحتم یمن و تو س نیکه روزگار ب نیاز ا.... نه: ((گفتم

بله عمرمون . میدونیم شتریرو بهتر و ب گریکدیحاال قدر . میپخته شد. میتجربه کسب کرد در عوض،: ((گفت دیناه

:يچطور یگذشت، ول

گشت دادیکه آن دولت ب فیو صد ح فیح********گذشت یآن بود که در صحبت دلداگ عمر

گذشت واریافسوس که زود از سر د کیل********دل روشن کرد رانهیزد و و یآفتاب

گذشت داریتا زدم چشم به هم مهلت د********دل از جلوه مستانه او شد چشم رهیخ

که  یو زمان میکردیدر بند را ترك م یآن بود که وقت میبرا زیو نکته شگفت انگ میسخن گفت ياز هر در دیروز با ناه آن
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فاتحه  شیاست براطلب کرد و از من خو يامرزیخدا ب مایس يبدون مقدمه برا دیناه م،یشو لیسوار اتومب میخواستیم

.بخوانم

. بر زبان آورم دیاز ناه ینام یحت دادیاجازه نم مایرا که س یآمد زمان یم ادمی. تا آسمان تفاوت داشت نیزم مایبا س دیناه

 رونیب ییناسزا نیکوچک تر دیکه از دهان ناه یدر حال. او را نداشت دنیدر نظرش چنان منفور بود که چشم د بیرق

.آمد ینم

 شیاو شده بود، نه تنها نفرت نداشت، بلکه از خداوند برا یخانمان یو ب ینیو خانه نش ییکه باعث آن همه رسوایکس از

.کردیطلب آمرزش م

گفتم که همکار  یبه منش گریبار د. میرساند یفیشش بعد از ظهر بود که خودمان را به مطب دکتر سد کینزد ساعت

.دیکه البته چندان طول نکش دیا نوبتمان رست مینکرد و ما نشست یدکتر هستم، اما فرق

کرد و  دیناه نهیرا صرف معا يشتریکرده ام، وقت ب لیمتوجه شد که من هم پزشکم و لندن تحص یفیدکتر سد یوقت

 شیمهر نوشت و آزما مارستانیبه ب ياو نامه ا. دیاسکن به عمل آ یت یس شیآزما دیبا دیناه يمعتقد بود از جمجمه 

بود  يغدها دیعلت سر درد ناه.دیآه از نهادم برآ فتم،را گر شیجواب آزما یوقت. مان شب انجام گرفتاسکن ه یت یس

سردرد  رایندارد، ز ياست و اصال خطر میغده خوش خ دیرس یبه نظر م. از مخچه اش وجود داشت يکه در گوشه ا

پنهان . در آورده بود يها او را از پا نیزود تر از ا یلیبود و خطر مرگ داشت، خ میسابقه دار بود و اگر بدخ دیناه

. نداشتم يرا بهانه کنم، چاره ا یو سرماخوردگ یبابت آسان نبود و به جز آن که خستگ نیام از ا یذهن تیمشغول ختنسا

پس . آن روز بود يتخصص داشت، بعد از ظهر فردا يمغز يغده ها یکه در درمان و عمل جراح یفیقرار ما با دکتر سد

پاستور که در خاطراتم از  ابانیخ خواستیدلش م یلیخ دیناه. میتهران زد يها ابانیدر خ یمهر، گشت مارستانیاز ترك ب

از  يدانستم در چه منطقه ا ینم.ندیرا که در آن محل واقع بود، بب ما،یکرده بودم و خانه سرهنگ افشار، پدر س ادیآن 

ها به هم بر  قرمزکه سر چهار راه ها و پشت چراغ  ییها لیتومبرو، با پرس و جو از رانندگان ا نیاز ا م،یتهران هست
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با آن منطقه . میدیرس شناختم،یم »يپهلو«ام آن را به نام  یعصر که در روزگار جوان یول ابانیسر انجام به خ م،یخوردیم

پاسور، رو  ابانیبار ها سر خمایس. گذشته افتادم ادینا خواسته به . آن خاطره داشتم يجا يآشنا بودم و از جا يتا اندازه ا

که  یلمیمانند ف یخاطرات دوران جوان گر،ید يبودم و از سو دینگران ناه ییاز سو. منتظرم مانده بود رکاخ مرم يبه رو

گفتم از اول تا  دیبه ناه. پاستور توقف کردم ابانیخ يرو به رو. گذشتیدهند، از مقابل چشمانم م شینما نمایبر پرده س

اریخودش کشاند،اکنون در اخت يهم که مرا به سو يا نهشده و، خا یمهم حکومت يحل استقرار ارگان هام ابانیآخر خ

.از ارگان هاست یکی

هر . شدمیتو بودم، منقلب م يمن هم اگه جا: ((به اطراف انداخت، سپس چشمانش را به من دوخت و گفت ینگاه دیناه

((.يذروندمحل گ نیا يرو تو تیدوران زندگ نیباشه بهتر یچ

. است که در مغز تو وجود دارد يآنچه مرا نگران کرده و فکرم را مشغول کرده، غده ا میلحظه خواستم به او بگو کی

او را راحت  الیکه خ نیا يدرنگ، حرکت کردم و آن جا را ترك گفتم و برا يکنم و، بدون لحظه ا امدنگرانشیاما دلم ن

که اوقات هر دو  نیاز ا ریافتم، غ یم مایس ادیکه به  یمنو متهم کن ير هر موردد ياگر بخوا د،یناه نیبب: ((کنم، گفتم

((.میبر ینم يا گهینفرمون تلخ بشه، استفاده د

 دیکه با هیقتیخب، حق ،یو اصال هم دوست ندارم از من ناراحت بش ستیقصدم سرزنش کردن تو ن: ((با لبخند گفت دیناه

((.ناخوش يخوش گذشته باشه چه روزها يحاال چه روز ها خورم،یفسوس مگذشته ا ادیبه  یمن هم گاه. يریبپذ

داخل اتاقمان  یوقت. آن پارك کردم نگیرا در پارک لمیو اتومب میشده بود که به هتل برگشت کیبه طور کامل تار هوا

از  يقول داد: ((شد رادآویزیسپس وضو گرفت و به من ن ستاد،یپنجره را باز کرد، چند لحظه در کنار آن ا دیناه م،یشد

((.به بعد نمازت ترك نشه نیا

 یدر حال. دمیرا به دقت د دیاسکن سر ناه یت یس شیجواب آزما گریو من با استفاده از فرصت، بار د ستادیبه نماز ا او

به  که پشت به من داشت، پس از سالم آخر نماز، دیذهنم را مشغول کرده بود، ناه یو دو دل دیکه حدس و گمان و ترد
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((هستم؟ یمردن هیچ: ((سمت من برگشت و گفت

((؟یهست یمردن یکنیم الیخدا نکنه، چرا خ: (( گفتم

((.دارم یدرمان نشدن یمرض زنمیحدس م. يندار يخالت عاد شیبعد از کرفتن جواب آزما: ((گفت

: من نشست و گفت يرو به رو و او، پس از خواندن نماز، سرش را شانه کرد، ستین یرا قانع کردم که مسئله مههم دیناه

((.دمیخواستم، رس یکه م يزیه چ. ندارم ییآرزو گهید رم،یاگر هم بم((

((ست؟یحرف ها ن نیحاال که وقت ا.... میمثال ما به مسافرت ماه عسل اومد: ((شدم و گفتم یعصابان یکم

(من نبود ریتقص....... ندارم و من هم کتابشو فتادهیدو تا صفحه تو اسکن ن نیخط آخر ا یبچه ها شرمنده ول)

 گهیو د دیسال طول کش یقهرت س. دمیتو رو ند ادیمن هنوز داد و فر. ير یبه فکر فرو م یطور هم وقت نیهم......

نمک  یخوام ب یو من هم نم هیافته، نمک زندگ یزن و شوهرها اتفاق م نیکه ب ییزهایچ هیاما بق ،ینگذشت یقهر باق يجا

((.میکن یزندگ

بود تا  یآمد، فرصت دیکه خواب به سراغ ناه یزمان. میبا هم حرف زد يو از هر در میماند داریشب ب مهین کیزدن تا

 نیکه به هم دیناگهان به فکرم رس.دارد ازین یبه عمل جراح دیدر هر صورت ناه مینداشت یشک. فکر کنم دیبه ناه شتریب

 د،یو پنج سال از عمرم را بلع ستیکه ب يشهر دیکه ناه نیم و هم اکن يخاطره ا دیبهانه او را انگلستان ببرم تا هم تجد

.ندیبب کیاز نزد

گرفتم  میپس از صرف صبحانه تصم. مینداشت يبرنامه ا م،یبرو یفیبعد، تا بعد از ظهر که قرار بود به مطب دکتر سد روز

.بمایرا ب يدیمف يبا پرس و جو آقا دیخود بزنم تا شا يآباد وسفیيبه خانه  يسر

آباد  وسفیکه در  يشده بود، به خانه ا میکه راهنما يهمان راننده ا ،یشمرون نیهمراه با حس شیپ میسال و ن کی

همان گونه که در خاطراتم . کردم دایو پرسان پرسان خانه را پ میآباد شد وسفییراه دیبا ناه. داشتم، رفته بودم

که  کردیتعجب م دیناه. بود یدرنگ و، به قول معروف، کلنگ یبانه آن کوچه تنها خ يخانه ها انینوشتم، خانه من در م
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 یبود، زندگ ختهیر انیدر م یکیآن  يشکسته و سنگ نما شیها شهیرا در آن خانه که ش یمدت مایچگونه من و س

 هآمد روز در نینداشته به ا یخانه بود و چون صاحب نیمحله بهتر نیدر ا يمن روز يبه او گفتم خانه  یوقت.میکردیم

.قانع شد یاست، کم

. گشود مانیخود را گرفته بود، در را به رو يکه با چادر کامال رو یزن ش،یرا فشار دادم و، درست مانند دفعه پ زنگ

.)) بهتره یلیشما باشه تا بتونم راحت تر با اون صحبت کنم، خ يخونه  ياگر مرد تو: ((مودب سالم کردم و گفتم یلیخ

با اصرار من رو به رو شد، چند لحظه  یزن، وقت. خانه حرف دارم مردآمد است که با  شیپ يموردزن کنجکاو بود که چه 

) چرخ دار یصندل(در حدود پنجاه ساله که سوار بر چرخک يمرد یقیپس از دقا. ما را تنها گذاشت و به داخل خانه رفت

من به : ((گفتم. دسالم مارا جواب دا ییوشروبا خ. بلند داشت یشیو ر دهیتک يچهره ا. در ظاهر شد يبود، در آستانه 

((.شما رو فراهم کنم ینکرده، اسباب نگران يکه، خدا ومدمیجا ن نیا

. همسرش را صدا زد يرا به داخل دعوت کرد و فور دیمن و ناه د،یبه درازا خواهد کش مانیمتوجه شد گفت و گو یوقت

 یاما سع خت،یطبقه اول افتاد، دلم فرو ر ياتاق ها يشکسته  در هم يپنجره ها يرانهیکه نگاهم به باغچه و و یوقت

سهولت حرکت  يکه برا یبیکرد و از سراش یمعرف »وسفیحاج «مرد معلول خودش را . کردم برخودم مسلط باشم

.میکه داخل شو کردیبه ما تعارف م زین یدر پ یچرخکش در کنار پله ساخته بود، باال رفت و پ

 ینیشان از چند فرش ماش یزندگ لیداشتند و وسا يا رانهیفق یزندگ م،یرا بگو قتیگر بخواهم حقساده و، ا اریبس یزندگ

حاج  م،یشو یاز آن که وارد بحث اصل شیپ. کرد یکمد زهوار در رفته تجاوز نم کیو  یرنگ و رو رفته و چند پشت

((.جنگ از دست داده انيکه سرپرستشون رو تو کننیم یزندگ يباال هم خانواده ا يطبقه : ((گفت وسفی

که  نیا يبرا وسفیحاج . شدیآورده بود، از چهره اش خوانده م ادیکه غم از دست دادن برادر را دوباره به  دیناه ریتاث

((.جبهه شلمچه قطع نخاع شدم يخودم تو: ((به ما بشناساند، گفت شتریخودش را بهتر و ب

که سال ها در خارج از  نیآن خانه و ا دنیخر یباره خودم و چگونگکوتاه در یو گفتن مصالب يچا دنیپس از نوش ،يبار
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 رم،یشما گذاشته، پس بگ اریکه اون رو در اخت يادیبن ایکه خونه رو از شما و  ومدمیمن ن: ((کشور و در زندان بودم، گفتم

که  هیبلکه مال آدم ست،یشاه ن يدوره  يآدم فرار کیمال  نیکنیم یندگکه توش ز يفقط اومده م به شما بگم خونه ا

((.رتبه شاه بوده یعال ياز افسر ها یکیسرش اومده، مسببش  یهر چ

 یلیخ ادیو الحمداهللا بن میخونه سکونت کن نیا يبه ما اجازه داده تو ادیبن. نداره یما فرق يبرا: ((گفت وسفیحاج

 ایما بگذارن و قراره،  اریرو در اخت گهید ياون ها موظف هستن جا. نیریخونه تون رو پس بگ نیتونیشما م. ثروتمنده

((.ما هستن يمشغول ساخت و ساز مسکن برا ا،یگو

چون  نم،یرو بب شونیا خوادیدلم م یلیخ. يدیمف يداشتم به نام آقا يرا ترك کنم، مستاجر رانیکه ا نیاز ا شیپ: ((گفتم

((.اونه شیسند پ

به  یکس ایپرسه آ یزنه و م یو م زنهیجا سر م نیبه ا ین اگه گاهاو. شناسمشیکامال م: ((گفت ياز ناباور یحاک یحالت با

 ن،یهمه مدت از هم خبر ندار نیمستاجرتون بوده و ا نیحاال که شما گفت ومده؟یخونه ن نیسراغ ا ياریاسفند ياسم آقا

((.برام روشن شد هیقض

. خانه او را، اگر دارد، به من بدهد ینخواهش کردم نشا وسفیدرنگ از حاج  یبودم که ب يدیمف يآقا دنیمشتاق د چنان

دستش بود، نزد ما آمد و کاغذ را  يکه تکه کاغذ یاز اتاق ها شد، و پس از چند لحظه در حال یکیاو با چرخکش داخل 

 یاگه م: ((گفت وسفیحاج . آن نوشته شده بود يبه خط خوش رو يدیمف يخانه و شماره تلفن آقا ینشان. به من داد

((.میتلفن دار ن،یگ بزنبهش زن نیخواه

نوجوان  يدختر. را گرفتم يدیمف يکه تلفن در آن بود رفتم و شماره آقا یشدم و پس از تشکر از او، به اتاق خوشحال

در همان چند لحظه که . صحبت کنم يدیمف يبا آقا خواهمیکردم و سپس گفتم م یخودم را معرف. را برداشت یگوش

خط به گوشم  ياز آن سو يمرد ریپ يکه صدا دینکش یولط. میکه به او چه بگو دمیشیاند یمنتظر ماندم، با خودم م

((.سالم استاد، من خسرو هستم: ((گفتم. که سالم کرد دیرس
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فقط  ندازم،ینبودم او را به زحمت ب یمن هم که راض. حرف بزند توانستیم یشده بود که به سخت جانیدچار ه چنان

((.رسمیخودم خدمت م گهیساعت د کیآدرس شما را دارم، تا : ((گفتم

((؟ياریهمون خسرو اسفند ؟یفقط به من بگو خسرو هست: ((گفت جانیهمان ه با

((.بله خودم هستم: ((گفتم

((.ایپسرم، منتظرت هستم، زودتر ب يکه تو زنده ا کنمیخدا رو شکر م: ((گفت

بعدا همه : ((تشکر کردم و گفتم وسفیچندم از حاج  بار يبرا. مانده بود که چرا آن قدر عجله دارم ریمات و متح دیناه

.میشد یو راه میکرد یسپس از او و همسرش خداحافظ.)) گمیرو به شما م زیچ

:9فصل

. واقع بود ،يآزاد دانیبعد از م ان،یفرهنگ يآزادگان و در مجموعه آپاتمان ها يبه نام کو يدر منطقه ا يدیمف يآقا خانه

در . کردم دایدر طبقه سوم آن قرار داشت، پ يدیمف يکه آپارتمان آقا یبلوک يو شماره  میدیبه آن محل رس یبه سخت

 دنیکه با شن. دادم حیتوض دیناه ياو را برا يو رفتار یاخالق اتیخصوص ،يدیمف يآقا يآباد تا خانه  وسفیانیفاصله م

.ندیرا بب يدیمف ياو هم راغب شد آقا م،یحرف ها

 دیبه گوشم رس فونیبود، از آ يدیمف يفروغ خانم، همسر آقا ایکه گو یزن يفشار دادم، صدا بلوك را يزنگ ورود یوقت

هنوز به طبقه اول . گفتم خسرو هستم، در باز شد یوقت. کنم یخواست خودم معرف جان،یلرزان از شدت ه ییکه با صدا

و از  دهیسال ها پسرش را ند ییکه گوبود  يحالتش طور. آمد نکه فروغ خانم دوان دوان به استقبالما میبود دهینرس

 يهم چون مادر دیترد یاگر به او نامحرم نبودم، ب. او، آمده است يناباور انیشده، اما اکنون در م دیبازگشتنش ناام

((!خسروخان يچقدر عوض شد: ((بود نیجمله اش ا نیاول. گرفتیمهربان مرا در آغوش م

((.انمفروغ خ ن،یکرد رییتغ یلیشما هم خ: ((گفتم

((خودمونه؟ يهخوشرویيخانم، اون خسرو اسفندار: ((دیچیدر راهرو و طبقه باال پ يدیمف يآقا يصدا
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((.بله خودشه: ((بلند گفت يصدا ایرو به رو شوم، فروغ خانم  يدیمف يکه با آقا نیاز ا شیپ

 گریکدیمرا در بغل گرفت و صورت  ،میکه با هم رو به شد نیهم. نداشت دیایب نییکه چند پله پا نیتوان ا يدیمف يآقا

هر چه زودتر از  خواستیهر دو دلشان م. میبه داخل رفت یکردم و همه گ یرا به او معرف دیسپس ناه م،یدیرا بوس

هر . اثر گذاشته بود یلیچهره آنان خ يگذشت زمان رو. مدت کجا بودم نیبرند که در ا یمن با خبر شوند و پ يماجرا

ده بار،  يهمان فروغ خانم چاالك باشد که روز نیباورش مشکل بود که ا. فرتوت شده شده بودند یرزنیمرد و پ ریدو پ

 دایپ يدیمف يدر سر و صورت آقا اهیس يتار مو کییحت. رفتیم نییآباد باال و پا وسفیخانه  يمثل کبک، از پله ها

 یلیخ يدیمف ياما آقا. سرپا تر بود يدیفم يهنوز از آقا یسن فروغ خانم هم از مرز هفتاد گذشته بود، ول. شد ینم

هفتاد و چند ساله، خوب ادا  رمردانیشکسته شده بود و دستانش لرزش داشت؛ اما کلمات و جمالت را، نسبت به پ

جرئت نداشتم . ختیبه گوشه آن بود، دلم فرو ر یمشک ارکه نو ن،یعکس قاب کرده پسرش، حس دنیبا د. کردیم

فروغ خانم گله .)) به سرت اومده ییانقالب بال لیهمون اوا زدمیحدس م: ((گفت يدیفم يآقا. بپرسم چه شده است

.نفرستاده ام شانیبرا یغامیهمه مدت پ نیداشت که چرا در ا

در گذشته است،  یبر اثر سکته قلب دندیشن یرا گرفتند و وقت مایهر دو سراغ س!)) مفصل است یلیداستان من خ: ((گفتم

به  یشرح دادم و وقت شانیآن چه را که بر من گذشته بود، فهرست وار برا. شد یباورشان نم. مانددهانشان باز رتیاز ح

کرده  يو هشت سال در انتظار برگشتنم روز شمار ستیمن هستن و ب سرخانم اآلن هم نیا: ((اشاره کردم و گفتم دیناه

.شدند رهیخ دیشگفت زده تر به ناه.)) ن

سال  نیسال از بهتر ستیباعث شد که ب ن،یشناختیخوب م یلیوش خرام که شما اونهو خو خ ایزب يمایهمون س: ((گفتم

((.رو در زندان بگذرونم میزندگ يها

همه داستان و کتاب خوندم،  نیعمرم ا يتو: ((چنان جالب بود که گفت يدیمف يآقا يمن برا یزندگ يپر ماجرا داستان

((.برنخوردم يزیغم انگ نیبه ا یداستان چیاما تا به حال به ه
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که آنان را  نیا يبرا. قرار گرفتند که اشک در چشمانشان حلقه زد ریو فروغ خانم هر دو آم قدر تحت تاث يدیمف يآقا

 ایمرد دن نیخودم را خوشبخت تر د،یبوده، اما حاال، در کنار ناه نیقسمت چن: ((آورم، گفتم رونیاز آن حال متاثر ب

از افسوس به خاطر گذشته،  یحاک یآه دنیپس از کش ،يدیمف يآقا. ندیخودشان بگو سپس از آنان خواستم از دونم،یم

 يامانت دار. نبود نیکاش چن يکه ا ،يبه من سپرد یداشت یو هر چ يخودت کرد لیباشه، تو منو وک ادتیاگه : ((گفت

((.مشکله یلیخ

قرار بود دو سه ماه بعد با همسر و پسر  ،یشتکه برام نو ينامه ا نیطبق آخر: ((پس از چند لحظه سکوت، ادامه داد او،

. کنه هیاز اون خواستم اون جا رو تخل. از هم کارام بود یکیيطبقه دوم خونه ت در اجاره . يبرگرد رانیچهار سالت به ا

رو فروغ  لتیوسا. نکردم یاون خونه کوتاه ياومد برا یدستم بر م هرچهرو رنگ زدن و  واراشیبعد هم دادم در و د

رفت و ما،  ایو دار پدر فروغ از دن ریدر همون گ. میخودش، مرتب کرد و در انتظار تو چشم به در دوخت قهینم، به سلخا

امروز  نیتو هم هک مینداشت یچون شک. میخونه رو ترك کن يچند روز میشرکت در مراسم پدر فروغ، مجبور شد يبرا

نوشتم  ادداشتیبرات  یرو به تو بگه و حت زیسپردم که همه چ د،یرو به رو، پدر مج هیرو به همسا دیکل ،يگردیفردا برم

که در  یبه آدرس. دیسال رس کیماه به دو ماه و چند ماه به  کیما از  يچشم انتظار. و به تو خوش آمد هم گفته بودم

تو رو از سرهنگ مجبور شدم سراغ . برگشت خوردن نامه ها، ما رو نگران کرد. لندن از تو داشتم، دو سه تا نامه نوشتم

اون جا رو کامال  يمنو دعوت کرده بود تیپاستور بود و چون در جشن عروس ابونیخ يکه خونه ش تو مایافشار ، پدر س

سرهنگ خونه ش رو به اون ها  هیمدت ترو به رو شدم که گف بهیغر ياون جا رفتم و با مرد یاما وقت رمیبلد بودم، بگ

به ستاد  یحت. دل نگران بود یلیفروغ خ. به خونه برگشتم دیاون نداره، ناامهم از  یآدرس چیفروخته و رفته و ه

از افراد رده  یکیو  دهیباالتر رس یاون به مقام دمیکه شن یوقت. رمیاز سرهنگ بگ ينشونه ا ایو  يرفتم تا اثر يژاندارمر

((!شده بودم دیناام بایتقر ه،یبه اون کار مشکل یو دسترس تهیامن زمانسا يباال

ناهار، در آشپزخانه سر و صدا به راه انداخته  دنیتدارك د يگرم صحبت بود، فروغ خانم، برا يدیمف يکه آقا یحال در
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 ((.میکنیو زحمت رو کم م میشیخانم، ما مزاحم شما نم: ((او را صدا زد و گفت دیناه. بود

 دیشا یتو هم عروس من هست زمیعزستین بهیخسرو غر":بر لب داشت گفت يکه لبخند پر مهر یخانم در حال فروغ

"نکفته يزیاون از ما به تو چ

کرده  ادییخاطراتش از مشا به خوب يخسرو تو شناختمتونیکامال م نمیو شما رو بب نحایا انیکه ب نیقبل از ا":گفت دیناه

 يو که در باره استاد ر يجمالت نغز و پرمعنا یاو خت نیکه شما خسرو رو مثل پسر خودتون تر و خشک کرد دونمیو م

"نوشته تشخاطرا يعشق و دوست داشتن گفتن با اب و تاب تو

"تعارفه؟ يچه جا گهیپس د":خانم گفت فروغ

ها هم دست از سرش  يزود نیکردم به ا دایسال پ یمن خسرو خان رو پس از س":رو کرد و گفت دیبه ناه يدیمف ياقا

رو خونه خودت بدون و بهش کمک کن نجاینداره ا ییرایپذ ییکه فروغ توانا نیکنیاگر تصور م دارمیبر نم

به من  یبه وقت"ادامه داد يدیمف يهمراه او به اشپزخانه رفت اقا دید یمیو صم ایر یکه فروغ خانم را تا ان اندازه ب دیناه

 دیه اون رسب یبعد از فوت پدر فروغ ارث نمینداشتم اونو بب دیامد گهید تهیسازمان امن يگفتن سرهنگ از مقامات باال

مال تو مال ما  يبه هر حال خونه  میدونستیو چون م میخونه افتاد دیبه فکر خر نیهم يبرا میهم پس انداز داشت يمقدار

صاحب  یاباد رو همونطور ب وسفیيخونه  میخواستیو از اونجا که نم میدیدر تهارت پارس خر یکوچک يخونه ا ستین

 يبه همون شماره حساب تو ربا کین اجاره دادم و پول اجاره رو هم هرچند ماه رها کنم هر دو طبقه رو به دو معلم جوو

رو  تونیکه خونه و زندگ میدر فرهنگ غرب غرق شد يبه قدر مایبود که تو و س نیکردم و تصورم ا زیلندن وار

 یرفتم به سخت تیروز به سازمان امن کیکنم  دایاز تو پ ينشونه ا ایدیر میحال در صدد بود نیدر ع نیفراموش کرد

داماد  يدر باره  خوامیو م ستین يبه اون گفتم مشکل من ادار یکنم وقت مالقاتدختر سرهنگ  سیاجازه دادن با رئ

چهار  ایمن ناشناخته نبود دست کم سه  يسرهنگ با اون چند کلمه حرف بزنم اجازه دادن وارد اتاقش بشم سرهنگ برا

ناراحت بود و سکوتش مرا به فکر وا داشت  یلیوضوع را گفتم سرهنگ خکردم و م یبودمش خودمو معرف دهیبار د
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دختر من باعث  دونمینم:برات افتاده اما به هر حال منتظر جواب بودم سرهنگ گفت يحدس زدم اتفاقات ناگوار.

اگر هم  برنگرده و رانیخسرو به ا دیبگم شا تونمیانداره م نیخسرو دختر منو بدبخت کرد تا هم ایخسرو شد  یبدبخت

"نیاشمنتظرش ب دینبا يزود نیباشه به ا یاومدن

مرده؟و اون گفت  ایخسرو زنده س  دمیبده موفق نشدم اما به اصرار پرس حیتوض شتریکردم موضوع رو برام ب يهرکار"

به کشور باعث شد که دفترش را ترك کنم اگر اون به من گفته بود که تو  ياز صاحب منصبان باال یکیکه نمرده ورود 

 اریدر اخت يخبر چیاز تو ه کردمیرو مطلع م تیها شیو خو قومدیاومدم و بدون ترد یباورکن به لندن م يزندان افتد

از خونه ش به دست  یتلفن يشماره  ایکنه و  دایسرهنگ رو پ يخونه  يگرفت به نحو میفروغ تصم یمن نگذاشت حت

ها  الس یفرستیبرامون نم يو چرا نامه ا يشد یبود که تو چ هیضق نیاز ذهن ما مشغول ا یاما هرگز موفق نشد بخش اریب

و رو شد  ریز زیکرد همه چ رییتغ میو رژ ختنیر ابونیکوچه و خ يکه مردم بر ضد شاه تو یپشت سر هم گذشت زمان

"...متوجه شدم که اونو اعدام کرده ن يریگیپس از پ نمیسرهنگ افشار رو بب گریاما هنوز در صدد بودم که باد د

"انقالب سکته کرد يروزیاز پ شیاون هفته پ":را قطع کردم و گفتم حرفش

فرار کردن به خارج از سال  یوابستگان سلطنت يیبه من گفتن که اعدام شده و خونوادشم مثل بق":گفت يدیمف ياقا

 نکهیاباد بودن تا اوسفیيمستاجر خونه  میدور هم با هم داشت بایتقر یهمون دو نفر معلم که نسبت 58تا سال  50

فرار کرده مصادره کردن  رانیکه مال داماد سرهنگ افشاره که از ا نیبه من خبر دادن که خونه رو به عنوان ا يروز

نکنه خونه  یخونه خودش رو معرف یکه صاحب اصل یگفتم تا زمان ادیبن يداشت که مسئول ها دهیتالش من تا اونجا فا

"مونهیم یباق ادیدر مصادره بن

 دهینکش یهنوز مردم نفس راحت":چند احظه سکوت کرد سپس سرش را به عالمت تاسف تکان داد و گفت يدیمف يقاا

".شروع شد رانیبودند که جنگ خانمانسوز عراق با ا

"هست؟ ادتیرو  نیحس":انداخت و گفت یپسرش نگاه يبه عکس قاب کرده  او
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فراموش  شهیمگه م کردمیکار م یاضینزده هفده ساله بود باهاش ربه لندن رفتم اون شو رانیمن از ا یکامال وقت":گفتم

"کنم

به  کیمکان يدر رشته  پلمکیاون بعد از گرفتن د"که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت  یدر حال يدیمف ياقا

ها نفر از  نویلیبود اون هم مثل م فهیافسر وظ يکه در اون رشته مهندس شد در دوران سرباز یاد امه داد و وقت لیتحص

که حاال به  ونالیناس رانیشرکت ا يرو تموم کرد تو يکه خدمت سر باز نیمخالف بود پس از ا یمردم با حکومت سلطنت

 یهمون شکرت منش ياون شکرت که تو ياز کارمندا یکیکرده مشغول کار شد و با دختر  دایاسم پ رییخودرو تغ رانیا

اگر  ودداشن و معتقد ب دیام یلیخ رانیا يندهیبه ا نیبود که نقالب شد حس اومده ایبود ازدواج کرد پسرش تازه به دن

جنگ شروع شد پسرش سه چها ساله بود  یوقت شهیفاضله م ينهیکشور ما مد ادیبه عمل در ب شهیکه زده م ییحرف ها

:گفتیو م ستین هیتر از بق نیاون اعتقاد داشت که خونش رنگ

ارد کشور کیان زمان که حمله به  خصم

که سر از سنگ اورد ستیپاك باز ک ان

که خسته  یدادن گاه تیبهش مسئول دونستیرو خوب م یزره یبا اعتقاد راسخ به جبهه رفت و چون فرمانده نیحس"

به اندازه خودت  هیکاف گهید:گفتمیبهش م گشتیاش بر م یبه سر خانه و زندگ يقوا چند روز دیتجد يو کوفته برا

جنگ و جبهه رو رها نم به هر حال  تونستمیم دیاگردن به عهده من نبود ش کیتیاگر مسئول تگفیاما اون م يدیجنگ

پسر هفت ساله و همسر خوبش چشم انتظارش بودن خبر شهادتش  کیدختر حدودا نه ماهه و  کیکه  یزمان 64سال 

"رو برامون اوردن

از اشپزخونه امدند حاال  دیاو فروغ خانم و ناه يهیگر ياز صدا هیگر ریناگهان زد ز دیرس نجایکه ا يدیمف ياقا سخن

جنگ از دست  يمن هم برادرم رو تو نیدار یچه حال دونمیم":به فروغ خانم گفت دیناه میختیریبا هم اشک م یهمگ

"داندیدادم غم برادر را برادر مرده م
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سالشه هر وقت  8اد رو دخترش سال د 13حدود نیاالن پسر حس":را با دستمال پاك کرد و گفت شیاشکها يدیمف ياقا

شهیکباب م گرمیج نمیبیاونا رو م

"شدند؟ یچ نیخانم اقا حس":دمیپرس

"هم زن پسر عموش شد نیهم يبدون شوهر باشه برا توونستیجوون بود و نم":گفت يدیمف ياقا

"ن؟یاومددور افتاده  يمحله  نیچطور شد که به ا":گفتم اورمیب رونیپسرش ب دیکه او را از ا نیا يبرا

اپارتمان رو به من واگذار کردند البته  نیبازنشسته شدم ا نکهیکار در اموزش و پرورش بعد از ا يپس از عمر":گفت

"قسط بدم نیبانک رو تا اخر یاون قدر زنده بودنم که بده کنمیگمان نم

"کردم دایاستاد تازه من شما رو پ نیحاال حاال ها زنده باش دوارمیام:"گفتم

و اه  میاورد گریهمد ادیدورا دور را به  يو گذشته ها میو فروغ خانم صرف کرد يدیمف يناهار را در کنار اقاروز  ان

میدیحسرت کش

در خانه  میکه هر مدت در تهران هست یداشتند از ما خواستند تا وقت تیمیصفا و صم ایدن کیزن که  ریو پ رمردیپ ان

از  یبمانم اما نانن حت کردندیزنده م میرا برا یدو که خاطرات دوران جواندر کنار ان  خواتسیدلم م یلیخ میانان باش

متوجه شدم زحمت اداره کردن انان بر عده دخترشان است که  مشانکال ياداره کردن خودشان هم عاجز بودن از محتوا

ون هم اموزگاره و ا":گفتیبود و م یفروغ خانم از دخترش راض کندیم یانان زندگ یگیبا شوهر و فرزندانش در همسا

"اونه يدهروزانه به عه يپختن غذا ها یو حت دهیخونه رو انجام م يکار ها يهمه  گردهیهر روز که از سر کارش بر م

مستاجر من بود دخترش تازه به خانه شوهر يدیمف يکه اقا یهست زمان ادمی

بودم دهیدوبار هم او را د یکیبود و من  رفته

را که  دیرس يرو او سند خانه و تعداد نیبه استراحت داشتند از ا اجیو فروغ خانم احت يدیمف ياز صرف ناهار اقا پس

منو  الیخ ياخر عمر نیا":گفت يدیمف ياقا یپول به حساب من در لندن بود به من داد هنگام خداحافظ زیمربوط به وار
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.ندتوانش را نداشت یول کنندما را تا دم در بدرقه  خواستندیانا م"يراحت کرد

و خوردن عصرانه عازم  يچا دنیاستراحت و نوش یو پس از کم میسدو بعدازظهر بود که به هتل برگشت کینزد ساعت

قرار داره و  دیمغز ناه يهیدر حاش يغده ا"گفت دیاسکن ناه شیازما جهینت دنیاو پز از د میشد یفیمطب دکتر سد

"داور رونیاونو ب دیخطرناك باشه اما به هر حال با دینبا

 ینگران چگونهیه يجا یعلم پزشک شرفتیبا پ":داد و گفت ياو را دلدار یفیبود اما دکتر سد دهیترس یلیخ دیناه

"ستین

راحت  رانیاعتقاد بود که خرچند در ا نیشدم نظر مساعد داشت و بر ا ایدر لندن جو یعمل جراح يدکتر درباره  نظر

مطمئن تر است دیتردیدر انگلستان انجام شود بیغده را از مغز او جدا کرد اگر عمل جراح شویم

اما ناگهان سکوت را  دادیگوش م یفیمن و دکتر سد يمانده و بود همچنان ساکت به گفت و گو ریمات و متح دیناه

"نیکشنده دارم بهتره از من پنهان نکن ياگر درد ترسمیمن اصال از مرگ نم":شکت و گفت

 نیکه دکتر کرد ا ينبود تنها کار شتریب ير نوبت نشسته بودند فرصت گفت و گود يادیز مارانیدر اتاق انتظار ب چون

و  ستین یراه یاز عمل جراح ریاز شر سردردش راحت شود غ شهیهم يبرا يخوادیداد اگر م نانیاطم دیبود که به ناه

.ندهد یعمل جراح بهتا اخر عمر ان همه درد را تحمل کند تن  تواندیاگر م

همه درد و رنج و  نیپس از ا خواستیدلم نم":گفتیناراحت بود و م یلیخ دیناه میرا ترك کرد از ان که مطب پس

"هجران و حرامان تو رو به درد سر بندازم

و مطمئن باش اگر غده  هیخوب يتو رو به خارج از کشور مخصوصا لندن ببرم حاال بهانه  خواستیدلم م یلیخ":گفتم

در اورده بود خطرناك بود تا به خال تو را از پا

 يها رگیاز مو یکیخون به  دنینخور مزاحم رس کیيبه اندازه  يکردم که غده ا حیتشر شیبه طور کامل برا سپس

است نیهم هم شیسردرد ها لیو دل شودیمغزش م
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 میرا به انگلستان ببرم پس از دو سه روز اقامت در تهران رهسپار رامسر شد دیگرفتم هرطور هست ناه میتصم سرانجام

 دیناه میبار با هم به ان شهر قشنگ سفر کرده بود نیچند مایدوست داشتم من و س یلیرا خ بایان شهر سر سبز و ز

گذاشتیبار بود که به ان منطقه پا م نینخست يبرا

داشت به  یبه وجود امده در سرش مغشوش بود سع يهرچند که فکرش بابت غده  دیناه میروز در زامسر ماند دو

هرچه خدا ":گفتیبود با اعتقاد راسخ م مانیبا ا یه شده است خودش را خوشحال نشان دهد البته چون زنظاهر هم ک

"شودیبخواهد همان م

اصرار داشت  دیکه ناه نیبا ا میدیهوا هنوز روشن بود که به مشهد رس میمشهر شد یزود روز سوم از رامسر راه صبح

را به پس از استحمام و استراحت موکول  ارتیزود قانع شد که ز یلیخ میبه حرم برو کراستیاز اقامت در هتل  شیپ

میکن

 يانچه در باره  دمیو ان خودمان را به انجا رسان نیرو با پرس و جو از ا نیبودم از ا دهیشن یلیرا خ تیهتل ها ياوازه

نسه و کانادا بود با ارائه لندن و فرا يستاره  4يهتل ها فیهمرد میبگو توانمیداشت م قتیگفته بودند حق تیهتل ها

گذاشتند  ارمانیبود در اخت لمانیکه از هر احاظ باب م یها سوئت یقول غرب هیفرم مخصوص سراچه با  لیمدارك و تکم

 یاوقات خوشحال یبند نبود و گاه شیپا يرو یاز خوشحال دیایبا من به مشهد ب يروز کردیکه تصورش را هم نم دیناه

ن حد خوشبخت یدر عمرم خودم را هرگز تا ا گفتیو م کردیبلند ابراز م يداوند با صدااش را با شکر به درگاه خ

پنداشتمینم

پر  ارنیز يبرا دیروح ناه میتازه گرفت یجان يچا دنیدوش اب گرم و نوش ریبا رفتن به ز یان مسافت طوالن یاز ط پس

بود که  8به  کیکوتاه ساعت نزد یز استراحتو رفتن به خارج را فراموش کرده بود پس ا یو سردرد و عمل جراح زدیم

به

هنوز به  پنداشتیواو م زندیرا دور م حیبه مشهد امده بود زن و مرد با هم ضر شیسال ها پ دیکه ناه یزمان میرفت حرم
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رفت نگران بود که  کردیو او به ان طرف نرده ها که زن و مرد از هم جدا م میاز هم جدا شد یهمان صورت است اما وقت

مینیرا بب گریبعد در کناره سقا خانه اسمال طال همد تدو ساع میقرار گذاشت میرا گم کن گریکدیمبادا 

دو رو  يکه از شهر ها یاکث مسافران ییگو شدیداشتند لحظه به لحظه افزوده م یحاجت زیکه اغلب ن یتیانبود جمع بر

 ينشستم و به تماشا يدر گوشه ا ارتیپس از ز داده بودند حیترج ارتیز ایبه مشهد امده بودند شب را بر کینزد

برسانند و حاجتشان را بخواهند  حیداشتند به هر نحو که شده دستشان را به ضر یو ارادن سع تیکه با خلوص ن یمردم

اشک در چشمانم حلقه زد در همان حال از  اریاخت یقرار گرفتم که ب ریان صحنه چنان تحت تاث دنیمشغول شدم از د

 یحانمن زنده نگه دارد ان حالت رو يرا هم برا دیمردم ارزو مند را بر اورده کند و ناه نیواستم که حاجت اخداوند خ

 شتریچند لحظه ب ییمردم و خودم و ان مکان مقدس مرا چنان در خود غرق کرده بود که متوجه گذشت زمان نشدم گو

رساندم و  میقرار گذاشته بود دیکه با ناه یدم را به محلاز موعد مقرر خو شیپ قهیکه در انجا نشسته بودم چند دق شدینم

کم کم نگران شدم که نکند وعده گاه را گم کرده باشد هر لحظه  امدیان م زا بادیبود که م یدر انتظار او نگاهم به سمت

نداشتم ياما به جز منتظر ماندن چاره ا شدیم شتریاضطرابم ب گذشتیکه م

و  خواندیم یخراسان يکه نام مرا با لهجه ا دیچیپ تیصحن بزرگ و پر از جمع يدر فضايمرد ياز بلند گو صدا ناگهان

محل قرار را گم کرده است با عجله و  دینداشتم ناه یهرچه زودتر خودم را به اطالعات برسانم شک خواستیاز من م

و نگاهش  ختیریرده اند اشک مکه مادرشان را گم ک ییمثل دختر بچه ها دیشتاب زده خودم را به اطالعات رساندم ناه

اس با  افتهیپس از سالها مرا  ییزده شد که گو جانیکه چشمش به من افتاد ان قدر ه نیسو و ان سو بود او هم نیبه ا

 کیو،خسر يکجا بود":و گفت دانستینگفتم تا دلخور شود اما او مرا مقصر م يزیبودم چ یاز دست او عصبان نکهیا

"گردمیساعته دنبالت م

 یکیمنتظر من مانده و  گرید یاز قرار معلوم در مکان"مگه قرار ما کنار سقا خانه نبود؟":سقا خانه اشاره کردم و گفتم به

کند یاست که خودش را به اطالعات معرف نیراه ا نیکرده بود که بهتر ییاز خادمان رو را راهنما
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قرمز شده  ادیز هیگر لیبه دل دیچشمان ناه میشتبرگ يکه هردو به حالت عاد دینکش ینداشت طول يا دهیبحث فا جرو

اب در اطرافش قرار  ریاو را دچار همان سردرد مزمن کرده بود او را به کنار حوض بزرگ که ده ها ش یو فشار عصب

داشت با  یکه سع نیبا ا میو سپس انجا را نرك کرد میشستن يبه صورتش زد و ما چند لحظه در گوشه ا یداشت بردم اب

ساعت طول  میمشکل بود در حدود ن شیکار برا نیا اوردیخودش ن يکه به سراغش امده بود مبارزه کند به رو يسردرد

 انکردم پس از  قیدرنگ امپول مسکن به او تزر یو ب میدنگ عازم هتل شد يبدون لحظه ا میدیرس لمیتا به اتومب دیکش

دفترچه  يافتادم که تو یمطلب کیادی":گفت دیفاصله ناه نیسفارش شام دادم در ا یارام گرفت تلفن یکه کم

به  دنیرا دز رس یاست خوشبخت دهیترس شیکه به ارزوها یاست ؛تا وقت یبیبشر موجود عج<:يخاططراتت نوشته بود

 ایاست و  دهیکه هنوز به ان نرس ییزهایرا در چ دتسعا رسدیم خواهدیکه به انچه م یاما زمان داندیم شیخواسته ها

<پنداردیحبش را ندارد متصا ییتوانا

"خب حاال منظور؟ یچه خوب همه رو حفظ":گفتم

 یاز اون شیب یو حت خواستمنیکه م يزینداشتم به چ ییارزو اورمیکه تو رو به دست ب نیاز ا ریغ نهایاز ا شتریپ":گفت

 نیکه از شر ا منیبیم نیتو و خودم رو در ا یاما حاال سعادت خوشبخت دمیبه وصال رس یعنیکردمیکه تصوش رو م

".راحت بشم یسردرد لعنت

مطمئن باش بعد از حل شدن از  هیطور نیاما طبع بشر ا شهیحل م یعمل جراح کینداره با  یسردرد تو مشکل":گفتم

"دیرسیبشر به تکامل نم دینبود شا نیاگر ا نطورمینه تو،من هم هم یهست يا گهید زیچ یمشکلت در پ نیا

که انچه سفارش یهمراه با چرخ دست شخدمتیود پزنگ و ور يبرخاستن صدا با

خوب بود و  دیناه ياشتها میگرسته بود یلیهردو خ میرا کنار گذاشت یشده بود بحث فلسف دهیان چ يبر رو میبود داده

"یشیچاق م يپا به سن که بذار یباش يمنطوریه شهیاگر هم":گفتم یمن به شوخ

"جوونم؟ پا به سن بذارم؟مگه االن":و گفت دیخند او
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 نیا یو چند سال داشته باش 40که  ادیماشاهللا مشاهللا بهت نم یرو پشت سر گذاشت یپر مشقت يروزها نکهیبا ا":گفتم

"گنیکه همه م هیزیچ

باشه اول خاطراتم نوشتم ادتیاگر ":گفت

دارم يدرد ادگاریدوست به  از

درد به هزار درمان ندهم کان

".کنهیادم رو شکسته م شتریدر کنار دوست بودن و غمش رو خوردن ب ارهیدوست ادم رو از پا در نم فراق

"؟يغم منو بخور دیچرا با":گفتم

"تو رو به دردسر بندازن مونیاول زندگ خواستمینم":گفت

رو که  ییزهایشده که تو رو به لندن ببرم تا چ يبهانه ا نیدردسرو دوست دارم ا نیتو دردسره من ا ياگخ مداوا":گفتم

يببر یبه عمق اونها پ شتریو ب ینیبب کیکردم از نزد ادیاز اونها  میته هانوش يتو

 کردیهم مرا سرزنش م یگاه مانیگفتو گوها انیو البته درم میزدیگذشته حرف م يساعت ها درباره  یگاه دیو ناه من

ام پشت کردم و به قول معروف نارو زدم فهیکه چرا به او و طا

مشهرد  یکیکه در نزد یکوچک ي،اباد زیو از شاند میشهر مشهد و اطراف ان سر زد یدنید يبه جاها ریبعد با همدگ روز

ما را  يمشهد بود اشتها یمسافر ها و اهال گاهیمحل تفر يان اباد يخوشمان امد دود و دم کباب رستوران ها یلیاست خ

کرد کیتحر

ما بساط منقل و  یدر چند قدم میتر کرده بود نشستکه انجا را با صفا  ینهر اب يهیحاش ياز تخت ها یکیيکه رو یوقت

 شدیم شتریاتش ب بیو هر لحظه له دیچکیاتش م يشعله ها يشده رو دهیکش خیبه س يکباب برپا بود و اشک گوشتها

بار  نیاول يبرا میکه از شکار برگشته بود یگرفت وقت اندر ذهنم ج شیسال پ یمربوط به خدود س يناگهان واقعا ا

از اتش گذاشته بود یخرمن يکباب گوشت شکار را رو يها خیباغ قوام س یو اشپزباش دمیرا د مایس
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و اغلب هم حدسش درست بود او ان روز  گذردیدر ذهن من چه م زدیزود حدس م یلیبود و خ یدختر باهوش دیناه

 ادیتو رو  دهیمون کشکه اشک کبابا زبونش رو به اس شیان يشعله ها نیا دونمیم":شوخ به من انداخت و گفت ینگاه

سال قبل باغ قوام درسته؟ یانداخته س يچه روز

تر از شکارگاه  رید یکم کیبله کاش اون روز ":کار را به من نداد گفتم نیحالت نگاهش چرات ا یحاشا کنم ول خواستم

"گشتمیبرم

 میاگر بخواه یتو برود ولمن و  ادیعادت از  يکه لب باغچه  ستین يزیچ ی،زندگ يبه قول سهراب سپهر":گفت يناهد

 يزیچ میدیکردن در زمان حال رو از دست م یفرصت خوب زندگ میافسوس بخور ایو  میگذشته اه حسرت بگش ادیبه 

مدت اشک دل من درونم رو  نیا يباور کن تو یول کنهیم ادتریاتش رو ز ياشک کبابه که شعله  ینیبیکه تو االن م

"کردمیو سوزش اونو حس مو فقط خودم بودم که شعله  سوزوندیم

و دوغ را  ازیخوردن و پ يکباب و ماست و سبز ینیدر همان لحظه س میو هردو لبخند زد میانداخت ریبه همدگ ینگاه

.اوردند مانیبرا

نداشت و  یعاشقانه همراه بود با سن و سالمان تناسب يبا نگاه ها شتریکه ب دیمن و ناه يگفت و گو يرفتار و نحوه  طرز

از افراد کنجکاو را که دوروبرمان نشسته بودند جلب کرده بود یمر توجه بعضا نیهم

به طور دقدق به او نشاش دادم و  امدیبه انجا م ارتیپس از ز دیرا که با یرا به حرم بردم محل دیناه یبعد وقت شب

"...يمنتظرم نذار ادیز":سفارش کردم

منتظرش  قهیاز ده دق شتریب امدین شیپ یو خوشبختانه مشکل میدر حرم بود ازدهیتا ساعت  شیشب هم مانند شب پ ان

بهبودش  يمعتاد دارد و برا ياش که پسر یاز دوستان دوران جوان یکینماندم باز هم چشمانش پر از اشک بود گفت به 

دست

بدتراز زیچ چیگفت ه یم. نگران او بود یلیدامن امام رضا شده برخورده است و خ به
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.ندیفرزندش را نااهل و سرکش و معتاد بب يکه مادر ستین آن

شناختم یآمد پدر شوهر آن زن را م ادمیاز خانواده دوستش داد  ينشانه ا یوقت

:گفت دیشد که ناه ادتریز یزمان رتمیتعجب کردم و ح یلیخ. بود يباصر فهیطا از

وام واق شتریشده و ب لیفارغ التحص یکه اون پسر در رشته روان شناس نهیجالب ا)

یول.بشه یآدم حساب يو روز ارهیبه دست ب یبودن که شغل مهم دواریام یلیخ آشناها

(.معتاد از آب در اومده حاال

را ادشانیعلت اعت یاز معتادان برخورده بودم که وقت یلیبه خ مارستانیدر ب خودم

دانست یعلتش را شکست درعشق م یکی.داشتند يهرکدام بهانه ا دمیپرس یم

يدانستند روز یباور بودند که نم نیبه ا شترشانیو ب یزندگ ماتینامال يگرید

نشیاز معتاران چون تصادف کرده بود و من بر بال یکی.شوند یم روگرفتاریاس

که خودت رو ستیتو ن فیجوون ح:(دمیاز او پرس یوقت.قشنگ زد یحرف رفتم
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اونو یکه آدم وقت هیریگ یمثل قالب ماه ادیاعت:(پاسخ داد ) ؟يکرد اكیتر آلوده

کرد ریآدم به قالب گ یافته اما وقت یم هیالیخ یبه طمع طمعه اش که همون ب نهیب یم

راستش آدم...شهیگرفتار م شتریکنه که خودش رو نجات بده ب یتقال م شتریب یهرچ

که نیداره غافل از ا ییدارو تیکنه خاص یکنه وفکر م یمواد مخدر استعمال م اول

(.شهیهمه بدنش شل م دهیگند یمثل طالب یاز مدت دبع

داشت که آنها را درکتاب ها خوانده و معتقد بود یباره اطالعات نیهم در ا دیناه

.افراد با هم تفاوت دارد يریپذ نیتلق روش

وآن میبعد هم به گشت و گذار در شهر مشهد و اطراف آن پرداخت يروزها يبار

شب ها به حرم.جا نداشت گرید لیندق عقب اتومبکه ص میدیخر یسوغات قدر

.میتا در باره آن حرف بزن میکرد یم يو هر شب موضوع تازه ا میرفت یم

وسفیخانه  فیچون قصد داشتم تکل میکه قرار بود ده روز در مشهد بمان نیا با

یرا روشن کنم و مقدمات مسافرت به لندن را هم فراهم سازم روز ششم راه آباد
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میکوتاه تر بود خودمان را به تهران رساند رشیکه مس شابورین ریو از مس میشد انتهر

رفته بود و من در نیریش یبه خواب دیکه ناه یدرحال.میبه همان هتل الله رفت و

بروم دیشه ادیپس گرفتن خانه ام به بن يبودم که فردا اول وقت چگونه برا نیا فکر

.هتل الله آورده بود نیم که بار گذشته مرااز فرودگاه به همافتاد يراننده ا ادیبه  ناگهان

درحال ینام داشت شماره تلفن خانه اش را به من داده بود ول یشمرون نیکه حس او

هتل یبار به تلفنچ کیبود که فقط  ادمی.دو رقم آن را هم به خاطر نداشتم یحت حاضر

آن شماره را در ینداشت تلفنچ یلیاما دل.ردیبگ میبودم شماره خانه او را برا گفته

نداشتم موضوع را نخست با يدیام چیروز بعد با آن که ه.کرده باشد ادداشتیییجا

را که حدود یچند شب خیبود تار یکاف.گذاشتم انیدر م یو سپس با تلفنچ دفتردارهتل

آوردم که آن هم کار یدر آن هتل اقامت داشتم به خاطر م شیپ میسال و ن کی

مهر ماه ستمیب:(گفتم.نداشت اجیبه فشار آوردن به مغزم هم احت ینبود و حت یکلمش

(.کیهفتادو سال
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و صورت حساب ها داخل ییرفت که اوراق شناسا یهتل به سراغ زونکن دفتردار

در یکه تلفنچ یدر فرم مخصوص یشمرون نیشماره تلفن حس.شد یم ينگهدار آن

.داد ثبت شده بود یم يخت پول تلفن به حسابدارپردا ياقامت مسافران برا انیپا

کرده دایپ یشمرون نیدر آن چند روز از حس کهیخوشحال شدم و با شناخت یلیخ

درخانه دیزدم در آن وقت که ساعت از هشت صبح گذشته بود نبا یحدس م بودم

صرف صبحانه به ياما به هرحال ازهتل به خانه او زنگ زدم خوشبختانه برا باشد

درنگ یکردم ب یخودم را معرف یرا برداشت و وقت یخودش گوش.برگشته بود خانه

چاکرتون در نیداشته باش يهر امر:(گفت یتهران ظیو با همان لهجه غل شناخت

(...حاضره يخدمتگزار

(.هتل الله نیاریب فیتشر نیشه لطف کن یاگه م:(گفتم

نیحس میف صبحانه بوددر رستوران هتل مشفول صر دیکه من و ناه یهنگام

کرد مرا یبه هر طرف نکاه م افتنمیيکه به رستوران وارد شد برا دمیرو د یشمرون
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را به ددستشیرس زمانیبه کنار م یبه سمت ما آمدووقت.او اشاره کردم دبهید که

.نیسالم قربونتهرونو منور کرد:اش گذاشت و گقت نهیس

سپس.ندیکنارمان بنش يها یاز صندلیکییکردم به رو دمواشارهیرا پرس حالش

بودتا نگاهش نییکه سرش پا یدرحال.کردم وگفتم همسرم است یرو به او معرف دیناه

مون هم ینوکر آبج:اش گذاشت وگفت نهیدستش رابه س گریبار د فتدین دیناه به

من طبق معمول:صبهانه سفارش دهم که با تشکراز من گفت شیخواستم برا. میهست

یوقت.پلکم یم ابونایدوساعت توخ یکیو رونیزنم ب ینج از خونه مپ ساعت

.خورد ینوکرت داشت صبحونه م نیزد زنگ

.باشه رو چشام ياز شما بهتردر خدمتمهر هوامز یک: گفت

هم به وزارت امور خارجه و يخوانم سر یم نکهیاباد وا وسفیخونه  هیقض

.گقتم شیانگلستان بزنم برا سفارت

بود از دایکرد که پ ینگاهمان م يطور دیموناهیمشغول گفتگو شد نیو حس من
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حرفمان انیاو به م.خوشش آمده است یلینخیوطرز حرف زدن ولهجه حس مرام

؟يهمون آقاست که در خاطراتت ازشون اسم برد شونیا:به من گفت آمدورو

.فرستم ینسخه شو براشون م کیخدا اگه کتابم چاپ بشه دیبلهبه ام: گفتم

نیواصال قابل ا مییما چاکر شما:گفت میبه حالت تعظ گریبار د یشمرون نیحس

.میستیون مینبود حرفا

هتل پارك نگیرا در پارک لشیگفتم اتومب نیبه حس يچا دنیپس از نوش يبار

که خودش برام انتخاب کرده بود لمیبه سراغ اتومب یوقت.هر چه گفتم انجام داد.کند

سرور؟ یهست یرخش راض نیاز ا: گفت رفتم

هم خواستم به اتاقش برگردد واستراحت دیحسن انتخابش تشکر کردم واز ناه از

حیمتوجه شدم ترج دیاز حالت چهره ناه.میراحت به کارمان برس یالیتا ما با خ کند

ترسم سردرد به یم: با اصرار من روبرو شد گفت یدهد با ما باشد او وقت یم

.رهیحوصله م سر م یین گذشته تنهاواز او دیایب سراغم
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یشدم او در صندل یخواهد با ما باشد منم راض یدلش م یلیخ دمید چون

شماهستم اول اریگفتمک من در اخت.میدر کنارم نشست وحرکت کرد نیوحس عقب

.دیشه ادیبن میبر دیبا

ه کهکن یبگم مرام من قبول نم دینباشه قدبون با یادب یاگر حمل بر ب:گفت نیحس

ستمیرو بلد ن ییچا چیکه ه يپشت فرمون نباشمانگار یتازه وقت.شما دستور بدم به

.نمیمن پشت فرمون بش نیبد اگراجازه

کنار یاو پشت فرمان نشست و من در صندل. شدم  ادهیپ يخدا خواسته فور از

.گفتن يگفتن راننده ا ییآخه آقا. حاال شد : حرکت کرد گقت  یوقت. دستش

کجا برم ؟ نیودفرم

.دیشه ادیعرض کردم بن: گفتم

رو کیطرح تراف کهیتو طرح تراف ادیخودم عرض کنم که بن يخدمت آقا: گفت
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ه؟یچ نیدون یم که

.يبله قبال برام گفته بود: گفتم

هیش  هیکه با پول حل نشه ما ستین یشهر مشکل نیا يتو.ستین یمشکل چیه: گقت

کنه یکارت صادر م کیرهیگ یهزار م یدونم چ ینم ییهنمااداره را. سبزه يهزار

.ینقض قانون کن یتون یوم يروز آزاد هیکه

وبه ستادیکرد ا یکه مجوز عبور صادر م یوسکیراندن در کنار ک یاز کم پس

پشت فرمان نشست و یرا گرفت و وقت کیورقه مجوز طرح تراف قهیچند دق فاصله

.میت دولت آزادحاال از هف: کرد گفت حرکت

به. رساند دیشه ادیزود ما را به ساختمان بن یلیکوچه پس کوچه ها رفت و خ از

و سپس همراه ندیبنش لیخواستم در اتومب دیاز ناه میکرد دایپارك پ يجا یسخت

مراجعه ام را به مسئول اطالعات لیدل یوقت.مراجعه کردم ادیبه اطالعات بن نیحس

به طبقه چهارم نزد حاج اقا :به من دادو گفت يورقه ا. ام را دادم نامهیخواست که گواه ییااز من کارت شناس گفتم
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:بود به من گفت یکه ادم شوخ طبع نیحس.میبرو ینیحس

.کنه امروز حاج اقا از دنده چپ بلند نشده باشه خدا

؟یشناس یاقا رو م نیمگه ا:گفتم

دلخورن با ارباب رجوع خوب تا  گهید يجا هیندارن و از  یاتخوشروسا که اوق سیوقتا رئ ینه اما رسمه که بعض:گفت

.کنن ینم

.طور نباشه نیخدا کنه امروز ا:گفتم

 یراحت م یلیدارد و مارا خ یمعمول یتصور بودم که حاج اقا اتاق نیبر ا.میکرد دایرا پ ینیپرس و جو اتاق حاج اقا حس با

و موضوع  میبود رفت نایچشم ناب کیو از  انسالیم ياو که مرد یمنش ایدفتر  سیاما بر خالف تصورم نخست نزد رئ ردیپذ

 ؟چندياز کجا امد:دیبه من انداخت و مثل باز پرس از من پرس یسپس نگاه تبه فکر فرو رف ياو چند لحظه ا. میرا گفت

گذشته  میررژ؟دیکن یچه کار م ؟حااليبود؟چرا تا بحال مراجعه نکرد يگذشته چطور میبا رژ تیدابستگ ؟يسال دار

نه؟ ایيبود یاگروهیعضو حزب 

از انقالب  شیاقا بنده پزشکم و سال ها پ:نامربوط بود گفتم یلیخ شیپرسش ها.رفتیکم داشت حوصله ام سر م کم

 رزادهیعشا. سال هم زندان بودم ستیمن رو گرفت زنم بچه ام رو ب زیغرب همه چ.به لندن رفتم لیادامه تحص يبرا

نه ساواك رو . دمیخر دیکه از پدرم به من ارث رس یلکه در حال حاضر مصادره شماست با پول حال ياخونه  نیهستم و ا

.گذشته بودم میو نه وابسته به رژ شناسمیم

سند خانه را از دستم گرفت داخل اتاق حاج اقا شد و پس از حدود  دیو با اعتماد به نفس د يمصمم جد یلیمرا خ یوقت او

و  دیبود حدودا پنجاه ساله با عمامه سف یمعمم ینیحاج اقا حس.میشو سیازه داد که داخل اتاق رئبرگشت و اج قهیده دق

سند و مطابقت دادن ان با  یهنگام ورود من و او پس از بررس یو حت ادجواب د ییسالم مارا با خوشرو یجو گندم یشیر

.کشهیطول م یدتخونه تون م يواگذار:شناسنامه ام چند لحظه به فکر فرو رفت وسپس گفت
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 هیکه مستاجر ها اونجارو تخل دیسیبنو ينامه ا هیکاف. به نام بندس و خونه هم ماله منه ل؟سندیحاج اقا به چه دل:گفتم

.کنن

.میتا ما اقدام کن نیسیکتبا به ما نامه بنو دیشما با.مطرح بشه  رهیمد ئتیدر جلسه ه دیبا لیمسا نیهمه ا:گفت

رو  ماریهر روز ده ها ب.همون شهره يو مطبم هم تو رازمیش ينماز مارستانیپزشک ب. تمسیمن ساکن تهران ن: گفتم

خونه به من تعلق داره؟ نیمه ا نیشماهم قبول دار.دارم گهید يکنم و صد ها گرفتار تیزیو دیبا

.بله قبول دارم:گفت

 یسند خونه رو م نیطبق همنیو چه نخواه نیصبر کنم؟وقت من ارزش داره و شما چه بخواه دیپس چرا با:گفتم

.کنه رونیمستاجر ها رو ب يدونه چطور یخودش م داریفروشم و خر

اون خونه ساکن هستن معلوم  يرو که تو ییشهدا يخانواده ها فیخودمون تکل نیاجازه بد: اقا براشفته بود گفت حاج

ه دفاع کردن و اگر نبودن از کجا خون نیاز کشور من و شما و هم زانشونیعز نیشما لندن بود یکه وقت یکسان میکن

.افتاد یها نم یمعلوم که خونه شما به دست عراق

رو که زنم نظر  یسیمرد انگل کیکردم  یبودنم و اعتقادم دفاع م یرانینبودمازغرورا شونوشیبندهدر لندن دنبالع:گفتم

.باشه نیغرور افر نیاز من تعصب دار شیمورد ب نیشما که در ا يبرا دیبا نیداشت کشتم و ا

اش دستور داد از  یبه دفتر او مراجعه کنم سپس به منش گریخوشش امد و از من خواست دو روز د یلیانچه گفتم خ از

.به او بدهد سمینو یکه من م يو همراه با تقاضا نامه ا ردیبگ یکپ هیسند خانه 

دوباره مراجه  گریم و قوار شد دوروزدخانه ام بود و در چند سطر نوشت يکه موضوعش واگذار يروز تقاضا نامه ا همهن

 کشیت نیا313......................(کرد نمیخوشش امد و تحس یلیمن خ یاز طرز حرف زدن محکم و منطق نیحس.کنم 

(معلوم نبود

.گذشته هستم میکردن که من وابسته رژ الیاما اشتباه خ. ومدنیهم ن يا گهید
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واعتراض داشت .بود ستادهیامده و در کنار ان ا رونیب لیرفتن حوصله از اتومبسر لیرفتم به دل دیکه به سراغ ناه یوقت

که خانم  نیکنم مثل ا یم یکه فضول نیببخش.باعرض معذرت خانم:گفت ینشمرونیحس.که چرا ان قدر معطل کردم

.دکتر بود از برکت جربزه و سرزبون جناب میگرفت ابمدت کم هم که جو نیتوهم.فتادهین یکارشونبه ادارجات دولت

وزارت امور خارجه :کنم گفتم نییرا تع رشیمنتظر بود که مس یشمرون نیحس.شرح دادم دیناه يرا گذشته بود برا انچه

.کار دارم

در  نیدور زدن حس.حضرت خضر ای:گفت چاندیپ یجا داشتم يکه فرمان را تا حد یانداخت و در حال یاطرافش نگاه به

 نیا يتو:من روبه رو شد گفت زیبا نگاه اعتراض ام یجالب بود و وقت میشد خودروها برا شلوغ با ان همه امد و ابانیان خ

میباش زیت یمثل قرق میعادت کرد گهید میچه کن یعقب نیماشصد تا  یشل وول باش یتو رانندگ يتهرون اگه بخوا

 یوقت.خوشش امده بود یلیخ یشمرون نیاز حرکات ورفتار و طرز حرف زدن و لهجه حس دیگونه که گفتم ناه همان

شاخه  نیکه از ا نیو با ا دادیرا نم یهم مجال حرف زدن به کس نیحس.داشتینگاه از او بر نم دیزد ناه یحرف م نیحس

.د جالب بودیناه يبرا ژهیبه و مانیبرا شیگفته ها دیپر یبه ان شاخه م

.رو ندارم نیماش يتنها موندن توحوصله :گفت دیوزارت امور خارجه توقف کرد ناه یکیدر نزد نیکه حس یوقت

 لیدر اتومب میگرد یبر م دیرا با خودم به داخل وزارتخانه ببرم از او خواهش کردم تا من و ناه نیحس میصالح ند چون

.بماند

کارمند موقت  یمدت مایس ییاز انقالب به سفارش دا شیجلد اول کتابم نوشته بودم پ دیگونه که در خاطراتم شا همان

باعث شد افسوس  گریخاطرات گذشته بار د.اش بود یمیساختمان همان ساختمان بابافت قد.مور خارجه بودموزارت ا

 یشد و نگاه یدرنگ متوجه م یمتصل بود چون ب دیناه روحاه حسرت بار من به جان  ییبخورم واز ته دل اه بکشم و گو

.انداخت یبه من م یپر معن

 یکیماهر است او به  اریمختصر به مسئول اطالعات که معلوم بود در کارش بسحیخودم و دادن توض یپس از معرف يبار
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 يدر اتاق انتظار که مبلمان بود نشاندم و خودم تنها به اتاق اقا دیناه.ام کرد یپورجم معرف ياز کارشناسان به نام اقا

خودم کاربرد داشتمدت  يبرا و تیاو اهم يانچه برا. گذشته ام را به طور خالصه وفهرست وار شرح دادم.پورجمرفتم

.اقامتم در لندن بود

مدت  یاسیس لیمسا لیشود و به دل یپورجمگفت در حال حاضر سفارت انگلستان در تهران در حد کاردار اداره م ياقا

او ان قدر از من خوشش امده بود مه با سفارت تماس گرفت وچون پزشک . است ریهاست که سفارتخانه انان بدون سف

 يکه برا نیبا توجه به ا زیهم اندوخته داشتم و ن یمبلغ ودو بانک لندن هنوز بسته نشده بود  یکیساب من در بودم و ح

پورجم قرار  ياقا ییبا کمک و راهنما. سر راهم نبود یهمسرم قصد مسافرت به ان کشور را داشتم چندان مشکل يمداوا

.شدروز بعد به سفارت انگلستان مراجعه کنم

 نکهیا يبرا.امد یخسته به نظر م.برگشتم که نگاه منتظرش را به پله ها دوخته بود دیپور جم نزد ناه يقاتشکر از ا با

پس چرا  یعادت کرده باش دیو در واقع با يکرد نیوهشت سال درانتظاربودن رو تمر ستیتوب:زده باشم گفتم یحرف

؟يانقدر کم حوصله ا

اما حاال .کرد یم ياریباغبون که درخت هام رو بارون اب یبودم ب یاغبوناون زمان مثل ب:شوخ به من انداخت و گفت نگاه

.هم کوتاه باشه یلیاگر اون مدت خ یباغبون رو نداره حت يدارم که در گوشه باغ گل کاشته و گل تحمل دور یباغبون

.یش یم یمعروف سندهینویروز ياگه دست به قلم ببر:گفتم

.میکار رو بکن نیا دیشا:گفت

 یدر دلم گفتم حتما حوصله اش سر رفته و ب.دمیدر پشت فرمان ند نیاز حس يشدم اثر یم کینزد لیاتومببه  یوقت

را  یپشت صندل نیاست و حس نییپا لیاتوب يها شهیکه رفتم متوجه شدم ش کتریامانزد.اطراف است نیدر هم دیترد

.نداشته است دنیوابفرصت خ زچند شبانه رو ییفرورفته که گو قیچنان عم یخوابانده ودر خواب

 دیبه چشمانش کش یدست. دیاز خواب نپر نیسر انگشت اهسته چند ضربه به در زدم و تا ضربه ها محکم تر نشد حس با
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 ایمیباش لکیغرب نیپشت ا دیبا ایما راننده ها .نشد داتونیچش دوختم به ساختمون پ یهر چ:گفت يا ازهیو پس از خم

.نیباهاس ببخشبه هر حال .میبخواب ایو  میبخور

.هم که معذرت خواستن نداره دنیخواب.يدیخواب يکار بود یب يکه نکرد يکار بد:گفتم

کجا قربون؟:را روشن کرد و گفف لیزد اتومب يلبخند

توکه فردا . فردا يبرا مشیذار یسفارت انگلستان که م میرفت یم دیبعد از ظهرهبا کیاالن ساعت .شده رید گهید:گفتم

؟يندار یمشکل

.نیهم. ببرم ضیف شترینا از کماالت شما ب نیمونیتو تهرون نم ادیکه شما ز نهیمشکلم ا:گفت نیحس

.میهم گرسنه ا یلیشده خ رید:شانه او زدم و گفتم يرو یدست

ن؟یبر گهید يجا دهیکش اعشقتونیقربون برم هتل :گفت نیحس

.خوب يجا هیماروببر :گفتم

.يخورد يزید ؟تابحاليناهار ابگوشت بخور ياردوست د:رو کردم و گفتم دیبه ناه سپس

.بس که برنج و مرغ و کباب خوردم خسته شدم.يکرد یخوب یلیفکر خ:گفت دیناه

.نیکن فیببرمتون که ک ییجا هی.پس برم فرحزاد:بود گفت يزیکه به قول خودش ادم ت نیحس

گفت اگر از کوچه  یم نیحس.دیت طول کشساع کیوزارت امور خارجه تافرحزاد در حدود  انیم یمسافت طوالن مودنیپ

.شد یتر هم م یزد راه طوالن یبر نم انیپسکوچه ها م

. اب نشسته بودند يکنار جو یچوب يتخت ها يکه بر رو ییبرد که پر بود از خانواده ها ياو مارا به قهوه خانه ا يبار

ها که هوس کباب و  یتهرون:گفت یم نیحس. قهوه خانه و رستوران نیبود ب يزیقهوه خانه چ میگو یکه م نیالبته ا

 شیتو باغچه درو شتریاما اگه زن و بچه همراهشون نباشه ب نجاسیکنن اگه با خوانواده باشن پاتوقشون ا یابگوشت م

جناب دکتر؟ ادتونهیکه  شیباغچه درو. کنن یجا خوش م
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.دفتر خاطراتم نوشتم يهمه رو تو. ادمهیکامال :گفتم

به سر و  یکنار تختمان اب يو از همان اب زالل جو میدنج را انتخاب کرد ییر گرفته در جاقرا ياز تخت ها یمی

در  نیحس.شد کیارام به ما نزد یلیپانزده شانزده ساله بود خ یاز کار کنان قهوه خانه که نوجوان یکی.میصورتمان زد

:گفن یبه شوخنیو حس دیبه سمت او پخ کرد بنده خدا ترس یچشمان او زل زد و سپس ناگهان

همون بود جوون؟ جرئتت

واسه من دوتا :گفت نیحس.طور از ته دل بخندد نیبودم او ا دهیوقت ند چیمدت ه نیا یدر ط.خنده اش گرفت دیناه

فهم شد؟ ریمخلفات هم واسه خانم و اقا ش هیکم اب با کل یسفارش يزیدوتا د يار یگوجه م هیکباب و  خیس

اورا صدا کرد و  نیاما هنوز چند قدم دور نشده بود که حس. بود به ذهنش صپرد گفته نیهر انچه را حس نوجوان

.نره ادتیهم  ینونش سنگگ باشه ترش:گفت

به اسم غم و غصه  يزیچ یبزرگ نیبه ا يایدن نیدر ا یی.داشت گ یخودش عالم يبرا. بود  ياقا واقعا ادم بامزه ا نیحس

اگر همه مردم مثل تو شاد و سر حال و شوخ طبع :نه گفتم ایاست  یراض یبدانم از زندگ نکهیا يبرا. شناخت  یرا نم

.به من پزشک مبود یچندان اجیاحت گهیخوردن د یرو نم یچند روز زندگ نیبودن و غم ا

پس از ان به .به من انداخت یپر معن یداد و نگاه رونیحبس کرد سپس همه را ب شیها هینفسش را تا اخر در ر ناگهان

 نیبود که با هم يزیچ هیکه شب و روز تو جاده ها هستن  ییونایاز کام یکیپشت :سر تکان داد و گفت عالمت تاسف 

 یکه ادم ب سیخنده معلوم ن یگه و م یاز همه م شتریکه ب یکس:((نوشته بود. خوشم اومد یلیسواد کم از اون جمله خ

.((باشه یغم

خودمو زدم  یصاب مرده چقدر غمه؟الک نیا يتو یدونیمدکتر جون چه :اش زد و گفت نهیسپس دستش را به س نیحس

چه گمیخودم م شیپ يعاریبه ب

 یشمرون نیحس يخوا یاگه م.رم تو خودم یشم،م یتنها م یاما وقت.ننیعنق منکسر منو بب افهیدارن که ق يریتقص
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.یکنمنو نگاه  یواشکیيزیچ یدرخت يواریاز پشت د ای.سراغم يایب دیموقع با ،اونیروخوب بشناس

 مانیاو با همان لهجه قشنگش از خودش برا میدوست داشت یلیخ دیمن وناه.او را بشناسم شتریکنجکاو شدم که ب یلیخ

که ما هم  رازیش يایتو با زن وبچه ب.میخواد با هم دوست باش یدلم م.بشناسمت شتریدوست دارم ب یلیگفتم خ.دیبگو

.خونه تو میایرومون بشه ب

.کجا یشمرون نیبابا شما کجا و حس يا:گفت یپر معن يهمراه با لبخند نیحس

که هست بابامون دستش به  يزیتنها چ.میندار ادتریاز تو ز يزیچ.میهست یهم دهات ؟مایکن یفکر رو م نیچرا ا گفتم

.نیما رو گذاشته مدرسه،هم دهیدهنش رس

به ظاهر شاد و شنگولم تو  ینیب یکه ممنو .مونه تلخ کنم یخانومو که مثل خواهرم م نیخوام اوقات ا ینم:گفت نیحس

.ده یصدا م یبزن یدست به دنبک هر ک.شه دکتر ینم دایپ ایدن نیا يغم تو یادم ب.غم دارم ایدن هیدلم 

بارفروشا کار  دونیم يتو امرزمیخداب يبابا.رفتگون شما رو امرزهیبگم،خدا ب یچ:گفت یاه دنیکرد و پس از کش یمکث

بعد از دو .که بچه اول بابام بود نیبزرگ تر بود،واسه ا یلیداداشم حسن،از من خ.دو تام پسردو تا دختر داشت،.کرد یم

اومد سر پل  یو م دیکش یبه سر و روش م یهر وقت دس.بود یلیشخود يحسن دادش برا.اومدم ایتا خواهرم،من به دن

 یبا تخت.بود یتخت امرزیش مثل خدابعشق داشت و مرام ینگاهش پاك بود و به موال عل.تا چشم دنبالش بود ش،صدیتجر

نمازشم .زد ینه اهل دود بود و نه لب به عرق و شراب م.م گرفتن یهم با هم کشت یمدت هیبود، قیرف یلیهم خ امرزیخداب

از بس .سادیگفت،جلوش وام یبچه محالش تو م ایبه اون  یتو محل هر ک.رفت یبار حرف زور نم ریاما ز.شد یترك نم

 ایاما با اون همه بر وب.دل ریگفتن حسن ش یشهر بهش م نییپا يمحله ها يتو یحت شیتجر يبود تو که پر دل و جرات

کرد و در  یپاش جفت م يبره،کفش جلو يخواس با ننه م جا یوقت م هرشد و  یتا کمر دو ال م امرزبابامیخداب يجلو

.گفت نوکرتم ننه یروز ده بار م

به دست انچه  ینیاز همکارانش که ازخودش جوانتر بود س گرید یکیاه با گرم حرف زدن بود که پسر جوان،همر نیحس
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.اوردند مانیبرا میرا سفارش داده بود

امد وضمن کمک به ان دو جوان گفت االن ناهارو  رونیاز ان حال ب کبارهیکه تازه به عالم خودش رفته بود  نیحس

.ش باشه واسه بعد هیبق.عشق

 يزیاز د یکیشوخ به نوجوان گفت  یخودش گذاشت و با لحن يکباب را جلو ینید،ستخت پهن کر يسفره را بر رو او

.جوون نیافر.اقا يش رو هم جلو گهید یکیخانم  يجلو يذایها رو م

راحت دنبه را در کاسه  یلیخ.میو نحوه پخت و طرز خوردن انرا خوب بلد بود مینبود گانهیبا ابگوشت ب دیو ناه من

و بعد از خوردن ان گوشت را  میدرست کرد دیو تر میختیان ابگوشت ر يو رو میرد کردو سپس نان را خ میدیکوب

 ادیاز شما خوشم م یلیخ:گفت.میامده ا یحطاز سال ق يکه به قول معروف گو میو چنان لقمه گرفت میدیکوب

 ایره و از لوب یم نادشویاینخود و لوب گهیرن فرنگ د یودو روز م رسنیم ییبه جا یها وقت یبالنسبت شما بعض.دکتر

و  يمثل شما که انگار نه انگار شما دکتر یخاک يبنازم به ادما.جونور خشک شده است هیکنن  یم الیخ.ترسن یم یتیچ

.باره یاز سر و روتون م یخانزادگ نیکن ياما ناگفته نمونه که هر کار.لهیخانزاده اص هیخانم هم  نیا

 یخب داشت:گفتم میبود يداده و در انتظار چا هیتک یتخت چوب يه نرده هاب دیکه من وناه یاز خودن ناهار در حال پس

.اقا نیحس یگفت یم

 رونیدهد از حالت چند لحظه قبل ب یکه کارگردان به او دستور م يا شهیباز در قالب خودش رفت و مثل هنرپ نیحس

بابام  یوقت.خوب بود یلیکه خداداش داشتم  هیگفتمیخودم عرض کنم اره داشتم م یامد و گفت خدمت سرور گرام

خواس من درس خون بشم که  یدلش م یلیکرد و خ احجره دست و پ هیدونیتو م.ما يعمرشو داد به شما اون شد بابا

 سین يروز دونیگفت تو م یم.کار کنم دونیخواس من تو م یدلش نم.رو هم به زور گرفتم يشش ابتدا قیتصد.نشدم

نبود که بتونه رو حرف داداش  یکس.ستیتو ن يجا دونیگفت تو م یشر بودم م یلیاز اونجا که منم خ.که دعوا نشه

 رزایحاج م ؟دختریخاطرخواه ک!داداشم خاطرخواه شده دمیدوازده سالم بود که فهم.یکیتو مکان اشتمنو گذ.حرف بزنه
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وهر شناس بود،و که گ یاز خود حاج ریارم،غیسرتو درد ن.از شما چه پنهون که دختره خاطرخواهش شده بود.محمود

 تیوصلت رضا نیتهرون بودن به ا يادختره که همشون از اون دم کلفت يالیدوست داشت بقه فک و فام یلیداداشمو خ

...بود یباشه راض یراض دیکه با يالبته اصل کار.دادن ینم

حاج محمود چه کاره بود؟:دمیرا قطع کردم و پرس حرفش

 یدرس م رونیپسراش خارج از ا.يشنویحاج محمود م هیگم  یمحمود محاج  هی.ده تا حجره داشت دونیم يتو گفت

چهارده  زدهیادمه،سیدرس  شیشب عرس.بگم یبگم،چ یچ.از دختراش هم زن پسر نصرهللا خان سناتور بود یکیخوندن 

 زن و مرد دیپوش يو کت و شلواردوماد گشتبر یداداش از سلمون یوقت.دو سال قبل از انقالب بود یکی.سال داشتم

بود دکتر جون، یچه شب.الحق که دختر حاج محمود هم خوشگل وبا وقار بود.شده بود رهیچشاشون خ

ن؟یدار دهیبه چشم زخم عق.داداشمو چش زدن دکتر جون.یو چه ساز و ضرب یو چه بساط یخرج چه

شد؟ یخوب بعد چ.يتا حدود يا:کفتم

اما  ومدنین یحاج محمود به عروس يالیاز فام یلیکه خ میالبته بگذر.گذشت یوخوش ریبه خ شیشب عروس:گفت نیحس

که  ینیبا ماش شیداداشم دو روز بعد از عروس.داداش اومدن و مجلس رو گرم کردن يبه هوا شیتجر يکل بچه ها 

 ادمهی.رونیزن ب یاز تهرون م الشیماه عسل با ع يبرا یامام هشتم و به قول ارتیجاح محمود بهش داده بود به قصد ز

 تونمیننه م براش اسفند دود کرد،بعد دست انداخت گردنش وم.خواستن برن مشهد اومد خونه یردا صبحش مکه ف یشب

خالصه اونا رفتن و بعد از چار پنج .گفت ننه نوکرتم به موال.ره ینم ادمیهم  شیشگیکلوم هم هیتک.بگم صد تا ماچش کرد

.خبر مرگشونو برامون اوردن زرو

 يکرد بر خودش مسلط باشد و جلو یم یاما او سع.دیغلت شیگونه ها يزده بود بر رو حلقه نیکه در چشمان حس یاشک

شده بود؟تصادف کردن؟ ی؟چياخه چطور دمیپرس.نکند هیما گر

دکتر  نیزن وشوهر جوون مرگ م.دره يشن تو یره و پرت م یجاده چالوس فرمون ازز دستش در م يتو گفت
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طرف خونواده  هیطرف داغ حسن جگرمونو کباب گرده بود از  هیاز .نگو شد که یامتیجنازه شونو اوردن،ق یوقت.جون

.شدهاه  وونهیمادرم ازاون روز تا حاال مثل د.کردن یحاج محمود سرزنشمون م

.امرزتشیخدا ب گفتم

خالصه داداش که رفت .جوون بودم جور مادرمو قبول کردم یلیخ نکهیبا ا.دکتر جون ستیدو تا ن یکیکه  بتیمص گفت

بزنه بعد از اون هر روز واسه خواهرم گربه  کیشوهر خواهرم که از ترس داداش جرات نداشت ج.میگ تر نداشتبزر

 یهندوستان کرده و م ادیلشیبلند شده و به قول معروف تومونش دو تا شده و ف رسرشیاقا ز میدیبعد فهم.رقصوند یم

خوان شونزده سالم  یوغ پلوغ کرده بودن که شاه رو نمسال پنجاه و هفت که مردم تازه شل.ارهیخواد سر خواهره هوو ب

 ازودو تا بچه  ونیخواهرم بنده خدا با چشم گر دمیخسته و مونده از سر کارم برگشتم د یروز بعد از ظهر وقت هی.بود

که شوهر نامردش  دمیفهم.شده اهیچشم خواهرم س ریز دمیخوب که نگاه کردم د.خونه ش قهر کرده اومده خونه ننه م

طاقت  گهیکرده د رونمیدو تا بچه ب نیمشت و لقد انداخته و با ا ریگفت امروز صبح منو ز یوقت.کتکش زده

و  دیکش ادیفر یمادرم هر چ.گرفته بوددم ورداشتم و راه افتادم يادگاریضامن دار داداشمو که ازش  يچاقو.اوردمین

بودم که به قول  یاون قدر عصبان.دلم ریحسن شباشه من داداش  یگفتم هر چ.دیزورش نرس رهیمنو بگ يخواست جلو

 دونیم يرفتم در خونه ش که طرفا.يو هزار جور غرور و کله خر هیخب جوون.معروف خون جلو چشامو گرفته بود

زنتو با  يدیخجالت نکش کهیگفتم مرت.که خودش اومد دم در نیزنگ و ورنداشتم تا ا يگذاشتم رو مودست.خراسون بود

زدن  گهیزنو که خدا زده،د.راحت طالقش بده يخوا یگن مرد؟خوب اگه اون ونم یتو هم م ؟بهيکردرونیدو تا بچه ب

.و ساکت شد دیکش یسپس اه.نداره

"؟يخوب چه کار کرد":گفتم

. نمونده بود که فرو کنم تو آبگاش يزیفحش داد، منم ضامن دارو در آوردم و چ میحرف نا مربوط زد؛ به آبج":گفت

داداش حسن  يهم نشونه  نیا <:آخش در اومد، رو صورتش هم خط انداختم و گفتم. گذاشتم تو پشتش اومد فرار کنه،
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و  ختیاز ر. تو حال خودش ولش کردم و رفتمخونه >.یگب شیتو به آبج هیيکرد یزنده بود جرئت نم یکه وقت ردلیش

 >.چشماتو در آوردم ریز یاهیس یتالف<:مگفت. سادیاومد روبه روم وا میآبج. به آب دادم یمعلوم بود دسته گل افهیق

 >.جرئت نکنه دست روت بلند کنه گریکردم که د شینه، زخم<:گفتم >ش؟یکشت! خدا مرگم بده يوا<:گفت میآبج

منو بردن زندون، بعد دادگاه . نداد تینامرد رضا. يبود که دوتا آژان اومدن سراغم و منو بردن کالنتر غروبيکاینزد

 مویآبج. رونیب میموندم که انقالب شد، ما هم زد یخونه م ونهیتو اون د یسال کیباس  یبا اجازه م. بیو بعد هم دارالتاد

که االنم  دمیخر نیماش هیمونده بود،  یمال بابام و داداشم هر چ زا. رو نداشتن یمن کس ریطالق داده بود، اونا هم غ

".دم یدارمش و دارم خرج اونا رو م

"ده؟ یخرج بچه هاشو نم مگه شوهر خواهرت":گفتم

که . بود سادهیوا واریاول انقالب، گوشه د يایتو همون شلوغ و پلوغ. چوب خدا صدا نداره":سرتکان داد و گفت نیحس

".خوره به قلب نامردش یکمونه و درست م ریت هی

از همه  شتریب یهر ک آره جونم،":گفت د،یرا نوش ياستکان چا نیدوم یاو، وقت. جالب بود میبرا یشمرون نیحس داستان

".که از همه خوشحال تر باشه سیخنده، معلوم ن یگه و م یم

در هتل  يصبح روز بعد ساعت نه جلو نیقرار شد حس. میاز دو گذشته که فرحزاد را به سمت هتل ترك کرد ساعت

خودش را همچنان  یدگلو. غم دارد ایدن کیاست و  یانگار نه انگار که، به قول خودش، گرفتار زندگ. منتظرمان باشد

".خورده سبک شدم دکتر جون فقط سرتونو درد آوردم هیامروز ":کند، گفت یخواست خداحافظ یکه م یداشت وقت

 یحالش خوب، ول. نخست با مادرم صحبت کردم. تماس گرفتم رازیسپس با ش م،یاستراحت کرد یاز استحمام، کم پس

. رفته بود و حق را به او دادم ادمیراستش، . المت خودمان با خبر نکردمچند روز آنان را از س نیگله داشت که چرا در ا

من هم  ".گذشته باشد رمردخوشیبه پ دوارمیام":گفت ؛یخاو، به شو. دمیسپس به بهادر زنگ زدم و حالش را پرس

".پدرته رمردیپ":دادم و گفتم یجوابش را به شوخ
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به او تلفن  نیشحال است، او دل نگران بود که چرا زودتر از امعلوم بود که مادرش خو. هم به مادرشزنگ زد دیناه

.مینزد

با همان رفتار . و سر و صورت صفا داده سر ساعت مقرر خودش را به هتل رساند کیبا لباس ش ،یشمرون نیبعد حس روز

".در خدمتم سرور":گفت میو تکر میو همراه با تعظ یشگیهم

را که  یراحت باشد، پس از صرف صبحانه آمپول المیکه خ نیا يحت کند و ، براکرده بودم در هتل استرا یرا راض دیناه

. مقصد ما سفارت انگلستان بود. دیایکردم که مبادا سردرد به سراغش ب قینوبتش شب بود، همهن صبح زود به او تزر

اخذ مجوز تردد در  پس از. میمن هتل را ترك کرد لیاتومب اخودش را پارك کرد و ب لیاتومب نیمثل روز گذشته حش

به آنجا  شیسال پ یبود که س يمحل سفارت هم در همان منطقه ا. میدیزود به سفارت رس یلیخ ک،یتراف يمحدود ه 

 دنیو پس از شن رفتیمرا پذ ییپوش و کروات زده که با خوشرو کیبود ش یمسئول اطالعات جوان. رجوع کرده بودم

مشکلم را . در آن بودند زایدو کارشناس مسئول صدور و یکیام کرد که  ییراهنما یعلت مراجعه ام به سفارت، به اتاق

کند و مورد قبول کشورشان باشد،  یم یکه در لندن زندگ یگفتند بدون دعوت نامه از کس. فهرست وار مطرح کردم

ندارد و  يا دهیدانستم چانه زدن فا یشناختم، م یها را م یسیاز هر کس انگل شتریچون ب. نا ممکن است زایصدور و

".که الحمداهللا مشکل رفع شد نیمثل ا":دیبرگشتم، پرس نینزد حس یوقت. آمدم رونیب

از زندان آزاد  یکه وقت يافتادم، همهن خبرنگار دیسع ادیب کبارهی. فکر گرفتن دعوت نامه از لندن باشم دیبا. نه ":گفتم

یشک چیه. خودش برد يشدم، مرا به خانه 

درنگ  یب.تلفن خانه و محل کارش را در دفترچه تلفنم داشتم يشماره .کندینم یاد،کوتاهیش بر مهر چه از دست نداشتم

.به هتل برگشتم

:دیشد و پرس داریآمپول مسکّن هنوز خواب بود،به محض ووردم هراسان ب ریکه بر اثر تأث دیناه

؟یهنوز نرفت-
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را که در پشت در منتظرم بود،صدا  نیجور کرد،حسآماده شد و خودش را جمع و  دیناه یوقت.را به او گفتم موضوع

.کردم

خواهش کردم با شماره  یاز تلفنچ.بود رفتم فمیسفارش دادم و به سراغ دفترچه تلفن که داخل ک ياو و خودم چا يبرا

.ردیتماس بگ دیسع يهر چه زودتر با لندن و با خانه  دهمیکه به او م يا

 یسالم کردم و به فارس یسیبه انگل.را برداشت یگوش دیخود سع.رار شدکه تماس بر ق میبود يچا دنینوش مشغول

:و گفتم دمیحالش را پرس

.زحمت دادم یلیمن به تو خ-

سال در  ستیهستم،همان که ب ياریکه گفتم من خسرو اسفند نیهم.نکردم ،مرا نشناخت یکه خودم را معرف یوقت تا

:و گفت دیکش ادیفر یبودم،از خوشحال یلندن زندان

قرار نشد خاطرات رو به چپ  ؟مگهیهست ؟کجايچه کرد.کنمیوقتها به فکر م یلیعجب،باور کن خ ،چهییخسرو تو-

؟یو برام بفرست. یبرسون

:گفتم

.شرح بدهم تیبرا تونمیچند برابر اضافه شده که پشت تلفن نم یدونیکه از من م ییزهایبه چ-

.گمیخدا،لندن که اومدم،برات م دیام به

:گفت

؟يقصد اومدن به لندن رو دار مگه-

:گفتم

.رمیبگ زایو تونمیتو م ياومده که تنها با دعوت نامه  شیپ یبله کار واجب-

:درنگ گفت یب



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 323

؟يدیپسرت رو تو کانادا د نمیفقط بگو بب.فرستمیحتما برات م-

:گفتم

.و ازدواج هم کرده رانهیبله،اون االن ا-

:گفت دیسع

تا  فرستدیدعوت نامه م میاست برا یسیهمسرش که انگل يلهیداد که به وس نانیسپس به من اطم.خوشحالم یلیخ-

.صادر شود زایو میزود برا یلیخ

:کرد و گفت اداداشتیرا  رازیخانهام در ش یو نشان دیخودم و ناه مشخصات

.میدهیدعوتنامه را م بیو ترت میرویامروز با هلن م نیهم-

:گفت نیحس.دآنقدر خوشحالم کن توانستینم زیچ چیه

.نیدرمونده بمون ذارهی،نمیپاك تو و آبج تین-

:آسمان بلند کرد و ادامه داد يدو دستش را به سو سپس

.اندازهینم نیبندهها شو زم يبزرگ و مهربونه که رو م،انقدهیاستا کر نیا-

.نداشتم يگریهران کار داباد باشم،در ت وسفیيکار سند خانه  ریگیبروم و پ دیشه ادیروز بعد به بن نکهیاز ا ریغ

:چند لحظه فکرد و سپس گفت نیحس.خوش آب و هوا ببرد یخواستم ما را به مکان نیروز هم از حس آن

.مخلص شمام هستم-

:او گفت.نشستم نیعقب و من در کنار حس یدر صندل دیناه.را آماده کرد لیاتومب نیاز ده گذشته بود که حس ساعت

ن؟یبرد فیاوشون،فشم،تشر-

،....دو بار رفتم یکیشیسال پ یس-:مگفت

:گفت یحرفم آمد و در قالب شوخ انیبه م دیناه
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.تهرون خاطره داره يپاا گذشته و از هر نقطه  ریرو ز ایآقا،دن نیحس نیدکتر نگاه نکن يآقا نیا يبه ظاهر ساده -

:آقا گفت نیحس

.آقا س به موال یلیخ-

سر .عوض شده بود یلیخ يتا آسمان تفاوت داشت و فشم امروز نیزم.دمیکه در خاطره من بود،با آن چه د یفشم آن

.فرحزاد را داشت يهمان حالت باغها بایبرد که تقر یعموم یما را به باق نیانجام حس

 دیموفق شده بودم بدون دردسر با سع نکهیاز ا.سفارش داد يباغ گذاشت،سپس چا يشخدمتهایسر به سر پ یکم نیحس

.خوشحال بودم یلیدعوت نامه بفرسد،خ میبود براو قرار  رمیتماس بگ

.آن،ما را تنها گذشت یو ناقص احتمال بیو رفع ع لیاتومب یبرس يبهانه  م،بهیراحت باش دیو ناه نکه،منیا يبرا نیحس

:گفتم دیناه به

.ینیبب کیکه تو هم لندن رو از نزد نهیقسمت ا-

:گفت

.رمیعمل نه م ریالبته اگه زنده بمونم و ز-

:گفتم

.رهیتو رو از من بگ يزود نیکه به ا سیرحم ن یخداوند انقدر ب-

:گفت

؟یاگر گرفت چ-

:گفتم

.میمثال ما به مسافرت ماه عسل اومد.ریحرفا حالم رو نگ نیتو رو خدا با ا-

دیناه يو موزه و کافهها برا نیو از بندر گاه کاتر مزیتا يلندن،از رودخانه  از
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جز  مینداشت يچاره ا ند،امایاو هم مشتاق بود آنجاها را بب.ال که چه به روز من آورده،سخن گفتمزدم و از باغ مارش حرف

.میمنتظر دعوتنامه بمان نکهیا

.شد دایپ یو روغن اهیس يبا دستها نیحس يساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود،که سر و کله  میحدود ن در

:گفت دادیکه سر به عالمت تأسف تکان م یدر حال او

ماه به ماه خورمیقسم م.نگاه داشتنت نیاز ماش ریاد،غیخوشم م زتیدکتر جون،از همه چ-

.یزنیباال نم کاپتشو

:گفتم

.بهش ندارم ، کاري◌ٔ تا خراب نشه،وسط راه نمونه-

:گفت نیحس

آب .یداشت یاسصندوق عقب زاپ يحاال خوب شد که تو.نخ بند بود هینمونده بود،به  شیزیچ گهیتسمه پروانه که د-

؟يعوض نکرد نشویوقته شمع و پالت ره،چندیتن بم نیا.نبود زونیدلکو که اصال م.که قبونش برم،خشک خشک يباطر

.سال باشه کیدیشا-:گفتم

:گفت

.زبون بسته چقدر تنبله،حق داره واهللا نیماش نیگم،ایم-

:گفتم

.بوسهیخالصه دست خودتو م-

:صدا زد و گفترستوران را  يشخدمتهایاز پ یکیاو
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؟يدار یخورده تائد بده دست و بالمو بشورم،بعدش هم بگو چ هیاول -

.که در رستوران موجود بود،برگشت يصورت غذا ،وییپودر لباسشو یرا تنها گذشت،سپس با قوط نیچند لحظه حس او

 میگشتیم يزیل چمختلف،به دنبا يآن همه غذا  انیهم از م دیمشغول شستن دست و صورتش شد و من و ناه نیحس

.کند کیرا تحر مانیکه،اشتها

.میسفارش داد کیشلیآقا،کباب ش نیسر انجام با موافقت حس.

و  اوردیتا آمدن غذا طاقت ن نیحس.گرسنه بود یلیهم خ دیناه.را باز کرده بود مانیآب و هوا به قول معروف اشتها رییتغ

تا آدم - :و گفت م،برگشتیپر از آنچه سفارش داده بودینیس کیبا  دینکش یطول.خودش داخل ساختمان رستوران شد

.دانیخودش نره دنبالش که کار صورت نم

.نبود ریتأث یالبته وجود او هم ب.میبردینم شیثابت کند که اگر او نبود،ما کار از پ خواستیدر هر صورت م نیحس

خنک  يآن هوا د،دریبرد و من و ناه با خودش ریتعم يرا برا لیاتومب نیخوشمزه بود،حس یلیاز صرف ناهار که خ پس

.میبه استراحت پرداخت

زود خواب به سراغمان  یلیو شکم پر باعث شد که خ گذشتیما م یکیکه از نزد يآب رود يآن منطقه،صدا سکوت

.دیایب

 لمیو اتومبا.بود دهیهم تازه از راه رس نیبه ساعت پنج بعد از ظهر نمانده بود و حس يزیم،چیشد داریکه از خواب ب یزمان

.کاروش برده بود ر،بهیرا پس از تعم

.شده بود که باور نکردم مال خودم باشد زیآنقدر تم لیاتومب

:که به من بر نخورد،گفت دب بطوري◌ٔ مو یلیخ نیحس

.زنمیحرف رو م نیکه ا نیبخشیم یلیالبته خ.نیهست قهیسل یخورد ب هینگاه داشتن، نیماش يدکتر،تو يآقا نیببخش-

..دادیکارها به من نم نیا يبرا یانداختم که فرصت یشغل يرا به گردن گرفتار رهایتقص ياو دادم و همه  را به حق
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.میبرو دیشه ادیروز بعد روز بعد به بن میقرار گذشت نیو با حس میغروب به هتل برگشت کینزد.

که محل فروش اجناس  ابانهایاز خ یکیبه دیخر يهم برا دیمن و ناه....کرد یرا سوار شد و از ما خداحافظ لشیاتوموب او

.میلوکس بود،رفت

.دمیو کت و شلوار خر راهنیدو جفت پ یکیخودش انتخاب کرد و من هم  يچند دست لباس برا او

باور بود که روز به روز رو به بهبود  نیمسافرت آماده،سردردش کمتر شده است و بر ا یمعتقد بود از وقت دیناه

غده  یهر طور بود او را قانع کردم که عمل جرّاح.میمنصرف بشو یبود که از سفر به لندن و جراحنیا دیمنظر ناه.رودیم

غرب که در يایآن است که او با دن شتریسفر ب نیو هدف از ا ستین شیب يموجود در سر او بهانه ا ي

.کردم، آشنا شود ادیآن همه از آن  خاطراتم

حاج آقا  یعنی،یروحان يهمان آقا. میرفت دیشه ادیبه بن نید و من همراه با حسمتقاعد شد که در هتل بمان دیبعد ناه روز

مدت مرتب تلفن زنگ  نیا یدر ط. میدر دفتر او منتظر ماند میساعت و ن کیدر حدود  نیبنابرا. جلسه داشت ،ینیحس

ل مرا دارندو همه گره ها تلفن کنندگان مشک شتریشدم که ب یم متوجهزد،  یدفتر او م سیکه رئ ییزد و از حرف ها یم

من مطلع بود و قبول داشت که قانون مصادره در مورد اموال من که  هیدفتر از قض سیرئ. شود یبه دست حاج آقا باز م

 یسلطنت ومتشوند که صاحبش، در حک یمصادره م یکند؛ چون طبق قانون امالک یآباد باشد صدق نم وسفیهمان خانه 

.به چنگ آورده باشد یقانون ریغ ياز راه ها ایر و محمد رضا شاه، آنها را به زو

سالمم را آن طور که انتظار . کرد، من بودم دایکه اجازه ورود به اتاق حاج آقا را پ یکس نیجلسه، اول انیپس از پا ،يبار

اره در دلم گفتم خدا کند موضوع جلسه درب.ستیمثل دو روز گذشته سرحال ن دیرس یداشتم، جواب نداد و به نظر م

فقط  ن،یندار یشما مشکل«:نبود، سرانجام حاج آقا گفت قهیدق چهاراز سه  شیکه ب یپس از سکوت. خانه من بوده باشد

«.میکن دایشهدا هستن پ ياون دو خونواده که از خونواده ها یزندگ يبرا یمکان نیاجازه بد دیبا

تواند از  یباشد فقط م داریض کنم، هر کس خرالبته خانه که چه عر. من عجله ندارم؛ قصدم فروش خانه است«:گفتم
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«.استفاده کند نشیزم

 دیقولنامه ق يمطلب رو تو نیا دیتون یشما م«:شود و گفت یم هیخانه تخل گریآقا کتباً تعهد داد حداکثر تا سه ماه د حاج

«.دیکن

و  سمینو یبه اداره ثبت اسناد م يامروز نامه ا نیمن هم«:داشت، گفت یآقا که درباره معامالت امالك اطالعات کاف حاج

خونه تون رو  نیتون یکنم، تا استعالم دفترخانه به مشکل برنخوره و شما م یو مصادره خارج م فیخونه شما رو از توق

«.نیبه مشکل برنخور يبردن مشتر يکه برا سمینو یمستاجرها م يهم برا یادداشتی. نیبفروش

از  گر،یدست کم تا سه ماه د ایآباد، از آن به بعد،  وسفیاشت که خانه از آن د تیحکا ینیحاج آقا حس یکتب تعهد

 نیا يحدود ده ساله تو«:دفتر حاج آقا گفت سیرئ. کردم یپس از تشکر خداحافظ. شود یخارج م دیشه ادیبن اریاخت

«.مثل شما برخوردم یانسبار که با آدم خوش ش نیاول يبرا دیکنم، شا یدفتر کار م

در کاره که شانس دخالت داشته باشه؟ ملک خودم رو پس  یبه شانس نداره مگه قرعه کش یربط مسئله من«:گفتم

«.گرفتم

شانس شما بود که  نیخب، ا. شهیم لیتشک کباریدو ماه  یو گاه کبارییماه رهیمد ئتیجلسه ه«:زد و گفت يلبخند او

 نییرو سه ماه تع هیهمه مهمتر، مدت تخل شد و مشکل شما در دستور کار قرار گرفت و از لیجلسه تشک روزید نیهم

روزها  نیهستن که قراره هم یمسکون ينوبت اول گرفتن آپارتمان ها يشما تو يکه مستاجرها نهیا لشیالبته دل. کردن

«.کنن میتقس

 لیکه در کنار تومب نیحس. آمدم رونیکردم و ب یشتابزده خداحافظ يحوصله گفت و گو با او را نداشتم، با تشکر چون

«.روباه ایيریش«:گفت د،یکه مرا د نیمنتظر بود، هم

«.نر ریاونم ش ر،یش«:گفتم

دفتر را تکرار کرد  سینشان دادم، او هم جمله رئ نیرا که مهر و امضاء شده بود به حس ینیتعهد نامه حاج آقا حس یوقت
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«!دکتر يآقا ،یهست یعجب آدم خوش شانس«:و گفت

«.کنه یم يباز يادار يها يدر رفع گرفتار رویشانس نقش اصل مملکت نیا يتو نکهیمثل ا«:گفتم

«.آد، هنوز هم ول معطله یره و م یسال م کیامضاء  هیآدم هست که واسه . بله که به شانس مربوطه«:گفت نیحس

«.خوام خونه رو بفروشم یحرفا گذشته، م نیاز ا«:گفتم

داره که قورباغه  یزبون هیناکس . آباده وسفیاً کارش تو راسته بنگاه که اتفاق هیبرمت  یاالن م. به چشم يا«:گفت نیحس

«!کنه یقالب م يخرگوش به مشتر يرو به جا

.خوام بفروشم یمعلوم که م تیدارم با وضع يخونه ا.کنم يخوام کالهبردار یمن که نم گفتم

خواد که فقط از عهده حاج اقا یم تیجور وارد هیيکردن مشتر دایبازار خراب پ نیا ياخه قربونت برم،تو:گفت نیحس

.اد و بس یبرم یمجتب

.بشه دایهم پ يشانس هستم هر چه زودتر مشتر يخدا کنه حاال که رو.هستم ارتیمن دربست در اخت:گفتم

 یمیدوست صم یاقا مجتب.قرار داشت یفاطم ابانیگلها برد که در همان حول و حوش خ دانیدر م یمرا به بنگاه نیحس

 یبه نظر م یهم عصبان یلیکه خ يما صحبتش را با ان مشتر دنیبود به محض د يمشتر کیفتگو با که مشغول گ نیحس

کرد با اشاره  یمرابه او معرف نیو بعد از انکه حس گریکدیحال  دنیو پرس نیبا حس کیاو پس از سالم و عل.امد قطع کرد

ان روز  يکرد که تا فردا یبود او را راض ینرفت و با هر زبا یعصبان يسپس به سراغ مشتر.مینیاز ما خواست که بنش

.کند یجلب م يوارینصب کاغذ د يقول داد موافقت صاحبخانه اش را برا يصبر کند و به و

کرد وبعد  یشوخ یکم نینخست با حس.اوردند يچا نیمن و حس يدستور داد برا یاقا مجتب ياز رفتن مشتر پس

دکتر دندون گرد  ياقا:گفت نیدادم و حس یرا به اقا مجتب تیسند مالک.اباد مطرح شد وسفیموضوع فروش خانه 

.سال از ساختش گذشته یاما س ستیبد ن یسر و گوش خونه بکش یدست هیالبته اگه .هیخونه ش هم کلنگ.ستین

چند  يو.کرد دیرو تاک یشمرون نیحس يفروخت گفت هها یبه عنوان کلنگ دیان خانه رابا نکهیبر ا دیبا تاک یمجتب اقا
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او با .کند زنگ زد دایپ شیبرا يخانه ا نیکه به او سپرده بود چن شیها ياز مشتر یکیظه به فکر فرو رفت و سپس به لح

در .کرده است یخودش سال ها در ان خانه زندگ ییزد که گو حرفيبا مشتر يبود طور دهیهنوز خانه مرا ند نکهیا

کار .حرف نداره:متوجه نشود گفت  یکه اقا مجتب يو به طوراهسته  یلیخ نیمشغول مکالمه بود حس یکه اقا مجتب یحال

.داریذاره فروشنده ضرر کنه،نه خر ینه م.راه اندازه

رو به من کرد و گفت مظنه چنده؟ یمکالمه تلفن انیپس از پا یمجتب اقا

.خبر ندارم متهایساله که از ق یدونم،چون س ینم:گفتم

.میامروز از مصادره درش اورد نیبوده هم ادیمصادره بننبودن خونه هم  رونیدکتر ا ياقا:گفت نیحس

 یبودند جواب م يخواهان ملک اجاره ا شتریکه ب يبه چند مشتر یاقا مجتب میبود يچا دنیکه ما مشغول نوش یحال در

ه که به اندازه هم یلیدر مغازه ازاتومب يچاق تر رو به رو یکم یهمسن وسال خودم ول يو دار مرد ریگ نیدر هم.داد

از  ریهر کس در بنگاه بود غ.با عجله به استقبالش شتافت دیتا او راد یاقا مجتب.شد ادهیاباد ارزش داشت پ وسفیخانه 

کرد و  یرا به ان مرد معرف نیمن و حس یاقا مجتب.به پاخاستند یصندل يبه احترامش از رو میشناخت یکه او نم نیمنو حس

که  مطلبدرنگ به به سر اصل  یب یوقت نداشت اقا مجتب یلیمرد خ چون ان.میاو هست یمیگفت که از دوستان صم

با .که خانه من در ان واقع شده بود میرفت یابانیو به خ میان مرد شد لیسوار اتومب یسپس همگ.فروش خانه من بود رفت

شوهرش سوار  گشود وسپس مانیکه در طبقه اول ساکن بود در را به رو شیفشار دادن زنگ خانه همان خانم چند روز پ

چاره  یول دیرس یبه نظر نم یراض.به عالمت تاسف سر تکان داد.را به او نشان دادم دیشه ادینامه بن.بر چرخک دم در امد

زندند به مشاهده  یکه او رامهندس صدا م داریخر.طبق دستور داده شده در نامه عمل کند نکهینداشت به جز ا يا

چند واحده  رتماناپا خوامیارزش داره چون م نجایا نیمن زم يد و گفت براخانه و طول و عرض ان اکتفا کر تیموقع

 یول نمیشما را ناراحت بب ستمین یراض دیاز مرد چرخک شوار پوزش خواستم و گفتم باور کن یهنگام خداحافظ.بسازم

.کار نداشتم نیجز ا يچاره ا
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.احتم که چرا تا به حال به فکر نبودندنار نیاز ا.مال شماست نجایا ستمیگفت نه از دست شما ناراحت ن او

عمل شما باعث بشه که ما بعد ا ده پونزده  دیبا لبخند گفت شا ستیانکه مرا مطمئن سازد ازم ن ناراحت ن يبرا سپس

.میسال صاحب خونه بش

 گرید ییو از سو مینداشت یگفت و گو فرصت چندان يظهر بود برا کینزد میبرگشت یبه بنگاه معامالت اقا مجتب یوقت

بار  یاقا مجتب.میسر ساعت چهار بعد از ظهر در بنگااه حاضر شو میرو قرار گذاشت نیبودم واز ا دیمن دل نگران ناه

من زد و  يبه شانه  یدست".روز کمتر متیتومن از ق رده هزا يمتر":؛گفتم دیرا پرس نیزم متیاز من ق گرید

پس از رفتن .میصبر کن یسپس اشاره کرد که کم".مینداشت یمغ گهیفروشنده ها مثل شما باشنما د ياگر همه ":گفت

 ياورد داره،شانسیخر رهیرو بگ یچشش ملک ستیهم ن يمهندس بساز بفروشه،ادم بد ياقا نیا":،به من گفت داریخر

".کردم داشیکه پ

"شانس از من فرار نکرده،کار و تموم کنم نیپس تا ا.با منه یامروز شان نکهیمثل ا":گفتم

 متیق دونمیبه هر حال نم.بچسبم دارویخر يبابا نیکنم،ایاقا ارادت دارم که شما ر ول نم نیحس نیبه ا نقدریا":گفت

"نه؟ اینیدونیرو م نیزم

".یاقا مجتب میزنیگدار به اب نم یب میدیپرس ياز چند نفر يتا حدود":گفت نیحس

قال  سمیبنو يدردسر اجازه بده متر یاما ب.زنهیم صد تا صد وده و پونزده دور نیدر نوسانه،ب متیق":گفت یمجتب اقا

"میرو بکن هیقض

".مییایبا هم کنار م ییجورا هیبعد از ظهر که اومدم  نیاجازه بد دونمیراستش نم":گفتم

خود  يخودش به خانه  لیبا اتوموب نیحس.شد با عجله به هتل برگشتم دیمشغول ناه شتریاذان ،ذهنم ب يصدا دنیشن با

بر  دمیبرگشتنمبه هتل نگران شده است،اما د ریاز د دیبود که ناه نیتصورم ا.میدر بنگاه باش 5شد سر ساعت  رفتو قرار

 شیخانه را برا يهیکرده بود قض هیته شیخدمت هتل برا شیپ هبود ک يمجله ا يخونسرد مشغول مطالعه  یلیعکس خ
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او .داشت يشنهادیشد؛اما پ گرفت؛خوشحالینجام مبه نحو مطلوب و دلخواه من ا میکارها نکهیشرح دادم و او از ا

 دمونو خو يتهرون کار دار يچند بار که تو یبه هر حال سال.میکنیضرر نم میداشته باش يتهرون خونه ا ياگه تو":گفت

".مییایدوبار به تهران م یکیهم دسته کم 

دستگاه  کیو  مییایکنار ب داریبا خر ك بهتر است دمیرس جهینت نی؛به ا کردمیخوشم امد خوب که فک م شنهادشیپ از

 يهیفکر بکرش تشکر کردم بق نیبابت ا دیکنم از ناه دیمن بسازد خر نیدر زم خواهدیرا که م ياپارتمان از مجموعه ا

.میرا در رستوران هتل ادامه داد مانیگفت و گو

کرده بودم و  میسفر تنظ نیا يکه برا ي،دوازده روز گذشته بود و ،طبق برنامه  میرا ترك کرده بود رازیکه ش يروز از

خوشبختانه کارها همه  میفرصت ماندن نداشت گرینمانده بود ،د یاز ان باق گریاز سه روز د شیام که ب یبا توجه به مرخص

از او معذرت خواستم  گذاشتمیرا تنها م دیناه گریبار د نکهی،از ا ستراحتا یبر وقف مرادم بود پس از صرف ناهار و کم

.نداشت فقط سفارش کرد که زود برکردم یحرف دیناه

امده بودند  امدندیم دیکه با یگسان يهمه .گلها رفتم دانیجهان ،واقع در م یساعت چهار به بنگاه معامالت ملک سر

گشاده  يکه از چهره  یداشتند اقا مجتب یدر ساخت و ساز دست ایکه گو گریدو نفر د یکیو  یو اقا مجتب داریخر نیحس.

 وسفیبردم نامش  یکه بعدا پ داریبه من و خر ردیگیاو انجام م مرادلبخندش نقش بر لبانش معلوم بود معامله بر وفق و 

ك فروشنده و  نهیشگرد کار من ا ستیپنهون ن يزیبنگاه چ نیا يتو":خطاب به من گفت شتریو معمار است رو کرد و ب

".یوسفیاقا مهندس  نیشما و ا نیبرسند ا که خودشون به توافق کنمیرو با هم روبه رو م داریخر

"و ساختمان خبر دارن نیدکتر از بازار خراب زم يحتما اقا":به من گفت یوسفیياقا

و  نیو فروش زم دیکار خر نیکشور پر رونق تر نیا يکه در حال حاضر تو نهیکه من خبر دارم ا يزیچ":گفتم

"اپارتمانه

 دیبا يو چجور سهیچند بنو يقولنامه رو متر میحاال بگذر":گفت ستمین یناشکه متوجه شد انقدر ها هم  یوسفیياقا
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"م؟یپولشو پرداخت کن

"ن؟یجاش اپارتمان بساز نیخونه رو خراب کن نیخوایمگه شما نم دیرسیکه من و شما به توافق م دیمطمئن باش":گفتم

"نهیبله کارم هم":گفت

"نیمناسب از من بخر متیرو به ق یکه زمن نیبه شرط ا کنمیم دیشخریواحد از اون اپارتمان ها رو من پ کی":گفتم

بود ذوق زده شده است او  دایکامل دارد کامال پ تیرضا شنهادمیمتوجه شدم که از پ یحالت نگاه اقا مجتب از

"م؟یسیدو تا قولنامه بنو دیبا نکهیمثل ا نیبنابرا":گفت

"نیکننیخونه منو مع متیحاال شما ق نطورهیبله هم":گفتم

 متیکردم ق متینبودم و چند جا ق کاریمن امروز بعداز ظهر ب":،گفت یو من و اقا مجتب داریاز خر یبا عذر خواه نیحس

 ستین یختنیهم مصالح داره که دور ر یمعلومه اوال که اب و برق و گاز داره کل گاریس متیدکتر مثل ق ياقا يخونه 

"هیخشک و خال نیزم یبگ شهینم

"شهیحساب م نایا يبله همه ":در هم رفت و گفت  یکم یتباقا مج یچهره

دستگاه از  هیخوادیدکتر م يکه اقا تبیتر نیتومن مناسبه با ا 115ياوصاف متر نیخوب پس با ا":گفت نیحس

"و نه کباب سوزهیم خینه س نیاپارتمان ها رو هم خودش برداره الاقل نصف پولش رو بد

"ندارم یاقا بگه حرف نیحس یهرچ":خوشم اومد و گفتم نیحرف حس از

هزار تومان نوشت از انجا که  110يرا متر متیشورع به نوشتن قولنامه کرد و ق یچانه زدن اقا مجتب یپس از مدت يبار

به  نکهیاز ا شیهزار تومان در قولنامه نوشته شد و پ 500و  ونیلیم 27خانه  متیمتر مربع بود کل ق 250نیمساحت زم

"دوم يسر معامله  میریم االخوب ح":گفت یبرسد اقا مجتب داریرمن و خ يامضا

"د؟یبساز يمتر چندیاپارتمان ها  نیقصد دار":دمیپرس زدندیکه گفتم اون رو مهندس صدا م یوسفیمعمار  از

"يمتر 104و شش واحد  يمتر 140سه واحد ":گفت او
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"چند؟ يمتر دییما بفرماخب ش میکنیاالن قولنامه م نیرا هم يمتر 140دستگاه  کی":گفتم

"رهیکه چه عرض کنم باال م نییالبته پا رهیم نییباال و پا متیساخته بشه ق یتا وقت":گفت  معمار

 شیاالن پ نیمعلوم بشه شما دار دیبا متیاالن پول بدن پس ق خوانیدکتر م يمهندس اقا ياقا دیببخش":گفت نیحس

بازار ما که از  متیتومن هم کمتر از ق 20يحد اکثر متر دیرینظر بگامروز رو در  متیق دیبا نیبنابرا نیکنیفروش م

"میومدیپشت کوه ن

 نمیتو هم ادیبه بعد ب نیاقا از ا نیبهتر حس":گفت یبه شوخ دیرسیبه نظر نم یراض نیحس يکه از مداخله  یمجتب اقا

"اقا نیحس ایبنگاه کار کنه ماشاهللا خوب وارد

"مونهیحال ییزایچ هییقربون ول میشیهم نمشما  کهیانگشت کوچ":گفت نیحس

فروش  شیهزار تومنه پ 95تا  90ياپارتمان تو اون راسته متر متیاالن ق":را ثابت کند گفت شییانکه ادعا يبرا بعد

 يدکتر و اقا يبا اقا نیدونیخودتون م گهیهزار تومنه حاال د 3ای72تا  70يداره متر لیتحو خیبه تار یحاال بستگ

"سمهند

"ندونه یکه کس ستین يزیو اپارتمان چ نیخونه و زم متیاقا ق نیخب به قول حس":تشکر کردم و گفتم تیحس از

 میهزار تومن قولنامه شد و قرار گذاشت 500و  ونیلیم 10هزار تومن و کال به مبلغ  75ياپارتمان هم متر بیهر ترت به

به من بپردازد کسر  دیکه قرار بود بابت خر یندس ان پول را از پولمه يدر واقع اقا یعنیمیدو سوم اون را نقدا بپرداز

کند

بود که طبق  گریتومان د ونیلیم 4مهندس به من  یروز بعد گرفتم بده خیتومان به تار ونیلیم 14به مبلغ  یروز چک ان

 یمعامله هر دو طرف راض فتنایانیپس از پا.خانه در دفتر خانه او به من بپردازد  یقولنام قرار شد در زمان اتقال رسم

خواستار یده بود اقا مجتبیبنگاه رس ونیسیحاال نوبت پرداخت کم میبود

چهارصد هزار تومان به  نیسرانجام با وساطت حس.پول بابت دو معامله است نیگفت ا یهزار تومن از من شد و م پانصد
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بر عهده گرفتم که  زیرا ن رهیو غ يوشهردار ییخارج دارادادم و م داریبه خر رازیشماره تلفن خانه ام را در ش.او پرداختم

.به من خبر دهد تا خودم را به دفترخانه برسانم یشدن اسناد تلفن هقرار شد به محض اماد.از مبلغ طلبم کسر کند

ه زمان ک دیرس یبه نظرم م.ساعت از هفت بعد از ظهر هم گذشته بود میامد رونیو از بنگاه ب میکرد یکه خداحافظ یزمان

که در  ینقد کردن چک بانک مل يتا با هم برا دیایقرار گذاشتم روز بعد به هتل ب نیبا حس.چقدر به سرعت گذشته است

سه خوابه  یصاحب اپارتمان گریگفتم اوامراو اطاعت شد و تا چند ماه د دیکه به ناه یهنگام.میونک بود برو دانیم یحوال

.خوشحال شد یلیبه او نشان دادم خقولنامه را  یو وقت میشو یدر تهران م

از  یکیشام را در .میاز دربند سردراورد یو بدون برنامه قبل میتهران زد يابانهایدر خ یگشت دیشب همراه با ناه آن

فکر ذهنم ر امشغول  نیمدت ا نیا یدر ط.میبود که به هتل برگشت ازدهیو ساعت  میخورد بایان دره ز يرستورانها

ان روز چهار روز وقتش را به من داده بود افزون برانکه در  يفردابا .کنم یرا راض نیحس یادن چه مبلغکرده بود که با د

اوردند و  یم رونیاگر او نبود خانه را ارزان از چنگم ب دیشا.به سود من چانه زده بود یلیاپارتمان خ دیفروش خانه و خر

.فروختند یاپارتمان را گران به من م

 دیناه.هزار تومان به او بدهم صدیکه پس از نقد کردن چک س میدیرس جهینت نیکردم و با هم به امشورت  دیناه با

.رود ینم يکمک شود،راه دور یو خالص ایر یب يادمها نیمعتقد بود اگر به چن

گریگفت د یو م دیایهم اماده شد همراهمان ب دیناه.سر ساعت به هتل امد شیمثل سه روز پ نیروز بعد حس صبح

با خودش  زیسه چهار ساله را ن يپسر نیحس.مانع اونشدم مینداشت يادیچون کار ز.حوصله تنها ماندن درهتل را ندارد

.اورده بود
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.سالم کرد خدمتتون.خودش گفت غلوم شما حسن پسرمه ستینوجوان ک نیاز انکه بپرسم ا شیپ

؟يودنگفته ب يزیچرا تا به حال چ ؟پسيمگه تو زن دار:دمیتعجب پرس با

.دختر دو سه ماهه هم دارم که اسمش فاطمه س هی.دکتر يبه شما نگفتم اقا زایچ یلیخ:گفت

 یشک دید یان صحنه را م يا بهیاگر هر غر.در اغوشش گرفت و نوازش کرد دیرو د یشمرون نیپسر حس یوقت دیناه

.يبچه رو دوست دار نیایلیتوهم خ نکهیگفتم مثل ا دیبه ناه.است دیپسر ناه نیماند که ا ینم شیبرا

.خسرو یلیخ:و گفت دیکش یاه

مرا از  لیسپس پسرش را به ما سپرد و اتومب نیحس.داد و چند لحظه مرا به فکر فرو برد یم یاش هزار معن جمله

هم که مثل پدرش  نیپسر حس.شعبه ونک بود یمقصد ما نخست بانک مل.میسوار شد یهمگ.اورد رونیهتل ب نگیپارک

.گفت امروز مامان منو زد ین بود بازبان کودکزبا نیریش

چرا پسرم؟چرا تو رو زد؟:گفت دیناه

 رونیزنم ب یوقتا که از خونه م شتریگفت ب نیحس.لوس را به خودش گرفت يساکت شد و چهره اش حالت بچه ها او

 گهیاماامروز د.کنه شیتا راضادیجون مامانش در م.سیچسبه به ادم و ول کن ن یکنه م نیباشه ع داریب یاما وقت.خوابه

به  یداشت کتک مفصل يبا ننه م بگو مگو کرده بودن و از اونم دل پر نکهیاونم مثل ا.مادرشو باال اورده بود ياون رو

 گهیاالن د.گهیخب مادر حسن هم جوونه د رهیگ یم خودیب يرادایوقتا ا یبعض.گهید رزنهیننه م بنده خدا پ.حسن اقا زد

.ها کم شده ،حوصلهسیکه ن مایمثل قد
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اقا؟ نیحس نیچند ساله ازدواج کرد:دیپرس دیناه

 س،نوهین بهیطرف غر.میخواست یرو م گهیخاطر همد یاز بچگ.هفت سالم بود شیوش ستیب.سال شصت و هشت:گفت او

،اولپسر عموم که پدر زنم باشه.هیونیزیتلو الیسر هیکنم خودش  فیداستانش مفصله،اگه بخوام براتون نعر.عمومه

 میالبته از شما چه پنهون حق داشت ما هم پا گذاشته بود.و اهل زن نگه داشتن نست هییدعوا نیگفت حس ینبود م یراض

 يخودیمحل جرات نداشتن سر کوچه ب يجوونا.میکرد یم لهیو اون پ نیوقتا به ا یگاه.داداش حسن يپا يجا

دخترشو  دیترس یهم م چارهیخب اون ب.هم داشتم بیاددارالتسابقه .بود دهیکش يدو بار هم کارم به کالنتر یکی.سنیوا

...بدبخت کنم

شما رو دوست داشت؟ ؟اونمیاون چ:دیامد و پرس نیحرف حس انیم دیناه

رو  گهیدو سه بار همد ياگه هفته ا.مرد ینباشه واسه م م یتیترب یخوام ب یم ،معذرتیابج نیببخش یلیگفت خ نیحس

.دیرس یهفته به اخر نم میدید ینم

....يدید یاونو نم ؟اگهیتو چ:گفتم

.دونستن یم نویا لیهمه فام.کردم یعزا م شونویدادن عروس یشوهرش م يا گهیبگم که اگه به کس د نویفقط ا:گفت

شد؟ یخب بعد چ پرسدم
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اون روز  یلرفتم،و یم ششیپ یلیداشتم و خ یمن اون موقع تاکس.داره یروزرفتم تو مغازه اش خواربار فروش هی:گفت

رو  گهیهمد بایمن وفر.پسر عمر،خودتو به اون راه نزن نیبب:کنه که گفتم یخواست کم محل.اومدم يچه کار يبرا دیفهم

 یاگه هم قبال جوون.سم یوا نم یکس يبه بعد اگه تو گوشمم برنن،تو رو نیدم از ا یمرد و مردونه بهت قول م.میخوا یم

اشک تو چشام جمع شده،صورتمو ماچ کرد و گفت  دید یوقت.تموم شده و رفت هگیو داد و قال راه انداختم د میکرد

کن  ررو گرفتم و اومدم به ننه م گفتم که خودتو حاض یگاز تاکس.بود يدکتر جون اون روز چه روز یدون ینم.مبارکه

کوتاه کنه و به به روح داداش قسمش دادم که حرفمو  یسر داشت،اما وقت ریرو ز گهید یکیننه م .يواسه خواستگار

چه !بچه محالم چه کردن!شد ییچه غوغا یدون ینم میشب عروس.دلش بد راه نده بنده خدا برام سنگ تموم گذاشت

!حسن.داداشمو روش گذاشتم سمبهمون داد،منم ا نویسال خدا ا هیبعد از !بود اون شب یشب

.خدا اونو به تو ببخشه گفتم

راز؟یش نیاریم فیها تشر با خانمت و بچه یخب حاال ک:گفت دیناه

.یابج میستیگفت ما که قابل ن نیحس

.میرو داشته باشم که با هم رفت و امد کن یتهرون کس يتو خوادیدلم م یلیگذشته،خ یاز شوخ:گفتم

.شرط داره:گفت نیحس

؟یچه شرط:دمیجا خوردم و پرس ناگهان

 یما هم رومون م نیشب منور کن هیو نداره اما اگه خونه ما ر وها قابل شما بزرگون ر چارهیب ریخونه ما فق نکهیبا ا گفت
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.میشه که بعد زحمت بد

.کنم ارتیخوام که خانموتون رو که در عشقش به شما وفادار مونده ز یبدون تامل کفت من از خدا م دیناه

.پس بدون عذر و بهونه فردا شب منتظرم گفت

لحظه به خودش امد و گفت  کینیحس.میندار يفاصله ا شیو تا تجر میا ونک گذشته دانیکه از م میمتوجه شد کبارهی

.قیرف میرد شد ستگاهیسرمون به حرف گرم بود ازا

خدا  دیبه ام میاقا هست نیگفتم فردا شب که مهمون حس دیمن به ناه.درنگ دور زد یهم در خودش بود ب یکه کم نیحس

.میزحمتو کم کن دیبا گهیپس فردا د

عذر وبهونه  گرید.دیایما درب يکامال متوجه شدم به فکر فردا شب است که به قول معروف چگونه جلو.بودساکت  نیحس

.او بر بخورد تیبه شخص دمیترس ینداشت چون م يا دهیاوردن فا

چک را به مسول پرداخت .میداخل بانک شد نیماندند و من و حس لیو حسن در اتومب دیناه.بانک توقف کرد يبه رو رو

تومن نقد  ونیلیم کیگفتم  دینحوه پرداخت را پرس.شناسد یاز طرز نگاهش به چک معلوم بود که صاحب ان را م.مداد

.کنم یم زیوار رازیرو هم به حسابم در ش هیخوام،بق یم

 یپنجاه و صد هزار تومان یمسافرت يتومان هم به صورت چک ها ونیلیم کیفرم حواله مبلغ  لیو تکم فاتیاز تشر پس

از انکه از بانک خارج شیتم،اما پگرف
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«سر حساب من و تو میحاال اومد«:رو کردم و گفتم نیبه حس میشو

«جان موال اصال حرفشم نزن«:گفت نیحس

نکردم، یاز پنج سال اونجا زندگ شتریب نکهیبا ا. اروپا بودم يو پنچ سال تو ستیجان من ب نیحس نیبب«:گفتم

به تو دیرو با ونیسیدر واقع کم ،يبه نفع من چونه زد یلیبنگاه خ يتو،تو.مگرفت ادیکتاب رو از اونها  حساب

«يمن بود اریاز اون چهار روز هم در اخت ریغ.ینه آقا مجتب دادمیم

کلمه از دهانش کییبزند،اما نگذاشتم حت یدهان باز کرد تا حرف. و پنجاه هزار تومان به او دادم صدیس سپس

«.دکتر يآقا یوقت در نمون چیکه ه دوارمیام«:گفت.است یراض یلیوجه شدم که خاز برق نگاهش مت.شود خارج

ساعت کیکرد تنها  یباور نم یگرم گرفته بود که کس دیبا ناه يکوچولو به قدر م،حسنیبرگشت لیبه داخل اتومب یوقت

.که با هم آشنا شده اند است

«هستم شما اریدر اخت«:پا بند نبود،گفت يرو یکه از خوشحال نیحس

«.میکنیزحمت رو کم م گهید یما رو به هتل برسون«:گفتم

.رسم یخدمت م نیفردا ساعت هفت بعدازظهر آماده باش«:گفت نیحس.بود میده و ن م،ساعتیبه هتل برگشت یوقت

دیحسن کوچولو دوست نداشت از ناه.از لطف و محبتم تشکر کرد گریوبار د» .خونه چاکرتون میبا هم بر که

.مجاب شد ياندازه ا م،تایرو یفردا شب به خانه شان م میبه او قول داد یود و وقتش جدا
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یفردا شب پنجاه هزار تومان از مبلغ یبه خاطر مهمون«:گفتم دیکرد و رفت،به ناه یخداحافظ نیکه حس یوقت

قرار بود نکهیاست و از ا یپسر با معرفت نیگفت حس یخوشحال شد م» .دادم شتریبهش بدم،ب میقرار گذاشت که

.بود یراض یلیم،خیبعد به خانه او برو شب

مطلع میکه انجام داده بود ییو او را از کارها میبزن يدیمف يبه آقا يگفتم اگه سر.مینداشت يبرنامه ا دیو ناه من

دیهنا م،چونیبار سوم به دربند برو يو شب برا میتا ظهر وقت بگذران يبود به که نحو نیهدفمان ا.ستین م،بدیکن

.آن منطقه خوشش آمده بود از

من يصدا.سردرگم شدم یکردن آن کم دایپ يم،برایرفته بود يدیمف ياز آن به خانه آقا شیآنکه ده دوازده روز پ با

.را گرفتم يدیمف يسراغ اقا.زد،ناشناس بود یکه از داخل با ما حرف م یزن جوان يدر باز کن برا یپشت گوش از

کردم یخودم را معرف.هجده نوزده ساله بود يدختر.و چند لحظه بعد دم در آمد دیا پرسمکث کرد،سپس نامم ر یکم

 مارستانیو مادربزرگم با مادرم رفتن ب هیبستر مارستانیب يپدر بزرگم تو.هستم يدیمف يمن نوه اقا«:گفت او

«.مالقاتش

قراره  نکهیدونم،اما مثل ا یدرست نم«:او گفت.دمیرو پرس يدیمف يشدن اقا يناراحت شدم و علت بستر یلیخ

پروستاتشو

.ایخاتم االنب مارستانیونک،ب دانیعصر،بعد از م یول ابانیکردم،خ ادداشتیرا او گفت و من  مارستانیب ینشان»کنن عمل

به کراستیرا به بعدازظهر موکول کردم و  يدیمف ياز اقا ادتیظهر بود،ع کیدختر تشکر کردم و چون ساعت نزد از

براش هم  یهوش یاون،عمل و ب يبا توجه به سن و سال باال«:گفتم.خواند یدعا م شیلب برا ریز دیناه.میبرگشت هتل

مشکله

«.به خدا توکل کرد دیهم خطرناك،به هر حال،با و
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خدا،پس فردا  دیبه ام«:سپس به مادرم زنگ زدم و گفتم.اورندیکه به اتاقمان ب میناهار داد م،سفارشیدیبه هتل رس یوقت

صبح

«.میکن یحرکت م زود

پرسد از  یمتوجه شدم که مادرش از او م دیاز جمالت ناه.شدند ایرا جو گریکدیهم با مادرش تماس گرفت و حال  دیناه

من

.میشد ایخاتم االنب مارستانیخالصه،پس از استراحت،ساعت از پنج گذشته بود که عازم ب.نه ایهست  یراض

مودهیرا بارها پ ریچون در چند روز گذشته آن مس.اشنا بودم شیتجر دانیا معصر ت یول ابانیخ ریبا مس خوشبختانه

در آن واقع مارستانیکه ب یابانیخ يروبرو یاز گل فروش.بود ابانیتردد من از آن خ نیشتریهم ب شیسال پ یو س میبود

ام که ییکارت شناسا دنیساعت از وقت مالقات گذشته بود،نگهبان با د کیکه در حدود  نیبا ا.دمیخر یگل بود،دسته

که یبه اتاق یوقت.کرده بودند يبستر یرا در بخش جراح يدیمف يآقا.پزشک هستم، مانع ورودمان نشد دادیم نشان

که نیهم.بودمش،مشغول گفت و گو بود دهید شیسال پ یدختر بزرگش که در حدود س م،بایشده بود،وارد شد يبستر

 یخودم رابه او رساندم و مانع شدم و گفتم دلم نم يشود که فور زیخ مین مانیخواست برا یبه من افتاد م نگاهش

.نمیبب مارستانیتخت ب يخواست شما را رو

.هم زنده مونم يادیز يرو بخوا قتشیاگر حق.میدیبه اخر خط رس گهیگفت ما د يدیمف ياقا

او .کرده بود رییاندازه تغ یب يدیمف ياقا دختر.شود یم يماریزود رفع ب یلیخدا خ دیدادم و گفتم که به ام يرا دلدار او

را عمل  يدیمف يپروستات اقا گریقرار بود تا چند روز د.تفاوت دارم یلیداشت که من هم با گذشته خ دهیهم عق

.سپردم ینم یجراح يوگفت اگه درد نداشتم هرگز خودم رو به چاق یم.کنند
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 میکمتر از ن.است دهیال شد که سرانجام حق به حق دار رسخوشح.گفتم شیو فروش ان رابرا دیشه ادیخانه و بن هیقض

 یپرستار وقت.از پرستار خواهش کردم در صورت امکان پرونده او را به من نشان دهد..میساعت در کنار تختش نشست

ياز حد عاد يدیمف يپروستات اقا.از او تشکر کردم.اشتگذ ارمیبرد که پزشکم،بدون اکراه پرونده او را در اخت یپ

 یدادم که عمل جراح يدلدار يدیمف يبه اقا گریبار د.وجود نداشت يگریراه د یاز عمل حراح ریبزرگ تر شده بود و غ

 نکه او نیمثل پدر منه و شما به خاطر دار يدیمف يو گفتم اقا دمیکش يسپس دخترش را به کنار..ستیاو چندان مهم ن

.نیبه من بگ یستیتعارف و رودربا هست بدون يحاال اگه کم و کسر.محبت کرده یلیبه من خ

.اندازه تشکر کرد که معرفت نشان داده ام یاست و ب نیداد که پدرش به هر لحاظ تام نانیبه من اطم او

دادم و خواهش کردم  يدیمف يبه دختر اقا رازیشماره تلفن خانه و مطبم را درش.میکرد یرا ترك م مارستانیب دیبا گهید

.کردم یو با او خداحافظ دمیرا بوس يدیمف يسپس صورت اقا.ع نگذارداطال یمرا از وضع پدرب

به  یالبته در دوران جوان.شناختم یدربند و پس قلعه را م شتریاطراف تهران ب يتفرجگاه ها انیطور که گفتم از م همان

دانستم در چه  یو نه م که نه نامشان در خاطرم مانده بود میهم رفته بود يگرید يبه مناطق خوش اب و هوا مایهمراه س

هنگام .نبود یتا دربند فاصله چندان ایخاتم االنب مارستانیازب.امده بود وششهم ازان منطقه خ دیناه.قرار دارند يمنطقه ا

مقر حکمرانان  يکاخ سعد اباد که روز.بود یدنید یلیتا دربند ادامه داشت خ شیکه از پل تجر يبداریش ابانیغروب خ

چند تفنگدار  زین اشيورود يو از درها دادندیم یگهبان اسلحه به دست در اطراافش نگهبانن نیکشور بود و چند

فرتوت که همه کس و کارش را  یرزنیشود همچون پ کیاجازه نداشت به انها نزد يجنبنده ا چیکردند و ه یمحافظت م

 يبودند که رو ییکالغ ها کرد گنجک ها و یکه جلب توجه م يزیتنها چ.ازدستداده باشد گوشه عزلت گرفته بود

پارك  ابانیاز خ يرا در گوشه ا لمیاتومب.صدا به راه انداخته بودند رودرختان کاج بدون ترس و واهمه س يشاخسارها
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که از  دیناه.شاه بود یمحل سکونت تابستان نجایگفتم ا.میامد نییو پا میباال رفت ابانیچند بار ازان خ دیکردم و همراه ناه

:اطالع نبود گفت یاه و انقالب مردم بفرار ش یچگونگ

قفس یکشم از تنگ یکه م یرنج

است که در باغ کرده ام ینعمت کفران

گفت هر کس مردم را فراموش  یم.شد یگرفتار نم بتیمعتقد بود که شاه کفران نعمت کرده بود و گرنه به انهمه مص او

خوشم  یاسیو بحث س استیهم از س رانیدرا ییدوران دانشجومن از همان .است نیعاقبتش هم ندیکند و تنها خود را بب

مقتدرند که در  يدانستم که کشورها یاندازه م نیو تا ا داردپدر و مادر ن استیکردم که س یفکر م شهیامد و هم ینم

.کنند یم يرا باز ینقش اصل یاسیس يدادهایرو

را دردست داشتم و به طرف  دیدست ناه.تارك شده بودبایهوا تقر ابانیرفتن در ان خ نییاز چند بار باال و پا پس

رو دستش را ازدست من  نیافتد و خواست سر به سر من بپذارد از ا یدوران جوان ادیبه  دیرفتم که ناه یم لیاتومب

در ان نوشته شده بود گشت  يکه رو یپاترول يخودرو ناگهاناو را دنبال کردم که .و پا به فرار گذاشت دیکش رونیب

برخورد کرده اند که مسلح  یبا کسان ییشدند گو ادهیسه چهار پاسدار جوان با عجله پ.ما توقف کرد یاهللا در چند قدمثار

بزنند از او  دیمهم بدون انکه دست به ناه گریو دو نفر د دندیدو نفر مرا کنار کش.رود یم يریاند و ار ان احتمال درگ

بودم که اگر دهیالبته شن.بودمهاج وواج مانده .خواهش کردند از من دور شود

 گریبه همد ادیز ایو  رندیرا بگ گریکدیدست  یدر انظار عموم ستندیکه با هم محرم ن یبه دختران و پسران پاسداران

هم ببرند و پدر و  تهیاورند و چه بسا که انان را به کم یبه عمل م ییو از انان بازجو رندیگ یرا م شانیباشند جلو کینزد

چون  میمخالف رفتار انان بود نکهیبا ا.انقدر نبود که به ما شک کند دیسن و سال من و ناه یکند ول یاحضار م مادرشان را
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 ي؟برايدار یخانم چه نسبت نیبود که با ا نیسوالشان ا نیاول.میخودمان را حفظ کرد يهم نداشت خونسرد ینگران يجا

باشم؟ شتهدا دیبا یبه نظر شما چه نسبت:مسر به سرشان بگذارم گفت یکرده باشم و کم یحیتفر نکهیا

 نیکه ا دیستیودو سه سال گفت مطمئنم با هم محرم ن ستیاز ب شیب دیامد و شا یمتعصب به نظر م یلیاز انان که خ یکی

.نیکردن انتخاب کرد يگرگم به هوا باز يرو برا یوقت شب گوشه خلوت

کنم؟ يگرگم به هوا باز گرونینامحرم دور از چشم د یه با زناد ک یم رمردیپسر من به من پ نیاخه مرد نازن گفتم

جور  نیمملکت ا نیا يتو.کردیرو از راه به در م يمرد که زن شوهر دار کیمیدو نفر رو گرفت شبید نیهم گفت

.میبه ما حق بده که به شما شک کن.کن نشده شهیزشت هنوز ر يخالف ها و کارها

 گریهمراه با دو پاسدار د دیدر حال گفتگو با پاسداران بودم که ناه.پرسند یم دیاز ناهسوال ها را  نیشدم که هم متوجه

.خانم ادعا داره که با هم زن و شوهرند نیگفت ا گریاز انان به پاسدار د یکی.شدند .شدند کیبه من نزد

نه؟یاز ا ریغ نیکرد یم الیمگه خ گفتم

و  میما زن وشوهر.میقباله ازدواج همراهمون داشته باش ایشناسنامه  میر ینداره هر جا م لیما مدرك خواستند،گفتم دل از

.میحدود پونزده روز قبل ازدواج کرد

 یکه او عصبان ستدیدورتر از من با یخواستند کم دیدوباره از ناه.شک کردند شتریحرف به ما ب نیا دنیبا شن پاسداران

من .کردم یباور نم یجرات نداره حرف بزنه،ول یکس ابونیخ کوچه و يبودم که تو دهیبلند گفت شن يشد و با صدا

د؟یکن یم ییواقا هم شوهرمه چرا از من بازج نیهستم و ا دیخواهر شه
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 نیکن یشما فکر م یگل کرده بود گفتم اصال هر چ میریهم که کم کم حوصله ام سررفته و به قول معروف رگ عشا من

.نیبکن نیخوا یم يهر کار.همونه

 نیاز ا ریانان غ.لنگد یکارمان م يجا کیو به قول معروف  میبا هم نامحرم دینمانده بود که من و ناه یباق شانیبرا یشک

ودو  میخودمان شد لیسوار اتومب دیمن و ناه.اشاره کردم ساکت باشد دیبه ناه.نداشتند يببرند چاره ا تهیکه ما را به کم

از انجا تا .کرد یما حرکت م هیبه سا هیپاترول هم سا يخودرو.میادافت راهعقب نشستند و به  یصندل يپاسدار هم رو

گفتم خونسرد باش،دست کم بگذار خاطره  دیکه ان دوپاسدار متوجه نشوند به ناه ياهسته به طور.نبود يادیراه ز تهیکم

.میاز تهران داشته باش يا

به  زیاز پاسداران مرا ن یکیبردند و  یوشان به اتاقامدند و او را با خ دیچند زن به استقبال ناه میدیرس تهیبه کم یوقت

اقا با اون خانم  نیکرد و به او گفت ا یینشسته بود راهنما يزیهمسن و سال خودم در پشت م انسالیم يکه مرد یاتاق

.با هم ندارن ینسبت چیه ایپشت کاخ سعد اباد خلوت کرده بودند و گو

م؟یبا هم ندار یا نسبتم نیدون یام گرفتم و گفتم از کجا م خنده

 نیکن یم دایپ یبعدا نسبت ایو  نیدار یمعنا داشت گفت اگر نسبت یلیکه خ ينشسته بود با لبخند زیکه پشت م يمرد

.شه یمعلوم م

ام را به  یکارت پزشک دیایباعث شود سردرد به سراغش ب یفشار عصب دمیترس یزد و م یشور م دیناه يدلم برا چون

به .هتل الله س ياون خانم همسر منه مدارکم هم تو یول ستین ایدونم کار شما درسته  یم و گفتم نمان مرد نشان داد
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.شه یمعلوم م زیهمه چ نیهتل زنگ بزن

به  يشما مسافر دیکرد و پرس یکارتم را به دقت نگاه کردد سپس شماره هتل را گرفت و خودش را معرف انسالیم مرد

با هم زن و شوهرن؟و  دیاز مسوول هتل پرس دیپس از انکه پاسخ مثبت شن ن؟ویدار دیهو خانم نا ياریاسم خسرو اسفند

.را گذاشت یچند لحظه بعد گوش

.دادن یبه ما اتاق نم یکه تو هت میزن و شوهر نبود ،اگهیاخه مرد حساب:گفتم

لب کرده بود صدا زد و که ما را ج ياو بال فاصله پاسدار.بگو مگو نداشتم يگفتن نداشت،من هم حوصله  يبرا یحرف

.ازادان:گفت

بردند ناراحت نشدم،چون هدف ما وقت  تهیما را به کم نکهیاز ا.میرا ترك کرد تهیبه پاسدار جوان انداختم و کم ینگاه

گونه از انان گرفته  نیافراد ا يازاد نیتر ییباشد وابتدا نیوضع چن دیناراحت شدم که چرا با نیاز ا یبود،ول یگذران

.شود

 يباعث شک عده ا م،چونیباش دواریبه خودمون ام دیبا:گفت یبه شوخ دیناعه.حالت اول برگشتم قه،بهیاز چند دقپس

.میپس هنوز اونقدر ها پا به سن نگذاشت.میش یم

که  یدر رستوران.میمودیرا پ ینهر،قدم زنان مسافت يپارك کردم و در حاشه  ش،سربندیپ يرا،مانند بارها لمی،اتومبيبار

برگشتن،دوباره به همان خودرو  نکه،هنگامیجالب توجه ا.میان نوشته بود مخصوص خانواده شام خورد يابلوت يرو

سر به سر  دیلحظه به فکرم رس کی.میبودند،برخورد هبه ما شک کرد شیپاترول گشت که پاسدارانش چند ساعت پ

پاترول متوقف شد و همان .مانع شد دیناه یندازم،ولیراه ب يزیگر ،فراروییکایامر يها لمیپاسداران بگذارم و،مثل ف

.میبه ما انداخت و با دست اشاره کرد که حرکت کن یبرده بود،نگاه تهیپاسدار که ما را به کم

و خواب به سراغمان امد در ان باره  میدیکه به هتل رس یما اضافه شد و تا وقت يان شب هم بر صد ها خاطره  يخاطره

 ينه و سود ایدرست است  تهیجلب دختران و پسران به کم ایکه ا میبرس جهیبه نت میانستو سرانجام هم نتو میحرف زد



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 348

.ندارد ایدارد 

به فکرم .میکرد یروز تهران را ترك م م،همانیبرو یشمرون نیحس یاگر قرار نبود شب به مهمان.مینداشت يبعد کار روز

و هم چند  میکن يخاطره ا دیهم تجد م،تایتهران برو دانشگاه يرو به رو يها یبه کتابفروش دیکه به اتفاق ناه دیرس

اطالعات هتل مرا صدا  م،مسئولیهتل را ترك کن میخواست یوقت.مبخر دیناه يخودم و چند رمان برا يبرا یکتاب پزشک

 شیشب گذشته را برا ایتون کنن؟ماجر يزنگ زدن که شناسا تهیافتاده بود که از کم یبراتون اتفاق شبید:کرد و گفت

کنار  يطور کیبه وضع موجود  دیبه هر حال با.نیهمراه داشته باش شهیبهتره شناسنامه هاتور رو هم:ح دادم،گفتشر

.امد

 يانبوهکتاب ها.جالب توجه بود دیناه يبرا یدانشگاه و ان همه موسسات انتشارات يروبه رو يها یکباب فروش

دست  نیو اخر یدو کتاب پزشک یکیمن .شکل کرده بودخاص نبود،م یکتاب یکه در پ دیناه يگوناگون انتخاب را برا

هم  دیناه.دمیکردم و خر دایفروشندگان پ ییراهنما بابود در نظر داشتم که  یسیعلم را که به زبان انگل نیا ياورد ها

تل و به ه میدیبودند،انتخاب کرد و چند مجله هم خر یرانیا سندگانشیچند کتاب داستان ترجمه شده و چند رمان که نو

 رتصو ياز رو یاو حت.انتخاب کند یفرنگ يناهار غذا يتنوع هم که شده است،برا يگفتم برا دیان روز به ناه.میبرگشت

 یاسترگانوف و نوع فیمرغ و ب سلیشن.کار را به من واگذار کرد نیرا بخواند و ا یفرنگ يتوانست نام غذاها یغذا هم نم

 ي،خدايکه سفارش داد یینایا:گفت دیناه.شد،سفارش دادم یچوبه درست مکه با قارچ و کالباس و مار ییکایساالد امر

.نکرده از گوشت خوك نباشه

و گوشت خوك؟ یاسالم ينه جمهور:گفتم

پا  رازیمرودشت و ش يکه از محدوده  دیناه يبرا ست؛امایناشناخته ن يغذاها رانیکه سفارش دادم،در ا يالبته،غذاها

به تعداد انگشتان دستش در رستوران غذا نخورده،و اگر هم خورده بود رستوران  دیشافراتر نگذاشته و،در تمام عمرش،

اکراه  ینگاه دید،ناهیچ زیم يرو م؛بریانچه سفارش داده بود شخدمتیداشت پس از انکه پ یجاده ها بود،تازگ نیب يها
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به به چقدر :قه اش خوش امد؛گفتبه ذائ یاستراگانوف را مزه مزه کرد و وقت فیاز ب ینخست کم.به انها انداخت زیام

خورد  یاو چنان با اشتها غذا م.میشناس یرو م زایجور چ نیما فقط چلو کباب و زرشک پلو با مرغ و ل!خوشمزه س

.میرستوران را ترك کرد يچا دنیپس از صرف ناهار و نوش.بردم یکهلذت م

شده بود،خوابمان  رهیه صفحات مجله خب دیو ناه یپزشک يمعمول هر روز،همچنان که نگاه من به کتاب ها طبق

به حمام  يفور.میوقت نداشت شتریساعت ب هی،یرفتن به مهمان يبرا نیامدن حس م،تایشد داریکه از خواب ب یزمان.برد

هم سر و صورتم را  د،منیاش را پوش يپلو خور اسو،به قول معروف،لب دیکش شیبه سر و رو یهم دست دیرفتم و ناه

و غرق در  یکه صورتش را روغن مال ستین یانئ معن د،بهیکش شیبه سر و رو یددستیناه میگو یکه م نیا.صفا دادم

 م،بهیرا منتظر نگذار نیحس نکهیا يبرا.عالقه نداشت ورینه،چون هرگز به رنگ و روغن و زر و ز.کند کیپودر و مات

 يچا يهنوز مقدار.اوردند مانیبرا کیهم ک یکم يبا چا م،همراهیداد يو سفارش چا میمبلمانشده هتل رفت ارسالن انتظ

او به سمت تلفن رفت که ما را از امدنش اگاه کند،اما .شد دایپ یشمرون نیحس يمانده بود که سر و کله  مانیدر فنجانها

قربون :گذاشت و سالم کرد و گفت نهیدستش را به س کیشه،یبه سمت ما امد و،مثل هم.کردم شیاز دور با اشاره صدا

.نیممنون که حاضر یلیخفهم  زیادم چ

!میخوب تو را به زحمت انداخت:و گفتم دمیرا پرس حالش

امشب شب افتخار ماس که .ستون نیزنم به ا یمحکم م ،سرمویحرفا بزن نیاز ا گهید يدفعه  هیدکتر جون،اگه :گفت

زحمت کدومه؟.کنن یما رو منور م يمثل شما خونه  ییادما

را گم  گریاگر همد:از حرکت گفت شیخودش جلو افتاد؛اما پ لیو او با اتومب میخودمان شد لیسوار اتومب ،مايبار

.يدونم اونجا رو خوب بلد یدربند؛چون م ابانیما سر خ يم،وعدهیکرد

در بند  ابانیطبق قرار،سر خ.چهار راه گمش کردم نیاتفاقا حدس او درست بود،در دوم.خوشم امد نیحس یهوش زیت از

 یشلوغ پلوغ نیا يدونستم تو یم!بگو دست خوش:گفت دیما را د یوقت.ستاده،بودیو چشم انتظار اشده  ادهیپ لیاز اتو مب
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.نینبود کجا سر گردون بود معلومم،حاالیقرار نذاشته بود نجایاگه ا.یکن یمنو گم م

را  لشیاتومب چند لحظه به فکر فرو رفت،سپس.گذار جلوه دهد ریرا تاث شنهادشیوجود خود و پ خواستی،ميبهانه ا او،به

 یخواروبار فروش قصد داشت مانع شود،اما وقت.در بند بود،پارك کرد بانیکه سر خ یخواروبار فروش کیيرو به رو

شان  یگرمشان معلوم بود که دوست کیو از سالم و عل مدا رونیاز مغازه ب.دست تکان داد شیشد،برا نیمتوجه حس

 یم يدار يهر جا هم کار.برمش یم امیشب م چش،اخریسو نمینجا،ایاذارمیم نویماش:به او گفت نیحس.سابقه دار است

.يکارتو انجام بد يبر ارهیابو ط نیبا ا یتون

خونه؟ ارمشیخودم ب يخوا یم.اقا نیحس میمخلص:گفت یفروش خواروبار

.که دمت گرم یکارو بکن نیاگه ا:گفت نیحس

.نیشما راحت تر نمیدم پشت فرمون بشبا اجازه،اگه خو:را از من گرفت و گفت لشیاتومب پیسو نیحس

ما را به خانه اش دعوت کرده و حاال در  نکهیاز ا دیرس یبه نظر م.مضطرب است یحدس زدم کم نیچهره و حالت حس از

جز  يبه هر حال،چاره ا.کند ییرایاز ما پذ دیو شا دیتصور بود که نتواند ان طور که با نیبر ا دیشا.ان مانده،ناراحتاست

بود که او به خاطر ما اضطراب دارد؛اما معلوم نبود فکر و تصور  نیمن چن رالبته تصو.مینداشت میاو برو يخانه  به نکهیا

.من درست باشد

شمرونشهر :و گفت دیچیشود،پ یداد که به دار اباد ختم م یسر ان نشان م يکه تابلو یابانیرا دور زد و به خ دانیم او

هم هست که مال  ییکاخه،خونه ها نیونه هست که خداد تومن ارزش داره و عخ یعنی.فرنگه،هم بهشت داره همجهنم

قلهک،گالب دره،دار  ب،زرگنده،یش،دزاشیبوده،تجر هد نجاهایا يهمه .ساخته شده شیعهدبوقه؛چهل پنجاه سال پ

مثل ما هنوز تو يقصر،ادما نهویاونا که پولدار بودن،خونه ساختن ع.وصل شدن به هم نایا ياباد،جمارون؛اما حاال همه 

 ردهک لهیبچه ها پ يوالده .داره يا گهید يصفا یمیقد ياما از شما چه پنهون،خونه ها.کنن یم یزندگ یمیقد يخونه ها

 یقفس زندگ يکه بتونم تو ستمین یمن ادم نمیب یکنم،م یفکر م یهر چ.میاپارتمانبخر هیمیم،بریرو بفروش نجایکه ا
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.کنم

رو که دار و درخت  يدوست دارم؛مخصوصاخونه ها شتریرو ب یمیقد يخونه ها.اقا نیمن هم مثل شما هستم حس:گفتم

.داشته باشند

نیدارم که با صد تا از ا اطیح يدرخت گردم تو هیدرخت توتو هی:گفت نیحس

پاك  تیکه به رحمت شما و ن میسر گوش خونه بکش یقرار بود دست کنمیاپارتمان عوض نم گنیکه بهش م تایکبر یقوط

"دیه ها پولشم رسبچ

 گنیرو م نجایا":گفت میدیبه جماران رس یتشکر کند وقت میکه به او داده بود یبه خاطره پول يقصد داشت به نحو او

بود  یبود هرچ یهم رفته ادم خوب يرو امرزتشیخدا ب کنندیم یجمارون محل استقرار امام بود حاال خونه وادش زندگ

"شناسمیو خوب رو م بداما ادم  ستین میلحا استیم استینداشت من س استیخب ر

"میحرفا بگذر نیاز ا":گفتم

اصال خوشم  ستیتو سا رنیم ادیم شیکه دو تا کالس درس خوندن و تا حرف پ یینایفهم منم از ا زیقربون ادم چ":گفت

برسه از هول  استیهم که جنبه نداشته باشد اگه به ر یکس رسهیم ییجا هیباشه به  اقتیبا وجودو و با ل یهرکس ادینم

"گیافته تو د یم میحل

از مسائل  لشیو تحل هیو تجز انیدر هر صورت از طرز ب.دیپریشاخه م نیاز ا یلیفقط حرف زدن بود خ نیحس هدف

داشت  یگوناگون يکه ساختمان ها یو فرع یاصل ابانیاز چند خ امدینداشت خوشم م یو اساس درست هیهرچند که پا

 لیاتومب کیکه تنها عبور  میرسد يو به کوچه ا میبود گذشت یمیهم متوسط و قد يوتعداد مجلل اریهاشان بس یبعض

 يدفعه  شاهللایکه ا نیریبگ ادیمعروفه خوب  دیباغ س يکوچه به اسم کوچه  نیا":گفت نیدر ان ممکن بود حس يسوار

"نیمخلص البته اگه قابل بدون يخونه  نیاریب فیبعد براست تشر

 یلیبلکه خ میستیکوچه باغ ها نه تنها نا اشنا ن نیا ایو  میروستازاده هست دیارها گفتم که من و ناهجان ب نیحس":گفتم
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"میهم دوستش دار

باشه  نجایکه اهل ا یمحل هم اسمش دار اباده از هرک نیا دیباغ س يکوچه  گنیکوچه م نیبه هر حال به ا":گفت

"شناسهیخودش بهتر م يکوچه رو از خونه  نیا نیبپرس

سعادت اباد بود در دو سمت کوچه انواع ساختمان با طرح  شیسال پ یس يداخل کوچه شد درست مانند کوچه ها سپس

از سر  یمیقد یو گل یخشت يگرفته تا خانه ها کیش اریبس ییالیاز هفت هشت طبقه و.شدیم دهیو ساخت گوناگون د

تازه غروب کرده  دیخورش میدیاو رس يو خم به خانه  چینبود و پس از عبور از چند پ يادیراه ز نیحس يکوچه تا خانه 

تصور را  نیا یگل يو حالت کوچه باغ و خانه ها دیوزیدرختان م اطیدرختان باغ ها و ح يکه از البه ال میمال یبود و نسم

ستیتهران ن نجایکه ا کردیبه ذهن متبادر م

 لیدر اورده بود که اوتومب بیخانه اش را به صورت اردر  نیکوچه حس یتنگ لیبه دل میشد ادهیپ لیاز توقف اتوموب پس

گشاده به  ییکه دم در اومد پسرش حسن بود و سپس همسرش با رو یکس نیخانه شود اول اطیبتواند به سهولت وارد ح

را ریتقص میا دهینخر ینیریش ایو گل  میهست یکه دست خال میشد هکرد ناگهان متوج یرو بوس دیاستقبال ما امد و با ناه

بهتر  اییکه در چرب زبان نیهمسر حس میباش ینیریش ایگل  دنیانداختم که فرصت نداد به فکر خر نیبه گردن حس

 دیستشما خودتون گل ه":گفت تیمودبانه تر از حس یول یتهران يکم از شوهرش نداشت با لحجه  یزبان نیریش میبگو

"؟یچ يگل برا

درختان گرد و چند تخت در کنار هم  ریو ز اطیح يرگ بود در گوشه بز نیحس يخانه  اطیح کیبار يکوچه  برخالف

که  دندیکشیترکمن که در انجا انتظارمان را م یتخت ها فرش پهن کرده بودند و چند پشت يشده بود و بر رو دهیچ

يفاصله داشت شاخه ها يمفروش چند متر يهابود که با تخت  اطیوسط ح یحوض کوچک میهرچه زودتر جا خوش کن

لهیمحصور به وس يو محوطه  اطیح گرید يبود چند مرغ و خروز در گوشه  زانیاو ینسترن از داربست چوب يبلند گلها

 نیحس يخانه  میکردیهرگز تصور نم ندیایب رونیاز ان محوطه ب توانستندیاما نم دندیچیدانه بر م نیاز زم یمیتور ها س ي
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باصفا باشد رانقد

با  یرزنیکه از پ یو او با سر زبان دمیامد سالم کر رونیاز سخاتمان ب نیکه مادر حس دمیوتخت ها نشسته ب يبر رو هنوز

"مخلصش هستم یلیهم خانوم والده که خ نیا":گفت نیبه ما خوش امد گفت حس نمودیم دیان سن و سال بع

که من و عروسم کردیم فیاز شما تعر يما به قدر نیحس نیا":گفت نیحس مادر

"میشما بود ارتیمشتاق ز یلیخ

انان سبب شد که خودمون رو اصال  يایر یو محبت ب یو خانواده اش و،مهم تر از همه سادگ نیغل و غش بودن حس یب

 یاز مرتب بودن تخت و فرش و پشت دییو سر افرازمان کرد دیخوش امد گفتیمرتب م نیحس میو مهمان نپندار بهیغر

،با ان همه  نیحس.است  قهیخانهدار و باسل یزن بایفر هبود ک دایپسرش پحسن  زیو لباس مرتب و تم ییرایپذ يو نحوه 

ساده را به  یهمان زندگ میبهتر بگو ایو  تشیحدس زدم موفق بردیمعلوم بود از او حساب م یادعا و گردن کش

اظهار یهم گاه نیاوردن مادر حس وهیو م يچا مانیشربت البالو،برا دنیاست پس از نوش ونیهمسرش مد يخانهدار

قدر ":سر حرف باز شود گفتم نکهیا يبرا.تماشا نگذاشته اند يرا برا وهایم گفتیم یدر پ یپ يو با تعارفها کردیوجود م

"کشهیزحمت م یلیخانوم خ دیاقا رو بدان نیحس

و من ت نکهینه ا":ها گفت یبزرگ شده بود با همان لحن مخصوص تهران یداش مشت يکه به هر حال در خانواده  بایفر

"ام یهم راض نیدکتر؛ابته از حس ياقا کنمیخونه جون م نیمنم تو ا زننیو چنتا کلفت بادم م نمیشیخونه م

"دیرو دوست دار گریکه هم د نهیمهم ل":گفت دیناه

زن و بچشو جور کنه  یکار کنه و زندگ دیهم مرد با هیحرفا چ نیا گهید یبعد از چهار سال زندگ... وا":گفت نیحس مادر

"دیبد شونیاشت دیدوتا قهر بودن شما اومد نیا نکهیخدا نکرده مثل ا نهینش کاریخونه ب يتو دیزن با نکهیهم ا

"میگیم يزیچ هیيطور نیهم میزنیحرف م مینه مادر دار":گفت دیرسیبه نظر م یمادرش ناراض یکه از پر حرف نیحس

بچه از  يهیگر يسر تکان داد در همان لحظه صدا دیناه يبرا کشدیاز دست مادر شوهرش چه م نکهیبه عالمت ا بایفر
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به دار و درخت و  نیفاصله حس نیما را تنها بگذارد در ا يچند لحظه  بایداخل ساختمان بر خواست و باعث شد که فر

 تیکبر یرو با صدتا اپارتمان که م اسمشو گذاشتم قوط نجایوجب ا کی":انداخت و گفت یساختمان و حوض نگاه

"ت؟یکبر یقوط ایبهتره  نجایدکتر ا رهیتن بم نیاکنمیعوض نم

"کردمیرو ول نم نجایتو بدوم هرگز ا يمن هم جا":گفتم

اونم که خدا قهرش گرفته  ادیدو سه ماهه زمستونه که برف م ستیمکافات ما که اونم مکافت ن يهمه  ":گفت نیحس

"نیهم دمیدیدو ساله برف مرف ن یکیاالن 

را در  بایفر يبچه  کردیرا گم م شیدست و پا دیدیرا م یکودک ایکه تا نوزاد  دیناه وستیجمعمون پبچه به بغل به  بایفر

"ماشاهللا چقدر خوشگله":و گفت دیاغوش گرفت و بوس

 میندار يا افهیو ق ختیگفتم معلومه که به مادرش رفته ما که ر خودیاگه بگم به باباش رفته که ب":گفت یبه شوخ نیحس

"خانوم

"که سالمه نیرفته خدا رو شکر کن یحاال به هرک":را نداشت گفت ییحرفا نیچن نیشند يکه حوصله  نیسح مادر

به ستوه امده است  شیو حرفها رزنیاز دست ان پ نکهیو مادرش متوجه نشود به عالمت ا نیکه حس يبه طور بایفر

"دادیهم فشار م يرا رو شیدندان ها

 یدر پ یو ماردش پ کردیم ي،باز امدینا سطح اب باال م یقرمز که گاه یض با ماهکنار حو ن،دریپسر سه ساله حس نیخس

از  خوادیم یهر ک":گفت نیشد حس دایپشه ها پ يهوا سر و کله  یکیبا تار.نکند  سیرا خ شیلباسها دادکهیبه او تذکر م

".ال مصب رو هم داشته باشه يپشه ها نیتحمل ا دیکنه با فیشمرون ک ياب و هوا

چون پشه  شنیاالن همه شون دور المپها جمع م":رنگ که از تختها فاصله داشت روشن کرد وگفت یدو المپ پر نور اباو

".راحت باشه التونیاد،خیدونش هم به دور ما نم هیگهیاددیخوشش م یاز رنگ اب

".میشیما ناراحت م نباش که نیفکر ا م،اصالیپشه و مگس زنبور و مار و عقرب بزرگ شد ياقا ،ما تو نیحس":گفتم
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 رونیب میتونستیداد،مگه م یگرفته بود به من نم ادیها  یاز رفقا که از ژاپن یکیکلکو  نیاگه ا.نهیکار هر شب ما ا":گفت

".مینیبش

چنان خوشم  یمیصم يو ادمها طیاز ان مح.دیگردیشدن ان محسوس تر م رفت،خنکیم یکیرو به تار شتریچه هوا ب هر

کاش يگفتم ا امده بود که در دل

.امده بودم نیبه خانه حس نهایزودتر از ا یلیخ

 یهم در نم کشیجا خوش کرده بود وج دیناه يزانو  ي،رو نیفاطمه ،دختر کوچک حس.دیکم نوبت به شام رس کم

قربونت ":گفت یخودمان یلیخ بایکمک کند ؛اما فر بایتخت بخواباند و به فر يخواست کودك را در گوشه  دیناه.امد

".کمکه یشما اروم گرفته ،خودش کل شیکه فاطمه پ نیخانوم،هم دیهنا

 بایفر.اورد يخوردن و ساالد بعد هم زرشک پلو با مرغ و قرمه سبز يسفره را پهن کرد،سپس ماست سبز نیحس

.او را تکرار کرد يهم جمله  نیو حس".نیببخش دیبا گهیستمدیمن تعارف بلد ن":گفت

شب  نیدوازده شب که تو تهران هستم ،امشب بهتر نیاگه بگم تو ا.میحرفا رو نداشته باش نیقرار شد ما با هم ا":گفتم

".نیباور نکن دیمن بود ،شا

 میایم کراستیتهران ، میاومد رازیبه بعد هر وقت از ش نیکه از ا دیشک نکن":انچه گفته بودم ،گفت دییدر تا دیناه

".شما يخونه 

".سازمیقفس مرغا دوتا اتق م يجا به خاطر شما هم که شده":گفت نیحس

به او  دیناه.خوشحال بود  یلیبه لشپزخانه برنگشته بود خ يزیاز انهمه غذا چ نکهیکه از ا بایبود،فر يخوشمزه ا شام

".هم با اشتها میخورد ادیز م،مگه؟همیدهات يکه بچه  نیاز غذا خوردن ما متوجه شد":گفت

او را  بایفر.ارام بود ،شروع شد  یناه يزانو  ينق فاطمه که تا ان لحظه رو،تازه نق  ياز صرف شام و خوردن چا پس

 شیاون پ!از کار فاطمه تعجبم .مهمونا مثل شما بودن  يهمه  یخدا عمرتون بده خانوم کاشک":گفت یگرف و به شوخ
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".رهیگیاروم نم یکس چیه

تا انکه سر  کردیدست و ان دست م نیا یولد،یرا به من بگو یمطلب خواستیم نی،مادر حس دارمانیلحظه نخست د از

دکتر  شهیمن پ نیهم حس یلیخ.کشهیراستم داره من م يدکتر االن دو سه ساله که کمر و پا ياقا نیببخش":انجام گفت

اما تا حاال .گردمیقرص و کپسول بر م سهیک هیدکتر ،با  رمیم تهر وق.فهمنینم یچیکدوم ه چیبرده ،اما بال نسبته شما ه

".ه نکردهافاق

"ن؟یمادر از کمر و پاتون عکس گرفت":دمیپرس

".ارمیده بار االن براتون م دیدکتر شا يبله اقا":گفت نیحس

ما ر و تنها گذاشت نیحس

چرا کمرم درد  دونمینم کنهیچرا پام درد م دونمینم گنیها م یبعض":شوخ طبع بود گفت یکه زن بایفاصله فر نیدر ا و

 رهیگیادم درد م يهمه جا رهیخوب معلومه سن و سال که باال م.گمیخودموم يست،بابایزرگ نخانوم ب کنه،منظورمیم

 ینگاه به شناسنامت بکن هیبابا  یدونی،بهش گفتم چرا نم کنهیچرا کمرم درد م دونمینم گفتیبابام م شی،چند روز پ

".یفهمیم

 شتریعکس که ب يبا تعداد تیحس یبود وقت یدنینجالب و ش میاورد،برایبر زبان م یك او در کمال سادگ بایفر يحرفها

چند مهره از مهره ها فاصله افتاده بود  انیبه انها انداختم م یمربوط به ستون فرات مادرش بود برگشت،نگاه

استراحت  نویبا مسکن درد را بر طرف کن دیبا ای، دهینم ابسن جو نیبشه که اونم تو ا یعمل جراح دیکمر شما با":گفتم

".واجبه ياز کارهایکیهم 

".اون کاسه يکاسه رو بزاره جا نیا زارمیدکتر نم يخدا شاهده اقا":گفت بایفر

"گله برام نذاشته يخدا عمرش بده عروسم جا.ادیمن بر نم ازیکار  دنیاز خوردن و خواب ریغ":گفت نیحس مادر

نبودم  یامر مستثن نیشتند من هم از اشان را همراه خود دا یپزشکان معموال در سفر نسخه و مهر نظام پزشک شتریب



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 357

.ابدیم نیتسک يهدا و مصرف مسکنها دردش تا اندازه ا ياریدادم که با  دیمسکن نوشتم و به او ام يچند ارو شیبرا

و  میکردیما دهنونو باز م يوگرنه تا االن همه .ستنیدکتر دندون پزشک ن يخدا رئ شکر که اقا":گفت یبه شوخ بایفر

".رونیب امدیاز دماغش م.ورده بود هر چه خ شونیا

او .انجا را ترك کند خواستیگذشته بود ،دلش نم 11چنان خوشم امده بود که هر چند ساعت از  بایفر ياز حرفها دیناه

و شماره تلفنم را  رازیخانه در ش یبه هر حال نشان.را زودتر با خانومش اشنل نکرده  يگله کرد که چرا و نیاز حس

که به میو از انها قول گرفت دمیمنزل را هم کش یکروک یو حتنوشتم  شانیبرا

 دهیآن مدت ند یگفت که در ط يزیچ دیدر گوش ناه بایفر. تا دم در بدرقه مان کردند یهنگام خداحافظ. ندیایب رازیش

دارد، با لحن  ییاسال ها با ما آشن ییکه گو بایفر م،یتا ما هم بخند دیگفت یگفتم بلندتر م یوقت. بخندد نیچن نیبودم، ا

«بود هدکتر، مطب زنون يآقا دیببخش«:گفت یخودمان

و از در  میبشو لیتا سوار اتومب. میکه مزاحم استراحتش شد میو از او پوزش خواست میخانم بزرگ هم تشکر کرد از

 یبرس رازیبه شسالم  دوارمیام. خاطر جمع باش نیاز ماش«:گفت نیحس. دیطول کش قهیدر حدود پانزده دق م،یبرو رونیب

«.نیبهره نزار یو ما رو هم از تلفن ب

خورد، حسرت جوان بودن و  یغل و غش و ساده آنان را م یب یحسرت زندگ دیناه. خوش گذشت یلیشب به ما خ آن

«.حسرت بچه در شدن را با خودم به گور ببرم دیبا«:گفت یاو م. پسر و دخترشان را

چهل سال بچه ناقص به  يزن باال نکهیکرد، چون احتمال ا سکیشه ر یده؛ اما نمنش ریبچه دار شدن د يالبته برا«:گفتم

«.ادهیز یلیخ اره،یب ایدن

تا  ،یراننده تاکس کیاز  دنیرا گم کردم، اما با پرس ریمس م،یدیرس یاصل ابانیو به خ میآمد رونیاز کوچه باغ ب یوقت

که توقف کرده بودند، متوقف  ییها لیپشت سر اتومب م،یتاز چند چهار راه که گذش. متوجه شدم کجا هستم ياندازه ا

مشکوك را  يها لیبردم که اتومب یداد، پ یها نشان م لیاتومب بهاز مأموران  یکیکه  یبازرس ستیا ياز تابلو. شدم
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ن دورا ياز گذشته کنم و ادا يادیخوام  یامشب م. مینکرد یمن و تو با هم جوون«:گفتم دیبه ناه. کنند یم یبازرس

«.ارمیرو در ب یجوون

«چرا؟«:گفت دیناه

«.به دفتر خاطراتمون اضافه کنه یخاطره هم چند برگ نیا نکهیا يبرا«:گفتم

نوبت  یوقت. دادند کنار بزند یبردند، دستور م یکه شک م یلیکردند و ماوران به هر اتومب یها آهسته حرکت م لیاتومب

دادم که مخصوصاً با ما شک  یبه چهره ام حالت. انداخت دیصورت من و ناه يمأمور جوان چراغ قوه اش را رو د،یبه ما رس

کرد که بر شک مأمور افزوده شد و از ما  دایپ یرا گم کند، حالت شیپاکه رفتار من سبب شده بود دست و  دیناه. کند

پخته تر  يو تا اندازه ا دندیرس یو چند ساله به نظر م یسپس به دو مأمور که س. میتوقف کن ابانیخواست که در کنار خ

 یلیخ. میبا هم دار ینسبتبود که چه  نیکه از ما کردند ا يپرسش  نیآنان به سراغ ما آمدند و نخست. بودند اشاره کرد

«!مینه آقا، زن و شوهر»:حرفم آمد و گفت انیبه م دیناه» ...میهست شیقوم و خو«:خونسرد گفتم

 شونیا م؟یحرف کدومتون رو باور کن«:دیاز آنان پرس یکیشدند،  یمشکوك م به ما شتریکه هر لحظه مأموران ب یحال در

«.میشیقوم و خو دییفرما یشما م م،یزن و شوهر گنیم

«شن؟ ینم شیمگه زن و شوهر با هم قوم و خو«:که خنده ام گرفته بود، گفتم یحال در

«ن؟یهست یباالخره چ«:گفت تیبا عصبان مأمور

به شما چه  میهست یهر چ«:ام گل کرد و گفتم یو سرکش يریو، به قول معروف، رگ عشا شدم یعصبان يهم لحظه ا من

فحشا رو  يجلو نیمثالً دار يجور نیا نیکن یم الیبشه؟ شما خ یکه چ نیمردم رو گرفت يجلو ینصف شب. مربوط آقا

«!نیه بازخواستش کنشما رد بشه ک يآد از جلو یآخه هر کس بخواد کار خالف شرع انجام بده که نم ن؟یریگ یم

«.نیناراحت بش دیآقا، شما نبا مید یمون رو انجام م فهیما وظ«:گفت د،یرس یمأمور که پخته تر به نظر م یکیآن

من هر شب با زنم،  دیشا«:نداشت، گفتم يا دهیفا م،یایتالش کرد که کوتاه ب دیو هر چه ناه افتیما شدت  يمگو بگو
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به امان خدا ول  ابونیخ يوقت شب، تو نیخودش رو، در ا یخواد منش یم یپزشک دیدوستم تردد کنم، شا یخواهرم، حت

«رد؟یبازخواست قرار بگ دمور دیبا یآدم نینکنه و اون رو به خونه ش برسونه، چن

نداشتند، درست مثل بار  يقضبه کار یو روانشناس یاجتماع لیدنده تر بودند و به مسا کیکه از من سمج تر و  مأموران

مأموران ما را به مسئول، . نکردم یهم توجه دیبه خواهش ناه یشده بودم که حت یچنان عصبان. بردند تهیما را به کم اول،

کیدانم کش ینم

.ناسزا هم گفته ام یشدند من در برابرشان مقاومت کرده و حت یدادند و مدع لیشبانه،تحو

ه؟یخانم ک نیا:دیبراشفته پرس یحالت ،بایاز هر اقدام شی،پاو.ندازدیمشت و لگد ب ریز تهمراینمانده بود مسئول کم يزیچ

را به او  مانیرا باز کرد و شناسنامه ها فشیک م؛سپسیواهللا،باهللا،ما زن و شوهر:که کم کم اشکش در امده بود،گفت دیناه

و عکس  دیاهدهند،با دقت به من و ن یم قیان تطب يکه گذرنامه را با عکس رو يماموران مرز ته،مثلیمسئول کم.داد

م؟یاومد ما زن و شوهر نبود یبدتون نم:گفت.امد رونیب یفتگانداخت و از ان حالت براش مانیشناسنامه ها يرو

سرزنش هم  دیبا م،اونوقتیکن یو از ناموس شما دفاع م میزن یاز خوابمون م ؟مایکن یم يفکر نیچرا همچ:گفت

.هگذر یم یتهرون چ نیا يتو نیدون یشما نم دیم؟شایبشنو

 ن،منیگذروند یرا م یکودک ن،دورانیبود ایدن نیاگر هم در ا ن،ویشما متولد نشده بود دیکه شا شیسال پ یس:گفتم

.سال هم تاوانش را دادم یاب وخاك دفاع کردم و س نیا نیا يقلب اروپا تز ناموس و ابرو يتو

 يکار:سر رفته بود،اما به او گفتم دیناه يحوصله.اوردند یصندل مانیکه کنجکاو شده بود،دستور داد برا تهیکم مسئول

.میکن دایاشنا پ هیالاقل  م،بگذاریهتل بخواب میبر میخوا ید،میکه ندار

که مردم  ست،چونین ن،عاقالنهیگرفت شیکه شما در پ یبه نظر من،راه:رو کردم و گفتم تهیبه مسئول کم.نشست دیناه

 شیخالصه برا یلیرا که به ناموسم نظر داشت خ یسیمرد انگلکشتن  يماجرا نونخسنیکن یتر و لجباز تر م يرو جر

 یکالغ رو چهل کالغ م کیما  اتیادب.میگذاشت یردوسف يها پا جا پا ین رایاقا،ما ا دینیبب»شرح دادم و افزودم
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گفته  رد شده،اون با اب و تاب ییاز نهر ا یقزل ارسالن گذاشته و اگر پهلوان يپا ریاسمون رو ز ینه کرس یفردوس.کنه

 ییزارو خوب تر و هر کار ناس یعمل خوب م؛هریهست يطور نیا ییما هم ادم ها.گذر کرده ایدر يبه پهنا ياز رود خانه ا

 میگ یم،میگفتن داشته باش يبرا یحرف نکهیا يم،برایگرد یامثال من،به خونه بر م ایمثال،من .میدیرو ناسزا تر جلوه م

 یکیو اون  نیشون چن گهید یکیو  دیبا قنداق تفنگ به کتفم کوب یکینو گرفتن،مامورها با توپ و تانک و مسلسل جلومو

.چنان کرد

م؟یرو بگ قتیحق دیچرا نبا:پر حوصله بود؛گفت یکه ادم تهیکم مسئول

کشور دوست و بهش معتقد  یاسیانقالب و اوضاع س نیاگر با شما و ا.با شما داره یدشمن ایو  یبه دوست یبستگ نیا:گفتم

دشمن،سر و  یعنیو خالفکار، یال ابال يمعموال ادم ها.بکشه تهیشن که کارشون به کم یمرتکب نم یجرم نایقیباشن،

 يرو،برا تیواقع یادم نیمسلمه که چن.کنه یهست بازگو نم کهرو اون طور  قتیدشمن هم حق.افته یکارشون به شما م

 يزیو چ شهیبا اضافات بازگو م هیروز بعد قض.نیایبه نظر ن یخوب يکه شما ادم ها دهیجلوه م يمثل خودش،طور یکس

خونشون  هیخودش رو  یخواسته منش یرو که م یدکتر فالن شیکنن چند شب پ یم عهیگذره که شا ینم

.نیکن یجهت با خودتون دشمن م یخود و ب یرو ب يعده ا ينطوریا.کردن ووو یو زندون زدنبرسونه،گرفتن،

 چیکه ه نیرو با هم گرفت يپسر و دختر ایيزن و مرد انایاگر هم اح:ادامه دادم من.به فکر فرو رفت یکم تهیکم مسئول

خوش با  يکه با رو نیشون کن ییراهنما یشن و حت یم ایکه با هم محرم هستن و ... انشا ا نیندارن،بگ گهیبا همد ینسبت

اور کنن،چون با چشم خودشون بشنون،امکان نداره ب يشما بد یبارهدر یچ شه،هریم یچ نیدون یم.نیاونها حرف بزن

.دنیگذشت شمارود

.خداحافظ:برداشتم وگفتم زیم يشناسنامه ها را از رو.بس است یاشاره کرد که پر چانگ دیناه

اب .يرو حفظ کرد تیریعشا يشعیهنوز هم رگ و ر:گفت دیناه.میدیبامداد گذشته بود که به هتل رس کیاز  ساعت

.یهست يشناگر ماهر یکن دایپ
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؟یهست یپرسن ک یو م رنیگ یمردمو م نیماش يهم شد کار که جلو نیاخه تو رو خدا ا:گفتم

 میکردیاستراحت اماده م يکه خودمان را برا یدر حال میشو رازیتا صبح زود عازم ش نیرا گذاشت مانیلهای،وسايبار

"سرم يوا":به سمت سرش رفت و او کف اتاق نشست و گفت اریاخت یب دیدست ناه

 کردیم هیو گر دیکوبیتخت م يسرش را محکم به لبه  دیکه ناه يپبش بود به طور ياز بارها شتریشدت درد ببار  نیا

کردم که سر دردش  قیبه او تزر يل مسکن قو.امپ کی.بود  يدرنگ فشار خونش را گرفتم عاد یب.بود  دهیرنگش پر

ام شود در دل  یا سر دردش باعث اوقات تلخکه مباد شدیاز ان جهت ناراحت م شتریب دیناه.ارام گرفت یپس از مدت

باشد دهیهم رس دیسع يدعوتنامه  رازیگفتم خدا کند به محض ورودمان به ش

 یدراصفهان نوقف.خوش گذشت  یلی،مسافرت ماه عسل به ما خ امدیبه سراغش م یکه گاه دیاز سر درد ناه گذشته

مادرش برود  یبه خانه ینبود با ان همه خستگ لیما دیاهن میدینشده به مرو دشت رس کیو هوا هنوز تار میکوتاه کرد

به خانه که  میراحت بود گرید هیاز هر جا شتریب نجاچون در ا میخودمان شد يرهسپار خانه  میدیرس رازیبه ش یوقت

ست بهادر مشغول دادن اب به گلها ا دمیداخل شدم د یخوردم اما وقت کهیان  کی.باز است  مهین اطیدر ح دمید میدیرس

او پس از خوشامد  دمیتنگ شده بود او را در اغوش گرفتم و بوس یلیخ شیخوشحالم کرد چون دلم برا یلیخ دنشید.

".به عروس و داماد خوش گذشته باشد دوارمیام":گفت ییگو

بود زود انجا را ترك کرد از تر و تزه بودن گلها معلوم  یلیو خودش خ میرا داخل ساختمان ببر لمانیکمک کرد وسا و

.بود نداختهیکه سفارش مرا هر روز انجام داده و به قول معروف پشته گوش ن

 کیتنها  راینداشت ،ز ییخانه و گاز و اشپزخانه اشنا لیهنوز با وسا دیبه حمام فتم ناه يخسته بودم که فور يقدر به

اطالع  دیست به مادر ناهورودمان را ،نخ یو سپس تلفن میدرست کرد يچا گریکدیبا کمک .میشب در ان خانه بود

روز بعد به  میرا بهانه کرد و قول داد یخستگ دیناه.میبه او نزد ياو گله داشت و دلخور بود که چرا سر راه سر میداد

بودپس از  شنیتلفن زنگ زد او رمیمادرم را بگ يخانه  يتاخواستم شماره .دیبعد نوبت به من رس.رفت  میخواه دنشید
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"ن؟ییایپس چرا نم":قبول گفت ارتیمقدر و ز ریسالم و خ

"کجا؟":تعجب گفتم  با

االن بهادر و شهدخت اومدن .مامان  يخونه  نییایب کراستیداداش مگه قرار نبود !قربون حواس جمع ":گفت یشوخ به

".مامان همه را به خاطر شما مهمان کرد.نیو گفتن شماخونه هست

".مینداشت يقرار نیهمچ هیما ":گفتم

".میما منتظر یر حال همهبه ه":گفت

از مشهد و  دیناه يقهیبه سل یبه هر حال انچه سوغلت.به من نگفته يزیچ یمهمان يکردم که چرا بهادر در باره  تعجب

برپا کرده بودند ترگل و  یدوباره جشن عروس ییگو.میمادرم برد يو به خانه  میختیداخل کارتن ر میبود دهیتهران خر

را  دیدور ناه يعده ا.و درشت جمع شد ه بودند  زیر شانیهاو بهروز با زن و بچه  دیشجم شانیو شوهرها شنیاو

بود  نیا میارزو شهیهم":بازار ماچ و بوسه داغ بود مادرم مرا در اغوش گرفت و گفت.دوره مرا  يگرفتند و عده ا

به او  دنیفت و پس از بوسر دیسپس مرا رها کرد و و به سراغ ناه"امام هشتم مراد همه رو بده پسرم  دوارمیام

"خوش گذشته باشد دنیبه شما هم پس از ان همه مکافات کش دوارمیقبول ام ارتیز":گفت

که هم شب خونه  نیچرا امروز به من نگفت":به بهادر گفتم میقبول راحت شد ارتیاز ان که از ماچ و بوسه گفتن ز پس

"شون؟یمادر جمع م ي

".ییایمادر م يبه خونه  کراستیکه  يچون زنگ زده بود یدونیخودت م کردم الیخ":خونسرد گفت یلیخ بهادر

را به عروس خود ثابت  لهمحبتشیوس نیدادهه بود تا به ا یاز ماه عسل مهمان دیهر حال به خاطر بازگشت من و ناه به

.دیها رس یسوغات میکه همه ارام گرفتند،نوبت بهه تقس یکندپس از مدت

هم به جز جانماز و نبات و  هیدو قواره پارچه اورده بود و بق یکیعروس و جوانتر بود  شهدخت که تازه يبرا دیناه

بشانینص يگرید يزیچ حیزعفران و تسب
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 دنیخر یسوغات يراستش من حوصله ":کرده باشم گفتم دیاز ناه یفیو در ضمن تعر دیاین شیپ یحرف نکهیا يبرا.نشد

"دهیناه يقهیهست سل یرو نداشتم هر چ

 یسیکس رو در با چینبود و از ه بهیما غر يدر خانه  دیگفتند ناه نیاو افر يقهیتشکر کردند و به سل دیاز ناهیهمگ

من  يبا انکه رفت وامدش با خانواده .شناختیچون خودش همه را م.کنم یرا به او معرف ینداشتو اصال الزم نبود کس

داشتندبه هر نحو ممکن  یسع شنیترگل و لو.دور با اطالع بود اغلبشان دورا یحال،از زندگ نیسالها قطع شده بود ،در ع

ما  يماجرا"عروس خودم بشه دیعاقبت ناه کردیتصورش هم نم چکسیه":رفتار کنندمادرم گفت یخودمان یلیبا ائ خ

که  دینکش یطول.بود جالب بود دهیرا از زبان شوهرش شن بمانیسر گذشت پر فراز و نش ایشهدخت که که گو يبرا

 یبا من شوخ یبهرام که در هر فرصت وستنیهم که مادرم دعوتشان کرده بود به جمع ما پ لهیم و جمبهرا

خوشبختانه عروسمون ":نرنجدبه او رو کرد و گفت دیانکه ناه يو برا"مردمون چهطوره؟ ریحال دوماد پ":کردگفتیم

"ساله است 25يمثل دخترها

من از تهران و مشهد و فروش .است زفتهینپذ يبهادر او را به همسر ناراحت بود که چرا نیهنوز هم از ا دیجمش دختر

که او هم  دندیپرسیچه از او م دانمیرا دوره کرده بودند و نم دیگفتم زنها ناه شانیاپارتمان برا دیاباد و خر وسفیيخانه 

.بود یبا اب و تب مشغول سخنران

خسته  میبسکه پوله هتل داد":خوشحال شد و گفت یلیدر اپارتمان خ یمسکن دیاز فکر بکرم در مورد خر دیجمش

تا هر کدام  میکن هیاپارتمان را ته زاتیتجه هیو کل میدست به دسته هم ده یاپارتمانهمگ لیقرار شد پس از تحو"میشد

.راحت باشد الشانیاز لحاظ محل اقامت خ روندیبه تهران م ياز اقوام که چند روز

نداشت که اگر کار را به او واگذار کرده بودم ،انجا را گران تر  یچنگم در اوردند و شکمعتقد بود خانه را مفت از  بهرام

.فروختیم

 مانیو بگو مگوها تهیخودش و همسرش و ازجلب کردنام به کم يبامزه  يو حرفها يشمرود نیحس دمانیدوست جد از
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.میها حرف زد تهیبا پاسداران در کم

 مارانیب گفتاغلبیم زینفر نوببت داده است و ن 25روز بعد دسته کم  ياندو برا دهیامان من را بر مارانمیب گفتیم شنیاو

".ستندین یکرده است راض تیزیکه انها را در مطب من و یاز پزشک

خسته بودم که خواهش کردم هر چه زودتر شام را اماده  يبه اندازه ا امدیم انیسخن به م ياز هر معقوله ا يبار

 نیاز فردا صبح اول":گفتم دیبه ناه.میدر خانه ندار زیچ چیصبحانهه يفکر افتادم که برا نیا کنندپس از صرف شام به

".اذوقه دنیخر يرابشم اماده بشم ب داریب دیزود با شهصبحیدردسر شروع م

"ن؟یدیرو ند خچالیيتو ممگهیدیخر تانیبرا زیمن و بهادر همه چ روزید":گفت شنیاو

"ن؟یدیت کششما زحم دمیچرا د":گفت دیناه

معطل  ییدم مغازه و نونوا يزود نیندارهبه ا تیهم تازه دوماد خوب ن،داداشیباشه شما نو عروس یهر چ":گفت شنیاو

".نیبش

کرده بود و  هیاذوقه ته مانیبه فکر ما بود و برا نکهیا يبرا شنیخوبش و او ییرایاز تشکر از مادرم به خاطر پذ پس

از .خانه  اهانیبه گلها و گ یدگیو مدارك را به ما رسانده بود و بهادر به خاطر رس بود دهیکه انهمه زحمت کش دیجمش

.میکرد یخداحافظ یهمگ

 یلیخ دیاز ناه نکهیمثل ا یاز همه تشکر کن يکه به خاطر انجام گرفتن کار ينبود یتو ادم":لحظه گفت نیدر اخر ترگل

"؟یگرفت ادیزهایچ

".دونستمیدرش رو مق شیپ الییس کاشیا نطورهیهم":گفتم

خودش جا به جا  يقهیو با سل دید یکییکیهمه را  دیو اذوقه بود ناه یپر از خوراک خچالیگفه بود  شنیکه او همانطور

.خوابمانن برد دهیکه هنوز سرمان به بالش نرس میراحت تر در دسترس باشدچنان خسته بود خواهدیکردتا هز چه م

 رمیدر حال اماده کردن صبحانه است اومرا صدا زد و گفت تا د دیکه متوجا شدم ناهبودم  يداریدر حال خواب و ب صبح
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لحظه فراموش کردم که کینشده است بلند شوم،

 ییبه تنها دیبه هر حال با":گفتم دیباشم صبحانه ام سرپا و با شتاب خوردم و به ناه مارستانیدر ب 8سر ساعت  دیبا

"یعادت کن

نداشتم ساعت دو بعد از ظهر که به  يچاره ا یمشکل بود ول یروزانه را از سر گرفتم کمروز مسافرت کار  15از  پس

بار بود که دستپخت او  نیرا مرتب و اماده کرده است نخست زیکار کشته همه چ ییمثل کدبانو دیناه دمیخانه برگشتم د

دارد پس  یاندازه عال نیتا ا یکه دستپخت گفتم نیو من به او افر ودنشان داده ب قهیسل یلیغذا خ يهیدر ته خوردمیرا م

"مطب؟ يرینم 5مگه ساعت  ستینه االن وقت استراحت ن":گفت  دیاز ناهار خواستم استراحت کنم اما ناه

"مونده یلیخ 5چرا اما تا ساعت ":گفتم

"مادرم؟بهش زنگ زدم که ساعت سه تا چهار منتظرمون باشه يخونه  میبر یپس ک":گفت

بود  دهیمادرش خر يبرا یانچه سوغات يچا دنیبا او بود و وقت خواب و استراحت نبود پس از نوشحق  گفتیم درست

زود به  یلیکه در خ نیاز ا دمیرا ز دیمادر ناه يساعت بعد در خانه  مین میبرداشت و ما ساعت سه عازم مرودشت شد

هم قرار  يو مادر و دختر رودررو دیچرخپاشنه  يکه در به رو نیگشوده شد حدس زدم منتظرمان بوده اند هم مانیرو

سپس صورت  دیدور بوده اند مادر ناه گریسال ها از همد ییکردمد گو یرا در اغوش گرفتند و روبوس گریکدیگرفتند 

"قبول باشه ارتتانیز دوارمیام":و گفت دیمرا بوس

گرم و خشک  يدر ان هوا مویبلشربت ا دنیما اماده کرده بود نوش ییرایپذ يبرا ینیریو ش وهیو م مویابل شربت

که خوشبختانه حال همه شان خوب  دیرا پرس هیو بق ریو جهانگ میو مر الیحال و هالکو و ل دیبجا بود ناه یلیمرودشت خ

 یهرچ یدونیهست خودت م خچالیتو  زیهمه چ":گفت دیاهبه ن یمانیشام م يکه برا نیبه گمان ا دیبود مادر ناه

ماندن ندارم چهره  يبرا یبه مطب بروم و فرصت چندان میساعت چهار و ن دیگفتم با یوقت اما"کن هیته کشهیم لتونیم

که در  نیا دیساعت به ام میمادرش باشد به هر حال پس از ن ينبود بدون من در خانه  یهم راض دیاش در هم رفت ناه
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.میکرد یخداحافظ میگذارینم شیامد و تنها میخواه دنشیبه د گرید فرصت

10فصل

است  دهینرس شیکه به ارزوها یاست تا وقت بیعج يجمله را بارها تکرار کرده ام که بشر موجود نیداستان ا نیا در

 ییزهایسعادت را در چ رسدیم خواهدیکه به انچه م یاما زمان داندیم شیبه خواسنه ها یابیاش را در دست یخوشبخت

ندارد اتصاحبش ر ییتوانا ایو  دهیکه هنوز به انها نرس ندیبیم

دلم  اریاز خانواده و شهر و د يکرد و من هم پس از ان همه درد و محنت و دور يسال در انتظار من روزشمار یس دیناه

 خواستمیثابت کرده بود ازدواج کنم به انچه م یدر عشق را به خوب يکه وفادار دیو با ناه رمیبگ یسر وسامان خواستیم

 دمیپرستیداشتم که از شدت دوست داشتن او را م یبرخوردار بودم زن زین یخوبو در امد  یاجتماع تیو از موقع دمیرس

انحراف برادر و خواهرانم مرا  نیو با پشتکار و بدون کوچکتر لکردهیتحص يبود پسر رینظیکه در نوع خودش ب يخانه ا

 زدیباشد لک م مانمال خود که ینق نق کودک ياما حاال دلمان برا دیورزیکه من عشق م ياندازه دوست داشتن و مادر یب

میگردیاش م یکه در پ میدار يگم کرده ا ییگو میدیشنیرا م ينوزاد يهیگر يو هرجا صدا

اندك  يبرده و به کارها یبه اخالقم کامال پ دیکمتر از دو سه هفته ناه یدر مدت گذشتندیو شب ها پشت سر هم م روزها

در خانه  یشب دادندیم بیبود که پشت سر هم به افتخارمان ترت ییهایما مهمان حیتفر نیخانه عادت کرده بود بزرگتر

وقت ها  یگاه دیسردرد ناه.میگذراندیم الیرا با بهادر و هالکو و ل یلیطو روز تع دیجمش يدر خانه  يناهار دیمادر ناه ي

دیسع يمنتظر دعوتنامه  کردیبگو بخند را بر من و او تلخ م

 يما را دعوت کرده بود قاعدتا برا دیسع یسیچون همسر انگل.دیعسل به دستمان رس ماه پس از سفر ماه کیکه  بودم

الزم  زایگرفتن و يانچه برا هیته.با سفارت انگلستان تماس گرفتم یتلفن.میشد یبا دردسر رو به رو م دینبا زایگرفتن و

 شترشانیکه ب مارانمیاز ب.صادر شد ازریهفته در همان ش کیکمتر از  یدر مدت دیگذرنامه ناه.امکان داشت یبود به راحت

همه .شوم یمحروم م دنشانیپرو پا قرص من بودند پوزش خواستم که دست کم دو ماه از د يشناختم و مشتر یم زیرا ن
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.میبود که به لندن سفر کن ایمه زیچ

عرصه را بر من  گریطاقت فرسا د يگرما زییپا دنیبا رس.رفت یم یرفته رفته رو به خنک رازیش یگرم تابستان يهوا

 رونیبودند که ب دهیعق نیپزشکان متخصص بر ا شتریب نکهیبا ا.میبود زاریکرد چون هر دو از گرما ب یتنگ نم دیوناه

رابه  دیخواست ناه یدلم م ندینتوانند از عهده انجامش برا انکه ان ستیچندان ن يکار دیاوردن غده از گوشه مغز ناه

.به او نشان دهم کیداد از نزد ریمرا تغکه سرنوشت  يلندن ببرم و شهر

خواهش کردم که دخترش را  دیرو از مادر ناه نیاز ا.مطمئن شوم الزم بود تنها به تهران بروم  زایاز گرفتن و نکهیا يبرا

دانم یگفت اگر چه م یاو م.نگران بود دیرهسپار تهران شوم ناه مایهواپ لهیکه قرار بود روز بعد به وس یشب.تنها نگذارد

به سن و سال او  یزن يمعتقد بود برا دیناه.تو را ندارم يطاقت دور انجامدیدو روز به طول نم یکیاز  شیسفرت ب

یخواست حت یمن هم دلم نم.هم صادق بود هیاست که عاشق شوهرش باشد و عکس قض نیا یموهبت اله نیبزرگ تر

که دوست  دیاهتهران بودم بهادر همراه ن یکه راه يد روزصبح زو.نبود يچاره ا.به صبح برسانم دیشب را بدون ناه کی

به محض ورد به سالن پرواز کارت مسافرت .برسم رینمانده بود که د يزیچ.داشت بدرقه ام کند مرا به فرودگاه رساند

حلقه زده  دیلحظه متوجه شدم اشک در چشمان ناه کیکردم و هنگام رفتن  یو بهادر خداحافظ دیصادر شد و با ناه

.است

 یسیخوشبختانه زبان انگل..رفتم سیبه سفارت انگل کراستیو از فرودگاه مهراباد  دمیهشت صبح به تهران رس ساعت

 یخوب م یلیرا هم خ یبودند و فارس یسیانگل شرشانیامر باعث شد که با کارکنان سفارتخانه که ب نیدانستم و هم یم

 يفرم ها لیکمتر اتفاق افتاده بود که در همان روز تکم سفارتیرانیاز کارمندان ا یکیبه قول .دانستند راحت تر باشم

رسانده ام و با توجه به دعوتنامه  انیرا در لندن به پا التمیبه کنسول گفتم تحص یوقت.ردیرا بپذ یمخصوص کنسول کس
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پس  ستمین قهیدر مض اصال یلاز لحاظ ما نکهیبر ا یکه به او دادم مبن ینانیفرستاده بود و اطم میبرا یسیانگل یکه خانم يا

در گذرنامه مان  زایروز بعد بچسب و ینامه مسافرت مهیپول و اخذ ب یکبلغ زیکه عبارت بود از وار يادار فاتیاز تشر

.خندان داشت به من گفت سفر خوش بگذرد ياز زنان سفارتخانه که چهره ا یکیو  دیالصاق گرد

شب در تهران و در  کیتنها .کردم هیته طیهشت روز بعد دو بل يه و برامراجع ییمایاز دفاتر هواپ یکیروز به  همان

به خانه برگشتم  رازویبه ش یوقت.نداشتم رمیتماس بگ یشمرون نیکه با حس نیهمان هتل الله اقامت کردم و فرصت ا

.میرهسپار لندن هست عدهفته ب کیکرد  یشگفت زده شده بود هنوز باور نم دیناه

شد خواند  یها را از نگاه و کالمشان م یحسادت بعض.دیچیمان پ فهیاقوام و طا انیمثل برق در م دیهمسافرت من ونا خبر

ارز بودم و  يکه در تکاپو یهنگام.ترگل ناراحت بود یکرد ول یکمتر حسادت م شنیالبته او.خواهران خودم یحت

به خانه ترگل رفتم و منتظر  يگذاشت روز یمارمیدر اخت هیداشت که پوند و دالر را ارزانتر از بق ییاشنا زیشوهرش ن

من .داره يتر شوهر کنه بخت بهتر رید یکه هر ک نیگفت مثل ا هیشوهرش بودم که ترگل در قالب کنا يهمان اشنا

زودتر از همه هم که مکه .خواد بره لندن یم دهیهم نرفتم خانم از راه نرس هیبه سور یسفر خشک و خال هیهنوز 

خوش .ینه زوق ینه زق ينه بچه ا.کنه یم فشویمنتظر بوده حاال داره ک یهم مدت ده؟اگریکش یسخت دیگه ناه یم یک.رفته

.يو کهنه شور يبه بچه دار میدو تا بچه تو بغلمون بود و مشغول شد میما تا چشم باز کرد.به حالش

 يخند یتر شد و گفت چرا م یانترگل عصب.شده ام وانهیکرد د الیکه خ دمیان قدر خند..او خنده ام گرفت يحرف ها از

مکه در  يگه تا اسممون برا یگم بابا منم ادمم،م یشوهرم م نیبه ا یکم؟هر چ یدروغ م ایداداش؟حرف من خنده داره 

.میکجا بر ومدهین

اون .نیکرد یدق م نیاو بود يرو پشت سر گذاشته که اگه هر کدوم از شماها جا یسخت يروزها دیخواهرم ناه گفتم
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بوده و از همه بدتر به خاطر من به خاطر عشقش  شانشیتموم مورد سرزنش پدر و مادرو برادر و قوم و خوسال  یس

 شتریره ب یبه لندن نم یو خوشگذرون حیتفر يکه برا ماالن ه.شوهرش ندن يا گهید یتن داده که به کس یبه بدنام یحت

از اون گذشته .لندن میر یم میدرشو دراورده دارمغزشه و سردرد پ يکه تو ياوردن غده ا رونیو ب یبابت عمل جراح

اقا  يشوهر ترگل هم که حضور داشت گفت ا.هم که جلوتونو نگرفته یکس نیدار یخوب یشما هم که شکر خدا وضع مال

.خسرو خان نیگ یم نیدار یشما چ.کنم برم جهرم طلبمو وصول کنم ینم تمن وق

.مگه کار دار یزنم م یگفت بفرما،تا حرف م ترگل

اد  یخوشتون م یلیکه خ ییجا هیبه  شنیتو و او مید یم یبیترت میخدا به سالمت برگرد دیوبه ام میحاال بذار ما بر گفتم

.حاال خودتو ناراحت نکن.نیسفر کن

پوند و دالر با خودش  یمبلغ.زنگ زد دمیکش یارز فروش که انتظارش را م يهمان اقا میکه مشغول گفتگو بود همچنان

.ارزانتر حساب کرد یبازار کم متیبود و همان گونه که گفتم از قاورده 

ساعت هفت صبح بو دو تا ان زمان چهار روز فرصت  1372سال  یعنیحرکت ما نهم ابان ماه همان سال  تارخ

را هم  الیو هالکو و ل میو مر دیهمه اقوام از جمله مادرو برادر و دو خواهر ناه یخداحافظ یمهمان يبرا دیجمش.میداشت

بار به اروپا از جمله لندن مسافرت کرده بود به  نیدزنان تنها شهدخت که چن انیبود در م یچه شب قشنگ.دعوت کرد

به  شیکم و ب هیبق یول.داد یخوش قلب بود واکنش حسادت بار نشان نم یهم زن الیل.کرد یبا حسرت نگاه نم دیناه

.اوردند یبر زبان م یبه شوخ یها حسادتشان را حت یو بعض.کردند یحسادت م دیناه

گذاشته بود که  يغذا را ه عهده اشپز هیته فتدیهمسرش به زحمت ن نکهیا يسنگ تمام گذاشته بود و برا دیشب جمش ان
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او هم به اشپز کمک  يالبته دو نفر از کارگران مرغدار.شهرت داشت یتمام اقوام و خوشان به خوب انیدستپختش در م

داد و مادرم من هم از  یخوش نشان نم يبود و به شهدخت رو دهیهمچنان چهره در هم کش دیدختر جمش.کردند یم

بلند باال از انچه  یفهرست شنیاو.زارمیگفت از ان شهر ب یم دویرس یبه نظر نم یرفتم راض یبه لندن م گریکه بار د نیا

فرق بگذارم  شنیاو و او انیم دید که نبابو یترگل هم مدع.اورمیب شیکرده بود که در صورت امکان برا هیالزم داشت ته

سفارش  یهالکو چند کتاب علم.کند کارستان یم يشده ام کار لیتفاوت قا شنیاو و او انیگفت اگر بفهمد که م یو م

اسم انها را در دفتر روزنامه ام  دیو من با اشاره ناه.باشد مربوط بود ياش که همان معمار یلیداد که به رشته تحص

داد و گفت ما سوتمان را از االن  دیدالر به ناه ستیاورم ب یمطمئن باشد کتاب ها را م نکهیا يهالکو برا.دمکر ادداشتی

.میزن یم

داده بود و هم به قول  بیو بهادر و شهدخت ترت دیکه هم به خاطر پا گشا کردن من و ناه دیجمش یهر حال مهمان به

 يو همه مهمانان به ظاهر با ارزو دیرس انیبه پا یو خوش یبود به خوبیخداحافظ یمهمان یعنییپارت يها گودبا یفرنگ

.کردند یخداحافظيگریپس از د یکیو سالمت برگشتن ما  دیبهبود ناه

 يادیرسم رفاقته که  نیا شیگفت درو یگله داشت و م.زنگ زدم یشمرون نیبه حس میشب که به خانه برگشت همان

.قول داد در فرودگاه منتظرمان خواهد ماند زیعت حرکتمان را به او گفتم او نسا اریبس یپوزش خواه ؟بایازما نکن

 نیشتریبهادر ب انیکه در ان م شاوندنیاندك از خو يبدرقه گرم شمار انیبه لندن در م متیاز عز شیروز پ کیما

داخل ان بودو  مانیلباس هاشتریچمدان که ب کیاز  شیما ب لیوسا.میتهران شد یراه مایرا با من داشت با هواپ یکینزد

داده  يرا دران جا مانیو شناسنامه و پول ها پاسپورتاز جمله  ییکه مدارك شناسل یدست فیساك کوچک و ک کی

.،نبود میبود
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 رهیاز حرکت به دا شیروز پ کیدیبا زایمهر و يقرار معلوم مدارك خرروج را که عبارت بود از همان پاسپورت دارا از

و به ما  میساعت انجام داد میکمتر از ن یدر مدت دیرس یبه انجام م دیانچه با.میداد یم لیمهراباد تحوحراست فرودگاه 

 يبرنامه ا میشب رادرهتل بگذران نکهیاز ا ریغ.میمهراباد حاضر باش هدر فرودگا دیاز پرواز با شیگفتند روز بعد پ

متوقف  یو تاکس يسوار يکه خودروها يمحوطه ا یعنیمیتاز سالن انتظار فرودگاه رف رونیکه به محوطه ب یوقت.مینداشت

به  يسوار يرانده ها انیکند نگاهم درم یبلند اعالم م يرا با صدا يریمس کیسوار کردن مسافران هر  يشوند و برا یم

ه سالن دو بار ب یکی.است امدهیرو تعجب کرده بودم که سروقت دنبالمان ن نینبود از ا یاو ادم بدقول.بود نیدنبال حس

.میدیند نیاز حس ياما بازهم اثر میو برگشت میانتظار رفت

 ستادمیا يچند لحظه در گوشه ا.میعجله نداشت.ستین یکار اسان نیکردن حس دایانهمه ادم پ انیمعتقد بود که در م دیناه

ها نا شناس مسافر کش  انینبود که در م یکس یشمرون نیحس.رمیسراغ او را بگ ياز راننده ا دیو به فکرم رس

 ییقصد دارم جا نکهیبه گمان ا میشد کیبه او نزد دیناه راهرا درنظر گرفتم و هم نیهم سن و سال حس يراننده ا.باشد

 یم یشمرون نیبه اسم حس ياقا راننده ا دیاما به او گفتم ببخش ردیبگ دیخواست چمدا ن وساك را ازمن و ناه یبروم م

ن؟یشناس

؟یگ یکالغ پر رو م نیراند دهانش را کج و معوج کرد و گفت حسسر انگشتانش سرش را خا با

.ختهیکم ر هیسرش هم  يجلو يرنگ داره قدش کوتاست و موها یاب کانیپ.دونم یلقبش رو نم گفتم

.شه البته اگه مسافر شهرستون به تورش نخورده باشه یم دایهر جا باشه االن سرو کله ش پ.که اونو نشناسه هیک گفت

.وقت بدقول نبود چیاون ه.میا هم قرارداشتب گفتم
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.شه یم داشیاگه قول داده حتما پ.کرده ریشده حتما اونجا گ يگفت سه راه مهراباد تصادف بد راننده

کالغ پر؟ نیگن حس یچرا بهش م دمیپرس

.ده طرف خودش یکالغ پر م نهویشما رو ع نیع ییکه مسافرا نیواسه ا گفت

مگه نه؟.نیزبون چرم و نرمش شد فتهیو ش يقبال مسافرش بود حتما؟یستیمسافر اون ن مگه

.میشینه ما با اون قوم و خو گفتم

ن؟یهست یشمرون یحس شیو چمدان و سرو وضعمان انداخت و گفت شما قوم و خو دیبه قد و قواره من و ناه ینگاه

؟یکنیچرا شک م گفتم

به .میاو باش شیباور ندارد که ما قوم و خو دیرس یبه نظر م.اندکم پشتش را خار شیو سپس ر دیبه سرش کش یدست او

.نشه چاکر در خدمتتونه داشیهر حال گفت اگر اون هم پ

.شه یم داشیحتما پ گفتم

خونه اون؟ میشب بر يخوا یم میندار يما اصال به اون کار.میهتل و ازاونجه به خونه ش زنگ بزن میگفت بر دیناه

.میهتل ندار میجز ان که بر يچاره ا ومدیکنم اگر ن یساعت صبرم مین گفتم
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خوشبختانه هر دو از ابرو باران خوشمان .رفت یباران م دنیساه اسمان را پوشانده بود و هر ان احتمال بار يروز ابر ان

انبوه  يال رنگ به سرعت از البه دیسف یلیو گاه به ان دور و بر که ناگهان اتومب کردمیبه اسمان نگاه م یگاه.امد یم

که با عجله و مضطرب از ان  دمیرا د نیحس.ستادیبود از حرکت باز ا ممنوعکه توقف م يو در نقطه ا دیچیها پ لیاتومب

از ان بود که  یلبخندش حاک.کرد دایپ يافتاد چهره اش حالت عاد دیاو را صدا زدم تا نگاهش به من و ناه.شد ادهیپ

معذرت  بودکرده  ریکه د نیاز ا.میدیرا بوس گریکدییو احوالپرس پس از سالم.ما خوشحال شده است دنیباد

 یسر صحنه تصادف حاضر م ریگفت که چرا د یم راهیبد وب یورانندگ ییو زمان و اداره راهنما نیبه زم.خواست

.بودم نجایا شیساعت پ میگفت اگرسه راه مهراباد تصادف نشده بود ن.شوند

.اقا نیحس میمنتظر نموندادینشده ما هم ز يزیحاال چ گفتم

و ساك

نو  لیگفتم اتومب.عقب نشست یدر صندل دیگذاشت من در کنار او وناه لشیما را داخل صندوق عقب اتومب چمدان

.مبارکه

بود؟پنجاه و پنج،اما کم کم داشت دخلمو  یمدل اون چه سال یدون یم.دمیخر نویاز تصدق سر شما اونو فروختم ا گفت

.کردم یاوردم خرجش م یرمد یهر چ.اورد یم

ه؟یچ نیمدل ا گفتم

معلم بوده که از خونه تا  هیمال  نیماش.دمیاز تو دست خر.کار نکرده يزیکه مدلش شصت و هشته اما چ نیبا ا گفت
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.ستیمدرسه اش پونصد متر هم ن

.ت از سر زن و بچه هات کم نشه هیو سا یسالم باش دوارمیام.مبارکه گفتم

يعوض کرد رتویمس نکهیرود،گفتم مثل ا یهتل م يسو گربهید يریاز مس نیشدم که حسمتوجه  ناگهان

خونه؟ میبر ستیمگه قرار ن گفت

.میزحمت داد یبه اندازه کاف.میش یگفت نه مزاحمتون نم دیناه

جا ک ،حواستیبپرسه عشق شهیم دایپ یکی.چراغ برق ریت ایرم تو درخت  یم نیگفت االن با ماش یبه شوخ نیحس

دکترزنگ  يکه اقا شبیمزاحم کدومه از د.یابج ياندازم گردن شما که حواسمو پرت کرد یرو م ریبود؟اون وقت تقص

!خواهر من یچه مزاحمت.گنجه یتو پوستش نم یاز خوشحال بایزد فر

...اخه:گفتم

.یکردم ابج یاگه راه دستون نبود اصرار نم.گفت اخه ماخه نداره نیحس

.نبود يچاره ا میباش نیتابع حس نکهیبه جز ا.از ان تعارف نکند شیانداختم که بینگاه دیناه به

طول  شتریب یهم کم دیساعت شا کیدر حدود  دیکوچه باغ س نیفرودگاه تا داراباد و به قول حس انیفاصله م مودنیپ

.شاده به استقبالمان امدگ يدختر خردسالش رادر اغوش داشت با رو کهیدر حال بایبه محض باز شدن درخانه فر.دیکش
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سراغ مادر .میواقعا خوشحال شده اند باعث شد که راحت باش دنمانیاز د دادیو همسرش که نشان م نیحس ییخوشرو

خانه .قرار دارد رفته است یکیباشد و در همان نزد نیرا گرفتم گفت دو روز است به منزل خواهرش که خاله حس نیحس

 لیما در نظر گرفته بودندو کامال معلوم بود وسا يبرااز اتاقها را  یکیداشت که هال کوچک  کیچهار اتاق و  نیحس

 دهیچیخانه پ ياند در فضا دهید هیچه ته میدانست یغذا که هنوز نم يبو.میانجا را جمع کرده بودند تا ما راحت باش یاضاف

 بایفر نیاختراه اند ییفتم به به چه بوو گ اوردمیسرانجام طاقت ن.کرد کیرا تحر مانیچنان مطبوع که اشتها ییبود بو

!خانم

ابگوشت بار  دمیند یتدارك اونچنان نیاون که بدون يبرا.دوست داره یلیگفت به خانم گفتم دکتر ابگوشت خ نیحس

.میگذاشت

.نیکرد ییعجب کار بجا گفتم

وخودمان را  میتازه بخود امد نان سنگک خانه را تر کرکرد دنیخر يبرا نیو حس میدراتاق تنها شد دیمن وناه یوقت

 یلیخ دیناه میبه سر و صورتمان زد یپس از انکه اب.میامده ا نیبه خانه حس یکه چرا دوباره دست خال میسرزنش کرد

چنان بچه دوست بود و  دیناه.امد نگه داشتن دختر او بود یرمکه از دستش ب يرفت و تنها کار بایبه کمک فر یخودمان

کرد  یم یزبان نیریهم ش نیپسر سه چهار ساله حس.فرزند خود اوست ییرفت که گو یم نیحس چنان قربان صدقه بچه

چند  اب نیحس دینکش یطول.داد مشغولمان کرده بود یجلب توجه ما انجام م يکه برا یبیو غر بیبا مزه و عج يوبا کارها

 يا قهیبه ساعتم انداختم،چند دق یبود نگاهکرده  خودیو ما را از خود ب ختهیابگوشت درهم ام ينان سنگک تازه که با بو

!يکرد یچه کار خوب یابیشده ما رو در کیتحر ياقا اگر هر چه زودتر اشتها نیگفتم حس.به ظهر مانده بود

 یناهار رو م بیترت باخانمیاالن فر نیهم.کنار نیبه بعد تعارف ماروفو بذار نیاز ا.گفت هابارك اهللا،حاال شد نیحس
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.جا خوش کرده یبغل ابج يچه هم که توالحمد هللا ب.ده

 يبرا دند،سپسیخوردن و ماست و نوشابه را چ يسبز.بزرگتر بود،پهن کردند یکم هیاز اتاق ها که از بق یکیرا در  سفره

ان قدر خوشمزه بود که خواهش کردم .اوردند دهیابتدا اب گوشت و سپس گوشت کوب ینیچ يهر کدام از ما در کاسه ا

 یشده بودم،ناراحت شد و نگاه یکه تا ان حد خودمان نید از ایناه.اورندیب میمانده است برا يزیت چاگر از اب گوش

را  یابگوشت يمزه .دندیپسند یلیمرا خ یو خانمش رفتار خودمان نیمعلوم بود که حس یبه من انداخت ول زیاعتراض ام

 رودگاهکه در ف یاهیس ،ابريچا دنینهار و نوشپس از .کنمیوقت فراموش نم چیم،هیخورد نیکه تا ان روز در خانه حس

از ناودان باعث شد  يباران وشرشر اب باران جار يصدا.گرفت دنیسراسر اسمان را پوشانده بود، سر انجام بار میدید

 يصدا.اورد وهیو م يما چا يبرا بایفر.میشد داریاز خواب ب 4بالشت نگذاشته،خوابمان برد،ساعت  يکه هنوز سر بر رو

 ياقا:بار چندم گفت يبرا دیناه.اند دهیتدارك د گرید يشام غذا يبرا کهدادیبشارت را م نیزود پز به ما ا گیسوت د

تو  میندازیب یو شما را حساب رازیش میایهم ب دم،مایم ن،قولینترس.کننیقدر تعارف م نیچرا خانم شما ا دونمیدکتر،نم

 نیدر هم یاگر گشت: گفتم نیبرسد،به حس شیراحت به کارها تا میرا به حال خودش بگذار بایکه فر نیا يزحمت،برا

.بهتره یلیم،خینمون بینص یب یمطبوع و بارون يهوا نیو از ا میاطراف بزن

 یم نیپسرك،از خدا خواسته،پا به زم.میگفت لباس مناسب به پسرش بپوشاند تا او را هم با خودمان ببر بایبه فر نیحس

از . داده و واقعا لذت بخش بود زیدل انگ یحالت دینم نم باران به کوچه باغ رس.کندیم که چرا مادرش او را معطل دیکوب

 يزیقصد داشتم چ.برد شیگفتم ما را تا سر پل تجر نیبه حس.میدیرسیوسپس به بزرگراه اصل یفرع ابانیانجا به خ

در :گفت نیفاصله حس نیدر ا. شماز ان همه محبت را پاسخ داده با يگوشه ا دیبخرم تا شا بایحسن کوچولو و فر يبرا

که مستاجرا  نیمثل ا.اباد داشتم،درست دو کوچه باالتر از خونه شما وسفیمسافر سمت  هیشیحدود سه چهار روز پ

اون جور که من . کردنیاهن و مصالح،کم کم داشتن خونه رو خراب م ریمهندس کوچه را پر کرده بود از ت.رفته بودن

.شهیه ماونجا ساخت دیع دم،تایفهم
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.مزاحمت ها ادامه داره نیدعا کن زود ساخته بشه،وگر نه ا:گفتم یشوخ به

و به کلبه  نیکه ما را قابل دونست نیخدا شاهده، به جون حسن،از ا.يو با ما نساز يدکتر،باز هم اومد ياقا:گفت نیحس

دکترا و خان محترمش رفت و  ونیاقا با میو بگ میما هم پز بد نیبذار.میکنیتو دلمون اب م ن،قندیما پا گذاشت یشیدرو

؟یکنیقدر تعارف م نیاخه نوکرتم،چرا ا. میاومد دار

.دهیهم قول م دیناه میزنیباره حرف نم نیدر ا گهین،دیببخش:گفتم

جور اجناس داشته  نیکه پارچه و بلوز و پلوور و ا ییفروشگاه ها يگفتم جلو نیحس م،بهیدیکه رس شیتجر دانیم به

.باشه،نگه داره

خورده خرت و پرت که خانم دستور  هیمنم  نیگردینا شما برم:کرد و گفت ادهیپ شیبازار تجر يرا درست روبرو ما

.میخوریجم نم نیکنار ماش م،ازیداده بخرم هرکدوم زودتر اومد

.کردیا نمان را ره گریرا گرفت و د دیدست ناه یاز خوشحال م،حسنیبریبا اجازه شما حسن را هم با خودمان م میگفت تا

به طور موقت با .نکند و حسن،با اشاره سر،پاسخ مثبت داد تی،با زبان کودکانه ،به او سفارش کرد که عمه را اذ پدرش

.میکرد یخداحافظ نیحس

.و پر رفت و امد وجود داد یبه ان بزرگ يکه در ان منطقه بازار دانستمیاز ان هرگز نم شیپ

اسباب  يدست گرمکن با مقدار کیفاطمه و  يدست لباس بچگانه برا کیبا،یفر يبلوز برا کین،یحس يپولور برا کی

.میگرفت ینیریجعبه ش کیبازار هم  يانتها يو از قناد میدیحسن خر يبرا يباز

واسه لندن؟ نیکرد دیاز شمرون خر:گفت دیشده د یچیکادو پ يما را با چند بسته  نیحس یوقت

.تو زحمت نیحاال نوبت منه که مرتب بگم افتاد:رد و گفتها افتاد تشکر ک يکه به اسباب باز نگاهش

.نیخوب کرد یلیخ.زنمیحرفو نم نیهم ا اصال

و  میدینه انچنان که سردمان شود تازه افتاب غروب کرده بود که به خانه رس رفت،البتهیم يرفته رفته رو به سرد هوا
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اخه چرا .اوال دست شما درد نکن:گفت بایشما را ندارد،فر البته قابل میو گفت میداد بایبه فر میبود دهیانچه را خر یوقت

همه نیا دیبا

".......مینکرد یکار مهم م،پسیتعارف داشته باش دیاگر ما و شما نبا ينطوریهم":گفتم"ن؟یمت بخر يبرا زیچ

سخن  يدر شب از هر مهین کیکه سر شار بئد ار عشق و محبت تا نزد يخانه ا ودریماندن ادیبد به  یشب هم شب ان

باز  مانیدلش را برا يسفره  ینداردوقت یدر زندگ یغم چیه میکردیگمان م شدویکه خنده از لبانش دور نم بایفر.میگفت

 يمعتاد بود انان دار و ندارشان را برا یسالگ 21برادرش در .ددار یکه چقدر غم و اندوه در زندگ میکردتازه متوجه شد

قند خون داشت و برادرش ورشکست شده بود و طلب کارها او را به زندان انداخته درمان او از دست داده بودند مادرش 

هندازه  هرمعتقد بود هر زن جوان  گذرانداویروزگار م یقدبا بد بخت میقد ن يزن برادرش با چنر بچه  گفتیبودندم

 یداشت ول تیرضا نیحس کنداز مادر یدر خانه زندگ ریو بهانه گ ریپ یباشد مشکل است با زن الیخ یخوش اخالق و ب

 يشوهر نکهیکنمهمینم يهرگز به درگاه خدا ناشکر":گفتیمیاو را سلب کرده بود اما با انهمه گرفتار  يزن ازاد ریپ

"هیکاف میزحمتکش و قدر شناس دارم برا

 نیبر بال سر میخواست نکهیدر انجا بود اماده کردندبه محض ا لمانیکه وسا یهنگام خواببستر ما در همان اتاق يبار

صبح  8مایکرد ساعت حرکت هواپ دایپ نیبا چنر قرص و امپول تسک شهیامد و مثل هم دیسر درد به سراغ ناه میبگذار

شده بوداز  دارینکنداو زودتر از ما ب داریقصد داشت خانومش را ب نیحس نکهیبا ا مویشد داریاز خواب ب 5بود ساعت 

 بایو با فر میکذاشت نیحس لیزا در صندوق عقب اتوموب لمانیموسایخواست پوزش میمزاحم خواب صبح او شده بود نکهیا

که سفر مان به  دقران رد کر ریکه از شب قران را اماده کرده بود ما را از ز ماویکرد یخداحافظ رازیدر ش دارید دیبه ام

.اش برگردد یهرچه زودتر و سالم به سر خانه و زندگ دیو ناه میسالمت پشت سر بگذار

به  یمنته يابانهایهر چه به مرکز شهر و خ.باشد یتهران به ا شلوغ يابانهایخ يصبح به ان زود کردمیرا هم نم ورشتص

 تیو تا به سالن ترانز میدیسر ساعت به فرودگاه رس افتیم شیافزا لهایم،تعداداتوموبیشدیم کتریفرودگاه نزد
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 فیک یچمدان و ساکمان و حت اتیقمحتویدق اریبس یرسو باز يمراحل ادار یاز ما جدا نشدپس از ط نیم،حسینرفت

 يکه اماده  رباسیا کریغول پ يمایمخصوص به هواپ يکه ما با اتوبوسها دینکش یو طول میسالن انتظار رفت مان،بهیدست

 هااغلب ان یول ییو اروپا ییکیامر يکره ا یبودندژاپن یمختلف ياهل کشور ها مایمسافران هواپ.بئد رساندند يریبارگ

 يمن مسافر يکنار یائ قرار گرفتم مسافر صندل یپهلئ یرا در کنار پنجره نشاندم و خودم در صندل دیبودندناه یرانیا

 میزود با هم اشنا شد یلیخ.انگلستان ساکن بود تئنیفرزندشکه در شهر برا دنید يساله که برا 63ای62يبود مرد

ما بودندانان درلندن اقامت داشتند و  امدهمسفریالهبه نظرم مس 14ای13يو دختر انسالیم يپشت سرمان زن وشوهر

ناراحت بودند که که دو ماه سفرشان  نیو انان از ا گشتندیمده بودن و انا بر م رانیبه ا یمدت شانشانیقوم و خو نیدیبار 

که با  یشد زمانهزند میبرا شیپ الییباند حرکت کردخاطرات س ياز رو مایکه هواپ نیهم.چقدر زود تمام شده است

به من  مایهست س ادمیزمان همه وجودم اکنده از ترس و دلهره بود  مانیکردیتهران را به مقصد لندن ترك م مایس

همراه بود اصال دلهره نداشتم  دیکه ناه نباریا مامایگردیاز بهترن دانشگاه لندن بر م يدکتر يبا اخذ دانشنامه  يگفتروز

خودش قرار گرفتدستئر باز شدن کمربندها  ریپرواز کرد و در مس مایاز انکه هواپ دبعراحت بودم و خوشحال  یلیو خ

.مینان کرد يتقاضا دیچنان اشتها داشت که دوباره از ناه دیصادر شد صبحانه را اوردند وناه

 ترشیب دیافسوس که با یسال در دامن خودش جا داده ،ول 25که تو را  رمیم يخوشحالم به شهر یلیخ":گفت دیناه

".میبگذرون مارستانیوقتمون رو در ب

"سالمت و خوش بود شهیکه هم شهیهنمیاز زندگ يهم جز مارستانیو رفتن به ب يماریب":دادم و گفتم يرا دلدار او

واقع حاال نوبت استراحت و م،دریدیخودمون دردسر کش يما به اندازه ":گفت

.مونمیزنده م ایرمیمیفکر کنم که م نیکشم و به ادراز ب مارستانیتخت ب يرو نکهیدردسره،نه ا یب یزندگ

:گفتم

 نیانجام داد،اما هدف من ا شدیهم م رانیکار رو تو ا نیبچه راحت تره و ا يعمل در آوردن لوزه  هیتو از  یعمل جراح-
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.ینیبب کیبود که تو لندن رو از نزد

هم  يرو مانیگذشته،باعث شد رفته رفته پلکها یخواب یهم ب يو تا اندازه ا یصندل یو راحت ماینواخت هواپ کیيصدا

.و سپس خوابمان ببرد فتدیب

.مانده بود گرید میساعت و ن کیبه آسمان انگلستان  دنیکه تا رس میشد داریب یزمان

شدم  اورد،متوجهیآب ب مانیبرا کردمیکه به مهماندار اشاره م یبود و هنگام دهیرس دیمسکّن ناه يخوردن قرصها وقت

.دور شوند رانیفقط منتظر بودند از آسمان ا ییرا برداشته و گو هایروسر هایبعض

مسافران  يناهار را برا یمثال زدن یبیمهمانداران با نظم و ترت.شده بود م،ظهریدیانگلستان رس يبه آسمان کشورها یوقت

.آوردند

 يگرید زیبرف چ میعظ ياز تودهها ریپنجره غ يو آن سو داشتیبر نم مایهواپ ياز پنجره  ينگاهش را لحظه ا دیناه

.شدینم دهید

خوشبختانه در آسمان هلند و . میا دهیکه گفت به آسمان هلند رس دیچیپ مایخلبان در داخل هواپ يبعد صدا یساعت

.شدیم دهید یبه خوب کیهلند و بلژ يکشورها يوجود نداشت و ساحلها يابر کیبلژ

باز هم در هم رفت که چرا  دیناه يو چهره  مینسه را پشت سر گذشتو فرا کیهلند و بلژ انیم يایدر دینکش یطول

.او شدند دیمزاحم د اهیس يابرها

 م،تنهایدیبه آسمان لندن که رس.ابرها را شکافت يو سپس توده  کردیرفته رفته کم م نیفاصله اش را با زم مایهواپ

رودخانه و  شد،یتر م کینزد نیبه زم مایکه هواپ هر لحظه.بود مزیتا يکرد،رودخانهیاز همه جلب توجه م شیکه ب يزیچ

.افتیم يشتریوضوح ب) بن گیب(برج ساعت

 شیسال پ یذهنم دوباره به س.میاز دو ساعت به عقب بکش شتریب یسبت به وقت لندن باعث شد که ساعتمان را کم اعالم

.برگشت
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 یاما آن روزها کجا و اکنون کجا؟شور جوان.میدبو جانیشور و ه کپارچهینشسته بود و هر دو  دیناه يجا مایکه س یزمان

.شده بود نیگزیجا يروشن تار ینیآن دوران با جهان ب يو دلهره 

 ندیبب يشتریبا وضوح ب مایهواپ يشهر لندن را از پنجره  يکف دستانش را اطراف چشمانش گرفته بود تا دور نما دیناه

.کردمیو من همچنان گذشته را در ذهنم مرور م

:دیبه من رو کرد و پرس دیتماس گرفت ناه) يرو تیه(با باندفردگاه  مایهواپ يچرخهایوقت

م؟یدیرس-

:گفتم

.کردمیم یرا با تو ط ریمس نیا شیسال پ یکاش س يا.میدیرس رید یافسوس که کم یم،ولیدیبله رس-

:گفت یبه شوخ دیناه

.میبردینم م،رویبریکه االن م یم و لذتحاال کهنه شده بود ،تایگیبود که م نطوریشک ناداشته باش که ا-

 زیچون مشکل زبان نداشتم و به ادب و رسوم و ن.میدیبه هر حال،به فرودگاه لندن رس.بود دیحق با ناه دیدانم،شا ینم

.میخودمان سفر کرده بود ياز کشورها یکیبه  ییقانون حاکم ور آن کشور آشنا بودم،گو

به هم  یتوجه نیکتریو کوچ دندیلولینان و مردان و دختران و پسران در هم مز.داشت یتازگ شید،برایدیم دیناه آنچه

 يمختلف بودند،همه و همه برا يسالن انتظار و آن همه مسافر از ملتها يزنان،فضا دنیو لباس پوش شیندشتند طرز آرا

.جالب توجه بود دیناه

.آمدینم شیپ دیناه يآنقدر متنوع بود که فرصت پرسش برا هایدنید

گوناگون،از  يهینقل يلهیکه وس میدیرس يو ساك به محوطه ا فیبا چمدان و ک ،همراهيمراحل ادار یاز ط ،پسيارب

.رساندندیرو به شهر لندن م ثیرا از فرودگاه ه ژه،مسافرانیو يگرفته تا اتوبوس و خودروها یتاکس

.میشد یسوار تاکس یمعطل نیکتریکوچ بدون
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از  شتریو ب شناختمیهتل،هر چه م دیفرودگاه تا ها انیم يفاصله .پارك بود دیها يروبروهتل، دیها ایدیهتل ها مقصدم

.شرح دادم دیناه يکرده بودند ،برا رییاندازه تغ یب شانییبودم و البته بعض دهیبار د نیچند

با آب و تاب  هنگدم،سریم حیدرباره لندن توض دیناه يهست،روز اول که به لندن آماده بودم،آنچه من اکنون برا ادمی

به گذشته باز دارم،ممکن  دنیشیذهنم را از اند کردمیم یهر چه سع.دادیشرح م اوشیو همسرش و س مایمن و س يبرا

.نبود

.آوردیگوناگون،به حرف م يمرا،با پرسشها دیکردم،ناهیکه سکوت م یگاه

دادم  یکه بابت تاکس يا هیو کرا دیطول کش قهیهتل در حدود چهل و پنج دق دیرو تا ها ثیفرودگاه ه ریمس مودنیپ

 ادیز یلیپوند و دالر در کشور خودمان،خ يحدود چهار برابر شده بود و آن مبلغ ،با بها ش،دریسال پ ینسبت به س

.شدیم

کرده بودم،کارکنان هتل به نظرم آشنا  یبود و من پنج سال در آن محل زندگ) نگتونیکنز(هتل در محل  دیها

سال از آن گذشته  یکه س بردندیم یهمه و همه مرا به دوران یفروش ینیریهتل،رستوران،ش کیزدن یگلم فروش.آمدندیم

.بود

کانادا که در لندن صادر شده بود افتاد،و با  يزایبه گذرنامهام انداخت و چشمش به و یمسئول اطالعات هتل نگاه یوقت

که به  یناش يگردشگر ایناورد  یرانیتازه ا یرانیچشم ا زنم،بهیحرف م یسیبه قول معروف،مثل بلبل انگل نکهیتوجه ا

.ندارد،نگاه نکرد ییحکم آشنا نیقوان

هشتم هتل  يواقع در طبقه  85يشماره )تیسوئ(سراچه تیرا به سوئ دیمن و ناه شخدمتیرش،پیفرم پذ لیاز تکم پس

است که  یهمان دمیارد شدم،دو یوقت.کرد،چون از مسئول هتل خواهش کرده بودم اتاقمان رو به پارك باشد ییراهنما

.خواسته بودم

:م،گفتمیبه کنار پنجره رفت دیو ناه م،منیرا جا به جا کن لمانیاز آنکه وسا شیپ
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.پارکه معروفه دیها ست،همونیکه اول و آخرش معلوم ن کریدر و پ یجنگل ب نیا-

.خون دل خوردم بانهیدرختانش قدم زدم، و غر ریکه بارها بارها ز یمکان همون

،:اه حسرت بار،ادامه دادم دنیپس از کش و

رانک خوندم به پارك  يلمسازیکه نامه شرکت ف يکه روز گفتنیپارك زبون داشتن و به تو م نیکاش درختان ا يا-

.زده به سرم کردنیم الیمردم خ.زدمیم دم،دادیکشینعره م.بودم یحال ارم،چهیاومدم تا از مضنون نامه سر در ب

 دی،ناهینیتو رو که انقدر خوب و نازن.بود که تو رو از دست دادم نیا میاشتباه زندگ نیبزرگتر روز متوجه شدم اون

.زمیعز

:گفت دیناه

اگر قرار باشه هر لحظه به .يخاطره دار نجایتو از هر گوشه کنار ا ستین یو شک میکه وارد لندن شد ستیساعت ن کی-

:گفتم یشیو هم باعث عذاب من م ،یکنیخودت رو ناراحت م هم،يافسوس گذشته رو بخور نجوریو ا یفتیگذشته ب ادی

فقط نگرنم که چرا هوس را با عشق اشتباه .خورمیافسوس گذشته رو هم نم.که تو رو ناراحت کنم ستین نیقصدم ا-

.گرفتم

گرفته  خودش اشتباه فیک يساك و ساك را به جا يچمدان را به جا.چه کند دانستیماند کالف سردرگم بود و نم دیناه

:گفت یم.بود

اما .حال خوشحال هم بود نیبه لندن برسد، و در ع شیپا يکه روز کردیاصال تصورش را هم نم.پاك حواسم پرت شده-

و گرد غم به چهرهاش  آوردیغم عالم به دلش هجوم م ییشود،گو يبستر مارستانیدر ب دیکه با افتدیآن م ادیبه  یوقت

.نشستیم

.زنگ زدم دیستراحت،ساعت در حدود پنج بعد از ظهر بود که به سعا یو کم يچا دنیاز نوش پس

 فمیدر ک شهیدوستان را هم يو تلفنها اداشتهایبر من وارد بود، شهیهم رادیا نینبودم و ا یآدم چندان منظم اگرچه
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 نیبود با ا به من داده و گفته کستونیدر زندان بر یسیرا که آن افسر انگل یزرد رنگ يهنوز ورقه .کردمیم ينگهدار

.داشتم فمی،در کیکن یشهر زندگ نیفقط سه ماه در ا يمجوز اجازه دار

سالم دادم و  یسیرا برداشت، به زبان انگل یهمسرش هلن گوش یرا گرفتم،و وقت دیسع يتلفن خانه  ي،شمارهيبار

.کردم یسپس خودم را معرف

.را صدا زد دیناخت و شوهرش سعسر انجام ش.چند لحظه به حافظهاش فشار آورد تا مرا بشناسد او

:که گفتم نیهم

.الو-

:گفت

.يایبه آپارتمان من ب کراستیانتظار داشتم -

:گفتم

.ممنون تو هتل راحت ترم یلیخ...يرو حفظ کرد یرانیا يکه هنوز خلق و خو دیآیازت خوشم م-

.رساندیخودش را به هتل م گریساعت د کیگفت تا  دیسع و

:گفتم دیبه ناه دیاز سع فیاز تعر پس

.هر کس به خودش مربوطه يهایو گرفتار ستین یبه کس یمعموال کس ییاورپا يکشورها يتو-

هموطنهاشون  يها،گرفتار ییاز ارپا دیتقل رن،بهیپذ نیتلق یلیکه اصل خودشون رو گم کردند و خ ییهایرانیاز ا یبعض

.ستین نطوریا دیسع یول.نداره تیبراشون اهم

رو به من نشون داد و ثابت کرد که  تشیکرد با من مصاحبه کنه،شخص دایپ تیاز طرف مجله مامور همون لحظه که از

.پدرش نون خورده يبزرگ شده و بقول معروف،سر سفره  لیاص يخانواده ا يتو
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:گفت دیناه

ضوع ژن و خانواده البته مو رهیگیشکل م یتا جوان یافراد از کودک تینوشته بود،شخص یروانشناس ياز کتاب ها یکیيتو

فرهنگ غرب قرار  ریبوده و تحت تأث رانیا يتو یسالگ 20آقا تا  نیباشه،ا یهرچ. ستین ریهم بدون تأث طیو مح

.يبود يطور نینگرفته،تو هم هم

:گفتم

شد؛نه تنها خودش،بلکه شوهرش و خونواده  یشگیهنرپ شنهادیپ شنهادیبهش پ نکهینبود و هم يطور نیا مایس یول»

«.گرفت دهیمهم تر از همه،فرزندش رو ناد اش و

رو از ذهن تو  مایاسم س یاما اگه بتون. ستمیمن حسود ن یدون یخودت م: در هم رفت و گفت  دیناه ياخم ها ناگهان

.هنر کرده ام یلیبندازم خ

ره،خاطرات  ینم رونیکه از ذهنم ب يزیچ. دمیرو که با اون داشتم به رخ تو نکش ینیریوقت خاطرات ش چیه« : گفتم

کرد،اما حاال که تو رو با اون  ینم یبرام فرق دیاز اون که با تو ازدواج کنم، شا شیتا پ. منو تباه کرد یاون زندگ. تلخه

به من حق بده که افسوس بخورم چرا اون روزها رو  مانیساده دل و با ا اندازهیو ب یقدر خوب نیکنم، تو که ا یم سهیمقا

«.دادم اون قدر مفت از دست

ها شروع شده؟ غیافسوس و در نیا م،یکه وارد لندن شد یدونم چرا از ساعت ینم« : گفت  دیناه

»

«.کرد رییباغ مارشال تغ يو تو یسهر لعنت نیا ينجا،تویسرنوشت من ا« : گفتم

«.يباشه که باغ مارشال رو به من نشون بد ادتی« : گفت  دیناه

(.منه يز برنامه هاا یکیکار جزو  نیحتما ا: ( گفتم

:دهد، گفت رییآنکه موضوع بحث را تغ يد،برایناه. را روشن کنم ونیزیفرصت نکرده بودم تلو هنوز
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«.گذرهیم یلندن چ يتو مینیرا روشن کن تا دست کم بب ونیزیحاال تلو»

 یر و مادر گوشده اش منوجوان بود که به دنبال پد يپسر یزندگ یداد که داستانش درباره یم شینما یلمیف ونیزیتلو

. بود دیسع. کردم که ناگهان چند ضربه به در خورد یترجمه م دیناه يپسرك با مرد جنگلبان را برا يگفت و گو. گشت

پس از . هنوز کامال داخل نشده بود دیسع. م خودش را پوشاندیسرش انداخت و اگر بهتر بگو ياش را رو يروسر دیناه

حق . بودم فتادهین ادشیبا مشکل به  اروشدنیاز رو شیاو گله داشت که چرا تا پ. میدیوسرا ب گریکدییسالم و احوالپرس

زندان نوشته بودم،  يخاطرات منو که تو« : کردم و گفتم  یرا معرف دیسپس ناه.. پوزش خواستم یلیرا به او دادم و خ

«خاطرت هست؟

«.چاپش کنه یچاپ کتابته تا به صورت پاورقمنتظر  زروریآ يهنوز مجله . کنم یوقت فراموشش نم چیه« : گفت

«.که در طول اون همه سال منتظر من مونده دهیخانم ، همون ناه نیا« : گفتم

 يسپس موضوع غده . شرح دادم شیپشت سر گذاشته بود فهرست وار برا دیانچه را ناه. مشکل بود دیسع يبرا باورش

 يرو بهانه ا نیا یامکان داشت ، ول یهم به آسون رانیا يغده تودر آوردن « : اش را مطرح کردم و بعد گفتم  يمغز

«.ارمیرو به لندن ب دیکردم که ناه

 یخت. نیستیمن اصال ناشناخته ن يکرده و شما برا ادییخاطراتش از شما به خوب يخسرو تو: گفت  ییبا خشرو دیناه

«.یهمسرتون هلن و دختر کوچولوتون تاج

«.من يخونه  دیومدیمپس بهتر بود « : گفت  دیسع

اگر . زدم یو االن هم به تو زنگ نم یخواستم برام دعوت نامه بفرست یاگه با تو تعارف داشتم ؛ هرگز ازت نم« : گفتم

ماهر و باتجربه  يمغز يو مغز و غده ها یکن که تو کار جراح یرو به من معرف یپزشک یبه من لطف کن یخواه یم

«.باشه

با هم تماس داشته  یکرد و رفت و قرار شد تلفن ادداشتیانجام دهد ، در دفترچه اش  میبراآنچه را قرار بود  دیسع
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.میباش

.میگشت و گذار از هتل خارج شو يتا برا میخودمان را آماده کرد. از شش بعدازظهر گذشته بود ساعت

داد و تا  یبه شهر م یین حال و هوانم نم بارا زیوقت ها ن شتریبود و ب يابر شهیلندن هم يداشتم ، هوا ادیآنجا که  تا

بدون چتر در  ایو جوان ، با چتر  ریشد، زن و مرد و دختر و پسر و پ یآسا نم لیس يبه رگبارها لیکه باران تبد یزمان

.کردند یها رفت و آمد م ابانیخ

گفتم  یر کردم و به شوخشهر لندن را به ما بدهد ، اما از او تشک يخواست نقشه  یخروج ، مسئول اطالعات هتل م هنگام

.شناسم یمن از خود شما لندن رو بهتر م: 

با صورت کامال  دیناه يو مانتو يکردم که در نظرشان، روسر یاستنباط م نیچن یرانیاز عابران ا یحالت نگاه بعض از

.دیآ یو کراوات من جور در نم کیاصالح کرده و لباس ش

پارك  دیکه هتل و ها نگتونیکنز ابانیپر رفت و آمد و خ ابانیآن خ. ستخوا یم دیخواستم که ناه یمن همان را م یول

 يگوناگون که قالده شان در دست صاحبانشان بود و تابلوها ياز نژاد ها يدر آن واقع بود، آدم ها ، فروشگاه ها،سگ ها

و چه  دینست چه بگودا یو مبهوت بود و نم جیاو گ. جالب بود دیناه يآمد، برا یدر م ینئون که هر لحظه به رنگ

.توانست درست راه برود ینم یحت. بخواهد

با  ییشد که گو یم رهیکرده بودند،چنان خ شیآرا بیو غر بیعج یرا به شکل شانیکه موها یبه زنان و دختران یگاه

او داد، صیرا تشخ تشانیشد جنس یم یهم که به سخت ییپسرها شیطرز آرا. روبرو شده است گرید ياز کره  ییآدم ها

.داشت یشگفت يجا زیمن ن يکرده بود و البته برا ریرا متح

 ابانیخ انیم يفاصله . که بارها به آنجا رفته بودم،ببرم ایتزریآکسفورد و به رستوران پ ابانیداشتم او را به خ قصد

صورت نم نم ، در صورت بارش باران به  میداد حیبود که ما ترج دپاركیعرض ها يتا آکسفورد، به اندازه  نگتونیکنز

.میبود گذشت» نیپارك ل« امشغرب که ن ابانیاز خ. میکن یط ادهیرا پ ریآن مس
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.زد ینم یحرف چیساکت شده بود و ه. زند یلندن قدم م يها ابانیکرد که در خ یهنوز باور نم دیناه

از در . از باران هم نبود يو اثرمیهر دو خسته شده بود م،یدیآکسفورد رس ابانیپارك و سر خ وارید يکه به انتها یزمان

دستمال  فشیاز ک دیم،ناهیدیکه رس یوب مکتین نیبه نخست. مینام داشت،داخل پارك شد» کامبرلند« پارك که  یغرب

.را خشک کرد مکتین يم،روینیبنش میتخواس یکه م یمساحت يدرآورد و به اندازه  يکاغذ

 یقشنگ نیبه ا ییجا نیزم يکره  يکردم رو یورش رو هم نموقت تص چیه« : گفت  یم دیناه. میاستراحت کرد یکم

«.وجود داشته باشه

آن دو . هم گره کرده،به معاشقه مشغول بودند يمحابا دست در بازو یجوان افتاد که ب ينگاهمان به دختر و پسر ناگهان

«.يآزاد نیو به ا« : نشان دادم و گفتم  دیرا به ناه

«.يند و بارب یب نیبگو به ا« : گفت  دیناه

که به کار  گنیبند و بار م یب یکنن و به کسان یم یزندگ ياز نظر خودشون در کمال آزاد یاز نظر ما بله؛ول« : گفتم

«.دن یکردن و درس خوندن تن نم

. شده بود کیهوا تار مییداد که بگو یاجازه را نم نیاطراف پارك ا ابانیپر نور خ يپارك و چراغ ها يها نورافکن

 ابانیدر اواسط خ بایکه تقر ایزریرا تا رستوران پ ریو آن مس میموکول کرد گرید یدر پارك را به فرصتگردش 

 یبه سراغ آدم م یمزمن که گاه يهمچون درد شته،گذ يباز هم خاطره . میمودیپ ادهیپ يآکسفورد واقع بود، پا

درست . میخانواده اش به آن رستوران رفته بود و مایآوردم که من و س ادیرا به  یشب نینخست. را مشغول کرد د،ذهنمیآ

به خانه  ادهیندارد که منتظر ما باشد و قرار شد پ یسرهنگ به راننده اش گفت لزوم. بود شیچند روز پ نکهیمثل ا

.میگردبر

پر از ینیزم يبرهنه بر رو يکه با پا یاو مانند کس. اشاره کردم داخل رستوران شود دینه شب بود به ناه کینزد ساعت

لندن  يتو« : گفتم . بودند انیعر مهیاز زن ها ن یشود که در آن بعض یگذارد، اکراه داشت وارد رستوران یخار قدم م
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«.جاس نیکه برات سراغ دارم هم ییجا نیمناسب تر

رمان که مورد نظ يجوان بودند،ما را به گوشه ا شترشانیزن که مانند گذشته، ب يها شخدمتیپ. میهر حال داخل شد به

را هم به  یزبان فارس. قرار داشت زیم يمختلف نوشته شده بود بررو يصورت غذا که به زبان ها. کردند ییبود ، راهنما

 شیاز حالت پ. داشت یرانیا يمشتر یلیرستوران خ ایافزوده بودند؛گو یو روس ی،آلماني،فرانسویسیانگل يزبان ها

مانند ما  ییها یرانیمعلوم بود که با ا اورد،یب مانیبرا مینتخاب کرده بودشد تا آنچه را ا یم کیما نزد زیکه به م یخدمت

سرانجام به  ود،اماگوناگون،عاجز مانده ب يآن همه غذاها انیاز انتخاب غذا در م دیناه. سر و کار داشته است یلیخ

.میاکتفا کرد یو گوجه فرنگ اریو ساالد کاهو و خ فتکیشنسل مرغ و ب

من باعث تعجب  یپاسخ منف. اوردیب مانیآبجو برا ایآ دیآورد و پرس مانیبرا وهیم يد و مقدارخدمت نخست ساال شیپ

ش،یسال پ 30که  یخدمت نشد،در صورت شیپ

 ییحدس زدم از سو. آوردند یآبجو م شانیبرا, نشستند یم زیبه هر تعداد که سر م, بپرسند يآنکه از مشتر بدون

آنچه , از اجازه نگرفتن از ما شیکند و پ تیرعا شخدمتیباعث شده بود پ دیب ناهحجا, گرید ياز سو, بودن ما و یرانیا

.را مرسوم است انجام ندهد

 زیدر کنار م. دادند یم لیها تشک یسیآنان را انگل شتریاگرچه ب, ها نبودند  یسیتنها انگل ایتزریرستوران پ يها يمشتر

نشسته بودند و در گوشه تاالر رستوران  يزیعرب در کنار م تیجمعآن ورتر دو خانواده پر  یو کم یخانواده ژاپن کیما 

چه عجب که  ":به من انداخت و همراه با لبخند گفت  ینگاه دیناه. دندش یم دهیممختلف د يها تیاز مل يافراد زین

"!يافتادین مایس ادیبه  نجایا

"؟ یکن یم يرو ادآیتو به من , دارم گذشته رو فراموش کنم یحاال که من سع ": گفتم

".ستین یپنج سال مدت زمان کم. يکرد یشهر زندگ نیا يتو مایباشه تو پنج سال با س یهر چ": گفت

منو که در اون زمان متعصب  يریوقت احساسات و تعصبات عشا چیاون ه. میتمام پنج سال با هم بگو مگو داشت": گفتم
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بدون , آبجو بخورم و خودش , لمیبرخالف م, که وادارم کردرستوران بود  نیهم يتو. گرفت یدر نظر نم, تر هم بودم

".اومد یخوردکه کن اصال خوشم نم یم يگه اید يزهایهم چ یآبجو و گاه, من تیدرنظر گرفتن مو قع

که با نان سنگک و  دیناه يبرا يچند تکه نان فانتز. دندیچ زیم يآوردند و بر رو میآنچه سفارش داده بود سرانجام

 يا زپلو غذاها ریغ, ریعشا شترزنانیو ب یرانیزنان ا شتریاو مانند ب, کرد ینم تیکفا, واش بزرگ شده بود تافتون و ل

 یم يشهر هست که حتما به اونها هم سر نیا يهم تو یرانیا يها رانالبته رستو ": گفتم . دانست  یرا شام نم يگرید

".میزن

درسش را روان شده  گریبرخورده و د ادیها ز ينوع مشتر نیه اب ییگو. نان آورد مانیچند بار برا شخدمتیپ, يبار

.بود

از . میکه هنوزجوان میاورانیبه زور به خودمان ب میخواست ینبود و ما هم م یچندان طوالن یتا هتل راه ایترزیرستوران پ از

. میاوریخودمان ن يبه رو میداشت یاما سع, میشد یخسته م یگاه. میبرگشت ادهیپ ابانیخ يمنتها از آن سو ریهمان مس

و به  میستادیا یهاشان تا آن ساعت باز بودند م یکه البته بعض یفروش سلوک يمغازه ها نیتریو يجلو يبه بهانه ا

.میتازه کن یبود که نفس نیکه هدفمان ا یدر صورت, میپرداخت یاجناس پر زرق و برق م يتماشا

هنوز نگاه ها و ادا و ناز . از آن گذشته بودم مایصد بار با س دیکه شا يریمس, میکرد یرا ط دیغرب پارك ها ابانیخ همان

به خودمان دروغ  میتوانست ینم گرید. میبود دهیبر گرید, میدیرس نگتونیکنز ابانیبه خ.داشتم ادیاو را به  يو کرشمه ها

شده  يبسته بند يها وهیت و مو شکال ینیریفروش ش ژهیو يکه مقابل مغازه ا یهنگام. میواقعا خسته شده بود, مییبگو

".نییبفرما ": گفت  یبه ما انداخت و به زبان فارس یفروشنده نگاه, ممیستادیا

از ورودمان به لندن  نکهیبا ا. میخوشحال شد, زالل برخورده باشد يآب و علف به چشمه ا یب ابانیکه در ب یکس مثل

و سالم  میداخل شد.میبرخورده ا ییز سالها به آشناکه پس ا میبوده ا یبیغر ییگو, گذشت یساعت نم ستیهنوز ب

.میشود که در لندن هست یم یکه چه مدت دیبه ما خوشامد گفت و سپس پرس, میکرد
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".شهر بودم نیا يو پنج سال تو ستیمن قبال ب یول, میدیامروز رس نیهم ": گفتم

".يوارد نجایو بم ا ریپس به ز ": گفت . او مشکل بود يبرا باورش

"ن؟یدور هست رانیشما چند وقته از ا. بله ": فتمگ

".شهیم یحدود پونزده سال ": گفت

خواست از هر کدام  یم, است رازیدر ش نکهیبه گمان ا, دیو ناه میانتخاب کرد وهیم يمقدار. آب پرتقال آورد مانیبرا

 انسالیرا به همان مرد م وهیو انتخاب م ".ستین رانیمثل ا نجایا ": به او گفتم . زدیبر یکیپالست سهیداخل ک لویچند ک

دنده تعارف  يبودنش گل کرده بود و رو یرانیمرام ا. ختیدو عدد داخل پاکت ر يا وهیاز هر م.میواگذار کرد یرانیا

.میکرد یو خداحافظ میپولش را پرداخت, اما به هر حال , افتاده بود

دوتا پاکت آب یکیو  و شکالت وهیکم م هینیهم یدون یم ": گفتم  دیناه به

انها  يتعجب دهانش باز ماند ،چون همه  شود،ازیگفتم حدوده ده هزار تومن م یو وقت"شه؟یچهقدر م رانیبه پول ا وهیم

.شدینم لویک 2هم رفته  هیرو

هر بارش باران دوباره شروع شده بود و .گذشته بود ازدهیساعت از  میبود خودمان را به هتل رساند یبه هر مشکل يبار

 میپنجره ها رو باز کن دادیسرد اجازه نم يبارش باران و هوا.میدر کنار پنجره رو به پارك نشست.افتیلحظه هم شدت م

منتظر  دیاز سع ریناگهان تلفن زنگ زد غ میحال رفت و امد نشست دريها لیپارك و اتو موب يبه تماشا شهیاز پشت ش

 يسنت توماس واقع در محله  مارستانیدر ب.صبح 10در ساعت روز بعد  میخودش بود قرار گذاشت.مینبود یکس

 ینشان.مینیرا بب گریکدیبود ، مزیتا يرودخانه  کینزد بایفورد که تقر یهارل ابانیدر حول و حوش خ نستریوستم

نبود نا اشنا  میبرا.سنت توماس در انجا قرار داشت  مارستانیکه ب نستریوست م يمحله .میکرد اداشتیرا  مارستانیب

 میرویسنت توماس م مارستانیگفتم فردا به ب دیبه ناه یده بار از ان محله عبور کرده بودم وقت دیشا ییدر زمان دانشجو

بر تخت  دهیکه دارم بسازم اما هنوز از راه رس يبود گفت حاضرم با درد دهیترس یلیخ دیرنگ از چهره اش پر
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 ایاز سه  شتریشتربیدارم ب نییقینباشه اگر هم باشه  یبه جراح اجیحتاصال ا دیشا ستیمعلوم ن":گفتم.نخوابم مارستانیب

.یشینم يبستر يچهار روز

در  دیگرفته بود ناه زیقرار گرفته بودم ،خنده ام ن ریتحت تاث نکهیبا ا.شدم که اشک در چشمانش حلقه زده است  متوجه

شدم و اصال از مرگ  ریپ یلیخ کردمیم گمان مبا تو ازدواج کن نکهیاز ا شیپ":کردگفتیرا پاك م شیکه اشکها یحال

".ترسمیاما حاال م دمیترسینم

از  دینبا یول شههیخدا بخواد همون م یچ ستهریکه بترسه مرگ دست من و تو ن دهیمثل تو بع یمانیاز دختر با ا گفتم

".مرگ هم استقبال کرد

.از شب نماز خواند و دعا کرد یاو ان شب تا پاس.دادیم یدلگرم دیبه ناه يتا اندازه ا منیحرفها

 نیدست اول ينبود و با اشاره  یوست راه چندان يتا محله  نگتونیکنز ابانیاز خ.میروز بعد هتل را ترك کرد صبح

که وکسهام نام  ابانیخ نیراننده از اول.سر راست بود  اریبس یتاکس يبرا ریتوقف کرد مس مانیدر حال عبور برا یتاکس

در مقابل  قهیدق 15کمتر از  یدر مدت مویشد مارستانیب یپارك بود راه دیها یدر اصل يروداشت و درست رو به 

.فورد توقف کرد یهارل ابانیمورد نظرمان در خ مارستانیب

 1015به رودخانه چون  دهیمنرسیمزرفتیتا يرو قدم زنان به سمت رودخانه  نیاز ا.میفرصت نداشت شتریب قهیدق 45

بار  نینخست يکه برا يمناظر نیاول دنیچنان مضطرب بود که با د دیناه.مینمانده بود برگشت 10به ساعت  شتریب قهیدق

.کند معطوف شده بود يکه قرار بود او را معانه  یشکو پز مارستانیبه ب حواسشیهمه .دادینم یتیاهم.دیدیم

 10انداخت؛درست ساعت  یعتش نگاهبه سا.دیدیکه ما م نیبه هم.دیکشیانتظارمان را م مارستانیکه مقابل در ب دیسع

اکنده از  یمغشوش بود با نگاه دیذهن ناه نکهیبا ا.میشد مارستانیو با عجله داخل ب میگفت ریصبح بخ گریبه همد.بود 

مغز  یاز دکتر استاك المز که در جراح دیسع کردینگاه م جابه داخل ساختمان و کارکنان مرتب و منظم ان رتیح

مسلط و به اصطالحات  یسیمن به زبان انگل دیبا دکتر رو به رو شدم و او د یوقت گرفته بود وقتمانیتخصص داشت ،برا
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 باهیشدم قض لیبرد خود من هم پزشکم و از همان لندن فارغ التحص یبعد که پ.اشنا هستم شگفت زده شد  یپزشک

 یتیاو را به قسمت نوار و عکس س دیناه نهیفرق کرد و با من راحت بود او پس از معا یلیبرخوردمان خ نخستیلحظه 

که کامال معلوم بود  دیدکتر المز به ناه اورندیب رونیغده را ب دیاسکن از مغز فزستاد و همان روز مشخص شد که با

راحت است و او از عهده  اریان بس یقرار گرفته که جراح یقطهگفت که خوشبختانه غده در ن ییاست با خشرو دهیرس

.ترجمه کردم دیناه يانچه را گفته بود برا ستیده روز ن ایهفته  کیاز  شیب دیشدن ناه يبسترو مدت  ادیاش بر م

و روز بعد غده را که از نوع لپسوم است از  کنمیم يرا بستر دیناه دیداشته باش یهر زمان که شما امادگ":گفت دکتر

"اورمیم رونیمغزش ب

مغز  یدر بخش جراح دیکردن ناه يبستر يدکتر المز برا .میکرد یشروع کار در همان روز، اعالم آمادگ يبرا

داد که با  یم يهم او را دلدار دیسع. نبود يچاره ا د،یرس یبه نظر نم یراض دیکه ناه نیبا ا. نوشت یادداشتیمارستانیب

 يکه چند روز تو نیا": گفت یم دیناه. ستین ینگرانيوجه جا چیبه ه ،یدر علم پزشک شرفتیهمه پ نیوجود ا

".دونم، برام مشکله یها رو نم ضیي مر هیشم که زبون پرستار ها و بق یم يبستر یمارستانیب

 میکرد يرا بستر دیساعت، ناه کیکمتر از  یسرانجام، در مدت. گذارم یچند روز او را تنها نم نیاو قول دادم که در ا به

.ما صرف کرده بود، تشکر کردم يبابت آن که وقتش را برا د،یو از سع

.گذاشتم یبرند، تنها م یرا تا ساعت هشت صبح روز بعد که به اتاق عمل م دیناه دیبا مارستان،یمقررات ب طبق

خواست از مادرش  یکه م یمانند کودک د،یناه. بود زیبس غم انگ يکنم، لحظه ا یخواستم از او خداحافظ یکه م يا لحظه

به ندامت من پی برد، به  یوقت. شدم مانیه لندن آورده بودم، پشکه او را ب نیآن از ا کی. کرد یم یتاب یجدا شود، ب

چهار روز هم  نیا یچشم به هم بزن. یو مقاومت نداشته باش يکه طاقت دور یستین یتو زن": گفتم. ظاهر آرام گرفت

.گذاشتم شیکردم و تنها یهر طور بود او را راض ".شه یتموم م

بودند،  یسیکارکنانش انگل شتریکه ب مارستانیاو در آن ب. دادم یحق را به او منگران بودم و در دلم  دیاز ناه شتریب من
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.توانست منظورش را برساند یو اشاره م مایکر و الل را داشت که فقط با ا یحالت آدم

متوجه شدم، به قول معروف،  ینبودم تنها باشم، وقت یمن هم که راض. نگذارد میاصرار داشت که تنها دیروز سع آن

با هم به هاید هتل . رفتمیکه از او و خانواده اش داشتم، دعوتش را پذ یو، با شناخت ستین فیرفع تکل يرفش براتعا

 شیخواستم ب یکه داشتم، اگر م يبا برنامه ا. گشاد شد بچشمانم از تعج دمیشب را د کیصورت حساب  یوقت. میرفت

.پرداختم یم دیحدود سه چهار هزار پوند بادر  يزیچ مارستان،یماه در لندن بمانم، با مخارج ب کیاز 

زد  یدو بار به دفتر مجله سر م ياو هفته ا. آبزرور شده بود يخبرنگار آزاد مجله  دیهم گفتم، سع شتریگونه که پ همان

شد که  یاو بود، صرف م يبر عهده  تشیدو صفحه از مجله که مسئول یکیي خبر و پر کردن  هیته يوقتش برا شتریو ب

که شب  یلیتر از اتومب کیحال، ش نیژاپنی کم مصرف تر و، در ع لیاتومب کیرا با  لشیاو اتومب. هم نبود یکار آسان البته

آنچه را پس از  يخواست همه  یاو دلش م. اول آزاد شدنم از زندان مرا با آن به خانه اش برده بود، عوض کرده بود

.شرح دهم رفتنم از لندن به کانادا بر من گذشته بود، برایش

"؟يمست کرده بود »يکارور«رستوران  يهست اون شب تو ادتی": گفتم

".ادمهیبله، خوب ": گفت

".خوام یکه اون شب تنهات گذاشتم، معذرت م نیاز ا. فکر و حواس من به کانادا بود يهمه ": گفتم

".ازت متشکرم يکه حساب رستوران رو داده بود نیاز ا": گفت

بود که تعریف دنباله اش  یسرگذشتم آن قدر طوالن. شرح دادم شیبرا ،يترك رستوران کارور يرا، از لحظه میماجرا

که سرگذشتم را  یدر حال. نمانده بود يزیهمسرش هلن سر کار رفته و به بازگشتش چ. شد دهیبه آپارتمان او کش

 ین هم ظهر ها، غذا را من موقت ها، آ شتریب": تگف یاو م. مشغول پختن غذا شد دیکردن، سع یم فیهمچنان تعر

شد و سکته  جانیدچار ه مایکه گفتم س دمیاز شرح حالم رس یبه قسمت یوقت. هلن است يپختن شام به عهده  یپزم، ول

 يجلو مایس یعنی": دیاو مشکل بود، با تعجب پرس يباورش برا. شد رهیمات و متحیر به من خ دیکرد و مرد، سع
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"...تو و بهادر يچشما

"...داره قتیگم حق یم یهر چ یطور بشه، ول نینبودم ا یله، راضب": گفتم

هم که به  دیدختر سع ،یتاج. موکول کنم گرید یسرگذشتم را به زمان فیزنگ در ورود هلن سبب شد تعر يصدا

و  زد یبودم حرف م دهیکه او را د شیپ میسال و ن کیبهتر از  یلیرا خ یهلن فارس. رفت، همراه مادرش بود یمدرسه م

را پشت سر گذاشته و  یدوران کودک یتاج. يگفت خوش آمد یم یدر پ یدوستانه تر شده بود و پ یلیبرخوردش هم خ

و کتابش را به رخ من فیآن که بزرگ شده است، ک يبه نشانه 

 ظغلی ◌ٔ به ذهنش فشار آورد و با لهجه یبه من انداخت، کم یدارد، نگاه ادیمرا به  ایآ دمیاز او پرس یوقت. دیکشیم

".گهید نیهست ن،یشما همون که در زندان بود... بله ":شمرده گفت یلیو خ یسیانگل

کارها را به عهده  ◌ٔ هیبه آشپزخانه رفت و بق يهلن فور. گفتم نیو به او آفر دمیکش شیبه موها یدست نینشانه تحس به

.شنودرا ب مماجرای ◌ٔ صبرانه مشتاق بود دنباله یدر کنارم نشست و ب دیسع. گرفت

 دیسع. به شور افتاده بود دیناه يدلم برا. کوتاه کردم یاستراحت. تا پس از صرف ناهار ادامه داشت منیو گو گفت

را بر  یبود گوش يدر کنار تخت او بستر کیسیانگل یزن. وصل کردند دیرا گرفت و به اتاق ناه مارستانبی ◌ٔ شماره

".کنمیدارم دق م! يخسرو تو ":گفت دیگفتم الو، ناه هک نیهم .بدهد دیرا به ناه یداشت، از او خواهش کردم گوش

".يدر آورد يباز هم که بچه باز ":گفتم

گفتم صبح زود، . راحت شد يتا اندازها الشیرفته ام، خ دسعی ◌ٔ و به خانه ستمیگفتم تنها ن یا ش دادم و وقت يدلدار یکم

.ستمه مارستانیاز آنکه او را به اتاق عمل ببرند، در ب شیپ
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.داشت حتما همه را مدون کنم و به چاپ برسانم دیآن قدر جالب بود که تاک دیسع يبرا بمیگذشت پر فراز و نش سر

 دیبه سع. میکوچک صرف کرد یو شم را در رستوران میرفت مزتای ◌ٔ به کنار رودخانه یو هلن و تاج دیشب همراه سع آن

من  ◌ٔ به عهده دیحساب آن با م،تو غذا خردی ◌ٔ از خانه رونیوقت ب به بعد هر نیراحت باشم، از ا یخواهیگفتم اگر م

.بودم یراض یلیبابت خ نیو من از ا فتادتعارف نی ◌ٔ دنده يو رو رفتیزود پذ یلیندارم و خ گفت حرفی. باشد

 نرایداخل ا یاسرخدادها و حوادث سی ◌ٔ او درباره. آمد شیپ رانیا یاسیحرف از اوضاع س م،یکه به خانه برگشت شب

نامزد شده اند و چه  یکه چه کسان يجمهور استیاز مجلس و مصوبات آن، از انتخابات ر. از من اطالعات داشت شیب

به  شنوم،یبار است که م نینخست يگفتم برا یزد که وقتیم یی، حرفها.کرده است تینگهبان رد صالح يرا شورا یکسان

.شگفت آمده بود

گونه تعجب  چیه يآگاه باشد و جا رانیا یاسیاز مسائل س کردیم جابیا ش ا یغلش تیچه باشد خبرنگار بود و موقع هر

 ام،یایهستم و جزو قشر روشنفکران جامعه به شمار م لکردهیمثل من که تحص يکه چرا افراد کردیم رتیاو ح. هم نبود

.اطالعم یب رانیا یاسیتا آن حد از مسائل س

از اون هم  ینه و بخش اعظم ایگرددیبر م ایهنم به بهادر مشغول بود که آاز ذ یماه، بخش ستیب نیمدت ا يتو ":گفتم

 یپزشک دیجد يشرفتهاپی ◌ٔ و مطب و مطالعه مارستانیب ياوقات رو هم به کار تو ◌ٔ هیو بق دیناه يپر بود از حال و هوا

 یاسیاو از مسائل س".فکر کنم یاسیبه مسائل س آمدینم شیپ یفرصت کردمیهم که استراحت م یخوب وقت. گذروندمیم

در . نبود، بعد هم که عاشق شدم یاسیکه گوشم بدهکار مسائل س یدر جوون ":آورد، گفتم انیاز انقالب حرف به م شیپ

با  رگشتمب رانیبه ا یلندن بودم و وقت کستونیزندون بر يمن تو یشاهنشاه میو رو شدن رژ ریکوران انقالب و زمان ز

به  يشتریپول ب کردیجنگ تموم شده بود و هر کس تالش م. شاهد رشدش نبودام وجه چیروبرو شدم که به ه ینظام
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نظرت  ":دیداشت به هر نحو ممکن از من حرف بکشد، پرس یکه سع دیسع".رو بهتر اداره کنه شیتا زندگ ارهیچند ب

بگم  اگه ":گفتم "نکرده؟ ایکرده  شرفتیپ ؟یهمسطح خودش در منطقه چ ينسبت به کشورها رانای ◌ٔ درباره

".یباور نکن دیشا دونم،ینم

. هم در آن استراحت کرده بودم، به صبح رساندم گرید یکه شب یو در همان اتاق دسعی ◌ٔ هر حال، آن شب را در خانه به

 نینمانده بود خودش را از تخت به پائ يزیکه نگاهش به من افتاد، چ نیهم. تا به اتاق عمل ببرند کردندیرا آماده م دیناه

".فهمهیکس زبون منو نم چیه نجایا. رو پشت سر گذشتم یشب سخت شبید ":گفت. ردیو مرا در آغوش بگ ندازدیب

را  دیناه ز،یمالطفت آم يبا رفتار شد،یدور نم شانیکه خنده از لبها یسیپرستاران انگل. نبود شتریب يگفت و گو فرصت

شدت ضربان قلبم هر لحظه . آماده بودند ،یع گروه پزشکو، در واق یهوشیدکتر المز و دکتر ب. برانکارد گذاشتند يبر رو

 میرها يدلهره و اضطراب لحظها شودم،یروب رو م يتهأیوز نیبا چن قتهاو شتریکه پزشک بودم و ب نیبا ا. شدیم شتریب

هوش  اگه به ؟یاگر مردم چ! برام دعا کن خسرو ":درمانده گفت یرا به اتاق عمل بردند، با نگاه دیناه یوقت. کردینم

".و به خدا توکل کن اریدر ن يبچه باز ":گفتم "؟یچ ومدمین

سالن  يمکتهاین يرو ایو  زدمیدر حدود سه ساعت در پشت در اتاق عمل قدم م. هر حال، او را به اتاق عمل بردند به

به شانهام  یدستبودم که ناگهان  گرید ییو در حال و هوا دیجوشیو سرکه م ریدلم مثل س. کردمیم يانتظار، لحظه شمار

اتاق  يتو دیبه سه ساعته که ناه کینزد ":چه خبر؟ گفتم دیپرس. بود دیسع. و با سرعت رو برگرداندم درنگیب. خورد

".ازش ندارم يخبر يزیچ چیعمله و من ه

او آن را بود و  دهیو اروپا در آن به چاپ رس کایآمر میمق انیرانیدر دست داشت که تعداد ا يروزنامها. کنارم نشست در

اتاق عمله، اون  فکر و ذکر من همسرم که االن توي ◌ٔ همه! داره یهم چه دل خوش دیسع نیدر دلم گفتم ا. نشانم داد
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از  يپرستار. کردمیبود و به ظاهر روزنامه را نگاه م دیهمچنان دلم نزد ناه. داهیرو به من نشون م یچه مطلب نیوقت ا

 ":گفت يماسک را از جلو دهانش کنار زد و با لبخند "شد؟ یچ ":دمیپرسو  دمیدنبالش دو. آمد رونیاوراق عمل ب

".بود زیآم تیعمل موفق

از  توانستمیم یچون خودم پزشک بودم، به خوب. که دکتر المز هم از اتاق عمل خارج شد دینکش یتول. را شکر کردم خدا

جلو رفتم و از او . روغش و لبش پر خنده بودنگاه پر ف. نه ایبوده است  زیآم تیحالت چشمانش متوجه شوم عمل موفق

غده سالها در مغز  نیچون ا ست،یچند که مطمئنم خطرناك ن رفرستادم، ه شیآزما يغده را برا ":گفت. تشکر کردم

در ضمن، ...شدهیو باعث سر درد م اوردهیرگها فشار م يهمسر شما وجود داشته و اکنون، بر اثر بزرگ شدن، به مو

مغز بود و فقط به  یپوسته يچون غده بر رو شود،یمرخص م مارستانیاز ب یهفته پس از جراح کیود همسر شما در حد

".میکردیم يماه بستر کیاز  شیاو را ب دیبود، شا نیاز ا ریاگر غ. میسکّه جمجمه را باز کرد کی◌ٔ اندازه

بودم و  یکه پزشک عموم نیشرح داد از ا میبرا زیو او ن دمیالزم پس از عمل رو از دکتر المز پرس يو مراقبتها اقدامات

.بود یخوشحال و راض دم،یفهمیاو را م یدستوره

 ◌ٔ لهیرا به وس دیپزشکان رفت، ناه ◌ٔ ژهیعوض کردن لباسش به اتاق و يساعت پس از آن که دکتر المز برا مین ،يبار

که او  یهم به اتاق دیمن و سع. دندبه هوش آمدن در آن بود، به بخش انتقال دا يکه برا يکاوریبرانکارد از اتاق ر

با هلن قرار داشت،  دیچون سع. شده بود یچیو سرش بند پ امدهیهنوز کامال به هوش ن دیناه. میشده بود، رفت يبستر

".من رفتم، شب منتظرت هستم ":به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

من و تو با . گهیتو رو خدا تعارف رو کنار بذار د ":تاما چهره ا ش در هم رفت و گف اورم،یرا باز کردم تا بهانه ب دهانم

".کردمیداشتم، هرگز دعوتت نم یاگه مشکل. شناسمیساله تو رو م یکه س نهیباور کن مثل ا. میهم دوست
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افتادم که  يروز ادیبه . شدم رهینشستم و به صورت معصومش خ دیدر کنار تخت ناه یسندل يبر رو د،یاز رفتن سع پس

تا به  میسرش نشسته بود يبود و من و مادرش باال امدهیهنوز به هوش ن مانیپس از زا مایس "واترلو"انمارستیدر ب

مدت به  نیبه خودم گفتم در ا داشتم،یبر نم دناهی ◌ٔ از چهره اهکه نگ یدر حال. گذشتیسال از آن روز م یس. دیایهوش ب

.نمیبب مارستانیتخت ب يتو رو رو بعد از اون همه مرارت دیتو و من چکقدر سخت گذشته و چرا با

شده  یکبد جراح ◌ٔ هیو دو سه ساله که از ناح یحدودا س یشده بود، دو تخت داشت و زن يدر آن بستر دیکه ناه یاتاق

زن جوان اهل منچستر بود و با شهر و تنها . تشکر کرد. دمیحالش را پرس. بود ياتاق بستر گریتخت د يبود، بر رو

مرخص  گریبه لندن آماده و قرار است دو روز د یعمل جراح يفقط برا گفتیم. کردندیم یزندگدخترشان در آن شهر 

 شبیخانم د نیا ":هوش بود اشاره کرد و گفت یکه هنوز ب دیبود به ناه "یناتال"که ناماش  يخانم منچستر. شود

را چه خوب صحبت  یسیاما شما انگل .میگویمن چه م شدیو او هم متوجه نم دمیفهمیمن زبان او را نم. ناراحت بود یلیخ

".دیکنیم

.ربع قرن در کشورشما بودم کیاست که  لیدل نیبله به ا گفتم

با سر .را به زحمت از هم گشود و دوباره بست شیکردو پلکها يناله ا دیناه میگرم گفتگو بود یکه من و ناتتال یحال در

.دیرا دوست دار گریهمد یخل دیا یگفت به نظر م یناتال.ردمک شیبه صورتش زدم و چند بار صدا میمال یلیانگشتانم خ

.میسال است عاشق هم هست یما س.یلیخ گفتم

دانست تعجب کرده  ینم یسیانگل دیدر لندن بوده ام اما ناه سالیکه دعا داشتم س نیاز ا ایگو.به فکر فرو رفت یناتال

...بود رانیاو در ا یودم ولگفتم من درلندن ب اوردیبه ذهنش فشار ن یل نکهخیا يبرا.بود

 یدانست او در چه ساعت یمیپرستار که به خوب.امد یکمک م داشت به وش م.بار دوم چشمانش را باز کرد يبرا دیناه
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فشارخ ون او خوب بود .را اندازه گرفت دیبه سرم تنداخت سپس فشار ناه یابتدا نگاه.داخل اتاق شد دیکامال به هوش ما

شما :دیرو به رو شد پرس یکه همراه با اصطالحات پزشگ نپرستار با پرسش ها م یوقت.شتندا ینگران چیه يو جا

د؟یپزشک هست

.بله گفتم

.خوب،پس کار ما اخت تر است گفت

 ؟منییخسرو او:بود نیکه بر زبان اورد ا يکلمه ا نینخست.دیبگو يزیداشت چ یامد سع یکه رفته رفته به هوش م دیناه

کجا هستم؟

تموم شد؟:باز و بسته کرد سپس دستش را به سمت سرش برد و پرسد یاب هسختچشمانش ر او

.جان دیناه يراحت شد گفتم

را  دیزنگ زد و حال ناه دیسع.ساعت دو بعد از ظهر بود.دیدر حدود سه ساعت طول مش دیایتا کامال به خودش ب ئیناه

.شب منتظرم هستکرد که  دیرا به اطالعش رساندم و او باز تاک دیناه تیوضع.دیپرس

 یرا به خواب يکردند و قیکه به او تزر يامپول مسکن و خواب اور.بودم دیو در کنار ناه مارستانیغروب در ب کینزد تا

را سرگرم کند و نگذارد او از  دیو اشاره هم که شده است ناه مایخواهش کردم با ا یفرو برد و من از ناتال نیسنگ

.رنج ببرد ییاحساس تنها

با .مرطوب لندن را مزطوب تر کرده بود يشده و نم نم باران هوا کیتار يخارج شدم،هوا تا اندازه ا مارستانیب از یوقت

 یتاکس نیبا اول.کور شده بود میکردم و به قول معروف اشتها ینم ینخورده بودم احساس گرسنگ يزیاز صبح چ نکهیا

با فشار دادن دکمه زنگ در خانه .در انجا بود رساندم دیمان سعاپارت هفولهام ک ابانیخ يخودم را به محله برامتون انتها

ذهنم چنان .خودم در باز شد یپس از معرف.هستم یچه گس دیپرس یسیکه به انگل دمیرا شن یتاج يصدا فونیاز ا دیسع

و هر .را گشود در جوانیرا زدم که زن یتر در اپارتمان نییطبقه پا کیرا اشتباه گرفتم و  دیمشغول بود که اپارتمان سع
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ببرم و از ن  یزود به اتشاه خودم پ لیکه باعث شد خ دمیپله ها شن يرا از باال دیسع يصدا.میدو هاج وواج مانده بود

.هستم و به اشتباه در اپارتمان او را زده ام یاو هم متوجه شد که خارج.جوان پوزش بخواهم

.دمیند جیگ يطور نیتو رو مثل حاال ا يدون ازادشده بودا ز زن یوقت یزد در همان حال گفت حت یکه قهقهه م دیسع

.داشته باشم یمشکل میزندگ يتو شهیکه هم نهیچه کنم؟شانس من هم ا گفتم

 یگفت شرل دیبه سع یسیرا زده ام خنده اش گرفت و به انگل نییکه به اشتباه در اپارتمان طبقه پا دیشن یهم وقت هلن

.ه در اپارتمان او را بزنندکه مردها به اشتبا دیا یهم بدش نم

اورد و سپس حال  يچا میمبل ولو شدم و هلن برا يرو.اورمیخودم ن يکردم که به رو یبودم سع دینگران ناه نکهیا با

حدو  یداستان شما و عشق ب دیو به سخنانش افزود سع ندیرا ب دیهواهد ناه یدلش م یلیاو گفت که خ.دیرا پرس دیناه

.اندازد یم یمیقد يافساته ها ادیرابه  ماد.جالب است یلیخ.ح داده استشر میرا برا دیمرز ناه

خواهرم  میبه لندن اومد یگفت از وقت دیسع.هم خوشمزه بود یلیکه خ يپخته بود،خورشت قورمه سبز یرانیا يغذا هلن

و شوهرش سه چهار بار به ما سرزدن

".دادن ادیرو به هلن  یرانیا يااونها پختن غذاه. و همسرش هم سال گذشته اومده بودن برادرم

تنگ شده  یلیخ رانیا يکه دلش برا دیسع میموضوعات گوناگون صحبت کرد ياز شب، درباره  یشب هم تا پاس آن

".بزنم رانیبه ا يبشه که بتونم سر يطور رانیا یاسیخواهد اوضاع س یدلم م":بود، گفت

است که  ياش طور یبوود که نوع پناهندگ دایوع است؛ اما پممن رانینکردم که چرا ورود و خوجش به ا يکنجکاو یلیخ

.برگردد رانیتواند به ا ینم

به سراغم  ریبود که خواب د دیفکرم چنان معطوف ناه. که بستر خوابم در آن آماده بود، رفتم یشب گذشته، به اتاق مثل

رو صبحانه را  نیدفتر کارش بود، از ا یهم راه دیسع. به مدرسه زین یصبح زود هلن به سر کارش رفته بود و تاج. آمد

".شب منتظرت هستم":روز گذشته را تکرار کرد و گفت يرساند و جمله  مارستانیمرا تا ب دیبا عجله خوردم و سع
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داشتم که گلفروش را دست  یاقیچنان اشت دیناه دنید يبرا. دمیدسته گل خر کیمارستانیب يرو به رو یگل فروش از

ام موجب شد  یو دستپاچگ جانیه. بود، رساندم يدر آن بستر دیکه ناه یودم را با عجله به بخشخ. پاچه کرده بودم

مرا شناخت و به اتاق  م،یبا هم گفتگو کرد دیناه يکه روز گذشته درباره  يپرستار یاتاق را فراموش کنم، ول يشماره 

زده شد که  جانید، تا نگاهش به من افتاد، چنان هتخت نشسته بو يشده بر رو یچیبا سر باند پ دیناه. کرد ییرانما دیناه

زدم و حالش را  هاش بوس یشانیبر پ. او را به آرامش دعوت کردم. ندازدیب نیینمانده بود خودش را از تخت به پا يزیچ

".سوزش داره ینقطه از سرم کم کیخوبم، فقط ":گفت دم،یپرس

گفتم،  ختم،یر یرا در گلدان م زیم يپارچ آب روگذاشتم و  یسرش م يکه گل را داخل گلدان باال همچنان

سپس حال  ".س هیاز استخوون سرت رو برداشتن و االن پر بخ يباشه تکه ا یخوب هرچ. هیعیسوزش سرت طب":گفتم

همان پرستار خوشرو و خوش اخالق، با . بودندتازه به او سرم وصل کرده . دمیما بود پرس يرا هم که محو تماشا یناتال

را که قرار  ییتخت، دارو ينام و شماره  ياز رو. شده بود، به اتاق برگشت دهیآن انواع دارو چ يکه رو یستچرخ د کی

از  پسگفت که تا آن لحظه به گوشم نخورانده بود و  ینام دم،ینام دارو را از پرستار پرس. بخوراند، به او داد دیبود به ناه

شده  زیتجو مارانیب يرا که برا گرینام دارو و چند دارو د. ار آمده استو تازه به باز دیجد ییمتوجه شدم دارو يکنجکاو

.کردم ادداشتیروزانه ام  يبود، در دفترچه 

 گریساعت د میتا ن":گفت دم،یرا از او پرس دیپانسمان سر ناه ضیخواست اتاق را ترك کند، زمان تعو یپرستار م یوقت

".زند یدست نم دیبه پانسمان سر ناه یاو، کس يو، بدون اجازه  دیآ یم تیزیو يدکتر المز برا

و پنج سال  ستیفهمم ب یحاال م":به عالمت تاسف سر تکان داد و گفت. نشستم دیناه يو رو به رو دمیرا جلو کش یصندل

شده بودم، دور و برم چقدر  يبستر رازیش يها مارستانیاز ب یکیياگه االن تو. واقعا سخته! يدیکش یغربت چ يتو

که  ییسپس به گل ها ".يارزش دار شتریب ایدن يالبته تو از همه . الیل م،یمر شن،یمادرم، خواهرم، ترگل، آو. ودشلوغ ب

"...يآورد میکه برا هیدسته گل نیاول نیا":انداخت و گفت یآوردم نگاه شیبرا
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دچار  نکهیمثل ا. دمگل بزرگ آور ياومدم، برات دسته  تیکه به خواستگار یشب. نه":و گفتم دمیحرفش پر انیم به

".يششد یفراموش

".لندن رو نشونت بدم يتا همه جا ،یهر چه زودتر مرخص بش دوارمیام":دادم و گقتم ياو را دلدار. میدیدو خند هر

و  دیپرس دیسپس آنچه از ناه. پاسخ داد ییسالم و تشکر مرا با خوشرو. ورود دکتر المز، به احترامش، به پا خاستم با

 یم یسیخوب انگل یلیکرد که من خ یابراز خوشحال گریدکتر با د. برگرداندم یسیداد، به انگل یواب مج دیآنچه ناه

.دانم

را  يولوژیب شگاهیو مرا خاطر جمع کرد که جواب آزما دیرس یبه نظر م یکه انجام داده بود، راض یاز عمل جراح دکتر

در ":شود گفت یمرخص م یک دیناه دمیسخ من که پرسدکتر المز در پا. نبوده است میو خوشبختانه غده بد خ دهید

را به اتاق پانسمان ببرند و به من هم دیسپس به پرستار دشتور داد که ناه ".ندره یحال حاضر مشکل

گفت سرش زخم  یاما دکتر به شوخ اوردیبرانکارد ب دیناه يخواست برا یپرستار م.کرد که همراهش باشم اشاره

.که نشکسته شیاست،پا

اجازه را به من دادند که  نیدکتر باند ها را باز کرد و چون پزشک بودم ا.میرا به اتاق پانسمان برد دیو پرستار ناه نم

 يماند برداشته و پس از عمل به طرز رهیاز استخوان سرش را دا یالیسکه پنجاه ر کیدرست به اندازه .ناظر باشم

را  دیکه سر ناه یدکتر المز در حال.مخصوص دوخته بودند ياهپنس  لهیگذاشته و به وس شیماهرانه ان را سر جا

.باشد يبستر دیبا کهفتهیجوش بخورد و خانم تا  دیماند که با یم یشکستگ کیکرد گفت مثل  یپانسمان م

.کشه یاو صد سال طول م يدو روز مخصوصا شب ها برا نیگفت ا یاو م.پس از پانسمان به اتاقش برگشت دیناه

؟يا یم دیبه خونه سع يمرخص شد نکهیزده باشم گفتم خب بعد از ا یحرف نکهیا يدادم و برايرا دلدار او

.هتل راحت ترم يتو گفت

به  شتریدارم از هتل ب نیقی.میمدت با انها باش نیاصرار دارن که در ا یلیو هلن خ دیمخارج هتل سرسام اوره و سع گفتم



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 404

.هر جا که من خوش باشم او هم خوش است نداشت و معتقد بود یحرف دیناه.گذره یما خوش م

خوستم  یکه م یاما هنگام.گذاشتم یرا تنها نم دیماندم و ناه یم مارستانیشدن هوا در ب کیان روز و روز بعد تا تار يبار

کند به قول  یکه فرزند خردسالش را دست به سر م يهفته تمام مانند مادر کی.گرفت یرا ترك کنم غمش م مارستانیب

هفده هجده ساله داد که با  يرا به دختر شیجا ید مرخص شود ناتالیناه نکهیاز ا شیپ.زدم یرا گول م دیناهمعروف 

که دوستش داشت و مسبب تصادم شده بود خودش  يپسر.بود دهید بیساق پا اس هیموتور تصادم کرده و از ناح

رپسرك مو بلند از دخت.کردم یترجمه م دیهنا يگذشت برا یاو وخانواده دختر جوان م انیانچه را م.کرد یراسرزنش م

 يبود که برا يبار نیدوم نیمادرش ا ياست و به ادعا ییپسر ماجراجو دیرس یبه نظر م.دو سال بزرگتر بود یکی

.کرد یخانواده اش دردسر درست م

به هر .مودثر بود اندازه یب دیوجود سع.گشتم یبر م دیرفتم و شب به خانه سع یم مارستانیهفته هر روز صبح به ب کی

کردم کمتر بود  یکه از انچه تصور م مارستانیو پس از پرداخت مخارج ب دیفرا رس دیحال زمان مرخص شدن ناه

خودمان را  میبجنب میمنتظر ما بود و تا امد لشیبر اتومب رسوا مارستانیدر ب يرو به رو دیسع.میرا ترك کرد مارستانیب

هستم و  یرانیگفت من ا دیبه ناه دیسع.اماده بود دیبستر ناه دمیخواب یکه شب ها م یدر همان اتاق.میدیدر اپارتمان او د

خونه  نک الیها خ یرانیو به قول ا ستیتعارف ن يجا نجایا.ها رو داره یرانیو منش ا يهمسرم هلن خلق و خو

.میوشحالخ یلیخ میبابت که با شماها دوست نیداشته باش ما از ا نیقینکن و  یسیرودروا چیه.خودته

.روزمره اش رفت يدنبال کارها دیرا اماده کرد و سع زیهلن همه ج.امد یاز ما بر نم يگریاز تشکر کردن کار د ریغ

را  اطیجانب احت میتوانست یحال نم نیداشته باشد اما در ع اجینبود که به استراحت احت يطور دیناه یو جسم یروح وضع

.رساند یرا به موقع به مصرف م شید و داروهاکر یمراعات م دیبا دیناه.میرها کن زین

او .دیگوناگون از راه رس يو کمپوت ها وهیو م ییبا چند پاکت که پر بود از مواد غذا دیبعد از ظهر ان روز سع کیساعت

در  یناراحت نیشدم تا اگر کوچکتر قیدر چهره هلن دق.شد شانیدایپ یمشغول اماده کردن ناهار بود که هلن و تاج
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بود که  يبا هلن طور دیبرحورد ناه.خوشحال بود یلیتصورم او خ فاما بر خال میزود زحمت را کم کن یلیخ دمیش دنگاه

 يابراز خرسند میبه خانه او امده ا نکهیو از ا دیو صورتش را بوس دیحالش را پرس یبه فارس.شناسد یکامال او را م ییگو

.کرد

کرد با او  یتکلم م یراحت به زبان فارس یلیشد و هلن که خ یامد و خودمان رونیب یستیرفته رفته ار حالت رودربا دیناه

.شدند یرا متوجه م گرینداشت و منظور همد یمشکل

 يو بعد از عبور از محله ها میشد دیسع لیسوار بر اتومب یاز صرف ناهار و استراحت بعد از ظهرهمان روز همگ پس

واقع بود به مزیرود تا هیمختلف که در حاش

رسیدیم و من انچه می دیدم و با انها اشنایی داشتم، براي ناهید شرح می دادم و گاهی هم که کم می  »ترافالگار«میدان

ناهید انگار نه انگار که همان روز از بیمارستان مرخص شده است، نه احساس درد داشت و . اوردم سعید کمکم می کرد

.نه احساس خستگی می کرد

از سعید . میدان ترافالگار، به خیابان ویکتوریا رسیدیم و سپس از روي پل واترلو عبور کردیم از توقفی کوتاه در پس

اهی که از ته دلم بیرون . من و ناهید پیاده شدیم و من نگاهی به اطراف انداختم. خواهش کردم در گوشه اي توقف کند

اقامت در لندن، با سیما براي ثبت نام در کالس زبان که چند روز بعد از  شیادم امد سی سال پی. امد به اختیار خودم نبود

به خیابان ویکتوریا امده بودیم، با هم از پله هاي مارپیچ پل واترلو در کنار رودخانه پایین رفتیم، سوار قایق شدیم و همه 

ق تکان هاي ي تایمز، قای رودخانهصحنه روزي که بر اثر مواج بودن اب . لنگرگاه هاي حاشیه رودخانه را دور زدیم

چنان در خودم فرو رفته بودم که به یاد نمی اوردم در کجا و با . شدید خورد و حال سیما رابه هم زد، دربرابر چشمانم بود

او به کنارم امد، دستش را به . هر وقت به یاد گذشته می افتادم، ناهید خیلی زود به افکارم پی می برد. چه کسی هستم

«به یاد سیما افتادي؟ باز هم« :زد و گفت امشانه 

«.نه، دوران جوانی به یادم امد«:گفتم
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در حالی که نگاه .لندن بیشتر وقت ها اسمان ابري بود و خورشید به ندرت نمایان می شد و اغلب نیز باران می بارید در

ی کرد، جلوه ي من و ناهید به رود پر جوش و خروش تایمز دوخته شده بود، قطره هاي باران که با سطح اب برخورد م

سعید رستورانی . هوا کم کم رو به تاریکی می رفت. جوان بودم کهتنها چیزي که دلم می خواست این بود . خاصی داشت

او می گفت گاهی که دلش براي ایران تنگ . در نزدیکی لنگرگاه کاترین کشف کرده بود که به ایرانی ها تعلق داشت

گذشت، به  نمیبا اینکه از اقامتم در لندن بیش از ده روز . انی هستند می رودمی شود، به انجا که اغلب مشتریانش ایر

.از سعید خواستم به ان رستوران برویم. نظر می امد دل من هم تنگ شده است

ناهید که چشمش از .برج لندن و ساعت معروف بیگ بن سر راهمان بود، چند دقیقه اي کنار برج توقف کردیم چون

هر چند چیزهایی رو که توي خاطراتت نوشتی بیش از ده بار خوندم «:و زیبایی خیره شده بود گفتدیدن ان همه عظمت 

«.با دیدن اینها بهتر می تونم نوشته هات رو بفهمم و در نظرم مجسم کنم

و که حال وهواي نوجوانی اش اجازه نمی داد صبر وحوصله پدر و مادرش را داشته باشد ، کم کم بی تاب شده بود  تاجی

سعید او را راضی کرد که چون هوا رو به تاریکی می . ساوت ارکن در خیابان جامائیکا برود«دلش می خواست به پارك 

از روي پل تاوئر به . تاجی خیلی زود قانع شد. ساوت ارك می برد اركرود و بارانی است، روز یک شنبه از صبح او را به پ

مگر . نی که رستوران ساغر نام داشت درست مشرف به لنگرگاه کاترین بودرستوران ایرا. ان سوي رودخانه تایمز رفتیم

وقتی نگاهم به کشتی هاي .می توانستم روزي که مرا به جزیره اي که هنوز نامش را نمی دانم تبعید کردند، فراموش کنم

چه روزي بود ان روز . شد پهلو گرفته افتاد که در پرتو نور افکن هاي بسیار قوي بارگیري می کردند، مو به بدنم راست

که دست راستم را به دست چپ یکی از تبهکاران حرفه اي دستبند زدند و ما را با مشت و لگد به موتورخانه کشتی 

می کردم که روزي با تبهکاران همسفر شوم و نه ان روز که تبعیدم می کردند ، در  رنه در دوران جوانی تصو. بردند

براي اینکه ناهید تصور نکند باز هم به یاد سیما افتاده ام . اهید به اطراف این لنگرگاه بیایممخیله ام می گنجید روزي با ن

روز زندگیم بود که منو به اون جزیره  دترینماگر بگویم ب:، خاطره ي ان روز را براي سعید و هلن شرح دادم و گفتم
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«.تبعید کردن، شاید دروغ نگفته باشم

وقتی . رانی بودند و در میان مشتري ها تنها یکی دو نفر ژاپنی یا کره اي دیده می شدندکارکنان رستوران ساغر ای همه

اقا : کلمات و جمالت فارسی در فضاي رستوران پیچیده بود. وارد رستوران شدیم اصال به نظرم نمی امد انجا لندن است

خیلی ...اقا، چه عجب یادي از ما کردین و  پلو با ماهیچه، چاکر حسین الچی میل دارین؟ چشم، االن میارم خدمتتون، باق

جالب بود به ویژه براي ایرانی هایی که سال ها از کشورشان دور بودند، چون ان محیط زنگار دل تنگشان را پاك می 

.کرد

هواي سعید « :احترامی که مدیر رستوران به سعید گذاشت و او را به اسم کوچک صدا کردو به یکی از کارگران گفت از

اسم . خالصه در نقطه اي که مشرف به رودخانه بود نشستیم. ،معلوم بود که با او خیلی اشناست».رو داشته باش خان

باقال پلو با گوشت بره،سبزي پلو با ماهی،زرشک پلو با  زي،دی:غذاها در صورت غذا بیشتر به فارسی نوشته شده بود

و اوناع ساالدهاي ایرانی، به ویژه ساالد ایرانی که با خیار و مرغ، کوفته تبریزي، جوجه کباب، چلو کباب برگ و کوبیده 

.گوجه فرنگی ریزشده و ابغوره درست می شد

«من و تو که دیگه رودرواسی نداریم، درسته؟« :از انکه هر کدام غذایی انتخاب کنیم، به سعید گفتم پیش

«ب نه، چطور مگه؟خو« :در حالی که هاج و واج مانده بود که چه می خواهم بگویم گفت او

براي بار دوم می گم، اگه میخ واي من راحت باشم از این به بعد تا روزي که ما لندن هستیم، بیرون از خونه «:گفتم

«قبول کردي،تموم شد«:و پیش از انکه پاسخی بدهد ادامه دادم» .مهمون من هستید

«.چون راحت هستی باشه حرفی ندارم«:گفت

هلن و سعید چلو کباب خواستند و تاجی با لهجه انگلیسی، به فارسی ولی . اهی انتخاب کردیمو ناهید سبزي پلو با م من

«.اگر شب و روز جوجه کباب بخورم سیر نمی شوم«:شمره، گفت

طولی نکشید که پیشخدمت ایرانی رستوران که نامش رضا بود و سعید او را کامال می شناخت، میز ما را پر کرد از  باري،
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به نظر می رسید ناهید هیچ درد و مرضی ندارد و سرش همین چند روز پیش زیر تیغ جراحی . داده بودیمانچه سفارش 

.سفارش کردم که بنابر توصیه پزشک سرش را خیلی تکان ندهد ودر عین حال که خیلی خوشحال بودم به ا. نبوده است

.لندن زدیم و به خانه برگشتیم پس از صرف شام گشتی در خیابان هاي. شب هم شبی به یادماندنی بود ان

وقتی با نانهید تنها شدم از او پرسیدم ایا حال و حوصله دارد که فردا به جاهاي دیدنی لندن برویم یا نه؟ پاسخ مثبت  شب

روز بعد پیش از انکه سعید از خانه خارج شود نقشه شهر لندن را از او .او دلیل بر این بود که هیچ گونه مشکلی ندارد

نخست به قول .طبق برنامه سی و پنج روز دیگر باید به ایران برمی گشتیم. یمو براي خودمان برنامه تنظیم کردگرفتم 

تا ان روز نزدیک به سه هزار و پانصد دالر خرج کرده بودم و در حدود دو هزار دالر و . معروف حساب جیبم را کردم

به . خرجمان سر به فلک می زد ،اپارتمان سعید اقامت نمی کردیم به ناهید گفتم اگر در. هزار پوند برایم باقی مانده بود

مانند بیشتر ایرانی ها درصدد تالفی ان همه محبت . هر حال خوشحال بودیم که دوستانی خوب مثل سعیدو هلن داشتیم

.بودیم

در شمال شهر لندن که » همپ استد«براي دیدن باغ مارشال خیلی اشتیاق نشان می داد و ما براي رسیدن به منطقه  ناهید

. اتوبوس، تاکسی و مترو:باغ مارشال در ان ناحیه واقع بود، می توانستیم با سه نوع وسیله نقلیه خودمان را به انجا برسانیم

زیاد راه برود، تصمیمی گرفتیم که با تاکسی برویم که با نخستین اشاره، یک  ستچون با وضعی که ناهید داشت نمی توان

از محله فولهام که اپارتمان سعید در انجا بود تا شمال . سوار شدیم و مقصدمان را گفتم. مان توقف کردتاکسی در برابر

» پدینگتون«و » ناتینگ هیل«،»تونوست کنزیگ«از محله هاي شلوغ . همپ استد در حدود بیست و پنج کیلومتر فاصله بود

وقتی که از کنار . عیت مناطق را براي ناهید تشریح کردمرسیدیم و من موق» سنت جانزوود«به منطقه خلوت و اعیان نشین

ذهنم . استخر دریاچه مانند همپ استد عبور کردیم، به یاد روزي افتادم که سیما و البرت را با تاکسی تعقیب می کردم

م را متمرکز سرانجام به خودم امدم، فکر. چنان مشغول بود که فراموش کرده بودم به راننده بگویم از کدام خیابان برود

ساختمان ها و فروشگاهها کمی تغییر . ساختم و مسیري را که سی سال پیش از انجا به باغ مارشال می رفتم، پیدا کردم
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به رانند گفتم توقف کند . مارشال افتاد، یکباره دلم فروریخت اغهنگامی که از فاصله چند متري نگاهم به در ب. کرده بود

در باغ مارشال که چندان تفاوتی با سال هاي گذشته نکرده بود، نگاهی انداختم و به  و پس از پرداخت کرایه، به سر

«.این هم باغ مارشال«:ناهید گفتم

زنگ . باید ترفندي می اندیشیدم تا به من و ناهید اجازه ورود بدهند. دو چند دقیقه اي به در و دیوار باغ خیره شدیم هر

مردي میانسال که به نظر می رسید ایرانی باشد در را به . غ بود فشار دادمدر کوچکتري را که در کنار در بزرگ با

از ما پرسید با چه کسی کار داریم، نمی دانستم چگونه و از کجاي قضیه  یبا نخستین سوالی که به انگلیس. رویمان گشود

«اي مارشال هستند؟اق«:گفتم. او همچنان منتظر بود که خواسته ام را به زبان اورم. شروع کنم و چه بگویم

شما نسبتی با . نه در حدود ده دوازده سال پیش سکته کردن« :شگفت زده به من و ناهید نگاهی انداخت و گفت نگهبان

«مارشال دارین؟

«...از مرگ ایشون متاسفم؛اما«:گفتم

حتما به مشکلی  .خب هر چی باشه شما ایرانی هستین.اگر از دست من کمکی بربیاد کوتاهی نمی کنم« :گفت نگهبان

«برخوردین، مگه نه؟

من از این باغ خیلی خاطره . نمیدونم شاید هم شما شنیده باشین. البته داستانش طوالنیه. به مشکل که برنخوردیم«:گفتم

براي تجدید خاطره می خواستم نگاهی به توي باغ بیندازم و به همسرم که تازه با هم ازدواج . البته خاطرات تلخ. دارم

«.، نشون بدم که سرنوشتم کجا رقم خوردکردیم

«ببینم پسر اقاي مارشال شما رو می شناسه؟«:پرسید نگهبان

نه بیست و دو سال پیش توي این باغ و بر اثر یک عصبانیت آنی، مردي به نام البرت که کارگردان سینما بود، «:گفتم

«...کشته شد

اما این . ن بودم؛ اما ییک از همکارام از اون اتفاق چیزایی یادشهاون زمان من ایرا. بله چیزهایی شنیدم« :گفت نگهبان
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«موضوع چه ربطی به شما داره؟

«.حاال هم میخوام اینجا رو به همسرم نشون بدم. من البرت رو کشتم و بیست سال زندان بودم«:گفتم

ردي انگلیسی که در حدود پنجاه و سپس ما رو تنها گذاشت و بعد از چند دقیقه با م. چند لحظه به فکر فرو رفت نگهبان

. نگهبان ایرانی ما را به داخل دعوت کرد و در اتاق نگهبانی روي دو صندلی فلزي نشستیم. یکی دو سال داشت، برگشت

مرد انگلیسی که مات زده به من خیره شده .خیلی مختصر شرح دادم بود،قضیه اشنایی با مارشال و اتفاقی را که افتاده 

شما چقدر تغییر . من شاهد قتل البرت بودم. پس شما بودید؟ من ان حادثه را کامال به خاطر دارم«:گفتبود، با تعجب 

«.کردید

«...این همان«:سپس نگاهی به ناهید انداخت و پرسید او

«.نه او مرده«:گفتم

«حتما شما او را کشتید؟«:انگلیسی گفت مرد

اگه اجازه بدین به باغ و عمارت و اون ساختمان . حرفه اي که نیستمچرا چنین تصوري می کنید؟ من پزشکم، قاتل «:گفتم

«.متروکه نگاهی بندازم خیلی ممنون می شم

نگهبان انگلیسی سایه به سایه مان حرکت می . با وساطت نگهبان ایرانی که نامش علی بود، اجازه ي ورود دادند باري،

.هیمکرد که مبادا غیر از تماشاي انجا کار دیگري انجام د

خیابانی که به عمارت . هنوز دو برج کنار در اتومبیل رو پابرجا بود. چه خاطراتی از ان باغ لعنتی داشتم! خدا جان واي

به جاي اپارتمان متروکه، ساختمانی پنج طبقه براي . منتهی می شد و همان چراغ هاي پایه دار هنوز هم همان جا بود

چند سال پیش بر اثر زیاده روي در نوشیدن «:گرفتم و مرد انگلیسی گفت اغل سراز ان مرد ال. کارکنان باغ ساخته بودند

«.مشروبات الکلی،مرد

«.بله اینجا بود که مجبور شدم البرت رو بکشم«:ناهید گفتم به
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 این حقیقت داشت که«:مرد انگلیسی پرسید. گوشه و کنار باغ را تماشا می کرد و به عالمت تاسف سر تکان می داد ناهید

«شما مامور اف بی آي بودید؟

البرت همسرم رو وسوسه کرده بود و اون روز که اون صحنه رو . نه به هیچ وجه حقیقت ندارد«:ام گرفت و گفتم خنده

«.دیدم، طاقت نیاوردم

ا یکی از کسانی که مانع شد شم. ان زمان من حدود بیستو سه چهار سال داشتم. کامال به خاطر دارم«:انگلیسی گفت مرد

«.همسرتان را بکشید من بودم

نگهبان. هر حال پس از گشتی در اطراف عمارت به در ورودي ان رسیدیم به

"دادمیورود به داخل عمارت را ندارم وگرنه داخل عمارت را هم به شما نشان م ياجازه ":گفت

بعد از انقالب به هلند ":بود گفت قهوه درست کرده مانیکه برا یعل میبرگشت یاو تشکرکردم و با هم به اتاق نگهبان از

چهار  يمارشال مشغول کار شدم هفته ا يکنسرو ساز يکارخونه  ياونجا بودم بعد به انگلستان اومدم و تو یرفتم و مدت

تا در امد  شمیمشغول م یرو هم به نگهبان يکاریب يهستم روزها نجایو شب ها هم ا کنمیکارخونه کار م يروز تو

"کسب کنم يشتریب

"؟یتنها هست":تمگف

"لنیکرمانشاهه و دختر و پسرم مشغول تحص ينه زن دارم زنم بچه ":گفت

"ن؟یکنیم یباغ زندگ نیهم يشما و خوانواده ت تو یعنی":دمیپرس

 يطبقه رو که برا 5طبقه از اون  کیکه مارشال زنده بود از من خوشش اومد و  یزمان کنهیبله زنم هم کار م":گفت

"کنمیپسرش کار م يبرا لیتعط يروزها لیدل نیمن گذاشت به هم اریه بود در اختکارکنان باغ ساخت

و از انجا  میقدم زد یاصل ابانیتا خ ادهیرو پ یمسافت دیبا ناه یتشکر و کردم و پس از خداحافظ یسیو ان مرد انگل یعل از
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 دیها میان روز داخل پارك رفت یبودم ول پارك برده يرا تنها تا در ورود دیروز اول ناه میپارك شد دیها یراه یبا تاکس

و النگ  نیسرپنتا يبه نام ها اچهیدارند دو در یمتعدد که هر کدام نام يها ابانیبا خ گریدر دل شهر د ستیپارك شهر

پارك محل  دیهمان گونه که در خاطراتم نوشتم ها افزودندیبه عظمت پارك م کندیانها را از هم جدا م یواتر که پل

ها  ابانیخ يهیاشح يها مکتین يبار بر رو نیچند میبرس اچهیهم بود تا به در یاسیس يها ییردهماگ يبرگزار

 نیپارك و با درخت ها و چمن ها و ا نیا يتو اومدمیداشتم م یهروقت غم":گفتم دیبه ناه میدر کرد یو خستگ مینشست

فرستاده شده بود من اونو تصادفا  مایس يبرا رانک رو يلمسازیف ویاستود یکه دعوتنامه يروز کردمیدرد دل م اچهیدر

"پارك بود نیا يتو گفتمیو زمان ناسزا م نیها به زم وونهیو مثل د دمید

"؟یگیازت بپرسم راست م زیچ کی":گفت یدر قالب شوخ دیناه

"نداره دروغ بگم لیدل":گفتم

؟يوردیهم منو به خاطر م یاونوقت ها گاه":گفت

شده و گفت که من  مونیگفت از ازدواج با من پش مایاخر به خصوص شب اخر که س يوزهااگه بگم اون ر یلیخ":گفتم

"اخه چرا؟ دمیپرسیو از خودم م کردمیاونو ندارم تا صبح به تو فکر م اقتیل

که  ایتانیبر يرا به موزه  دیقصد داشتم ناه میو نوشابه قناعت کرد وچیناهار به ساند اچهیروز در رستوران کنار در ان

به  دیپانسمان سرش با ضیتعو يو از ان گذشته برا دیا یخسته به نظر م یدارد ببرم اما متوجه شدم کم یهرت جهانش

راه چندان  مارستانیمحل قرار گرفتن ب یعنیفورد  یهارل ابانیاز پارك تا خ میرفتیم يسنت توماس سر مارسنانیب

دکتر المز  میرساند مارستانیخودمان را به ب یل بود با تاکسمشک دیناه يکوتاه برا یحت يریمس مودنیپ ینبود ول یطوالن

با ان حالت سرپا و قبراق خوشحال شد و من  دیناه دیدکتر با د دیکرد و سپس نوبت به ما رس نهیرا معا ماریدو ب یکی

که  ستیان نبهتر از  یپاداش چیپزشکان ه شتریب ياشاره کنم که برا نجایدر ا ستیبد ن دمیرا در چشمانش د يبرق شاد

 یچون خودم پزشکم د ران لحظه خوشحال کنئیامر انا را شاد م نیو هم نندیسالم بب یرا پس از عمل جراح مارشانیب
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دکتر  يرا برا دیناه يو گفته ها دیناه يسخنان دکتر برا دیرا پرس دیخوب درك کردم او حال ناه یلیدکتر المز را خ

ناظر باشم استخوان  توانمیپانسمان بود برد و به من هم اشاره کرد که م ژهیو که یرا به اتاق دیترجمه کردم او سپس ناه

 دیناه یاز عمل جراح یزخم ناش کهباور بود  نیبابت به زبان اورد و بر ا نیرا از ا تشیجوش خورده بود و دکتر رضا

شده اصابت نکنئ یجراح يبه نقطه  یمواظب باشد که جسم دیبا یتا مدت یندارد ول اجیبه پانسمان احت گرید

 يبوده و رو يبستر مارستانیکه ده روز در ب نیاز ا میبه جرئت بگو توانمیو م کردیوجه احساس درد نم چیبه ه دیناه

شدینم دهید ياثر چیشده است ه یمهم نیبه ا یسر او جراح

به بعد در  30/2عت از سا شهیو هلن هم دیسع میبرگشت دیاز ظهر بود که به اپارتمان سع عدیبه سه  کینزد ساعت

که نکند از بودن  میان شک کرد کیدیمن وناه میدینشن فونیاز ا ییصدا میان روز هرچه زنگ زد یاپارتمان بودند ول

از  شیدر مقابل خانه اجازه نداد پ دیسع لیتوقف اتومب میشدیما در خانه شان خسته شدند وگرنه با در بسته روبه رو نم

 يدیترد چیبود ه لیبزرگ و کوچک که در صندوق عقب اتوموب يپاکت ها دنیبا د میادامه ده دیان به شک و ترد

و  استاز ما پوزش خو دیسع نهمهیبوده است با ا دیبه خانه برگشتن انا رفتن به خر رید لینماند که به دل یباق مانیبرا

"ن؟یوقته پشت در منتظر یلیحتما خ":گفت

 دهینخر شیخوش نبود چون عروسک مورد نظرش را برا ید اوقات تاجکر یهلن هم عذرخواه"میدینه تازه رس":گفتم

خودم  زمیاصال ناراحت نباش عز":و گفت دیرا بوس یصورت تاج دیورزیاندازه به بچه ها عشق م یکه گفتم ب دیبودند ناه

"خرمیبرات م یخواست یهر چ

 زیو امثال و او ن یناج يو برا ستیمرسوم ن کودکان و نوجوانان يبرا گانهیافراد ب يها يدلسوز نگونهیفرهنگ غرب ا در

گفته  یکرد که معن یحال یبه هر نحو بود به تاج دیسع دیگویچه م دیبفهمد که ناه توانستیرو او نم نینداشت از ا یمعن

باشد عروسک مورد نظرش را به عنوان کادو تولدش  نجایتا روز تولد او ا رکه او را دوست دارد و اگ نیا یعنیدیناه ي

خردیبراش م
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 کینزد میاستراحت کرد يچا دنیدرست کردند و پس از نوش يزود چا یلیخ نیناهار خورده بودند بنابرا زیکه ن انا

اصرار داشت  دیناه میگردش اپارتمان ترك کرد يبرا یو تاج دیو من و ناه دیغروب هلن در اپارتمان ماند وسع

از  دیسع يباشد با اشاره  یدرك کردن یتاج يکه برا داور یم یلیلد دیبا یاو بخرد ول يرا برا یعروسک مورد نظر تاج

ده  دیشا مایمن و س میکه باغ وحش معروف لندن هم در ان بود رفت جنتیو به پارك ر میعروسک منصرف شد دنیخر

 یب دیناه يانها برا يو طرز نگهدار یوحش واناتیو از نقاط مختلف انجا خاطره داشتم ح میها بار به ان پارك رفته بود

مشود که فرصت نکرده است یدو سال گفتیم دیجالب بود سع ندازها

 ییبود که گو يطور یبا تاج دیخوشحال بود رفتار ناه یلیهم از امدن به ان پارك خ یباورد تاج جنتیرا به پارك ر یتاج

در پاسخ دادن  یگاه دیناهرفتندیقفس به ان قفس م نیرا گرفته بودند و از کنار ا گریکدیهم سن و سال هستند دست 

 يتماشا يبرا خواستیو از من کمک م ماندیعاجز م کردیاستفاده م یسیانگل ياز واژه ها شتریکه ب یتاج يبه پرسش ها

تا فرصت  میایروز از صبح به ان پارك ب کیمیقرار گذاشت دیکوتاه بود با ناه یپارك دو ساعت مدت زمان یدنید يجاها

میکن حتیو خوب سا میگوشه و کنارش را بگرد يهمه راحت تر  یالیو خ شتریب

به او گفت اگر از خودش شجاعت نشان بهد و به بچه  ابدیب یعروسک تاجب نیخرد يبرا یلیمنظور که دل نیبه ا دیناه

 زین یتاج خردیعروسک م شیشوند و به خرطومش دست بزنند برا کیمشغول بود نزد دنیبه چر يکه در گوچه ا یلیف

 يخوب شرط رو برد":گفت دیاو را بوس دیناه دیشرساند و به سر و خرطومش دست ک لیودش را به بچه فهراس خ یب

"کنمیامروز به قولم عمل م نیهم

و خانواده اش بر نخورد ان همه محبت انان  دیکه به غرور سع يو به طور دیایبه هر نحو که از دستمان بر م میخواستیم ما

میدیخریم يزیچ یهر فرصترو در  نیاز ا میکن یرا تالف

 یکیهر روز با هم به  شدینم دهیدر او د يماریاز ب ياثر گریکه د ییتا جا رفتیروز به روز رو به بهبود م دیحال ناه يبار

 يبرا ایبردم تابلو و مجسمه ها و اثار هنرمندان دن ایتانیمعروق بر ياو را به موزه  يروز میرفتیلندن م ینید ياز مکان ها
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موزه را ترك کند خواستینم شنان چنان جالب بود که دلچ دیناه

هم به کنار  یدر پ یچند روز پ میگذراند جنتیروز تمام را در پارك بر کیقول داده بودم  دیکه به ناه همانگونه

 تیو راته ه نیکاتر يامواج پر تالطم تا لنگر گاه ها يو رو میشد یحیتفر يها قیو سوار قا میرفت مزیتا يرودخانه 

میکرد یاز دوران جوان يادیو  میرودخانه رفت

سال در ان  5را که  يدانشکده ا میکردیگوناگون صرف م يشام را در رستوران ها یو هلن و تاج دیشب ها با سع شتریب

نشان دادم و دیبه ناه کردمیم لیتحص

در ان  یکه مدت یتنها من و کسان میکه ده اسل مرا در خودش جا داده بود رفت کستونیزندان بر یبه حوال زیبار ن چند

در اطراف ان  دیروز ازاد شوم و با ناه کردمیداخل ان چه خبر است و من هرگز تصورش را هم نم دانستندیزندان بودند م

خودمان  دیو کم کم با گذشتیماه م کیدر حدود  میکه قد م به شهر لندن گذاشته بود یزندان مخوف قدم بزنم از زمان

مدت  نیدر ا گفتیم دیسع میکرد یده روز بهد به اصطالح اوک يرا برا تمانیبل میکردیاماده م رانیت به ابازگش میرا برا

او را تنها  گرید وزبه او گفتم هفت هشت ر یعالقه مند شده بود که وقت دیهمچنان به ناه یبه عادت کرده است و تاج

ناراحت شد یلیخ میگذاریم

هرکس که در خاطرمان بود در واقع از ما توقع داشتند نسبت به  يشد برا یغاتسو دیدو روز از وقتمان صرف خر یکی

 نیشلوار ج نهیو بهروز و مسعود شوهر تهم دیبهرام و جمش يمثال من برا میدیخر يزیچ میکه از او داشت یشناخت

 میبخر يزیچه چ یمادر من و مادر ناه يکه برا میردو عطر هرچه فکر ک يو ترگل روسر شنیاو يانتخاب کردم و برا

انها  متیکه ق رهنیدو پ دنیسر انجام به خر دینرس ییکه به دردشان بخورد و مورد استفاده شان باشد عقلمان به جا

 یکیمیمشکل بود تنها تونست یلیخ یانتخاب سوغات میرا به هم اورد هیهم گران تر بود سرو ته قض یلیخ نراینسبت به ا

بود و از  رانیگران تر از ا یلیان هم خ يکه بها میبلند باال نوشته بود بخر یفهرست در شتیرا که او یلیدو تا از وسا

میبقه منصرف شد دیخر
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که در  یکتابفروش نیبود و به نخست گرید زیانها اسان تر از هر چ دیکه هالکو سفارش داده بود ارزانتر و خر ییکتابها

ها  زیچ لیقب نیمو و از ا يرهیعطر و گ نهیسودابه و تهم ياهم بر دیموجود داشتند ناه میاکسفور رجوع کرد ابانیخ

میچهار پنج روز وقت داشت یمشغول کرده بود تا روز خداحافظ افکرمان ر يدو سه روز یسوغات دیخال ثه خر دیخر

 لیما ایاشدم که  اینظر او را جو ستین يدختر حسود دیناه دانستمیافتادم چون م مایس ییدا ییرفخرایدکتر م ادیکبارهی

م؟یاو خانواده اش بزن هیياست سر

 ستیبد ن ننیو اونها هم تو رو بب ینیاگه اونها رو بب":کردنش گفتم یراض يبرا دینظرش را بگو دیاز ان که ناه شیپ

"داشته باشن يسوزان خواهر بهادر هم خبر دینشون داد و شا یچه واکنش مایخبر مرگ س دنیبدونم پس از شن خوامیم

ان که  بیرونالدوز بود هج ابانیخ يبر يها يدر منطقه  مایس ییدا ينداشت همانگونه که بارها گفتم خانه  یفحر دیناه

 ادداشتمیيبه مراجه به دفترچه  يازین چیدر ذهنم حک شده بود و ه ییرفخرایدکتر م يو شماره پالك خانه  ینشان

ندارد یلزوم دمید یگرفتم زنگ بزنم ولمیتصم تتلفن انان را هم حفظ بودم نخس يشماره  ینداشتم حت

من که به شهر اشنا  يچون برا میکردیاز مترو استفاده م میبرو میخواستیهرجا که م شیروز پ 15/16از  دیو ناه من

سفر چهل روزه  انیسه روز مانده به پا یعنیبود روز بعد  لهیوس نیحال ارزانتر نیو در ع نیعتریو سر نیبودن مترو بهتر

 ياز انجا که تا خانه  میشد ادهیرونالدوز پ ابانیاستگاه خ یو در دوم میرفت يبر يها يمترو به منطقه  يلهیسمان به و

وجودم را پر  ياز دلهره و اضطراب همه  یموج کبارهیچرا  دانمیمتر بود نم ستیدر حدود دو دیشا ییرفخرایدکرت م

در  رمیم يخطر مرموز يدارم به سو گفتیدرونم م یسبرا برگشتن نداشتم ح یلیگرفتم برگردم اما دل میکرد تصم

برده بود  یمن پ یزود به اشفتگ یلیکه خ یناه میدیرس ییدکتر مرفخرا يافکارم غوطه ور وبدم که در مقابل خانه 

"یناراحت ش ترسمیم يمنقلب شد نطوریکه ا يافتاد مایس ادیاگه بپرسم باز به ":گفت

اول که به لندن اومده  يندارم فقط روزها یان چنان يمحله خاطهر  نیچون از ا ادمافتیگذشته ن ادینه اصال به ":گفتم

"زنگ درو فشار بدم ترسمیچرا م دونمینم یول میموند نجایبه طور موقت ا يچند روز میبود
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"هیجا کاف نیتا هم يرو به من نشون بد مایس ییدا یبود که خونه نیاگر هدفت ا میگردیخب برم":گفت دیناه

نگاه  کیشد با  ادهیپ لیرا که از اتومب يخان توقف کرد راننده ا يروبه رو یلیبودم که اتومب دیدر حال ترد انهمچن

چهل و چند ساله شده بود نگاه  يبود که ان زمان پانزده شانزده سال داشت و حاال مرد اوشیدوست س مانیشناختم نر

کنجکاو من او

روسري و مانتوي ناهید از راه دور داد می زد که کسی . ناهید ایرانی هستیمشکی نداشت که من و . نیز کنجکاو کرد را

پیش از انکه اتومبیلش را به داخل حیاط خانه ببرد، جلو امدو با لهجه غلیظ انگلیسی به . نباید به ایرانی بودن ما شک کند

«.هستید رانیمثل اینکه به نظر می رسه ای«:فارسی گفت

«درسته؟. یدبله شما نریمان هست«:گفتم

«!بله«:حالتی متعجب گفت با

«.دوست سیاوش، پسر جناب سرهنگ افشار،بله؟ از اخرین باري که دیدمت حدود بیست و دو سال گذشته«:گفتم

«...شما خسرو هستین، شوهر سیما«:به ذهنش فشار اورد و سرانجام مرا شناخت و گفت خیلی

«...بله؛شوهر اون بودم«:گفتم

حتما «:ور می کردم با خوشرویی مرا می پذیرد، اخم هایش را در هم کرد و با ژستی سینمایی گفتخالف انکه تص بر

«اومدي از من و پدرم هم انتقام بگیري؟ آلبرت و سیما بس نبودن؟

خشن و دور از انتظار او حکایت از ان داشت که وي و خانواده اش بر این باورند که من باعث مرگ سیما شده  برخورد

من نیومدم براي شما و پدرت ددرسر درست کنم، بلکه اومدم حال شما رو بپرسم و از همه مهم «:خونسردي گفتم با. ام

شاید به شما خالف واقع . تر چوت توي خاطراتم از تو و پدرت یاد کردم، خواستم همسرم شماها رو از نزدیک ببینه

لی هم بیش از اندازه مصرف می کرد، یک هیجان شدید سیما چون ناراحتی قلبی داشت و مشروبات الک. گزارش داده اند



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 418

«.باعث شد سکته کنه و بمیره

تو کسی رو کشتی که تو . به هر حال باعث بدبختی اون، عمه م و سیاوش توشدي«:اینبار اشفته تر و خشمگین تر گفت او

ا با این که االن هست، خیلی اگر البرت رو نکشته بودي، زندگی همه م. عالم سینما و کارگردانی حرف اول رو می زد

«میدونی پسرش االن چند سال داره؟. تفاوت داشت

«.چندان مایل نیستم بدونم«:گفتم

چند لحظه اي ما را تنها گذاشت و با خشم و قدم هاي تند به مقابل خانه اي که چند قدم باالتر از خانه خودشان بود  او

«.اولیور تویی؟ زود بیا دم در«:زنگ در را فشار داد و سپس به انگلیسی گفت. رفت

«.برگردیم بهتره«:گفت ناهید

ناهید را گرفتم و بی اندازه پشیمان از انکه به خانه دکتر میرفخرایی امده بودم و بدون توجه به نریمان که در ان  دست

ین لحظه، صداي اما در هم. خانه با چه کسی کار دارد، از همان راه برگشتیم و حتی به پشت سرمان هم نگاه نکردیم

وقتی رو برگرداندم دیدم نریمان با جوانی هم . سر جایمان میخکوب کرد رانریمان که ناگهان با خشم نام مرا صدا زد، ما 

این پسر همون «:نریمان با همان ژست سینمایی گفت. سن و سال بهادر و شاید هم کمی بیشتر، به سمت ما می امدند

«.مردي اون رو کشتیکسیه که بیست و دو سال پیش با نا

در .چشمان الیور، پسر البرت، از شدت خشم قرمز شده بود. ناهید پریده بود و من هم حرفی براي گفتن نداشتم رنگ

چند لحظه اي . دلم به خدا پناه بردم و خودم را سرزنش کردم که چرا بی جهت براي خودم و ناهید دردسر درست کردم

شما پدر مرا «:م با خشم به من خیره شده بود، سرانجام سکوت را شکست و پرسیداولیور ه. سکوت بین ما حکمفرما شد

«کشتید؟

به خاطر کشتن پدر تو که روي زندگی من سایه انداخته بود، . هر کس در موقعیت من بود شاید ان کار را می کرد«:گفتم

«.نطور که باید حقیقت را به شما نگفته اندشاید ا. پدر نریمان، اقاي دکتر از قضیه با اطالع است. بیست سال زندانی شدم
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اولیور . به انگلیسی با الیور و نریمان حرف می زدم، ناهید مات و متحیر مانده بود که من به انها چه می گویم چون

دادگاه لندن اصال عدالت را . همسر شما با میل خودش بازیگر فیلم او شده بود. می دانم پدر من گناهی نکرده بود«:گفت

شدید موقعیت اجتماعی و مالی خانوادگی من و مادرم خراب ود و حاال  عثشما با. عایت نکرد، شما باید اعدام می شدیدر

«.هم دست از سر شما برنمی داریم

البته « :به نریمان که ده پانزده سالی از اولیور بزرگ تر بود گفتم. حرف هاي او که از سر جوانی بود خنده ام گرفت به

بیست سال زندون که ده سالش رو هم . من هم تاوان کاري که کرده بودم پس ددم. راي پدرش ناراحت باشهحق داره ب

زنم، پسرم و جوونیم به علت یک انتخاب بی جاي پدر ایشون از . توي جزیره اي طاقت فرسا گذروندم، زمان کمی نیست

«.دستم رفتن

کشید و من تا امدم به خودم بجنبم، نریمان و اولیور که گویا ناهید جیغ . الیور با خشم به سویم هجوم اورد ناگهان

طولی نکشید مردم . ناهید پی در پی جیغ میزد و کمک می طلبید. ورزشکار رزمی بودند، مرا به زیر مشت و لگد انداختند

در این . نبود امدند و به تماشا مشغول شدند؛ اما از میانجی خبري نبی رگ و بی تعصب انگلیسی از خانه هایشان بیرو

وقت ناگهان ناهید شاخه پایینی درختی را که در حاشیه پیاده رو بود، شکست و ان را به صورت چوبدستی در اورد و به 

ناهید همچون شیرزنی قهرمان، . به هر حال، هر چه بود، عشایر بودیم. من هم به خودم امدم. جان اولیور و نریمان افتاد

. خانواده ي نریمان هم جزو تماشاچیان بودند. ی گفت، با چوب به کتف و پایش می زددر حالی که به الیور ناسزا م

در حالی که از گوشه لبم . سرانجام شیرین، دختر دکتر میرفخرایی مرا شناخت، پدرش را صدا زد و همگی جلو امدند

« :وع از چه قرار است، گفتمکه به عصایش تکیه داده بود و هنوز نمی دانست موض ییخون جاري بود، به دکتر میرفخرا

اقاي » .براي اینکه تربیت خانوادگیم رو ثابت کنم، اومده بودم به شما سري بزنم که پسر البرت به من حمله کرد

به ناهید که توانسته  یشترشانمیرفخرایی و شیرین، نریمان را سرزنش کردند و چند نفر هم اطراف اولیور جمع شدند و ب

مثل اولیور که حرکاتش نشئت گرفته از بازیگران سینمایی بود، براید، نگاه می کردند و شاید در بود از پس جوانی شرور 
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.دلشان به او افرین می گفتند

ان که قصد داشتم برگردم، اقاي میرفخرایی که از ان اتفاق ناگوار بسیار ناراحت شده بود، به اصرار من و ناهید را به  با

ن نگاه از ناهید برنمی داشت و پیش از ان که با تعارف پی در پی اقاي میرفخرایی بر شیری. داخل خانه شان دعوت کرد

«این همون ناهید خانمه که سیما مرتب ازش یاد می کرد؟« :گفت ینشیر. روي مبل بنشینیم، او را معرفی کردم

«.بله«:گفتم

شنیده م پسرت به . شما خوشحال شدماز دیدن « :اقاي میرفخرایی گفت. از نوشیدن چاي، کمی ارامش پیدا کردم پس

«.ایران برگشته

سوزان، . از خبر مرگ سیما خیلی ناراحت شدم« :شیرین گفت. را پشت سر گذاشته بودم، فهرست وار شرح دادم انچه

دخترش، خیلی خوب از شما برایم نوشته بود و حتی تلفنی که با هم حرف زدیم، گفت مردي به خوبی شما سراغ 

«.ندارد

«پس چرا نریمان به این موضوع پی نبرده و رفتارش با من اینطور بچه گانه بود؟«:گفتم

چی بگم از این فرهنگ غرب؟ نریمان هنوز هم گمان می کنه که اگر البرت زنده «:میرفخرایی اهی کشید و گفت اقاي

اون حتی به . ی نیستماون و اولیور عشق بازیگري دارن و من از نریمان راض. بود، اون هنر پیشه اي معروف میشد

«.تحصیالتش هم ادامه نداد

به هر « :من هم با تشکر از اقاي میرفخرایی گفتم. مرتب به من اشاره می کرد که هر چه زودتر انجا را ترك کنیم ناهید

«.حال از اینکه باعث دردسر شما شدم، معذرت می خوام

با ان وضعیت . سیما رو به رو شدم، براي شرح دهم خیلی دلش می خواست ماجراي روزي را که در کانادا با شیرین

« :از این رو گفتم. روحی که نریمان و اولیور برایمان به وجود اورده بودند، امکان نداشت بتوانم راحت با او گفتگو کنم

 یقین دارم. به چاپ برسه، حتما یک نسخه براتون می فرستم نبه امید خدا اگر روزي به صورت رما.همه رو نوشتم
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«.نریمان و پسر البرت با خوندن حقیقت به من حق می دن که مقصر اصلی خود البرت بوده

ناهید، همین خانم که االن همسر منه « :به او گفتم. خداحافظی، شیرین از داخل ساختمان تا دم در بدرقه مان کرد هنگام

بیست و هشت سال . اصال پیدا نمیشهدر وجود این زن عشقی هست که توي فرهنگ شما . بیست سال در انتظارم بوده

فقط به من

 یناه یکن ادیو وفا  یعشق و دوست ياز االهه  یاگه خواست گمیخوامیو به ده ها خواستگار جواب رد داده م کردهیم فکر

"رو در نظر داشته باش

"رانه؟یا ياالن تو ؟اونیبهادر چ":دیپرس داشتیاز برنم دیکه نگاه از ناه یدر حال او

و اون صحنه رو تا اخر عمر هرگز  دمشیمانادا د يندارد پس از اون که تو یبله اون خلق و خو منش غرب":گفتم

"رفت کایبرگرده و سوزان هم با پدرش به امر رانیگرفت به ا میبهدر تصم مایو بعد از مرگ س کنمیفراموش نم

 ییرفخرایم يافراد خانواده  يهیاز بق شیشرح دهم که ب شیرا برا مایمرگ س یاز ان رو کنجکاو بود چگونگ نیریش

بود مایمن و س یشاهد بگو مگو ها و عشق و دلدادگ

را خوب  یسیانگل يجوانان ماجراجو میبمان ییرفخرایم ياقا ياز ان در ان خانه  شیامده صالح نبود ب شیبا وضع پ يبار

امد ارام  ینم انیبه م سیپل يکه تا پا اختنداندیبه راه م یچنان اشوب يبه دست اوردن بهانه ا یاغلب در پ شناختمیم

جانب  دیبا فتدیبودم که مبادا به فکر انتقام ب دهیترس یسیانگل ياجراجوجوان م کیبود از  ينمونه ا وریاول گرفتندینم

و  یعبور و مرور تاکس ستگاهیکه مخل عبور و ا یاصل ابانیتا سر خ ییرفخرایم ياقا ياز خانه  کردمیم تیرا رعا اطیاحت

اگه به اژانس تلفن بزند  فتمگ نیریبه ش میرفتیک ادهیپ دیکه با شدیمتر م ستیاتوبوس بود در حدود دو ستگاهیمترو و ا

او چند لحظه به فکر فرو رفت و  شودیممنونش م میو انجا را ترك کن میکه از همان دم در خانه سوار شو دیایب یلیتا اتومب

"چون اون بدتره شهیبه برادرم هم نم یاعتماد کرد حت شهیمن وریبه اول يکرد یفکر خوب":سپس گفت

داشت که دلم شور  یلیدل":گفتم دیفاصله به ناه نیتلفن زدن رفت در ا يتنها گذاشت و برا اطیرا در ح دیمن و ناه او



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 422

"یهست ریعشا یرزنیخوشم اومد که هنوز ش زدیم

"م؟یزدیسر م نهایبه ا دیاخه چرا با":شده بود با همان حالت گفت یعصبان یکم دیناه

"دهیوقتها عقلش رو از دست م یادم بعض":مینداشتم به جز ان که بگو يقانع کننده ا پاسخ

"رسهیاژانس م لیاتومب گهید يقهیدق 5تا ":انداخت و گفت یبرگشت به ساعتش نگاه نیریش دینکش یطول

تاسف سر تکان داد و  يبه نشانه  نیریش کندیچه م مانیشده بود که بپرسم نر کیام تحر يوقت حس کنجکاو نیا در

پر زد و  يها لمیف ریتحت تاث مانیهمسرش اونو نخواست نر یعنیاون چهار پنج سال قبل از همسرش جدا شد ":گفت

"ستین یپدرم ازش راض یطور کل هشرکت مشغول به کاره اما ب کیيتو کنهیم ییماجراجو یلیخورد خ

 میبدرقه مان کرد تشکر کرد یکه تا کنار تاکس نیریاز ش میکن یادار کرد که خداحافظاژانس ما را و لیبوق اتومب يصدا

منتظر من بودند خواستند جلو  ابانیدرست بود با شش هفت نفر از دوستانش سر خ وریاول يحدس درباره  میو سوار شد

کرد خوب از مهلکه فرار یلیهم خ نندهکه به راننده گفتم توقف نکند را رندیرا بگ یتاکس

از پارك  یکیگذشت ان روز به  ریبود پس از ان همه مکافات کار دست خودم بدهم که خوشبختانه به خ کینزد خالصه

لب او  ریز وستهیپ دیناه مینشست یچوب یمکتین يبر رو یمسافت یپارك بود پس از ط یباترس يلندن که در محله  يها

براش حرف  یو دوران جوان مانینر نیریگذشت از ش ریخ بههیقضاورد که  یو شکر خدا را به جا م خواندیمرتب دعا م

و  میرفت ییرفخرایدکتر م ياقا نیهم يبار به خانه  نینخست يگفتم که برا يها و روز یتیها و شب نش یزدم از مهمان

داشت يناسازگار ياز همان روز اول بنا مایس

زخم کوچک گوشه  میبرگشت دیان اطراف به اپارتمان سعدر  یو پس از گشت میپارك خورد ياچهیرا در کنار در ناهار

 دیمعتقد بود که همان ساعت با دیشرح دادم سع شیرا برا هیشود و من هم قض ایرا جو یرا واداشت چگونگ دیلبم سع ي

ریاز اون درگ ادتریکه ز نیو هم شتمجرو بحث رو ندا يحوصله ":گفتم کردمیمراجعه م سیبه پل

"خوشحالم یکل نشدم
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داشتند  يلندن باز یمبلیو ارسنال که رو بعد در ورزشگاه و تدیونایمنچستر  میفوتبال ت يباز يدرباره  ونیزیشب تلو ان

از ظهر روز بعد هلن  عدیاز گذشته کنم  يادیامد  یبرود و من هم بدم نم يباز يقصد داشت به تماشا دیسع کردیبحث م

و  مایبار س کیاز ان ورزشگاه داشتم  یچه خاطرات میرفت یمبلیو زشگاهوربه  دیدر اپارتمان ماندند و من و سع دیو ناه

چه  ستندین ایدن نیدر ا گرید اوشیو س مایس يعجب روزگار میبه ان جا رفته بود مانیو نر اوشیس زیبار ت دنیچند

کرد؟یتصورش را م یکس

از طرفداران منچستر  دیگذراندم سع فوتبال يمسابقه  ياز روز اخر مسافرت به لندن را به تماشا یهر حال ساعت به

 میگل از ت کیاز خودش نشان داد  تدیونایمنچستر  میکه ت یمردم با وجود تالش شتریب ینیب شیبود و برخالف پ تدیونای

در پوست خود  يکه از شاد یبود ورزشگاه را بر سر طرفداران ارسنال کیمنچستر نزد انیارسنال خورد تماشاچ

متوقف  نگیاز پارک يرا در نقطه ا لشیداشت اتوموب یفراوان يباره تجربه  نیکه در ا دیسع خراب کنند دندیگنجینم

 ورجوانان شر شتریکه ب ییها لیو سبقت گرفتن اتومب راژیحال و نیاما در ع میکرده بود که زودتر ورزشگاه را ترك کن

میبود تصادف کن کیو نزد میراننده اش بودند در امان نماند یسیانگل

با مردم سرو کار دارم اما  شتریکه ب هیشغلم طور کنمیم یلندن زندگ يهفده هجده ساله که تو کینزد":گفتیم دیسع

 یچنان نظم و انضباط لشونیوقت ها در کار و تحص یبعض یوحش ایمتمدنن  دونمیها رو نشناختم هنوز نم یسیهنوز انگل

 يها یکه دست وحش شنیم یوقت ها هم اون قدر وحش یبعضمردم اروپا هستن اما  نیبهتر کنهیم الیدارن که ادم خ

"بندنیامازون رو از پشت م يهیحاش شیهزار سال پ

از  یسیفرد انگل کیرهیگیسرچشمه م خیحرکات و رفتار ها از تار نیا يالبته همه ":مکث ادامه داد یپس از کم دیسع

 نیو بر اثر هم یهست ایدن يهمه  استمداریتو اقا و ارباب،صاحب و ر گنیبهش م رونیب ادیاز شک مادرش م یوقت

مغز و ذهنش  شهیوارد مدرسه م یسینوجوون انگل کییوقتکننیم جادیانان چنان در اون ا یاتفاقات غرور و عزت نفس

 يروزیپ يدرباره  شتریب یرستانیدب يدانش اموزها خیفاتح بوده درس تار شهیکه انگلستان هم کننیپر م نیرا از ا
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 يکتاب ها يخودمون تو رانیدر ا یدر خاور دور و حت یو به طور کل یعروب يها متاسفانه در کشور هاهاست تا شکست 

":با ما گفتن شهیهم یمحض بدون يخودت رو در عالم فنا دیبا ينوشته شده که تو از خاك پست تر مونیسمر

یضیاموز اگر طالب ف یافتادگ

که بلند اس ینینخورد اب زم هرگز

پوند  دیکه به ام کننیمشن در ذهن خودشون بارها تکرار م داریوقت طالست و صبح که از خواب ب گنیم ها یسیانگل اما

 نهیا هیسیانگل نیترب يدهییطرز تفکر که زا نیا يجهیو کمال مطلوبشون طالست نت دیام يو دالر از جا بند شدن همه 

"گهید ينهیدر هر زمباشه و چه  بالچه در فوت رهیپذیشکست رو نم یسیفرد انگل کیکه 

 دهیکه شن ییخوانده و حرفها رانیکه در ا يو درسها خیکه از تار دیسع میکشده شد یبحث فوتبال به بحث اجتماع از

بچه :گفتیم شهیکه عارف مسلک بود هم رهایاز دب یکیرفتمیم رستانیمن در همدان به دب یوقت":بود انتقاد داشت گفت

 اهیتخته س يشعرو رو رو نیا شهیبا ارزشتر و هم یاتازون يطالو  نیارژانت ينقره  يمعدن ها يها گنج قناعت از همه 

 مکنمیفراموش ن چوقتیهم ازش گذشته بود ه یاون معلم رو که سن"ستیکیو سنگت  میس يچون قانع شد":نوشتیم

را به اسمان  نیزم که اگر نیا گهیشده و د نیاز خلقت ادم مع شیما پ يروز يمانهیپ گفتیکه م دمیبارها ازش شن

(("ياز روز ادهیندهندت ز يزدو

بحث به  يادامه  میموضوع بپرداز نیبود چون تا ان روز سابقه نداشت به ا ینیدیجالب و شن میبرا دیو سخنان سع بحث

 کردیمنع م ینیو خونه نش یکه به مادرم که اونو از تنبل دمیبارها از پدرم شن":شد او گف دهیکش دیسع يخانه 

و  یسیشعر رو به زبون انگل نیخواستم ا یاومدم هرچ کتممل نیبه ا یهران کس که دندان دهد نان دهد وقت":تگفیم

"ادم ها جا نگرفت نیا اتینتونستم و در ادب ارمیمرز و بوم در ب نیا اتیبه ادب

:به سخنانش افزود دیسع

مثال .دهیم یکه به وجود آماده،معن ینیدر سرزم یاتیهر ادب.کرد یابیدر زمان خودش ارز دیرو با یتیهر مطلب و هر حکا-



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 425

.هیرینظ یبلند مرتبه و دانشمند و فاضل ب ،شاعريسعد

مرد قرن  يدیسع.یو اجتماع یتیارزش داره،نه از لحاظ ترب یگوهر بارش،امروز فقط از لحاظ ادب اناتیاز ب یبعض اما

آگاه ) در قرن هفتم(گفتار و علو فکر ینیریو ش انیست بکه از سال خورهیم نیامروز به درد ا شیهفتمه،و افکار و گفتهها

.میارزش اونو حفظ کن یمیدآثار ق ریو مثل سا میو به اون مباهات کن میبش

 یاخالق و سرمشق زندگ ياون را شالوده  میمردم قبول دارن، بخواه يعامه  يسعد يکه گفته ها لیدل نیاگه به ا ما

برنامه  يمداران و برنامه  استیو س استیافراد جامعه بر درامد و س ستنیخوب زو  یزندگ يهیکه پا میامروز قرار بد

.میاوریجنگ ب دونیو کمان رو به م ریگرز و سپر عمود و ت می،بخواهشاهنامه تیاهم لیبه دل نکهیاتکا دارد،مثل ا زانیر

اونها را در  میبخواه ،اما،اگریخیتار يمصر بناها يثالثه  ،اهرامیسنگ يو مجسمه ها دیتخت جمش يکسرا و ستونها طاق

.کنهیم دایپ یمضحک يمنظره  کیشهر تهرون نصب کنند، یعموم يسالن رستوران ها

اگر ظروف کرستال و  نیفکرش رو بکن.موزه ها يفقط برا یاندازه ارزشمند،ول یب يالدیقرن دوم و سوم م یگل يظرفها

شه؟یاشتهامون کور نم ایم،آیغذا بخوردهیو پوس یگل ياون ظرف ها يو تو میرا کنار بگذر ینیچ

هم،سخن را کوتاه کرد و  دیسع جهینداشت،خسته شده بودند،در نت يآنها ثمر يما که برا يو هلن از گفت و گو دیناه

:گفت

.خوش گذشت یلیوطنم رو از وجود شما استشمام کردم،خ يمن بو میمدت که در کنار شما بود نیا يبه هر حال تو-

:گفتم

.رفتیو حوصله مون سر م میشودیاول خسته م يهمون دو سه هفته  دین،شایشماها نبود ن،اگریباور کن-

از  یاز ساعت هفت پس از تشکر و خداحافظ شیو صبح روز بعد،پ میماند داریب شیپ ياز شبها شتریآخر را ب شب

.رساند ثیما را به فرودگاه ح دیهلن،سع

.میکرد یخداحافظ زیتشکر فراوان،از او ن و با دمیرا بوس دیآنجا چند بار صورت سع در
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************************************************

11فصل

بار قدم به اروپا  نیهم که نخست دیناه يرا من زنده کرد و برا یروز اقامت در لندن،خاطرات دوران جوان چهل

.بخش بود گذاشت،لذتیم

:فروکش کرد،او گفت دیاز پرواز در ناهیاوج گرفت و اضطراب ناش مایهواپ یوقت

مدت  نیاونا در ا ياما همه .کردم يبردم و در انتظار تو لحظه شمار دم،رنجیسال،غم خوردم،سرزنش شن یبه س کینزد-

لندن که اگه مدت  يلذت بردم،به خصوص تو يبه قدر.شده یهم نبوده،تالف یچند که طوالن کنم،هریم یکه با تو زندگ

 نیبا تو بودن و لذت بردن سنگ يبگذارن،کفّه  گهید يفّهک کیيمدت رو تو نیترازو و ا يکفّه  کیيفراقت رو تو

.تر

:گفتم

.شنومیباره که م نیاول يکه برا یگیم ییزهایوقتها چ یبعض-

:گفت دیناه

 یهم با کسکتابها خوانده بودم،اون  يپا بگذارم که اسمش رو فقط تو يبه کشور يروز کردمیوقت تصور هم نم چیه-

.از دستش دادم شهیهم يبرا کردمیم الیمثل تو که خ

.میدیاز پنج ساعت پرواز به فرودگاه مهرآباد رس ،پسيبار

ساعت هفت بعد از ظهر  رازیش_خوشبختانه پرواز تهران.سه بعد از ظهر شد رد،ساعتیانجام گ یگمرک فاتیتشر تا
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.صادر کردند طیبل مانیزود برا یلیو خ شدیانجام م

:گفتم دیبه ناه.میداد يو سفارش چا میاستراحت به رستوران فرودگاه رفت يراب

.دهیپس از چهل روز،تازه به دهنم مزه م-

:او پس از چند لحظه گفت.مرا داشت يدهیهم عق دیناه

 يزیا چمطالعه کرده بودم،ام یکتابها هم دربارشون کم يبودم و تو دهیشن ییاروپا و لندن دورادور حرفها ياز شهرها-

.تفاوت داشت یلیبودم،خ دهیکه شن ییزهایبا چ دمیکه د

از همه از آن خوشحال بود که  شیبود و پ یاندازه راض یسفر به اروپا خوشش آمده بود و از آن ب نیا د،ازیهر حال ناه به

.چقدر شده است رانیسفرمان به پول ا ينهیبداند هز خواستیاو م.آمدیبه سراغش نم گریسردرد د

:گفتم یشوخبه

.تومان ونیلیده م ایتومان  ونیلیم کیهم دارد؟حاال فرض کن  یتو فرق يمگر برا-

:گفت

.اگه بدونم بهتره-

:گفتم یحساب سر انگشت کیبا

از آن همه دالر و پوند در حال حاضر دو تا .و سه هزار پوند داشتم کایپا به لندن گذشتم،هشت هزار دالر آمر یوقت-

.میتومان خودمان خرج کرد ونیلیپنج م م،حدودیاگر به پول خودمان حساب کن نیبنابر.دارمياسکناس صد دالر

.اش گذشت قهیشق يبه فکر فرو رفت و دستش را رو دیناه

:اورم،گفتمیب رونیب یو دودل دیاو را از ترد نکهیا يبرا.مردد است یول دیبگو يزیچ خواهدینگاهش متوجه شدم م از

 یلیو خ میرا پشت سر گذشت بتیمص ایدن کیدوتامون  ،هریمعمول ياما نه از اون زن و شوهرها.میمن و تو زن و شوهر-

ها را  یاما گفتن.عاجزه انشیزبون از ب یعنی.ستین یگفتن هاشونیدلمون تلمبار شده که البته بعض يناگفته تو يحرفها
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 میستین یکیهر دو  نکهیا یعنی،یکن یودرواسدوستت دارم،ر یلیخ یدونیبا من،که م يدر دل نگاه داشت و اگه بخوا دینبا

.و دلمون از هم جداست

:لبخند زد و گفت دیناه

.به غرورت بر بخوره دیگفتم شا یبگذارم،ول ونیرو با تو درم یمطلب خواستمیالبته قبل از سفر م-

:گفتم یدر قالب شوخ.دیکرده بود که قصد داشت بگو یمطلب دنیمرا مشتاق شن شتریب دیناه سخنان

.دل تنگت بگو خواهدیهر چه م-

:گفت

که چند  میکرد میرفت،ملک و امالکش را تقس ایمن از دن امرزهیکه پدر خدا ب یزمان.پدرت بهادر خان رو امزهیخدا ب-

.......هم پول سهم من شد يو مقدار يکشاورز نیهکتار زم

:و گفتم دمیحرفش پر انیم به

 م،همانطوریاریب يدرواقع من و تو کم و کسر یعنیارم،یب يکم و کسر يروزداشته باش اگر  نیقی.متوجه منظورت شدم-

.س گهیشده،اموالمون هم متعلق به هم د یکیکه دالمون 

:گفت دیناه

.رهیگیبهش تعلق م يپول من در مرودشت تو بانکه و هر ماه هم سود-

.....باشم ندهاشیبچه هم ندارم که بخوام به فکر آ.که خرجش کنم ومدهین شیپ يحاال مورد تاا

:ارم،گفتمیب رونیآنکه او را از آن حال و هوا ب يبرا.آخرش دلم را به درد اورد يجمله .ساکت شد کبارهیبه

پدرت در کدام منطقه س؟ يکشاورز ينهایزم-

:گفت

به که معروفه  هیرینص میکر يمن و مادرم در اجاره  يها نیزم.سعادت شهره کیدولت اباد که نزد يدر محدوده -
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.که داشتم اضافه شده یبه عنوان اجاره به ما پرداخته،به پول یمدت هر چ نیا يبهروز و تو میکر

 يمن هم کسر.به همان اندازه ارزشمند بود زیاو ن يکشاورز نیتومان پول در بانک داشت و زم ونیلیده دوازده م دیناه

.نداشتم

 دنیرا در رس اشیده،خوشبختینرس شیکه به ارزوها یست،تا وقتا یبیهمان جمله افتادم که بشر موجود عج ادیهم به  باز

که هنوز به آن  ندیبیم ییزهایرا در چ رسد،سعادتیکه به آنچه خواهانش است م یاما زمان.داندیم شیبه خواستهها

.پندارد یتصاحبش را ندارد،م ییاست و توانا دهینرس

باالتر از دوست  یکم یاو دوستم داشت حت م،یر دو پول داشته.بود دهید،رسیگنجینم لهاشیدر مخ یبه آنچه که حت دیناه

.داشتن

کرده است،مشهور بودم و  لیکه در لندن تحص یعنوان پزشک راز،بهیدر ش.میبر خوردار بود یخوب یاجتماع تیموقع از

.خوردندیحسرت آنها را م گرانیکه د میداشت ازیمورد اعتماد بودم و هر دو دهها امت

اما با توجه به سنّ .ثروتش را بدهد و در عوض بچه دار شود يهمه  خواستیدلش م.بچه لک زده بود يبرا دیدل ناه اما

 ایمعلول به دن ينکرده، بچه ا يو خدا میدست به خطر بزن شودیکه نم میکه او داشت،هر دو قبول کرده بود یو سال

.میآور

در . میاز پنج گذشته بود که رستوران را ترك کرد يا قهیساعت چند دق.میحدود دو ساعت در رستوران فرودگاه بود در

 یساکمان بود نگاهم به تلفت عموم کیو در ضمن حواسمان هم به دو چمدان و  میزد یکه در سالن انتظار قدم م یحال

ر د.میخبر بده رازیبود که ورودمان را به کس و کارمان در ش دهیسچرا تا ان لحظه به فکرمان نر دانمینم.راه دور افتاد

سکه که  هیخالصه با ته. داشتم البته دفترچه حساب در گردشم همراهم بود فمیدر ک یرانیحدود دوسه هزار تومن پول ا

دانستم در ان ساعت در خانه است تماس گرفتم پس از از سالم و  یو با بهادر که م رازیچندان هم راحت نبود با ش

را به اطالعش رساندم  رازیحرکتمان از فرودگاه همر اباد به شخبر ورودمان به تهران و ساعت  گرید کیحال  دنیپرس
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ان قدر سکه .))منتظرتون هستم رازیقبل از ساعت هشت در فرودگاه ش:((بهادر گفت. خوشحال کرد اریکه او را بس

.میاز ان گفت گو کن شینداشتم که بتوانم ب

شماره  نییسئول مربوط و گرفتن کارت و تعپس از اعالم شدن شماره پرواز و سپردن چمدان ها و ساك به م يبار

 دیقد داشتند و سن و سال پدر و مادر خانواده از من و ناه میچهار فرزند قدو ن يخانواده ا. میبه سالن پرواز رفت یصندل

 طنتیچهار پنج ساله بود که ار بس ش يفرزندشان پسر نیاخر.دبودند همسفرمان شدن يرازیو ش دیرس یکمتر به نظر م

 یهم سن سال خودش بود نگاه دیو مادر او که شا طانیبه پسرك ش دیناه. زن و شوهر را به ستوه اورده بود کردیم

خانم  نیابچه آخر  نیا نیآره؟بب یم ایگفته اگه زن در سن باال حامله بشه بچه ناقص به دن یک:((و گفت دیانداخت آه کش

((تونه مهارش کنه یماشاهللا از بس سالمه مادرش نم

ندارم؟ نه  يگم حوصله بچه دار یکه م نیا ایمخالفم و  یکن یم الیخ. ستیعطش من در داشتن بچه کمتر از تو ن:((گفتم

سن و سال تو  یبار چهارم حامله شده که خطرش ده درصده ول يخانم بعد از سه تا فرزند برا نیا ستین يزیچ نیچن

((.شترهیبار حامله شدن از هشتاد درصد ب نیاول يبرا

((.زهیریتاخدا نخواد برگ از درخت نم:((گفت دیناه

داشته باش  نیقینبود  یپزشک يها ینیب شیوپ یعلم وعقل رو هم خداوند به بندش عطا کرده و اگر علم پزشک:((گفتم

((کر وکور والل و فلج بودن نیکره زم يانسان ها شتریکه نصف ب

کرد گفت  یمخصوص دعوت م يسوار شدن به اتوبوس ها که مارا به ندهیگو يو پخش صدا یخروج يباز شدن در ها با

.کاره ماند مهین مانیگو

از  یبک دمیرو برگرداندم د یبه شانه ام خورد ووقت یدست مینشست مانیهایصندل يو بر رو میرفت مایداخل هواپ یوقت

م که به شما و خانمتون هست ينفر نیخوشحالم اول:((گفت یاو پس از سالم و احوالپرس. است ينمار مارستانیکارکنان ب

((گمیخوشامد م
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((.بودن ماریکه مادرشون ب یزمان دمیچند بار خدمتشون رس:((کردم و او گفت یرا به او معرف دیاز تشکر ناه پس

با او  ییبه هر حال چون او همار من بود با خوشرو. است دهیاورا کجا د ادیب ادشیدیبه ذهنش فشار اورد تا شا دیناه

.کرد یپرسسالم واحوال 

هاتون روز  ضیور شتریکمبود تون کامالمحسوس بود و ب نینبود مارستانیمدت که شما در ب نیدر ا:((گفت همکارم

((.نیکردن که هر چه زود تر برگرد یم يشمار

 کیبه هر حال پس از . میشروع کرده بود حرف بزن شیکه چند لحظه پ یهمکارم و گفت وگو با او درباره بحث دنید

بارش باران تازه شروع شده بود و به هوا لطافت خاص داده بود . میدیرس رازیبه فرودگاه ش شتریب قهیچند دق ساعت و

:راه نگفته یحافظ ب.شهیخودمون نم رازیش ایدن يجا جیه:((گفت دیناه.

میوان باد خوش نس یرکن يو ا رازیش

((مکن که خال هفت کشور است بشیع

((رازهیذهن تو درباره شعر فقط ش ياندوخته ها دیکه کل نیمثل ا. یعر نگفتمدت اصال برام ش نیدر ا:((گفتم

((.بردم ادیاز  زرویکه همه چ نیشهر دور بودم مثل ا نیاز ا یازوقت.یگیبه خدا راست م:((گفت

نگاهمان به استقبال میداخل سالن انتظار شد گریکه شانه به شانه همد یحال در

چقدر لذت .دست تکان دادند مانیبهادر و شهدخت برا.مسافرانشان بودند یدر پنرده ها با نگاه  يکه انسو بود

 یان لذت زمان.از چهار پنج ماه از ازدواجشان نگذشته بود شیامده بودند که ب یداشت،پسرم و عروسم به استقبال کسان

.نبود شیب ییایرو داشتمانچه در ذهن  یمادربهادر بود،ول دیکه ناه شدیدوچندان م

لبخند  شهیشهدخت که هم.دندیرا بوس گریو شهدخت هم مشتاقانه همد دیو ناه میرا در اغوش گرفت گریکدیهادر و ب من

.گذردیبهادر معتقد بود که به پدرش در همه حال خوش م.خوش گذشته باشه دوارمیام:ما گفت يبر لب داشت،به هر دو

او .گذاشت لیساك ما را داخل صندوق عقب اتومب کیسپس بهادر دو چمدان و .دیبه درازا کش یساعت یگمرک فاتیتشر
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.خودش خراب است لیاتومب دم،گفتیعلت را پرس یمن به فرودگاه امده بود و وقت لیبا اتومب

انچه را بر ما گذشته بود،فهرست .او شدند یعمل جراح یو چگونگ دیحال ناه يایز،جویاز هرچ شیو شهدخت،پ بهادر

 شاوندانیو خو انیاشنا هیبهادر،مادرم و بق.خوشحال شدند یلیبود،خ افتهیخودش را بازسالمت  دیکه ناه نیاز ا.وار گفتم

تدارك شام  گفتیشهدخت م.میبود که نخست به خانه بهادر برو نیمطلع کرده و قرار بر ا رازیرا از ساعت ورود ما به ش

.میمون برو بهتره به خونه خود میخسته ا م،فقطیشام خورد مایهواپ يما تو:گفتم.است دهید

به خونه  دنیتعارف کردن تا رس نیدنده لج افتاده بود و ا يبه قول معروف،رو ،شهدختیاصرار نداشت،ول یلیخ بهادر

به هر حال ،بهادر و .،از اصرار دست بردارد خواهدیما را م یکردم که،اگر راحت یسرانجام او را راض.بهادر ادامه داشت

خودم نشستم و رهسپار خانه خودمان  لیپشت فرمان اتومب گریبار د. ه استشدند و من،پس از چهل روز ادهیشهدخت پ

.میشد

درمان داشته و او سالمت خود را  دیخوشحال بود که درد ناه.با مادرم تماس گرفتم یبه خانه ،تلفن دنیمحض رس به

.است افتهیباز

کردنش مشکل بود،اما هر طور بود  یاضر.میتنگ شده است و کاش ما اول به خانه او رفته بودفت مانیدلش برا گفتیم

.،قانعش کردم

از  خواستندی،م یو احوال پرس ییهمه،بدون استثناء،پس از خوشامد گو.زنگ زدم دیو جمش شنیبه ترگل و او سپس

را  دند،خدایشنیجواب مرا مثبت م یاو انجام شده است باخبر شوند که وقت يکه رو یعمل جراح جهیو نت دیسالمت ناه

برگشته  رازیشد و شکر خدا را به جا اورد که سالم به ش دیحال ناه يایجو هیاگرچه ترگل هم مثل بق.ردندکیشکر م

.دادیحسادت م ياست،جمالت و کلماتش هنوز بو

.زنگ زد میهم به مادر و خواهرش و هالکو و مر دیتلفن من،ناه نیاز چند پس

انجام شده است  قیبا توف یبدانند که عمل جراح خواستندیو م بودند دهیمن پرس شانیکه خو دندیرا پرس یهمان زین انان
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.نهفته بود دیناه یپاسخشان در خوشحال.نه ای

درست  يچا دیسپس ناه.میسبک شد یو کم می،به حمام رفت میمطلع کرد زیرا از همه چ شاوندانمامیاز ان که خو پس

دست نزن تا خودم :گفتیم یدر پ یبلند و پ ينه باصدااز داخل اشپز خا دیناه.کرد و من به سراغ چمدان ها و ساك رفتم

.و من هم اطاعت کردم. امیب

بسته  يرو زیمرتب کرد و نام هر خانواده را ن يهر خانواده به صورت بسته ا يبود ،برا دهیرا که خر ییها یسوغات دیناه

هم  هیاز بق شیتوقعش بکه  دیدختر جمش میها متوجه شد یکردن سوغات میدر تقس. ها نوشت تا اشتباه نشود

 نیاز خوان یکیکه زن  یمتیو گران ق کیش اریدامن بس ازدیناه. میهردو به فکر چاره افتاد. بود،فراموش شده است 

 کیروز بعد که هنوز .بماند یگله باق يدلخور شود و جا یکس دیو معتقد بود نبا دیاورده بود ،چشم پوش شیبرا کایامر

چهل  ییکه گو دیبوسیمادرم بود او چنان مرا م م،خانهیکه رفت يخانه ا نیمانده بود،به اول یام باق یاز مرخص گریروز د

و صورتش را بوسه باران کرد و شکر خدا را به جا اورد که هر  دیرا پرس دیسپس خال ناه.است دهیکه مرا ند شودیسال م

بعد از  يشوهرش را که سرکار بودند،برا و شنیبا او داریو د میبه ترگل سر زد يسپس سر. میدو به سالمت برگشته ا

.میظهر گذاشت

و دستمان پر  میکه انان را فراموش نکرده بود نیو دخترش از ا دیهمسر جمش.میخورد دیرا در خانه جمش ناهار

 اطیبه خ ییاندازه و برازنده اش بود که گو م،چنانیانتخاب کرده بود دیجمش يرا که برا يشلوار.بود،خوشحال شدند

از استراحت رهسپار مرو دشت سپ. میاستراحت به خانه خودمان برگشت يبرا. داده بود سفارش

که  یزمان.ما تنگ شده است يهردو يدلش برا کردیتاب شده بود ادعا م یدخترش ب يهم که از دور دیمادر ناه.میشد

<<بتون ناراحته؟مادر مگه قل<<:دمیپرس.قلبش گذاشته است يشدم دستش را رو اوردمتوجهیم ییچا مانیبرا

صالح « گفتم دیبه ناه.دیرسیتر به نظر م دهیبودمش الغر و رنگ پر دهیکه د يبار نیاز اخر.خونش هم باال بود فشار

ببرم واز  مارستانیتا روز بعد اورا به ب دیایما ب يکردم به خانه  شنهادیوبه او پ» دشت تنها باشه مرویمادرت تو نمیبینم
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اش روداخل  یشخص لیزود وسا یلیبود چون خ يشنهادیپ نیمنتظر چن ایگو. رمیوم اکو بگقلبش نوار و در صورت لز

ما خوشحال شد  دنیاز د نهیو تهم میرفت نهیبه خانه تهم کراستی.میبرگشت رازیگذاشت و اماده شد و باهم به ش فیک

.مادرش با ما بود نکهیوهم ا

شام را مهمان بهادر  میکرده بود شیو طبق برنامه از پ میزد الیلبه هالکو و  يواز انجا سر میخانه سودابه رفت سپسبه

.میبود

جلب شود و  تشیرضا نکهیا يناراحت بود برا رفتیبهادر م يبه خانه  یبار دست خال نینخست نکهیاز ا دیناه مادر

 نیاز ا شیپ نیاخویاگر م«گفت دیمادر ناه میدیخر ینیریجعبه ش کیبا  بایزیداشته باشدسر راه دسته گل راحتیالیخ

.قبول کردم دیبا اشاره ناه. رو خودم بدم  ینیریپول گل و ش دیبشم با یراض

. تشکر کرد  دیمادر ناه ینیریاندازه شاد است واز گل و ش یب دادیحالت چهره شهدخت نشان م میخانه بهادر شد یوقت

 یلیمهم نبود وغده را خ زیگفتم چ یوقت.است چطور دیبود که حال ناه نیپرسش او ا نینخست. از انجا به بهرام زنگ زدم 

سالم و  دیرا صدا زد تا با ناه هیچنان خوشحال شد که جمل شودینم داوردند و هرگز دچار سردر رونیراحت از مغز او ب

غده را از سر  یگفتم از وقت یبه شوخ.گذشتیساعت م میکم کم از مرز ن لهیوجم دیناه یکند مکالمه تلفن یاحوالپرس

.دفعه بعد بگذارد يرا برا شیحرف ها هیاشاره کردم که بق دیسپس به ناح. زندیحرف م ادیز میدر اورد دیناه

 یاز سوغات. کردیم یزد و به موقع شوخ یبود او به موقع حرفم یو به قول معروف اجتماع قهیبا سل يدختر شهدخت

او خودش دوبار  نیلندن به فکر من باش يتو دمکریاصال تصورش را نم:تشکر کرد و گفت  میاورده بود شیکه برا ییها

.میکن فیرلندن تع یدنید ينبود از جاها یبه لندن رفته بود و لزوم

.میشد ایاز وضع کار و در امد بهادر جو یو رفع خستگ يچا دنیاز نوش پس

منوال  نیاگر کارش به هم ندارد و معتقد بود که یکاربرد چندان نجایا داندیم یانچه به عنوان طراح گفتینبود و م یراض

 ادیدانشگاه  يکه بهادر تو ییزهایناممکن است شهدخت دنباله بحثش را گرفت و گفت چ شیبرا شرفتیپ ابدیادامه 
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.شهر چندان مورد استفاده نداره يگرفته تو

 یکی.نداره  یعناصال م ينو اور.دادمیکه روز اول انجام م هیهمون دمیشرکت انجام م يکه االن من تو يگفت کار بهادر

...رو به چند سازمان ارائه دادم متاسفانه قبول نکردن دیدوتا طرح جد

 يبهادر بهادر ان بهادر.رو ترك کنند  رانیحدس زدم وسوسه شدند که ا شانیتیکالم بهادر وشهدخت و نارضا يفحوا از

 يکارها شرفتیپ يبرا نکهیاز ا یانتظاميرویاز مردم طرز برخورد ماموران ن.امده بود  رانینخست به ا ينبود که روزا

گرفته بودم کم کم دارم  ادیدانشگاه کاندا يرو تو يزیهر چ گفتیم ورشوه داد گله داشت  ایداشت  یپارت دیبا اییادار

.کنمیفراموش م

.دمدارم همراه با شهدخت به کانادا برگر میمن گفت تصم يناباور انیدر م میگفتو گو کرد یلیاز انکه باهم خ پس

به  رانیدر ا شرفتیپ گفتمیواگر م میبگو يزیچ شیدر دفاع از خالف گفته ها توانستمینم.لحظه به فکر فرو رفتم  چند

.مراتب بهتر از کانداست دوروغ گفته بودم

رو که با ما  یکسان يطور هم همه  نیدوست ها و اشناها و هم هیپدر من شما و بق:گفت دیکه مرا انطور نگران د بهادر

گرفتننشون  ادیيکه برا ییزهایچ يدر کنار شما و اونها باشم اما همه  خوادیدور دارن دوست دارم و دلم م ینسبت یتح

.انتظاراتم رو براورده کند وجود نداره کهیشرفتیپ يجا چیو ه رهیداره هدر م دمیزحمت کش

بزنیم و در جا زدن و یکنواخت زندگی باید در جا . اگه بخواهیم براي همیشه تو این مملکت بمونیم : گفت شهدخت

دلیلی نداره بهادر از موقعیتی که داره و می تونه توي .کردن هم خستگی روحی به دنبال داره و بعد هم افسردگی میاره 

نکنه تفادهاس. کانادا هم کار کنه و هم به تحصیلش ادامه بده 

بهادر و شهئخت هر دو جوان بودند و پر .احساس بود دو تصمیم خودشان رو گرفته بودند و مخالفت من هم از روي  آن

انرژي و آینده نگر و قصدشان غیر از پیشرفت در تحصیل و کار چیز دیگري نبود ان قدر تجربه داشتم که بدانم 

.زیرا امکان خوشگذرانی را در ایران هم داشتند. هدفشان از مهاجرت خوشگذرانی نیست 
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بهرام مشورت کرده اي؟ در این باره با: بهادر پرسیدم از

بهرام حتی از . شخصیت بهرام تو این شهر شکل گرفته و براي اون چیزي که هست و اونچه باید باشه ،زیاد نیست :گفت

حقوقم رو . ولی من نسبت به تحصیالت و معلوماتم چیزي که باید باشم نیست. بیشتر ترقی کرده . اونی که باید باشه 

که من در باره ي طراحی و نقشه کشی و ساخت و ساز می  چیزي. م ابتدایی درس خونده کسی تعیین می کنه که تا شش

به کارم نمیاد و مهمتر از همه بهرام وانمود می کنه که سرمایه ي اونه که حرف اول رو می زنه ، در صورتی که توي . دونم 

هر کس رو به اندازه ي کاري که بلدند قبول دارن. کانادا این طور نیست 

من این اجازه رو به خودم نمی دم که جلوي پیشرفت تو رو بگیرم همین که اومدي و از ایران زن گرفتی و خلق و : فتمگ

....خوي ایرانی بودنت رو فراموش نکردي ازت راضی ام اما

:او گفت. دلم نمی خواهد از تو دور باشم ولی حرفی نزدم . خواستم بگویم  می

ولی اجازه بدین استقاللم رو فداي احساس نکنم. با دونم چی می خواین بگین با می

شب با اوقات تلخ به خونه برگشتم هرچه سعی کردم منطقی فکر کنم نتونستم از سویی حق را به بهادر می دادم او از  ان

 یک نواختی کارش و حتی تفریح و مهمانی هاي شبیه به هم خسته شده بود و دلش می خواست به مدارج عالی دست پیدا

نمی توانست در ایران به .که آنچه را در کانادا یادد گرفته بود شتمکند که در ایران امکانش نبود و این رو هم قبول دا

در مورد مهاجرت . دلم برایش خیلی تنگ می شد .از سویی هم اگر می رفت . طور شایسته مورد استفاده قرار دهد 

معتقد بود که نباید مانع پیشرفت بهادر شویم و باید راضی باشیم او هم . بهادر و شهدخت با ناهید خیلی حرف زدیم 

.جایی زندگی کنند که موجبات رضایت خاطرشان را فراهم می آورد و به انها خوش می گذرد

گرین (چون بهادر اجازه ي اقامت . مهاجرت بهادر و تصمیمی که او و همسرش گرفته بودند خیلی جدي بود  موضوع

دو  72کوتاه به تهران کرد و براي گرفتن ویزاي شهدخت به هیچ مشکلی بر نخورد از تاریخ ابان  سفري. داشت ) کارت

. کم کم خودم رو مجاب کردم که باید واقعیت رو بپزیرم . دخودشان را آماده ي سفر به کانادا کنن. ماه فرصت داشتند 
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در حالی که فکر و . مالی کم ك سري نداشتند از لحاظ . بهادر اتومبیلش را فروخت و با پساندازي که شهدخت داشت 

ذهنم مشغول این بود که چرا باید بار دسیگر از پسرم دور بمانم ناهید غصه می خورد که چرا فرزندي نداشت که جاي 

.خالی بهادر را پر کند

از جمله پسربهرام و بیشتر جوانان . اي یکی دو بار خانه ي من یا جمشید و یا خانه ي مادرم دور هم جمع می شدیم هفته

جمشید و پسر ترگل و حتی دخترا اه حسرت می کشیدند و بهادر و شهدخت را خوشبخت ترین زن و مردي می دانستند 

یعنی یک لقمه نون تو این مملکت گیر : هر چه بیشتر می گفت دگیاو با سا. مادرم ناراحت بود . که به کانادا می روند

:کنن؟ و به بهادر می گفتنمیاد که می خوان خودشونو اواره 

دیدي فرنگ چه به روز بابات آورد؟ پسرم

.به هر نهو ممکن سعی می کرد بهادر را از سفري که در پیش دارد و مدتش معلوم نبود منصرف کند مادرم

او  با آن که دور بودن از دخترشان برایشان مشکل بود پیشرفت. و مادر شهدخت از این تصمیمی خیلی راضی بودند  پدر

.را در تحصیل و موقعیت اجتماعی به دوري و مفارقت ترجیح می دادند

که بهادر و شهدخت به خانه ي ما آمدند و بلیت هواپیما را به من نشان دادند ،اگرچه سعی داشتم واکنش ناراحت  شبی

لت آشفته ي درونم پی برد بهادر خیلی زود به حا. برایم امکان نداشت . کننده اي نشان ندهم و وانمود کنم که خوشحالم 

خیلی . زندگی پر فراز و نشیب تو با بقیه ي آدمایی که می شناسم  پدر: او چند لحظه اي به من خیره شد و سپس گفت. 

تو منو دوست داري من هم متقابال دوستت دارم اگر می دونی دوري از من زندگی رو برات مشکل می کنه ، . تفاوت داره 

شم و خودم رو با اونچه هست وفق می دممن از رفتن منصرف می 

پسرم من خوشبختی تو و شهدخت رو می خوام اگر شما به این نتیجه رسیدین که در کانادا خوشبخت تر می شین : گفتم

و آیندتون تامین می شه و ادامه ي تحصیل علم و دانش و جهان بینی شما رو زیاد می کنه و با دست پر به ایران بر می 

.شما رو ببندم و مانع بشم به هدفتون نرسین يراضی نمی شم به خاطر احساسات دست و پاگردین هرگز 
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باعث می شه دست کم سالی یا دوسالی یک بار شما هم به اونجا سفر کنین و ناهید . بودن ما در کانادا :گفت شهدخت

جون کانادا رو از نزدیک ببینه

ی نبود ان دو جوان بودند و پر انرژي و قصد داشتند ادامه ي گونه که گفتم هدف بهادر و شهدخت خوشگزران همان

وقتی دربازه ي این موضوغ . . و بهادر به کاري مشغول شود که به رشته ي تحصیلی اش مربوط باشد . تحصیل دهند

حصیالت بود که بپزیرد بهرام و امثال او که دانش و ت ربه بهادر حق می دادم که برایش ناگوا. عمیق تر فکر می کردم 

بهادر می گفت طرحی به اداره ي مسکن و شهر سازي ارائه . در جامعه جایگاهی باالتر از او داشته باشند . عالی نداشتند 

به  اسفانهطرحی که تمامی ان بر اساس اصول شهر سازي و فرمول هاي ریاضی و هندسی نوشته شده بود اما مت. داده ام 

بهادر معتقد بود در گشوري که . زه ي یک پنجم من به آن کار آشنایی نداشت تصویب فردي باید می رسید که به اندا

و بیشتر روابط حاکم است تا ضوابط امکان پیشرفت نیست.جایگاه افراد به تحصیالت و کارایی آنها هیچ ربطی ندارد 

یچ کس نتوانست هم بعضی مسائل را که به موقعیت و وضعیت زنان در جامعه موبوط می شد مطرح کرد که ه شهدخت

.پاسخی درست و قانع کننده به او بدهد

پدر شهدخت مهمانی . هر حال شبی که قرار بود فردایش بهادر و شهدخت براي مدتی نامعلوم راهی کانادا شوند  به

هالکو و لیال و مریم حتی جهانگیر که کمتر . مفصلی برپا کرد که از نظر تشریفات از جشن عروسی او چیزي کم نداشت 

و پسرهایشان دعوت شده بودند و بهرام و جمیله هم که  افرصت پیدا می کرد به مهمانی برود ، با همسرش و دختره

شبی را به . اما هیچ کس از درون من خبر نداشت . جاي خود داشتند و ترگل و آویشن خودشان را میزبان می پنداشتند 

لندن بودیم و چه آرزو ها و امیدهایی در خیالمان می  خاطر آوردم که فردایش من و سیما و خانواده اش رهسپار

و هردو بر این . سیما می گفت پس از پنج شش سال با عالی ترین درجه ي پزشکی به ایران بر می گردیم . پروراندیم

.تصور بودیم که خوشبخت ترین زن و مرد روي کره ي زمین هستیم

این فکر ذهنم را مشغول کرده بود که نکند فرهنگ کانادا میان او و . شهدخت هم مانند سیما زیبا بود. شور می زد  دلم
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به قول معروف ادم مار . پسرم جدایی بیندازد مبادا عشق هنرمند شدن عالقه ي شهدخت به بهادر را خدشه دار کند 

.یدمگزیده اي بودم که از ریسمان سیاه و سفید می ترس

د که بهادر وشهدخت از تصمیمی که با رضا و رغبت و براي همیشه منصرف می خواست در آن لحظه اتفاقی می افتا دلم

.اما خواسته ام هرگز براورده نشد. می شدند 

بگو بخندش از همیشه . در این مدت را هرگز چنین شاد و سر حال ندیده بودم . شب ناهید خیلی خوشحال بود  آن

هرچه به ذهنم فشار اوردم . ا دختر جمشید شوخی می کرد گاهی سر به سر آویشن می گذاشت و زمانی ب. بیشتر بود 

.دلیل ان همه شادي او را نیافتم

کمی ناراحتی قلبی داشت . از ان روزي که به دیدنش رفته بودیم به خانه ي ما آمده بود . مادر ناهید . که گفتم  همانگونه

با او و چند پیر زندیگر در اتاقی دور از هیاهو  مادرم. شهدخت شرکت کرد . ان شب او هم در جشن خداحافظی بهادر و. 

از غرب یا به قول خودش فرنگ، کهجوانان به گفت و گو مشغول بودند مادرم 

در  یاما پدر و مادر شهدخت از خوشحال. نبود یشد راض یدور م شیکه بهادر از جمع قوم و خو نیبود از ا دهیند يریخ

اقامت بهادر  تیباز است و با وضع شانیپس راه کانادا به رو نیر بودند که از اباو نیانان بر ا دندیگنج یپوست خود نم

 یفراموش نشدن يام ان شب هم از ان شب ها یزندگ یماندن ادیبه  ياشب ه انیدر م. ندارند زایگرفتن و يبرا یمشکل

من . ها برنامه عوض شدلحظه  نیدر اخر یول میبدرقه کن لینخست قرار بود بهادر و شهدخت را با چند اتومب. بود

و شهدخت هم  هادرب. هم که گرفتار کار بودند هیو بق دیرها کنم و جمش ماریو مطب را با ان همه ب مارستانیب توانستمینم

ان دو را فقط تا  یکه همگ میدیرس جهینت نیسر انجام به ا. مینبودند ما زحمت ان همه راه را بر خود هموار کن یراض

.میه کنبدرق رازیفرودگاه ش

پنهان سازم  دیام را از ناه یو دلتنگ یکردم ناراحت یهر چه سع میکه پس از بدرقه بهادر و شهدخت به خانه برگشت شب

:او هم از فرصت استفاده کرد و گفت. موفق نشدم
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 يجامیداشت يگریشوند و معتقد بود که اگر فرزند د یدچار م یحال نیفرزند دارند به چن کیکه تنها  یکسان اغلب

.نبود ینگران يجا چیکردو ه یبهادر را پر م

دستش  يرا رو یآن شب اب پاک. از نظر من ناممکن بود یاو ارزو داشت باردار شود ول. را کامال متوجه شدم منظورش

.وجود ندارد زین یکرده ام و راه برگشت میاز ان که با او ازدواج کنم خودم را عق شیدوماه پ یکیو گفتم  ختمیر

 داشتیکه نگاه از من برنم یدر هم رفت و در حال شیاخم ها. بود  ندیناخوشا يخبر شیبرا ییمن گو فاعترا

 دیکش یو همچنان که مرتب آه م.)) مادر شدن رو به من نداده اقتیخداوند ل دیشا. خواد  یم اقتیمادر شدن ل:((گفت

بهادر  دیوضع ناه دمیبا د. کرد هیکنان گر هق هقبلند و  يو با صدا دیاشک در چشمانش جمع شد و کم کم بفضش ترک

.دادم ياز شب او را دلدار یرا فراموش کردم و تا پاس

بدرقه به  يخانه پدر شهدخت شرکت ذاشتند برا یکه شب در مهمان یکسان شتریبعد ساعت دو بعد از ظهر ب روز

بهادر و . یدست عیو صنا ینیرید تا شبو لیدر دست داشت که از پسته و اج يفرودگاه امده بودند و هر کس هم بسته ا

با ان حجم  یهاگشاده راه يرازیان همه به قول ش دنقبول کردن و بر یشهدخت از ان همه ابراز محبت تشکر کردند ول

 میدیچ يشده را در گوشه ا يخاتم کار يو قاب ها ینیریش يپسته و جعبه ها يبسته ها یبه کانادا مشکل بود وقت

انها به اندازه  انیسرانجام شهدخت از م.امد یجا دادنشان سه چهار چمدان هم کم م يبود که براادیمقدارش ان قدر ز

 يهم اسباب گله و دلخور يرا با تشکر فراوان به صاحبانشان برگرداند که تا حدود هیمتوسط جدا کرد و بق ساكکی

بار که در هتل  نینبود و با نخست یخوبقیمن دقا يبرا میرا در اغوش گرفت گریکدیکه من و بهادر  نلحظهیاخر. شد

.اسمان تفاوت داشت ات نیشهر اتاوا او را اغوش گرفتم از زم)) من کورت نگزیک((

خود را  هیگر يجلو توانستندیحاضران نم شتریشده بود ب ریو اشکمان سراز میدیبوسیرا م گریکدیکه من و بهادر  یزمان

.ختندیر یاندازه خوشحال بودند اشک م یهاجرت دختر و دامادشان بپد و مادر شهدخت هم که از م یو حت رندیبگ

و به سالن  دندیرهان شانیخو ریدستان عمه و عمو و مادر و سا ياز البه ال یبهادر و شهدخت خودشان را به سخت يبار
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.کانادا شوند یپرواز رفتند تا به تهران بروند و ساعت ده همان شب راه

پس از بدرقه بهادر . دچار دلشوره شده بود دیرو ناه نیاز ا میرا در خانه تنها گذاشته بود دیهروز بعد از ظهر مادر نا ان

به اصرار مادرم را سوار  دیناه. بدرقه امده بودند نداشتم يرا که برا یانیبا اقوام و اشنا یحال و حوصله خدافظ یحت

راغب بودند با  یلیهر دو مادر خ.میه خانه خودمان بردندارد او را ب یهمزبان درشبهانه که ما نیمن کرد و به ا لیاتومب

دو روز بعد بهادر . میکردینم ییاحساس تنها زدندینق م یهم با بودن انان در خانه هر چند که گاه دیمن ناه. هم باشند 

ش کنم مواظب به جز ان که به او سفار. ندارند  یمشکل چیاقامت و کار ه يداد که برا نانیاز اتاوا زنگ زد و به من اطم

.مینداشت يگریخودش باشد حرف د

 مارستانیدر ب ریکه به ناگز ییشد تا جا یتنگ شده بود و حال او روز به روز بدتر م دیقلب مادر ناه ترالیم چهیدر

که قلبش مورد  میدیدیصالح نم یهوش یبود که هم من و هم متخصصان قلب و ب يسن و سالش طور. دمیکر يبستر

.کردیو به قول بهرام صرف نم ردیگقرار  یعمل جراح

در  ایوقتش را  شتریکه ثل گذشته حوصله پخت و پز نداشت و ب يمادرش به طور يماریهم شده بود ب دیو ذکر ناه فکر

من هم .زد یدرباره مادرش حرف م میو مر الیبا هالك وو ل ایتلفن با دو خواهرش و  لهیبه وس ایگذراند و  یم مارستانیب

گشتم با چهره درهم  یدر مطب بودم و شب که خسته بر م زینه شب ن ارفتم و از ساعت چهار ت یم مارستانیصبح ها به ب

.بود یناراحت و شاک مارستانیشئن مادرش در ب يشدم که از بستر یرو به رو م دیناه

 يخبر نیاخر.میزد یحرف مبا هم  یدو بار تلفن یکیيبهادر به کانادا گذشته بود و ما هفته ا مایماه از عز کیحدود  در

 یسیشهدخت هم چونم شکل زبان انگل.کرد مشغول شده بود یکار م شتریکه پ یبودکه در شرکت نیکه از او داشتم ا

افتند و در فکر احاره کردن خانه  یکامال جا م گریچند ماه د تاگفت  یبهادر م.نداشت در همان شرکت استخدام شده بود

.اجاره ان باشد يهستند که حقوقشان پاسخگو يا

 شیبار برا کیرا که کم هم نبود هر چند ماه  هیبود اجاره دادم و قرار شد مبلغ کرا دهیبهادر خر يکه برا يا خانه
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به او  الیروز ر يو ما به بها ردیگشت که بهادر از او در شهر اتاوا دالر بگ یمییپدر شهدخت به دنبال اشنا.بفرستم

.دادند یم امکار را نج نیکه اها بودند  یلیالبته خ.میبپردار

فوت  شیپا گذاشتم خبر دادند که مادر زم در حدود دو ساعت پ مارستانیکه به ب یسرد بهمن ماه وقت ياز رروزها یکی

خبر  دیدر فکر بودم که چگونه به ناه.از سه ماه نگذشته بود شیب مارستانیکردن او در ب ياز بستر.کرده است

که قلب او از حرکت باز  میداد یاحتمال م شیخبر نامنتظر نبود ما از چند روز پ.دندیاه رسو مسعود هم از ر شنیاو.دهم

 میخبر ده الیمعتقد بود نخست به ل شنیاو.کردند یجواب م مارستانیاو را از ب شیماه پ کیاگر به خاطر من نبود .ستدیا

که نگاه  نیهم.میبه خانه برگشت شنیو من واو میدشماهر تلفن خانه هالکو را به مسعود دا.خبر دهد ایتا به اقوا مو اشنا

و چهره درهم ما  شنیاو دنیبه من افتاد چون سابقه نداشت در ان ساعت روز به خانه برگردم به شک افتاد و با د دیناه

مادرم مرد؟ دیمحکم به صورتش زد و پرس مییبگو يزیبدون انکه ما چ

.یکن بر اعصابت مسلط باش یسع.یخواست خد بوده و تحمل داشته باشکه  یبدون دیبا ،پسیهست مانیبا ا یتو زن گفتم

و  ياز اظهار تاسف و دلدار ریغ.کند هیخواست گر یهر قدر که م دیحق هم داشت،مادرش بود و با.امانش نداد هیگر

کار  هیگراز  ریهم غ دیناه.مییکه بگو مینداشت يگرید زیچ ندیگو يگفتن کلمات و سخنان معمول که به بازماندگانم 

.امد یاز دستش بر نم يگرید

خودشان را  انیاقوام و اشنا شتریب.از ده بار زنگ زد شیتلفن ب میدر کنار هم بود شنیکه من و او یساعت کیمدت  در

و تا  رندیبگ لیبودند تا جنازه را هر چه زودتر تحو دیو سودابه منتظر من و ناه نهیشوهر تهم.رسانده بودند مارستانیبه ب

.از اذان ظهخر دفن کنندشیپ

و به  دمیداشت پوش يبه سرمه ا لیو متما رهیت یرنگ ینبود ول یکه مشک یراهنیمن هم پ.پوش شد یسر تا پا مشک دیناه

کمتر از دو ساعت  یامده بودند مرا به تعجب واداشت که چگونه در مدت عییتش يکه برا تیانبود جمع.میرفت مارستانیب

.رساندند مارستانیخوشدان رابه ب يزود نیر شده اند و به ابا خب فهیهمه اقوام و طا
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در ان  یحت.دور برد یلیخ يذهنم را به روزها راززیان روز در گورسات دارالسالم ش يو خاکسپار عییتش مراسم

نها  همه ز.بود دهیپوش یافتادم که او به خاطر مرگ پدرم سر تا پا مشک يروز ادیبه .خاطره داشتم مایگورستان هم از س

زد و  یامر را که او مرتب به سر و صورتش م نیو ا دیمادرناه مرگ..گفتند یم نیمن افر قهیکردند و به سل یبه او نگاه م

.شد یاز نظرم دور نم مایدانم چرادر ان لحظه ها چهره س ینم.به راه انداخته بود فراموش کردم ونیش

در خانه خودش و در مرو دشت  دیکه همه مراسم با دندیرس جهینت نیبزرگترها به ا يهر حال پس از مراسم خاکسپار به

به اتش داشتم  یبودند و من هم از رود دست نهیشوهر تهم یعنیو داماد بزرگش  ریکارگردان همه امور جهانگ.انجام شود

.شدند یم اینظرم را هم جو یو گاه

به خانه  دیشوند که بنا بر اداب و رسوم با یساناز ک ییرایزودتر خودشان را به مرو دشت رساندند تا اماده پذ يا عده

بخوانند و مطلعش  مارانمیالصاق کرد تا ب يا هیپشت در مطب اطالع شنیو او میسر راه به مطب رفت.رفتند یم دیمادر ناه

.است لیوند که مطب تعط

کار .اوردند یرا بر زبان ميهر کدام خاطره ا.و خواهرانش به حض ورود به خانه مادرشان از سر گرفته شد دیناه ونیش

.بس مشکل بود يچند که کار م،هریارام کردنشان کوشش کن يبود که برا نیا انیم نیما هم در ا

به علت بعد مسافرت .که با همسرش نسبت داشت رفته و سفارش ناهار داده بود یبه رستوران رازیدر ش ریجهانگ

و شوهرانشان  شنیترگل و او.قول معروف سنگ تمام گذاشتندان روز و ان شب به  یانجام شد ول رترید یکم ییرایپذ

.پنداشت یممادرم خودش را صاحب عزا  ینکردند و حت یکوتاه یکمک چیهم از ه

پس از .میگفت و گو کن الیو خواهرانش و هالکو و ل دیامد تا با ناه شیشب گذشته بودکه تازه فرصت پ مهیاز ن یپاس

.دعوت کردم يانان را به صبر و بردبار ایدنییوفا یکوتاه درباره ب يمقدمه ا

تا .دو ساعت زودتر از از هر روز ترك کردم و به مرو دشت برگشتم یکیرفتم و انجا را  مارستانیروز بعد به ب صبح

ز ا ریغ.برگزار کنند نهیو در خانه تهم رازیقرار گذاشته بودند از روز بعد مراسم را در ش.ارامش برقرار شده بود ياندازه ا
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 یبه نظر م یکه گرفته شده بود راض یمیافراد از تصم شتریدر مرو دشت بود ب شانیاند که اقوام که خانه وزندگ يشمار

.دندیرس

کردم و  یم نهیاو را مع دیبار با کیياز انان که هفته ا یکیگله داشتند و  مارانیب.به مطب رفتم شنیروز به اتفاق او ان

ادم که به خاطر .که اونم هر روز گرفتاره میکرد دایپ رازیدکتر خوب تو ش هیسال ها شوخ طبع بود گفت بعد از  یادم

.زدم یشما بودم ساز و نقاره م يمن اگه جا.کنه ینم یمرگ مادر زنش کار و بار رو تعطل

 يهم رفته رفته به حالت عاد دیناه.و هر کس به خانه خودش رفت دیبرگزار گرد یسوم و هفتم به خوب ،مراسميبار

 یهم سر قبر پدرم م یو من مدت میزد یبه گورستان م يبود سر لیبرگشت و فقط جمعه شب عا که مطب هم تعط

.اوردم یدور را به خاطر م ينشستم و گذشته ها

 دیحرف زدم و موضوع مرگ مادر ناه یهمان روز با بهادر تلفن.مصادف شده بود با دهم اسفند دیچهلم مادر ناه مراسم

.کرد که بردبار باشد هیگفت و به او توص تیتسل دیبهادر به ناه.رابخه ا وگقتم

اجاره کردم و شهدخت  هیرانیا کیرو که مال  یبود و گفت در شمال شهر اتاوا اپارتمان یراض یلیاز وضع خود خ بهادر

.ده یهم عالوه بر کار به درسش هم ادامه م

 يبنابر اداب و رسوم جار یول میبرو رانیرا به شمال ا 1373الینوروز  يروزها میدات میتصم دیاز فوت مادر ناه شیپ

.میاز مسافرت چشم بپوش میبود مجبور شد دیپس از درگذشت مادر ناه دیع نیچونن خست

که خانه  دمیپرس یگرفتم و از او م یوقت ها هم من با او تماس م یزد و بعض یبه من زنگ م یشمرون نیحس یگاه

که من  یگفت اپارتمان یم نیحس.ساخت ان نمانده بود انیپا بهیزیچ ایاز قرار معلوم گو.است دهیاباد به کجا رس وسفی

سندو نقل و انتقاالت اپارتمان خودم اماده  میانتقال دا يرا برا دمخو دیاست و ببا لیبودم تا بهار امسال اماده تحو دهیخر

بمنم از مرگ  رازیدر ش دیبا دیطر مرگ مادر ناهاول سال نو نوروز را به خا يگفتم متاسفانه روزها نیبه حس یوقت.کنم

 رازیاو را به ش ستاستنباط کردم که منتظر ا نیکالمش چن ياز فحوا.گفت تیمتاسف شد و به من و او تسل دیمادر ناه
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شدم که  اداوریبه او دادم و  زیخانه را ن یکار را انجام دادم و گفتم که منتظرش هستم و نشان نیمن هم ا.دعوت کنم

حرکت  نیکرده بود گفت روز دوم فرورد رازیکه خودش را از قبل اماده سفر به ش نیحس.از حرکت مرا مطلع کند شیپ

.و روز سوم متظرشان باشم دمانن یکنند شب را در اصفهان م یم

 دیایب زرایکه قصدد اشت به ش نیاز ا.امد یاز او خوشم م میبا هم نداشت یتینظر سخ چیاز ه یشمرون نیان که منو حس با

.ود.همصحبت ش بایبا فر یامد مدت یهم بدش نم دیخوشحال شدم و ناه

با  دیناه.ندیایکه قرار بود از تهران ب میبود یانجام شده بود و ما متظر مهمانان بایها تقر دیو بازد دید نیروز سوم فرورد تا

ان روز پس از صرف .میزحمت داده بود یلیبود که به قول خودش به انان خ یاز کسان ییرایپذ يایعالقه و مشتاقانه مه

که پس از میعادت کرده بود دیمن و ناه.میکن تامده بود که استراح شیپ یناهر فرصت

.میروزنامه بخواب ایبعد از ظهرها که بدون خواندن کتاب  ژهیافتاد به و یو کمتر اتفاق م میبه خواب رو مطالعه

 گریکردم که د یرا مطالعه م یپزشک ياز کتابها یکیمن هم داشتم .ابش بردتمام بود که خو مهین ینگاهش به کتاب دیناه

.زنگ ما را از خواب پراند يصدا یبرخاستن ناگهان یول میدانم چه مدت در خواب بود ینم.دمینفهم يزیچ

ت گفت مخلص یکه م دمیرا شن یشمرون نیحس يدر باز کن صدا یاز گوش یوقت.از پنج بعد از ظهر گذشته بود ساعت

 ییایر یما و ب ییخوشرو.میو به استقبالشان رفت میدرنگ خودمان را اماده کرد یب.را صدا زدم دیناه یشمرون نیحس

برخورد گرم ما .به وجود اورد تیمیصفا و صم زا ییایو در همان برخورد نخست دن ختیو همسرش در هم ام نیحس

عمر بازماندگان را از خداوند  يگفتند و بقا تیتسل دیبه ناه زیاز هر چ شیپ.راحت باشند یلیباعث شد که انان خ

بودند  یدوستان ایکه گو دیو ناه بایو فر میدیرا بوس گریکدینیمن و حس.گفتند کیسپس سال نو را تبر.خواستار شدند

 دهیدر تهران د شیکه او را چند ماه پ نیحس يدختر کوچولو.با هم کردند یگرم یبوس دهی،د گریکدیاز  دورسال ها 

کرد  یهر قدر سع دیشد و ناه ینبود ان قدر بزرگ شده بود که از اغوش مادرش دور نم شیب يو ان زمان نوزاد میودب

دو سه بار  میبود اطیکه در ح یبود و در مدت دهیوشلباسش را پ نیپسرش حسن بهتر.او را از مادرش جدا کند،موفق نشد
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به  شیبودند و معلوم بود دست کم سه چهار ساعت پ دهیکش خود يبه سر و رو یدست بایو فر یشمرون نیحس.سالم کرد

ما داخل ساختمان  یدر پ یبه هر حال با تعارف پ.را نداشتند دهیمسافر تازه از راه رس یدگیچون ژول.بودند دهیرس رازیش

ه انچه او هنوز ننشسته بود ک.اوردیب اطیرا داخل ح لشیراحت شود اتومب الشیخواهد خ یگفتم اگر م نیبه حس.شدند

جور  نیا شهیگفت اگه هم یبه شوخ نیحس.و خودش رابه پدرش چسبانده بود دیکش یحسن خجالت م.گفتم انجام داد

.زنه یم شیترو ا ایحاال بذار روش واشه،دن.شد دکتر جون یخوب م یلیبود خ

رو با خونه خودتون فرق  انجیا.ازاد باشن نیتو رو خدا بذار میکرد گفت ما که بچه ندار یم ییرایکه پذ یدر حال دیناه

.نینذار

وقتا هم دو بار از اونجا رد  یبار و بعض هیيگفت دست کم هفته ا نیحس.اباد وسفیو ساختمان  دمیاز تهرون پرس من

.شه یخدا تا اخر بهار اماده م دیو به ام. نمونده شیزیچ.شم یم

از اتاق ها را که از قبل  یکیرا صدا زد و  بایفردیرو ناه نیداشت از ا اجیبه عوض کردن پوشک احت نیدختر حس فاطمه

حسن رفته رفته از .نداشته باشد یستیداد که رودربا یبه او تذکر م یدر پ یگذاشت و پ ارشیدر اخت میاماده کرده بود

.شد يمشغول باز اطیرفت و در ح رونیکه از ساختمان ب ییپدرش فاصله گرفت تا جا

 میبزن یکه گشت نیشده بود و فرصت ا کیبرود هوا تار رونیتنشان ب از بایو فر نیحس یروز تا خستگ ان

شد که به باغ قوام نرفته  یم یچون مدت.میتا روز بعد به باغ قوا برو میرا اماده کرد لیههمان شب همه وسا.مینداشت

ادت شهر باغ قوام در سع یمن راه لیبا اتومب یصبح زود پس از صرف صبحانه همگ.بود یمناسبت خوب نیا میبود

شد که با  دهیکش نجایمتفرقه سخن به ا يبا فاطمه و حسن سرگرم بود و ضمن گفتگوها شتریب دیراه ناه انیدر م.میشد

سن و سال  نیدر ا یدادم باردار شدن زن حیکه توض یوقت.شود یبه بچه دارد پس چرا حامله نم دیناه يوجود عالقه ا

که از پرورشگاه  نهیراه ا نیگفت بهتر بایمعلول باشد فر یزن نیبچه چندارد و ممکن است  یدر پ ییاحتماال چه خطرها

 یاو م.بود یدنیشن شینداشت مثال ها یکه صواد چندان نیبا ا بایفر.که تازه ثواب هم داره نیو بزرگ کن نیاریب يبچه ا
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 زیا از فرزندان خودشان ناند و او ر رفتهیپذ يبه فرزند رايدختر ایرا سراغ دارد که از پرورشگاه پسر  يگفت افراد

.دوستدارند شتریب

مسئله  دیاما ناه.شد یتردرد پر م یما که همان فرزند بود ب یخال زندگ دیناه رفتیهم معتقد بودم که در صورت پذ من

.هیمادرشون ک ایدارن و پدر  یچه اصل و نصب یپرورشگاه يدونه بچه ها میگفت ادم ن یپنداشت و م یم دهیچیرا پ

 يرا به فرزند يو از پرورشگاه بچه ا ردیرا بپذ بایفر شنهادیاعتقاد بود که اگر پ نیو بر ا دیترس یف مردم ماز حر او

است  شتریبرد و ان وقت دردسرش ب یم یکه بچه بزرگ و عقل رس شود،خواه ناخواه به اصل موضوع پ یقبول کند زمان

.دارد گرید يرد و گرفتارهزار د وستیکند که پدر و مادرش ک یم یکی،شبو روزمان را 

که قصدش صرفا از بایبه فر.به باغ قوام ادامه داشت دنیتا رس مانیو گو گفت

 یموضوع بچه و پرورشگاه اصرار م يآوردن ما بود،اشاره کردم که حرف را کوتاه کند،چون هرچه درباره  رونیب ییتنها

.مهمانانمان را فراهم آورم یتموجبات ناراح خواستمیمن نم شدویناراحت م شتریب دیم،ناهیکرد

و،آنچه کم و کسر  میکباب را از قبل آماده کرده بود لیوسا.خوششان آمده بود یلیو همسرش از باغ قوام خ نیحس

حاال اگه اجازه .میما جد اندر جد در پختن و قوام آوردن کباب مهارت دار«:گفت نیحس.کرد هیباغبان ته م،حسنیداشت

«.شهدست به کار ب ن،چاکرتیبد

هم گرم گفت و  دیناه باویفر.گذاشتم نیحس اریرا در اخت نیریو نمک و جوش ش خیهم،از خدا خواسته،گوشت و س من

من هم .رفت یبود،حاال از درخت راست باال م دهیورودشان مثل موش به پدرش چسب يکه از لحظه  نیپسر حس.گو دند

از آن مانده و خزه و لجن سر تا سرش را پوشانده  ییاقط نمرفته رفته از آنان فاصله گرفتم و در اطراف استخر که ف

شعله ور از عشق  یدرون ش،بایسال پ یرفتم که س یپر درخت ابانیبود،به قدم زدن پرداختم و ناخودآگاه به همان خ

وخ و ش یو او نگاه ستادمیدم،ایرا از پشت سرم شن مایس يپا يبه خاطرم آمد که ان روز صدا.بودم مودهیرا پ ما،انیس

«؟یکنیچرا از من فرار م«:به من انداخت و گفت عاشقانه
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زده بود،برداشت و به من داد و  شیراکه به موها یگل سرخ مایآن لحظه در نظرم مجسم شد که س يصحنه

خشک  شترشانیطراوت گذشته را نداشتند و ب گریکه د بیدرختان س ریدر همان نقطه و در ز یمدت».دوستت دارم«:گفت

.و در خودم فرو رفتم ستادمید،اشده بودن

او نگاه پر اعتراضش را به من دوخت و .درهم بود دیناه ياخمها.بودند بایو فر دیناه.دمیشن ییپاها يصدا ناگهان

؟ميگذشته افتاد ادیبازم «:گفت

شتم و رد قلبت پا گذا ياعتنا به عشق تو،رو یکه من ب یافت ینم يروز ادیبه  ییآ یباغ م نیتو هر وقت به ا«:گفتم

«شدم؟

که  مینداشت اجیاحت نیبه ا ،االنیگذاشت یقلبم نم ياون روزها رو فراموش کرد؟اگر پا رو شهیمگه م«:و گفت دیکش یآه

«.پرورشگاه ها مشکل ما رو حل کنن

 کم و نیاز سرگذشتمان را که البته حس يآن روز مختصر.تئاتر بود يتماشاگر صحنه  ییگو کردیچنان نگاهمان م بایفر

قرار گرفته بود که اشک در چشمانش حلقه زد و  ریچنان تحت تاث بایفر.میشرح داد بایفر ياز آن اطالع داشت،برا شیب

.را مقصر بداند ماینداشت به جز آنکه س ياو چاره ا.از ما بدهد کیدانست حق را به کدام  ینم

از خداوند  شیبرا دیآمده و ناه انیبه م مایس به خاطر ندارم که نام کردم،هرگزیم یزندگ دیکه من با ناه یمدت یط در

 یم رازیبه ش مایگفت اگر با س یاو بارها م.دیکه به او ناسزا بگو دمینشن یزمان چیدر ه.طلب آمرزش نکرده باشد

 یسراغ نداشتم و حت دیام انسان خوش قلب تر از ناه یدر زندگ.فتگ یآمد و به ما خوشامد م یم دنمانیآمدم،حتما به د

برده بودند و او،به سبب مرام و کردار و  یپ دیپاك ناه تیو ن رتیبه س انیاقوام و آشنا شتریب.ابها هم نخوانده بودمدر کت

از خداوند  مایس يشه،برایهم د،مثلیآن روز هم ناه.خاص برخوردار بود یاقوام از احترام انیاش،در م دهیرفتار پسند

چنان  مایس يو ناز و کرشمه  ییبایز دازیناه»بره ایدن نیاز ا يزود نیبود که به ا فیواقعا ح«:طلب آمرزش کرد و گفت

.بوده است مایاو هم عاشق س ییکرد که گو فیتعر بایفر يبرا
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به او  یداشت و همگ قتیدر پختن کباب ادعا کرده بود،حق نیآنچه حس.خوش گذشت یلیروز در باغ قوام به ما خ آن

روز سوم .میزد يو آرامگاه سعد هیحافظ ،بهيروز بعد سر.میرا ترك کرد غروب باغ قوام کینزد.میگفت دیخسته نباش

که کم کم  ییهم همت کنم و پس از سالها به مکانها ناو باعث شده بود که م.میبرد دیرا به تخت جمش بایو فر نیحس

.فراموشم شده بود،سربزنم

از آن  یبود،ول روزید نیهم نکهیدرست مثل ا.تفال گرف میبرا م،اویرفت هیبه حافظ مایبا س یوقت شیسال پ یآمد س ادمی

:شعر در فالم بود نیآن روز ا.گذشت یسال م یزمان س

يگذر یما م يمعشوقه  يکه از کوچه  يا

وارشیشکند د یحذر باش که سر م بر

.معشوق شکسته بود يچه درست گفته بود خواجه حافظ،سرم،قلبم و روحم در کوچه  و

دیمن و ناه.دیو خانواده اش رس نیحس ین خداحافظاز پنج روز ،زما ،پسيبار

در کنارشان به ما خیلی خوش می گذشت، چون مهمانانی بی دردسر . نبودیم انان به این زودي ما را تنها بگذارند راضی

در  .ناهید به دختر و پسر حسین چنان دل بسته بود که راضی نمی شد از ان دو جدا شود. بودند و توقع انچنانی نداشتند

از پرورشگاه کودکی را به فرزندي خودمان قبول کنیم هم ثواب می  اگراین مدت فریبا ناهید را متقاعد کرده بود که 

.بریم و هم از تنهایی رهایی می یابیم

فریبا در قالب شوخی، گفت که خوب . اخر اقامت حسین و خانواده اش در خانه ما، تا پاسی از نیمه شب بیدار بودیم شب

بعد از دو سه . ند روز دیگر ناهید خودش را به حاملگی بزند و به اقوام و کس و کارش بگویید حامله شده استاست چ

به این ترتیب هم . به تهران بیاید و سپس بچه در بغل برگردد دتیماه که هنوز برامدگی شکم معلوم نشده است، براي م
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این داستان را توي یکی از فیلم هاي هندي «:نانش گفتاو در ادامه سخ. کسی بو نمی برد بچه اش پرورشگاهی است

«.دیدم

حسین با . نقشی که فریبا پیشنهاد کرده بود، مشکل به نظر می رسید و من ان را نوعی فریبکاري می دانستم ایفاي

توي نقش  اما دکتر جون، هیچ کسی. در برابر شما فضال اظهار وجود کردن، از نادونیه« :پوزشخواهی از من و ناهید گفت

مثال همین فریبا خانوم خودمان، از صبح تا شب . می کنن ازيدنیا یه جوري شده که بیشتر ادما نقش ب. خودش نیست

روزي ده دفعه قربون صدقه ش می ره، در صورتی که من می دونم می خواد سر به تنش . واسه ننه من نقش بازي می کنه

«.ارم، وگرنه کی از مادرزنش خوشش میاد که من دومیش باشممنم واسه ننه ي اون ارتیس بازي در می. نباشه

.حسین شوخی بود و به هیچ وجه قصد توهین به مادرزنش و یا بی احترامی به فریبا را نداشت منظور

اما یک باره موضوع صحبت را » .ادم واسه ي بستن دهن مردم، بدون اینکه بخوادف به هزار کار واداشته می شه«:گفت او

دکتر جون تو خارجه هم مردم اون قدر به کار همدیگه کار دارن که تا دست تو دماغت بکنی فردا «:و پرسید عوض کرد

«همه بو می برن که فالنی دست تو دماغش کرده؟

اونجاها مردم بیشتر به فکر خودشون هستن و اون قدر دلمشغولی دارن که فرصت این جور کارها .نه حسین جون« :گفتم

«.نرو پیدا نمی کن

12فصل

نگاه .غروب همان روز اویشن و مسعود به خانه ما امدند. رفتن مهمانان تهرانی مان، احساس کردیم خیلی تنها شدیم با

او باردار شده بود و از اینکه به زودي . اکنده از شادي اویشن حکایت از ان داشت که همه چیز بر وفق مرادشان است

ناهید در ان لحظه چنان غصه دار شده بود که وصفش . و مسرور بود اد، بی اندازه شخداوند به انان فرزندي عطا می کرد

همان گونه که گفتم ناهید با حسادت به طور کلی بیگانه بود، اما چون خودش فرزندي نداشت و یا من از . مشکل است
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است و یا  رداری شنید زنی بااین نعمت محرومش کرده بودم و یا سن و سالش اجازه باردار شدن نمی داد، هر وقت که م

زنی از اقوام و اشنایان دور و نزدیک صاحب فرزند شده است؛ اه حسرت می کشید و من، چون بی اندازه دوستش 

.داشتم، نمی توانستم از کنار این قضیه بی اعتنا بگذرم

نبود که از این موضوع ها  اویشن هم دختري. ناهید به اویشن تبریک گفت و از خداوند برایش ارزوي سالمت کرد باري،

او هم براي ناهید . احساس کردم او از اینکه خبر باردار شدنش را با خوشحالی به زبان اورده پشیمان است. سر درنیاورد

«.دارم روزي مادر می شوي یقینباري تو هم هنوز دیر نشده و «:دعا کرد و گفت

قوامش، یعنی با پدر و مادر و برادرانش، به دشت ارژن یا مسعود گفت، با ا. حرف را به سیزده نوروز کشاندم موضوع

ناهید سعی داشت انان را براي شام نگه داره اما . منطقه ابوالحیات که در بین راه شیراز و کازرون واقع است، می روند

.تاریک شده بود که ما را تنها گذاشتند تقریباگفتند خانه ي برادر مسعود مهمان هستند و هوا 

خدا کنه بچه شون سالم به دنیا بیاد و سن و سال اویشن تاثیري « :ر حالی که مشغول جمع و جور کردن بود گفتد ناهید

بی شک منظورش این بود که پس چرا اویشن که سر و کارش با بیمارستان . جمله اش کنایه امیز بود».روي بچه نذاره

اوال که اون قبال شوهر داشته و تقریبا «:گفتم. ردار شده استبا کند،است و به طور مسلم بیشتر باید این مسایل را رعایت 

هر چند که توي سن سی و شش هفت سالگی هم احتمال ناقص شدن بچه هست، درصدش خیلی . ده سال از تو کوچکتره

«.کمتره

همیشه پس از تلفن کردن او . شب بهادر زنگ زد و ضمن حرف هایش گفت از اقامتش در کانادا راضی است همان

او . پس از تلفن بهادر با بهرام تماس گرفتم و پرسیدم براي سیزده نوروز چه برنامه اي دارد. روحیه پیدا می کردم

به مزرعه اش در بالغی که از ییالق هاي  برینفرهاد خان از تو و ناهید دعوت کرده براي سیزده نوروز «:گفت

«.مرودشته

خواهرش، خیلی احساس راحتی می کرد و از اینکه قرار بود سیزده با خانواده ضرغامی به ویژه شهر اشوب و  ناهید
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اگه بتونیم «:نا گفته نماند که پیشنهاد فریبا خیلی او را به فکر واداشته بود و می گفت. نوروز را با انان بگذرانیم، راضی بود

«.خوب می شه یبه پیشنهادي که اون داده عمل کنیم خیل

. روز سیزده که همه قوم و خویش ها درو همدیگه جمع هستن، بگو حامله شدي مخب از همین فردا، مخصوصا:گفتم

«.راهش رو هم که یادت داد؛ یک کمی برنج خام بخور و مرتب بگو حالت تهوع دارم

اما با این همه گرفتاري که تو داري مگه . خب دست کم شش هفت ماه، شاید هم بیشتر، باید بریم تهرون«:گفت ناهید

«.مارستان از یک طرف، مطب رو هم که نمی تونی به امان خدا رها کنیمیشه؟ کار بی

«.به خاطر تو همه کار می کنم؛ چون خیلی دوستت دارم«:جدي گفتم خیلی

از هر فرصتی براي ابراز عالقه به ناهید استفاده می کردم تا شاید ستمی که او ان همه مدت کشیده بود و من باعث  من

.اش بودم، جبران شود

به رئیس بیمارستان می گفتم قصد دارم در دوره اي اموزشی که به طور معمول هر سال در تهران تشکیل می شود  راگ

.ولی براي مطب باید چاره اي می اندیشیدم تا بیمارانم سرگردان نشوند. شرکت کنم او حتما موافقت می کرد

اهید به این نتیجه رسیده بود که پیشنهاد فریبا معقول و روز سیزده که به مزرعه فرهاد خان در منطقه ییالقی رفتیم؛ ن تا

.عملی است و تصمیم داشت ان روز خودش را اقوام و اشنایان باردار نشان دهد

انقدر خندیدیم که حد نداشت و یادم . پیش از سیزده نوروز مانند بازیگران تئاتر و سینما، ساعت ها تمرین کرد شب

اخماتو «:من او را در اجراي نقش هدایت می کردم و می گفتم.ا ان اندازه خندیده باشیمنمی اید پیش از ان به موضوعی ت

«.توي هم بکش، دستت رو روي شکمت بذار و بگو حالت تهوع دارم

البته قرار شد مقداري برنج خام هم در جیب مانتویش بریزد و در میان جمع . انچه را می گفتم ناهید انجام می داد هر

.بریزد و بجود که صداي قرچ قروچ ان به گوش همه برسد طوري در دهانش

او هر وقت قصد داشت به دیدن خانواده . بنده خدا دم در منتظر بود. زود روز سیزده نوروز به خانه مادرم رفتم صبح
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ل مادرم می گفت اولین سا.محمد خان ضرغامی برود، چنان مشتاق بود و هیجان داشت که زودتر از بقیه اماده می شد

کنجکاو شدم که موضوع چیست، . است که ترگل با او نیست و علتش هم بگو مگوي چند ماه پیش او با شهر اشوب بود

فهمیدم دلیل قهر ترگل این بود که شهر اشوب دختري از یک خانواده سرشناس شیرازي را براي یار محمد، پسرش، در 

.روس شهراشوب شودنظر گرفته بود، در حالی که ترگل انتظار داشت دختر او ع

این که در ایل و طایفه . زمان یار محمد بیش از پانزده شانزده سال نداشت و دختر ترگل تازه وارد دبیرستان شده بود ان

.ما هنوز اداب و رسوم گذشته حاکم بود ودختران را از نوجوانی براي پسرشان نشان می کردند، برایم حیرت اور بود

دیم که ناهید دانه هاي برنج خام را در دهانش انداخت و انها را طوري می جوید که توجه مسافتی را نپیموده بو هنوز

اما حواس مادرم جاي دیگري بود و از جمشید گله داشت که هرسال سیزده نوروز را با دوستاش می . مادرم را جلب کند

وقتی دیدم. گذراند

.ها شهیدختر انقدر برنج خام نخور دندونت خراب م:رو کردم و گفتم دیاست،به ناه يگرید يدر حال و هوا مادرم

که تازه بستر را ترك کرده اند،کج و معوج کرد و  یمارانیانداخت و او هم حالت صورتش را مانند ب دیبه ناه ینگاه مادرم

.خورهیغذاها حالم به هم م یبعض يحال تهوع دارم و از بو هیمدت:گفت

زن مش .گذشته دیاز حامله شدن ناه گهید یگفتی،ميدید.نداره يخدا کار يگفتم برا يدید.مبارکه پسرم:گفت مادرم

.کار خودشو کرد یمرتض دیس يدعا يدید.دییدوقلو زا یتو پنجاه سالگ یامام قل

که  یسرانجام وقت.را ببوسد دیناه زیو ن ینمانده بود که مرا در همان حال رانندگ يزیچنان خوشحال شده بود که چ مادرم

 يزیچرا تا به حال چ:و گفت دیرا در اغوش گرفت و بوس دیل،ناهیشدن از اتومب ادهیبه محض پ م،اویدیرس یبه بالغ

خسرو؟ يدیچطور نفهم.شوهرت دکتره ؟مثالینگفت

که  شیبعد از ازما خواستمیو من حدس زده بودم که حامله باشه،اما م گفتیم ییزهایهفته قبل چ کیاز  دیناه:گفتم

.ستمیالبته هنوزم مطمئن ن.بدم مطمئن شدم به شما اطالع
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و بهرام که زودتر از  لهیچند از دوستان،از جمله جم یاشوب و فرهاد خان و تن م،شهریکه مشغول گفت و گو بود همچنان

نقش  دینبود ناه ازیکه ن شناختیمادرم چنان خوشحال بود و سر از پا نم.ما خودشان را رسانده بودند،به استقبالمان امدند

اش را بروز  یخوشحال هیاز بق شیب لهیجم.شودیم گرید يخان صاحب نوه ا هادربلند اعالم کرد که ب ياو با صدا.کند يباز

که  دادمیچون احتمال م.گفتند کیتبر دیکه دعوت شده بودند،به من و ناه یهمه کسان.کرد) کل زدن(داد و شروع به 

.ستحدس مادرم ا نیو ا ستمیهنوز مطمئن ن گفتمیموضوع لو برود،م

بودند و مردها هم در گوشه  یشروه خوان یمشغول پخت و پز و گفت و گو و گاه يزن ها در گوشه ا.بود یروز خوب چه

 دهیشد و هر کس عق دهیکش استیبحث رفته رفته به س.زدندیدرباره موضوعات گوناگون و پراکنده حرف م گرید يا

 يها شاه را مقصر ان همه گرفتار یبعض.کردیم انیشد،بیکه روز به روز محسوس تر م ییها یاش را درباره نابسامان

بودند که  دهیعق نیبر ا شترشانیو ب کردندیمحکوم م یرا در دستگاه حکومت حیصح تیرینبودن مد يو عده ا دانستندیم

انحصار طلب،بدون توجه به خواسته عموم مردم سبب شده است  يقرار داشتن قدرت در دست عده ا ویانحصار طلب

که بارها گفتم نه حوصله  شدیهم زده م گرید ییحرف ها یلیخ.بمانند و بر ان افزوده شود یباق نانهمچ مشکالت

 هیپا یبود که هر حکومت نیمن ا يتنها امر مسلم برا.بودم تا بتوانم اظهار نظر کنم استیرا داشتم و نه اهل س دنشیشن

 رانیا تیمرا شگفت زده کرده بود که نسبت جمع وعموض يو ا ماندینم داریمردم استوار نباشد،هرگز پا يبر ارا شیها

 سهیو هندوستان مقا نیرا با چ رانیا.ان قدرها مشکل باشد دیاست که اداره کردنش نبا يبه وسعت و درامدش طور

رخ  یاشتباه ییدر جا رسدیبه نظر م.کرده بود شرفتیهمه پ نیاوردم که در صنعت ا یو سپس ژاپن را درنظر م کردمیم

نبرده  یها هم به ان پ یلیخ دیو شا ستیچ دانستمیاست و اگر مسئوالن با شهامت به ان اشتباه،که من هم نم داده

 استیاز س.را داشتند که دست به دست هم بدهند و اشتباه را جبران کنند يبزرگوار نیا کردند،مردمیبودند،اعتراف م

.دانستمیرا م نیفق هم

به قول  یم،ولینبود یباردار است،راض دیکه ناه میباوراند گرانیکه به د نیا از.خوش گذشت یلیهر حال،ان روز خ به
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.میکردیم يمردم،نقش باز شتریب ایو  هیهم مثل بق ن،مایحس

مدت،دست کم هفت هشت ماه،به تهران  هیيبود که چگونه برا نیان شب به بعد،فکر هر دو نفرمان مشغول ا از

که در همان  میکردیخودمان را حاضر م دیو ما هم با شدیحاضر م گریدو سه ماه دمن تا  ن،اپارتمانیطبق گفته حس.میبرو

اباد را  وسفیبنگاه که خانه  ،صاحبیاقا مجتب.تلفن زدم انبه بنگاه جهان در تهر نانیاطم يبرا.میزمان به تهران برو

تعارف تکه  یگاه داران و کلکردم،با همان لحن مخصوص بن یخودم را معرف یرا برداشت و وقت یمعامله کرده بود،گوش

و.لهیاپارتمان اماده تحو گریخدا،تا دو ماه د دیبه ام:او گفت.کند ارتیپاره کردن،ابراز عالقه کرد که مرا ز

.کرد نییدهم تا پانزدهم خرداد تع پول خانه را براي ◌ٔ مانده یسند و پرداخت باق میو تنظ لیتحو زمان

خانه را که مورد  لیاز وسا يمعتقد بود مقدار دیناه. میخوشحال بود م،یداشت سکونت در تهران يبرا یکه محل نیا از

 هیدر تهران ته میالزم دار یزندگ يداشتم بهتر است آنچه برا دهیاما من عق. میبه تهران منتقل کن ست،یاستفاده مان ن

 سداشت و درمان و رئیبه ◌ٔ اداره تیو موضوع مهم رضا میداشتبه هر حال، تا آن زمان دو سه ماه فرصت . میکن

.بود مارستانیب

و  یکامال وارد بود، پس از برس یآموزش يو دورهها تیمثل امور بورس و مأمور ییکه به کارها شن،یشوهر آو مسعود،

 سیرئ يبرا یدرخواست شد،یم دهینام R.I.Oیده ماه که دوره تخصص يدورها يالزم به من گفت که برا يهایریگیپ

از آن  شتریدر تهران باشم و ب یگرفتم مدت میتصم یناگهانقدر  نیمسعود کنجکاو بود که چطور شد ا. سمیبنو مارستانیب

 یول م،یرو به او بگو قتیگرفتم حق میلحظه تصم کی. دادمیانجام م دیناه يکار را در دوران باردار نیرو متعجب بود که ا

هر طور بود او را  ".ستیراز ن گریدو نفر باشد، د شیپ که یراض ":گفتیافتادم که م يدیمف يآقا ياز پندها یکیادیبه 

در تهران باشم و  یمدت دهام،یکه خر یآباد و آپارتمان وسفی ◌ٔ خانه فیمجب کردم که الزم است تا روشن شدن تکل

دادم هنگام وضع حمل  نانینکنند، به آنان اطم ياز آن کنجکاو شتریب شاوندانیو دگر خو شنیآن که مسعود و آو يبرا
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.گردمیبر م رازیحتما به ش دیاهن

ما  ◌ٔ که قصد دارد به خانه زدیزنگ م ایو  کردیما را دعوت م ایپخت،یآش رشته م دیناه يبر برا کیيهفتها مادرم

 بینص یکه مخصوص زنان حامل بود، ب ییغذاها یاو را از بعض یهم گاه دیو ترگل و دو خواهر ناه شنیآو. دیابی

.گذاشتندینم

و  گفتیاو م يبرا يدر دوران باردار شیاز تجربهها یکه مادرم گاه يبه طور کرد،یم یخوب بعض یلیرا خ نقشش دیناه

 میرفتیبه فکر فرو م یلیخ میشدیشب که تنها م. زدیبپره زیبخورد و از چه چ ییکه چگونه بخوابد و چه غذا کردیم دیتاک

.نخواهد داشت یبرود، صورت خوشلو  یقاض ومیکه چنانچه موفق نشو میدیرسیم جهینت نیو به ا

داده بود که در زمان  نانیاطم دیبه ناه بایفر. همچنان برقرار بود ،یشمرون نیهمسر حس با،یو فر دیناه انیم یتلفن تماس

سر  یب بچههاي ◌ٔ که اداره یمسوالن انیو در م یستبهزی ◌ٔ هم در اداره نیو حس گذارندیشده او را بدون بچه نم نییتع

.بود ردهدست و پا ک یعهد داشتند، دوستانپرست را بر 

پنجم خرداد ماه عازم  ایچهارم،  میآماده شد دیبدون دردسر با در خواست من موفگهت کرد و من و ناه مارستانیب

همه مدت به مطب  نیکه ا نیاز ا شنیآو. میکن یشش تا ده ماه بود، در تهران زندگ نیکه زمانش ب یو مدت میتهران شو

 رازیبه ش زینشود، از همکارم، دکتر رنجبر که تازه از تبر لیتعطکه مطب  نیا ياما برا. دیرسیبه نظر نم یاضر رفتم،ینم

او هم، به قول معروف، از . در مطبم به طبابت مشغول شود ستم،ین رازیکه در ش یمنتقل شده بود، خواهش کردم در مدت

.است آمدهشناساندن خودش به دست  يبرا یل شد که فرصتهم خوشحا یلیخدا خواسته، نه تنها امتناع نکرد، بلکه خ

را با او اشنا کنم و به  مارانمیتا ب بردمیباخودم به مطب م زیماه مانده به روز رفتنم به تهران، هر روز دکتر رنجبر را ن کی
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.از من کم ندارد يزیدارو چ زیو تجو يماریب صیدادم که دکتر رنجبر در تشخ نانیاطم مارانمیب

 یدارد، ول تیبابت خوشحال بودم که او از وضعش رضا نیداشتم و از ا یگونه که گفتم، مراتب با بهادر تماس تلفن مانه

.تنگ شده بود شیدلم برا

او . که باردار است کردیشکمش مشخص م یا ش پا گذشته بود و کم کم برجستگ یماه حاملگ نیتازه به هفتم شنیآو

.کند دایمطب پ يبرا یمنش کیخودش  يکه به جا افتدیر مفک نیبه ا دیهم رفته رفته با

. هم آمدند شنیو ترگل و آو دیاخر شب جمش. میمهمان مادرم بود م،یعازم تهران شو شیکه قرار بود فردا یشعب

 به ما سفارش کرد که در اتاقها و. ما بخوابد ◌ٔ را مأمور کرده بود که شبها در خانه شیاز کارگران مرغدار یکیدیجمش

.از اتاقها بخوابد یکیکه در  میدم دست بگذار گرآن کار يدست رختخواب برا کیو تنها  مکمدها را قفل کنی

بهرام به. میکرد یهم خداحافظ لهیسر راه از بهرام و جم م،یگشتیبه خانه بر م یوقت

.ياریسر در ن نیگفت مواظب باش از زندان او یشوخ

زود  یلیو صبح خ میجا داشت در انها جا داد لیعقب اتومب یانجا که صندوق و صندلرا تا  ازمانیورد ن لیهمه وسا انشب

.میرابه مقصد تهران ترك کرد رازیش

 شیتوقف راه تهران را در پ يبدون لحظه ا میدر اصفهان بود ازدهیچون ساعت  یول میشب را در اصفهان بمان قراربود

 یدر مدت میداد حیما ترج میداشت که حتما به خانه انان برو دیتاک بایفر یگفته بود و حت یشمرون یحس نکهیبا ا.میگرفت

.میدر هتل باش میاماده نکرده ا ار لشینگرفته و وسا لیکه هنوز اپارتمان را تحو

نبودم و  گانهیمسوول اطالعات هتل ب يمن برا.هتل الله توقف کردم ياز شش بعد از ظهر گذشته بود که رو به رو ساعت
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که مشرف به پارك الله بود به ) یتییسو(و استقرار در سراچه  رشیفرم پذ لیپس از تکم.شناخت یام ممرا به ن یحت

 شیشگیناراحت شد و با همن لحن هم یلیخ رمیگ یتماس م اوگفتم از هتل الله با با  یوقت.زنگ زدم یشمرون نیحس

!ییاقا یلیخ که یبابا راست!گهیما قابل شما ر ونداشت د ییمنزل گدا نکهیا یهنیگفت 

...میستیبه زحمت شما ن یاخه راض گفتم

.خدمت شما هستم گهیساعت د مینگذاشت حرفم را تمام کنم و گفت تا ن او

راحت  یلیخ بایگفت با فر دیناه.بایدر خانه فر ایدر هتل راحت تر است  ایکه ا اشدمیرا جو دیفاصله نظر ناه نیا در

 یاگه طول بکشه باعث زحمت اونها م.شه یاونجا جور م لیو وسا يریگ یم لیتحو یدونم اپارتمان رو ک ینم یول.ترم

.میش

 دیناه.در همان لحظه چند ضربه به در خورد.در هتل بدون همصحبت باشد ستین یبردم که راض یکالمش پ يفحوا از

ت دکتر به گوشه جمال یگفت گل کیداخل شد و پس از سالم و عل انیگو اهللاییحس.خودش را جمع و جور کرد

راست  هیچشمش به راه بود که  بایبنده خدا فر.نیدون یحرفها نباشه؟حتما ما رو قابل نم نیما ا نیمگه قرار نشد ب!جون

!دکتر يدستخوش اقا!هتل نیسره اومد هیاون وقت شما .اونجا نیایب

.فتهیخانم تو زحمت ب بایفر میترس یم:رابه ارامش دعوت کردم و گفتم او

گفته  بایکه فر نیلطفا زود پاش.سین یزحمت چیبگم ه دیکه با نهیمشل ا نه؟اگهید و گفت مشکل فقط اکر يخنده ا نیحس

.بدونشما پامو تو اون خونه نذارم

را  نیگذشت مسوول اطالعات که حس یاز دو ساعت نم شیگذشته بود و از اتاقمان در هتل ب میاز هشت و ن ساعت

ما  يگفت قرار نبود مهمونا یو به شوخ نیرا به ما داد رو کرد به حس مانیه هاکه شناسنام یشناخت زمان یاز من م شتریب

.اقا نی،حسيرو پر بد

.صاحب همه تهرونه ست،خودشیدکتر مهمون ن يگفت اقا نیحس
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خودش شد و به من  کانیسوار پ نیحس.بود لیما هنوز در اتومب لیوسا هیچمدان بق کیساك و  کیاز  ریغ خوشبختانه

نرفته؟ ادتونیما رو که  م،خونهیرو گم کرد گهیگفت اگه همد

.بره ادمیشه  یمگه م گفتم

.مونم یبه هر صورت سر کوچه منتظر م گفت

باز  نیدر خانه حس.و تا دم در خانه اش چشم از ما برنداشت میمراقب ما بود که راه ر ااشتباه نرو نهییاز داخل ا نیحس

عالقه  یلیبود که به ما خ دایکامال پ.دیسر از پا نشناخته به استقبالمان دو ابیفر.را داخل بردم لمیبود و نخست من اتومب

که دست از  بایفر.در نظر گرفته بودند گذاشتند مانیرا داخل اتاق که برا لمانیوسا میبه خودمان بجنب میتا امد.دارد

!یبلند کن دینبا نیسنگ زی،چيگفت مثال تو حامله ا دیداشت به ناه یبر نم یشوخ

افتاب  گهیو گفت ما د دیکش یدم،اهیحالش را رپس.جلو امد وبه ما خوشامد گفت یهم به زحمت چند قدم نیحس رماد

.پسرم میلب بوم

 نیدیانداخت و گفت ترس دیگله مند به من و ناه یاو نگاه.اورد وهیو بعد هم م يچا مانیبالفاصله برا بایفر.اماده بود يچا

هتل؟ نیرفت کسرهیو  نجایا نیومدیکه ن میبازم مزاحمتون بش

.شما مشکله يبرا يگفت اخه با دو تا بچه مهمون دار دیناه

ن،ین،بپاشیزیخونه خودتونه،بر نیکن الیخ.ستیهم مشکل ن چیگفت ه بایفر

 شیمعمول حرف بچه پ يپس از تعارف ها.یکمک حال منم هست يتازه تو که اومد.نیهم بخور ن،خودتونیبپز خودتون

.کند یما را صاحب فرزند م گریداد که تا شش هفت ماه د یمقول حت بایفر.امد

 هیخودشان ته يرو ما هم در هر چه برا نیاز ا.بود دهیعادت داشت تدارك ند شتریان طور که پ مانیبرا بایشب فر ان

.امد یچقدر خوشمان م یکرنگیو واقعا که از انهمه .میشد میکرده بودند سه

سپردم به وزارت بهداشت و  بایرا به فر دیدو ساعت بعد ناه یکیش رفت و من هم صبح زود به سر کار نیبعد حس روز
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هم قرار گذاشته  نیدر ضمن با حس.شدم یمعرف یعتیدکتر شر مارستانیبه ب يادار فاتیتشر یپس از ط.درمان رفتم

ان روز کارها .میاباد برو وسفیتا با هم به خانه  دیایگلها ب دانیبودم سر ساعت چهاربعد از ظهر به بنگاه جهان واقع در م

مراجعه و دوره  یعتیدکتر شر مارستانیگرفتم تا به ب ينامه ا یراحت انجام دادم و معرف یلیرا خ يادار فاتیو تشر

قرار د  مارستانیپس از رفتن به ب.اورده شده بود شرکت کنم رانیکه تازه به ا یپزشک دیجد لیکار کردن با وسا یاموزش

.باشم مرستانیه پنج روز و از صبح تا ساعت دو بعد از ظهر در باز روز بعد در هفت

ر اشروع  يتکرار يها يمن همان زبان باز دنیبا د یاقا مجحتب.زود تر از من به بنگاه امده بود نیچهار حس ساعت

من در ان  خانه ياستکه روز ییشد انجا همان جا یوجه باورم نم چیبه ه.میاباد رفت وسفیبه  نیسپس همراه با حس.کرد

 هیسه خوابه با کل ینداشت اپارتمان يکم و کسر چیه.به من بود متعلقاز انها  یکیبود که  یتنهادو اپارتمان خال.واقع بود

خوشحال  یلیخ.باغچه بودند يمشغول جدول بند اطیتنها چند کارگر در ح.گرم کننده و خنک کننده  زاتیتجه

 نداختهیگفتم که مرا به دردسر ن نیمن هم به او افر.م گذاشتهمهندس سنگ تمو.گفت دستش درد نکنه نیحس.شدم

چند چک  یکه بدهکار بودم،ط يمقدار.سازنده مجموعه هم امده بود  یعنیمهندس،.میهمان روز به بنگاه برگشت.تاس

را  نیحاضر شوم من زم یدر دفترخانه رسم گریقرار شد چند روز د.گرفتم لیپرداختم و اپارتمان را رسما تحو ینیتضم

.به نام مهندس کنم و او هم اپارتمان رابه نام من

در  میکن هیانچه قرار بود ته.خوشحال شد یلیگرفتم او خ لیگفتم اپارتمان را تحو دیو به ناه میکه به خانه برگشت شب

مبل  پخت و پز و فرش و لیو اجاق گاز و وسا خچالیهفته از پرده و کمد و  کیکمتر از  یو در مدت مینوشت یفهرست

پس از حدود ده روز که .میکرد هیته بایو فر نیو درشت را به کمک حس زیر لیگرفته تا وسا يناهارخور زیو م یراحت

.میبه اپارتمان خودمان نقل مکان کرد میبود نیمهمان حس

در .ان امده بودمنصراهللا خان تازه به تهر ییافتادم که همراه دا یدوران جوان ادیگربهیاول اقامت در اپارتمان بار د شب

کردند چند  یم یمبدل شده بودکه نه خانوار در ان زندگ یاپارتمان يکه خانه من قرار داشت و حاال به مجموعه ا يکوچه ا
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کردم که  یبود و هرگز تصورش را هم نم ابانیب یکردم تا مسافت ینگاه م رونیان زمان از پنجره که به ب.نبود شتریخانه ب

 ادیو  يدیمف ياقا ادیبه .را دست به دست دادند مایافتادم که من و س یشب نینخست ادیبه .دیصورت درا نیبه ا يروز

.ترك کردم لیافتادم که انجا را به قصد تحص يروز

خانه را ترك  دیخر يگشتم با هم برا یبعد از ظهر ها که به خانه بر م.گذشت یسخت م یلیخ دینخست به ناه يروزها

تلفن و  يدر صدد تقاضا میریبگ یتماس تلفن رازیبا ش ادیز میخواست یچون نم میداشت ازیناگر چه به تلفن .میکرد یم

مثل ما تازه به ان مجموعه  زیکه انان ن گانیبا همسا.عادت کرد طیرفته رفته به مح دیناه.امدم یان از بازار ازاد بر نم هیته

.نکنم نهیرا معا يماریان مجموعه ب نبودکه در یبردند که من پزشکم شب یپ یوقت.میامده بودند اشا شد

و من هم به  دندیپرس یم دیوقت ها از وضع ناه شتریگرفتم که ب یم یو خواهرانم تماس تلفن دیبا مادرم و جمش یگاه

.میگرد یبر م رازیبه ش يدادم به رود یانان قول م

ما  یعنیاشد در حدود پنج ماه گذشته بود ،دو ماهه باردار ب یکیدیبا دینوروز که مادرم حدس زده بود ناه زدهیروز س از

.میشد که در تهران بود یبه سه ماه م کینزد

 مارستانیاز نظر ب.میدر حاسبه اشتباهکرده بود میکن یم یدست کم شش ماه در تهران زدنگ میکه قرار گذاشته بود نیا

اموخته  اموزمیب دیشوم که انچه با یمدع توانستم انصراف خودم ر ااعالم کنم و یخواستم م یکه م یمهم نبود،در هر زمان

.شدند یم لیاز پزشکان قا یبعض يبرا کهبود  يازیها معموال امت تیگونه مامور نیا.ام

کرد سپرده و او  یکار م رخوارگاهیبه دوست خواهرش که در ش بایفر.میافتد یکردن بچه م دایبه فکر پ دیکمک با کم

دادم  یانجام م دیکه من با یاقدام.امر اگاه خواهد کرد یر او را از چگونگاز موعد مقر شیهفته پ کیقول داده بود 

دختر بودن  ایهنوز در مورد پسر .زود انجام شد یلیکار خ نیکه ا دبو یستیو اداره بهز هییقوه قضا تیصالح دییگرفتن تا

دختر را  اریبس يپس از گفتگوسرانجام .میبود دهیبه توافق نرس دیبا ناه میقبول کن يکه قرار بود به فرزند ينوزاد

.میداد حیترج
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گرفتار  ییدر تنگنا.اش نپرسند يوضع باردار یو چگونگ دیو از ناه رندیتماس نگ مارستانیبه ب رازینبود که از ش يروز

ا نوزادان دختر را که به م دیناه یول میرفت رخوارگاهیچند بار به ش.ابمیییچگونه از ان رها میدانست یکه نم میشده بود

 ونیزیو تلو میشب که هر دو ساکمت نشسته بود کی.نشست یبه دلش نم انان يچهره ها یعنیدیدادند نپسند ینشان م

اش را بپرسم زنگ در به صدا  هیتا خودم ر ااماده کردم علت گر.کند یم هیگر دیمتوجه شدم ناه میکرد یتماشا م

را به  ودمانخ ياول وقت ادار یعنیزود  یلیبود که صبح خدوست خواهرش به انان زنگ زده .بودند بایو فر نیحس.درامد

از قول دوست  بایفر.اطالع دادن به خانه ما امده بودند يبرا بایو فر نیحس میچون تلفن نداشت.میبرسان رخوارگاهیش

 يادده پانزده سال گذشته سابقه نداشته است که نوز یاورده اند که در ط رخوارگاهیرابه ش يگفت نوزاد یخواهرش م

.به انجا اورده باشند ییبایز نیبه ا

 میماند داریان شب تا صبح ب میاگر بگو.مهرش به دلش افتاده است دهیبه من گفت که هنوز به ر اند دیشب ناه همان

 نیحس.که فاطمه را در بغل داشت به در خانه ما امدند بایبه همراه فر نیساعت هفت صبح حس.باورش مشکل باشد دیشا

که  نیهم.منتظر ما بود بایدوست خواهر فر.میرفت رخوارگاهیمن به ش لیگذاشت و با اتومب نگیدر پارکرا لشیاتومب

و قربان صدقه  دییو بو دیاو را در بغل گرفت و بوس دیناه.فرزند خودمان است قتیدر حق ییبه نوزاد افتد گو نینگاهم

بهادر را به من داد و  مایافتادم که در لندن س یشب ادیبه .شده بود جانیهمه وجودم ه.اش رفت و سپس او ر ابه من داد

.گفت شکل خودته

بچه را در اغوش  دیناه.دیبعد از ظهر به درازا کش کیتا  يادار فاتیتشر.میرا گ کرده بود مانیدست و پا یخوشحال از

وست خواهرش به او و د بایفر میکرده بود هیته شینوزاد را که چند فهته پ يلباس ها.داد ینم یگرفته بود و به کس

 میدر خانه شان باش دیهفته با کیگفت دست کم  یم بایفر.میرفت نیو به خانه حس میرا ترك کرد رخوارگاهیش.پوشاندند

 یهر چد که م میرفتیر اپذ بایفر شهادیو بدون اوردن بهانه پ مینداشت یحرف.بدهد ادیدیبه ناه رایبچه دار قیتا طر

.شد میاسباب زحمت او خواه میدانست



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 463

بود که با همه وجودش قربان صدقه بچه  دیاسم متوجه ناه.ح شتریب نکهیعالوه بر ا نیتا خانه حس رخوارگاهیفاصله ش در

بود  نیتصورم بر ا.و همسرش را چگونه جبران کنم نیرفت که هنوز نامش معلوم نبود به فکر بودم که محبت حس یم يا

 توانمیدست کم به جرت م.پول است ادیکرده به احتمال ز یمیصم نیچن نیو خانواده اش را ا نیکه انچه رابطه ما و حس

 یگرفتم مبلغ میتصم.مهربان بودند يمن بود،اگر چه انان ذاتا افراد ياز ان ارتباط مرهون دست و دل باز یبخش میبگو

 نیخانه حس بهم که گشت یدر ذهنم به دنبال راه چاره م.که به غرورش بر نخورد يبدهم البته به طور نیهنگفت به حس

 لیبا عجله از اتومب.شد او را زا خودش دور کند ینم یاش چسبانده بود و راض نهینوزاد را همچنان به س دیناه.میدیرس

ازاد  يدرنگ در ها يگفت لحظه ا یم بایفر.میماانرا اماده کرده بود رفت یرحت يبرا بایکه قبال فر یو به اتاق میشد ادهیپ

.ماه سبب سرما خوردن نوزاد شود وریاوسط شهر گرميهوامبادا که  ستین زیجا

از  بایو قنداق و تشک و لحاف مخصوص نوزادان فر ریش شهینوزاد را از پودربچه گرفته تا پستانک و ش يالزم برا لیوسا

 یصادر م بود جیها را یمیقد يکه در بچه دار ییبود دستورها هیاز بق شیکه تجربه اش ب نیمادر حس.کرده بود هیقبل ته

به مادرم زنگ  نیاز خانه حس.داد یخواست انجام م یخودش م هانچ یکرد ول یبه ظاهر اطاعت امر م بایفر.کرد

امروز وضع حمل کرده نیهم دیبه او گفتم ناه یوقت.زدم

شهر  يخدا مرگم بده، تو ،يوا": گفت یرا اضافه کند، او پس از ابراز خوشحال گرید یکیدیبا شیو او به نوه ها است

 میآورد یرو م دیناه میاومد یاز ماها م یکیيزد یقبال زنگ م یرسه؟ کاشک یجون م دیبه ناه یک ن؟یچه کرد بیغر

".رازیش

".میحساب روزهارو اشتباه کرده بود": گفتم

دازه که به ان میهست یو در خانه کس ستین ینگران ياو را مطمئن کردم که جا. دیرا پرس دیسپس حال بچه و ناه مادرم

کرد که  یاز دور اشاره م بایفر. میبرگرد رازیمادرم از من خواست هرچه زودتر به ش. را دارد يتجربه بچه دار یکاف

چند روز بعد از آن که ما  یعنیش،یاو سه ماه پ. زنگ زدم شنیسپس به آو. میمان یتا چهلم بچه در تهران م میبگو
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را هم از موضوع  دیسپس ترگل و جمش. خوشحال شد یلیاو هم خ. صاحب پسر شده بود م،یرا ترك کرده بود رازیش

.باخبر کردم

و من هم گفتم  میگذار ینامش را چه م دندیو بچه، پرس دیاز سالمت ناه افتنینانیپس از اطم شنیو ترگل و آو مادرم

.میباره نگرفته ا نیدر ا یمیهنوز تصم

داد، او را  یام اجازه م یتا آنجا که دانش پزشک. از پر خوابانده بود یکتش يقنداق بچه را باز کرده بود و او را بر رو بایفر

دو روز . بود شتریب یچند گرم لویو وزنش از چهار ک متریقدش در حدود شصت سانت. خوشبختانه سالم بود. کردم نهیمعا

 یو خوش اندام م بایزقدبلند و  يبود که دختر دایاز ظاهرش پ. کرد یگذشت و چشمانش را کامال باز م یاز تولدش م

زد  یمک م شهیبدون دردسر به پستانک سر ش. آرام و ساکت بود يبچه ا ن،یو مادر حس دیناه یحت با،یبه اعتقاد فر. شود

.داد که از سالمت کامل برخوردار است یامر نشان م نیخورد و ا یم ریو با اشتها ش

که  بایکه، به قول معروف، مهر آن دخترك ز نیال تر ازاو خوشح ستیتنها ن گرید دیهر حال، خوشحال بودم که ناه به

را بر اثر تصادف اتوبوس از دست داده است، به  کشینزد شانیگفته بودند پدر و مادر و همه خو رخوارگاهیمسئوالن ش

.دل ما افتاده بود

درباره موضوعات مختلف از شب،  یتا پاس ن،یو من و حس دندیخواب یاتاق م کیدر  ،یدر پ یچند شب پ د،یو ناه بایفر

به سر و گوش خانه اش  یبردم که قصد دارد دست یپ شیحرف ها ياز البه ال ياریو هش یبا زرنگ. میزد یحرف م

 يپس اندازش به اندازه ا ایوام کند،  ياز بانک تقاضا ردخانه قصد دا ریتعم يبود که بپرسم برا یخوب زیدست آو. بکشد

 ایگو یوام کرده، ول ياست از بانک مسکن تقاضا یگفت چند ماه نیحس. دیه برآخان ریهست که از عهده مخارج تعم

.است دهیترس جهیهنوز به نت

گفت  یم بایرا انتخاب کردم، فر) ندا(من نام . مینکرده بود دایو خوش خلق مان پ یدختر خواستن يبرا ینام هنوز

مادرم که هر شب با ما . دیپسند یم يگریاز هر نام د ترشیرا ب) زهرا(است و مادر حسن نام  باتریز یاز هر اسم) نسترن(
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من چون عمه ": گفت یتلفن يترگل در گفت و گو. کرد یم شنهادیپداشت،  يریعشا شهیدر تماس بود، چند نام را که ر

ه کرد و نه ب یم شنهادیرا پ ینه نام دیدر شگفت بودم که چرا ناه ".نیاسمش رو گلندام بذار دیگم با یبزرگ ترم، م

.داد یتوجه نشان م م،یکرد یم شنهادیآنچه ما پ

 رخوارگاهیکه ش يگذشته بود و، با توجه به ورقه ا م،یبود رفتهیپذ يکه دخترك را به فرزند يهفته از روز کیحدود  در

نام هنوز در انتخاب  یشد، ول یدر تهران صادر م دیشناسنامه با م،یصادر کرده و در آن نوشته بود ما ساکن تهران هست

.میمانده بود

درباره نام مورد  دیناه رم،یثبت احوال مراجعه کنم تا شناسنامه بگ ياز شعبه ها یکیبه  شیکه قرار بود فردا یشب

دخترت بدون اسم و بدون  يخوا یحتما م": سرانجام به ستوه آمدم و گقتم. هم نکرده بود ياشاره ا یانتظارش هنوز حت

"شناسنامه باشه؟

".سال قبل، انتخاب کردم یدر حدود س دیشا ش،یوقت پ یلیدخترم رو خاسم . نه": گفت

".خب بگو. يپس چرا ما رو سردرگم کرد": گفتم

هم باشه، من به  ییتازه، اگه چون و چرا. نیو چون و چرا نکن نینزن یحرف من و انتخابم حرف يکه رو یبه شرط": گفت

".زنم یکه انتخاب کردم، صداش م یاسم نیهم

باشه تو  یهرچ": خواهد بود و گفتم انیرا که انتخاب کرده باشد، مورد قبول من و همه اقوام و آشنا یم هر نامداد قول

".يو از همه ما مقدم تر یمادرش هست

انداخت و  یرفته بود، نگاه نیریدراز شده اش به خواب ش يپاها يمکث کرد، سپس به دخترك که بر رو یکم دیناه

".مایس": گفت

و من و عشق  مایس يهم از ماجرا بایو فر نیحس. به بدنم وصل شده بود يبرق فشار قو میس ییخوردم، گو جا کبارهی

مانده  ریمات و متح. اند دهیگفته بود، اشتباه شن دیرا که ناه یو نام نندیب یخواب م دیخبر داشتند، به نظرشان رس دیناه
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و چه  مایاز س باتریز یچرا ماتت برده؟ چه اسم ه،یچ": گفت حیمل يلبخندهمراه با  دیناه. میدانستم چه بگو ینم. بودم

"!؟يسزاغ دار مایبهتر از خاطره س يخاطره ا

"ما؟یآحه چرا س": گفتم

وجود  لیمدت افتاده، به دل نیکه در ا ییاتفاق ها. و من مایتو و س. میسه نفر بود یکه ما از دوران جوان نیا يبرا": گفت

اجازه بده به اون زن که مادر تنها پسر مورد . بهادر یعنیباارزشه،  یلیکه خ يدار يادگاریمایسبوده و تو از  مایداشتن س

".اسمش زنده بمونه میکن يو کار میعالفه توست احترام بگذار

 نیام دوبار ا یدر سراسر زندگ. ستمیگر يها يگذاشتم و ها میزانو يسرم را رو. اشک در چشمانم حلقه زد اریاخت یب

و هشت سال به باغ قوام رفتم و  ستیکه پس از ب يروز گریکه به زندان افتادم، بار د يبار روز کی. کردم هیگر نیچن

. و خاطره خوش او نبود مایام به خاطر س هیبه من داد و آن روز گر د،داده بو مایبه س دیرا که ناه يحسن باغبان پارچه ا

.اندازه متاثر کرده بود یمرا ب دیغل و غش ناه یو ب فیو احساس لط یخوش قلب

نشده  دهییاز تو بهتر و خوش قلب تر هنوز از مادر زا": را گرفتم و به آن بوسه زدم و گفتم دیجا بلند شدم، دست ناه از

".است

از خانه  نیبعد، من و حس یقیدقا. ختندیآن صحنه و آن گفته ها قرار گرفتند و اشک ر ریهم تحت تاث نیو حس بایفر

 نیشده بودم که از حس جانیچنان دچار ه. میثبت احوال برو ياز شعبه ها یکیگرفتن شناسنامه به  يا برات میآمد رونیب

.نشستم نیروزگار، ساکت در کنار حس يباز ازشگفت زده . ردیرا به عهده بگ یخواهش کردم رانندگ

بعد از ظهر بود که به  کیو ساعت  زدم مارستانیبه ب يسر ،ياریاسفند مایروز، پس از صادر شدن شناسنامه به نام س آن

 دیکه هم من و هم ناه ییمایس ما،یس یآن هم چه نام. دخترمان اسم داشت. مینداشت یمشکل گریحاال د. میخانه برگشت

.میروز، به آپارتمان خودمان برگشت پانزدهپس از . میاز او داشت نیریخاطره تلخ و ش ییایدن

 یزدند و تا پاس یبه ما سر م ان،یشب در م کین،یو حس بایفر. نداشت یمشکل چیه ما،یتر و خشک کردن س يبرا د،یناه
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.ماندند یشب م مهیاز ن

رفتن به  يبرسد، خودمان را برا یماهگ کیبه  مایدو روز مانده بود که س یکی. را کرد رازیش يرفته دلمان هوا رفته

 یو شام میرفت رانیشم ياز رستوران ها یکیکه به را به شام دعوت کردم  بایو فر نیشب آخر حس. میآماده کرد رازیش

در صندوق عقب جا  میبرگردان رازیبا خودمان به ش میخواست یآنچه م م،یبه خانه برگشت. میصرف کرد یادماندنیبه 

هم  یآپارتمان ها را به عهده داشت، سفارش کردم، مبلغ یساتیتاس يکارها تیها که مسئول هیاز همسا یکیبه . میداد

 يهام برا شیقوم و خو ایمن و  یگاه. ستیما ن میآپارتمان محل اقامت دا نیا": بر مقدار مقرر پرداختم و گقتم اضافه

".دهیکل نیکه اجازه ورود دارن، هم نیو نشونه ا مییآ یم نجایکوتاه به ا یمدت

حال  نیفراهم کرده بودم، در عشیرا چند روز پ یکه مقدمات کمک مال نیبا ا. میایچگونه کنار ب نیبودم که با حس مانده

هزار تومان بود، به او دادم و  ستیهم دو يکه رو ینیو دو چک تضم دمیکش ياو را به کنار. مشکل بود میگفتنش برا

".رمیگ یازت پس م ،یهر وقت وام بانک رو گرفت": گفتم

گذاشت و از او و  بشیدر جتعارف، سرانجام چک ها را  یپس از کم ن،یو حس ستیمنظور چ میدانست یهردو م البته

هم، مثل دو برادر،  نیو من و حس دندیرا بوس گریکدیدیو ناه بایفر. میبابت آن همه زحمت باز هم تشکر کرد بایفر

.میکرد یو خداحافظ میرا در آغوش گرفت گریکدی

 یمانند زن د،یزد و ناه ینق م یگاه مایس. میترك کرد رازیبود، تهران را به مقصد ش کیزود که هوا هنوز تار یلیخ صبح

فالسک آب جوش . را بدهد رشیوقت آن است که ش ایپوشک او را عوض کند و  دیبرد که با یم یزود پ یلیباتجربه، خ

.میبرنخور شکلباعث شد که به م م،یهمراه داشت بایفر هیکه به توص

انداختم  مایبه س یکوتاه ککردم نگاه یباغ قوام توقف يروبه رو میدیچهار بعد از ظهر بود که به سعادت شهر رس ساعت

"کنهیباغ گردش م نیهم يو تو شهیطناز م يمن دختر يکوچولو مایس يدارم روز نیقی":گفتم دیو به ناه

"دزدهیرو از خونوادش م يو پسر شهیعاشق م":هم بدون منظور گفت دیو شا هیدر قالب کنا دیناه
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13فصل

به خانه  شانیو دخترها و پسرها دیو جمش شنیقرارا شده بود ترگل و او گرفتم رازیبا ش شیکه شب پ یتماس تلفن در

شتابان  دندیمرا د لیکه اتومب نیبودند هم يدو تا از پسر ها در کوچه مشغول باز یکیمیدیما رس یوقت ندیایمادرم ب ي

 دیناه يپا يکرده بود جلو را که از قبل اماده يگوسفند دیکه جمش دینکش یداخل خانه شدند تا وردو مارا خبر دهند طول

 دینگذشته بود که من و ناه يا قهیکردتا مادر و دختر از چشم زخم در امان بمانند هنوز چند دق یکوچولو قربان يمایو س

که  کردیاسمان کرده بود و خدا را شکر م يمادرم دست به سو میدید انیاز اقوام و اشنا یلیخ يخودمان را در محاصره 

 شنیرا در اغوش او مایبدهد س تیاهم دیاز ان که به من و ناه شیتظار عاقبت صاحب فرزند شده ام او پپس از ان همه ان

 مایس دنید يحاضران برا شترینداشت و ب یتوجه دیبه من و ناه یوردومان کس يبود گرفت و غرق بوسه کرد در ابتدا

دیبوسیم گرفتیاو را در بغل م یکیان  یمانو ز نیا یعجله داشتند کاه

 دهایس ندیایب دنمانیبود که احتمال داشت به د یو کسکان دیمن و ناه ییرایپذ يمادرم اماده  يبزرگ خانه  ییرایپذ اتاق

که نام دخترمان  شدیمتنوع انان هنوز هم باورشان نم يها ینیریاز انواع ش زیلبر يرنگارنگ و ظرفها يها وهیپر بود از م

نام به  نیکه گفتم ا یام اما وقت دهیرا من برگز مایبودند که نام س يتصو نیبر احاضران  شاریو ب میگذاشته ا مایرا س

باز ماند رتیبوده است دهان همه از ح دیانتخاب و اصرار ناه

 فتدیب هینمانده بود دختر کوچک ترگل به گر يزینوبت گرفته بودند و چ ایبغل کردن سم يکم سن و سال برا يها دختر

 يها یبچگ نیع":گفتیمادرم م کردیم هیاز ما تشب یکیرا به  مایهرکس س.را ببوسد  مایاو هم سدهندیکه چرا اجازه نم

 ماینداشت که س یمطمئن تر بودو شک هیاز بق شنیدارد او هتشبا شتریب دیترگل معتقد بود به ناه"مونهیم شنیاو

نگذرد و او از حالت  مایس یپنج ماهگتا چهار  گفتیم دیترد نیبدون کوچکتر دیهمسر جمش.است  دیاز من و ناه یبیترک

 رازیبه ش دنییاز زا شیرا پ دیاست مادرم گله داشت که چرا ناه یچه کس هیشب شودیمعلوم نم دیاین رونیب ينوزاد

"انیب ایکه تو غربت به دن نهیتو ا يکه سرنوشت بچه ها نیمثل ا":گفتیم یو در قابل شوخ وردمین
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 رمیبزند من سراغش را بگ یاز ان که او حرف شیبود پ نیو انتظارش اسه چهار ماهه داشت  يکه پسر شنیاو

"؟يدیداداش پسرم خوشگله؟دخترتو بهش م":گفت

را به رخش بکشد  دیناه ادیقصد داشت سن ز یو در قالب شوخ رکانهیشده بود ز نیکه حسادت با وجودش عج ترگل

دو رو  یبود دور هم جمع شومد و مادرم وقت ير بهانه اما دوست داشتن به ه يلهیافراد قوم و قب لیمسا نیاز ا يجدا

 میو از حق نگذر پنداشتیاقوام باالتر م ياز همه  ردنسرو ک کیدور خودش را  يمثل گذشته ها  دیدیبرش را شلوغ م

ز به هرگ ندیدیم يرادیاحترام او را داشتند و اگ رد گفته ها و سخنانش ا شیها جهیکه دختر ها و پسرها و نوه ها و نت

اوردندینم شیرو

و خودمان هم باورمان شده  میخوشحال بود اریداده بود بس جهینت بایفر يکه ترفندمان لو نرفته و نقشه  نیاز ا دیوناه من

میهست مایبود که پدر و مادر س

او را  بند نف یوقت دیچقدر طول کش مانتیدرد به سراغت اومد؟زا یکرده بود که چه زمان شیرا سوال پ دیناه مادرم

نمانده بود  يزیچ دهدینم مایخودش را به س ریش هدیو ناراحت بود که چرا نا لیقب نیو از ا يکرد ییچه دعا دندیبر

بودند  دیدر جواب ناه یکه منتظر لغزش یکسان يد مادرم و همه یدر پاسخ دادن بماند واگر کمشک نکرده بودم شا دیناه

افتادندیبه شک م

به خود راه نداد  دیشک و ترد چیکس ه چیاول به بچه نساخت چون پزشکم ه يهمان روزهااز  دیناه ریگفتم ش یوقت

که در سن و سال باال بچه دار  یبا استفاده از فرصت گفت رنان کردیحسادت م دیچرا به ناه دانمیترگل که گفتم نم

اورد یخودش نم يبه رو شدیمتوجه منظور ترگل م هک نیبا ا دیناه سازدیبه بچهشان نم رشانیش شوند،معموالیم

 دیخندیخودش م يبه هوا یو گاه زدیکه کف هال پهن شده بود دست و پا م یتشک يبدون توجه به اطرافش بر رو مایس

کردیکه توجه همه را جلب م رفتیچنان قربان صدقه اش م دیو با هر خنده ناه

بر اشفته  یمادرم با حالت میدمان بروخو يکه به خانه  میکردیرا جمع م لمانیکه وسا یاز صرف شام در حال پس
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گن؟مادر؟یم یبزاره مردم چ رونیتا چهل روزش تمام نشه اجازه نداره پاشو از خونه ب دیناه!چه یعنی":گفت

دورو برش شلوغ باشه تا  امدیهم بدش نم دیناه میرفتیاو را که دستور گونه بود پذ شنههادیپ یمقاومت نیکوچکتر بدون

 شنیراحت از او یالیبا خ میمادرم بمان يدر خانه  دیبا يکه چند روز میمطمئن شد یوقت ردیبگ ادیرا خوب  يبچه دار

و بعد  رفتیکه پس از شوهر کردن کمتر به مطب م شنیاز دکتر رنجبر چطور است او مارانیمطب و ب تیوضع دمیپرس

 شتریکه ب دانستسیرا م نیت و تنها ااز مطب نداش یفراموش کرده بود خبر چندان یاز بچه دار شدم مطب را به طور کل

رندیگیو سراغم را م ندیا یم مارستانیهر روز به ب مارانمیب

 مارستانیب ئسیمحسوس به وجود امده و ر یراتییکه نبودم تغ یهفت هشت ماه نیا یرفتم در ط مارستانیبعد به ب روز

 ییکارا تیوضع یار خود مشغول بررسک يتازه سر کار امده در ابتدا يمانند روسا دمیجد سیعوض شده بود رئ

در نظر گرفته بود دادیم استیر يکه بو یمن پست يبود و از قرار معلوم برا مارستانیپزشکان و کارکنان ب

به نظر  یبرگشته بود راض رازیکه به ش نیاز ا کردیمطب را اداره م ابمیدوستان و همکاران دکتر رنجبر که در غ انیم در

که  مارانیاز ب یبعض میرفتیان روز همراه با دکتر رنجبر به مطب م کردیخود دست و پا م يبرا یبمط دیچون با دیرسینم

از شب و حساب و کتاب مطب  یمطب تا پاس مارانیب ينهیپس از معا ندکرد یابراز خوشحال دنمیبا د شناختندیمرا م

امده اند و از من  دنمید ياقوامش برا رشتیزنگ زد و گفت ب دیکه ناه میو ان قدر در انجا معطل شد میکرد یدگیرس

از ان در انتظار نزارم شیخواست مهمانان را ب

که  نیاز ا الیل ودندیامده  يناهد دنیو هالکو به د الیو ل میمر دمیمادرم رس يشب گذشته بود که به خانه  8ساعت

به من  یامد همگ یخوشحال به نظر م هیاز بق شیاورده بود ب ایسالم به دن يو فرزند دهیرس شیبه ارزو دیسرانجام ناه

با  نهیسودابه و تهم يسر و کله  دینکش یمبارك باشد طول امدهیگفتند و از خداوند خواستند قدم نو رس کیتبر

"!خاله به قربونت بره یاله":بلند گفت يشد سودابه از همان دم در با صدا دایهمسرانشان پ

 گرفتیرا م مایشود سراغ س دیخال من و ناه يایاز ان که جو شیته و پسر از پا نشناخ شدیکه از در وارد م هرکس
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 زانیاز م یوقت کردندیم یحد و اندازه ابراز شادمان یاند ب دهیخود رس يکه به تنها ارزو ییگو دیناه کانیو نزد شانیخو

 نجایبحث را از ا رفتگیقدرت خداوند بهره م دنیبه رخ کش يبرا یکه از هر فرصت الیکاسته شد ل يهمه مقدار جانیه

 زندیم هودهیحرف ب.شودیو چنان م نیاگر زن ها در سن باال بچه دار شوند فرزندشان چن دیگویم یشروع کرد که هرکس

به  الیل اشدب الینبود که مخالف اعتقاد ل یو در ان جمع کس شودیخداوند هرچه باشد همان م ياو معتقد بود که اراده 

 نیبه ا يتا حاال نوزاد":کرد و گفت ینگاه انداختیم يبود و به دور و بر خود نظر دیناه يزانو يکه بر رو مایس يچهره 

"بودم دهیند تهیقدر به دل بش نیکه ا یقشنگ

 مایس يبه چهره  یمدت لهیما امدند جم دنیبود به د بایز یکه تابلو فرش یهمراه با چشم روشن لهیبعد بهرام و جم شب

که از وسط نصف کرده باشن مونهیم یبیمثل س دیاو با ناه":گفت دیترديشد و سپس بدون ذره ا رهیخ

 دیکه ان نام انتخاب ناه دیشنیم یشگفت زده بود هرکس میفرزندمان انتخاب کرده بود يرا برا مایکه نام س نیهم از ا او

را  دیبود که ناه مایس رایشد زمتنفر با مایبا نام س یاز هر زن دیان بود که ناه یعیچون حالت طب ماندیم ریاست مات و متح

کشاند یبه مرز جنون و بد نام یسال در عذاب نگه داشت و او را حت یس

امدند  دنمانیبه د دیناه شانیکه از خو یکسان نیاخر مینبود که مهمان نداشته باش یشب مایروز تولد س نیتا چهلم يبار

هم  دیبه ناه یچشم ریو ز داشتیبر نم مایه از چه ره سکه نگا یدر حال ریبا همسر و فرزندانش بودند جهانگ ریجهانگ

وقت تصور  چیخواهر ه یداشت یعجب سرنوشت":گفت دیناه بهخطاب  دادیسر تکان م یدر پ یو پ نداختیم ينظر

رو  دیناه دیدیکاش مادرمون زنده بود و م يا یو ملوس یقشنگ نیبه ا ياون هم بچه ا نمیتو رو بب يبچه  يروز کردمینم

"داره یپر از سعادت یو چه زندگ يس چه بچه ا وونهید میگفتیه مکه هم

در لندن چه بر من گذشته است  دانستینداشنت و نم یکه از گذشته من اطالع کاف یتنها کس دیناه شانیخو انیم در

در زندان و به او گفتم که  یوقت میبگو شیبرا شتریداشت که از گذشته ام ب لیبود او که ان شب سر حال بود م ریجهانگ

و گاه  دادیجمع شد و به عالمن تاسف سر تکان م چشمانشاشک در  دمیکش ییگاهم چه عذاب ها دیتبع يرهیدر جز
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اب و رنگ دختر سرهنگ افشار را خودم و به ان همه بال گرفتار امدم بیکه چرا فر کردیسر زنشم م

از  شیو ب دیرسیداشت مهربان به نظر م اریت بسرسما زن من شده بود تفاو دیکه ناه یان شب با تمام مدت ریجهانگ

 یکه با پدرم و گاه یو زمان یاو از دوران جوان.گرفت لمیبه قول معروف تحو میشدیگذشته که با هم روبه رو م يبارها

 دهینفهم یاز زندگ يزیکه چ خوردیو افسوس م دیاه حسرت کش تهگذش ادیحرف زد و به  رفتندیهم با پدر من به شکار م

است

 تیفرزندان خوب که ترب نیگوسفند و باغ و ملک در امد و از همه مهمتر که با ا يکشاورز نیهمه زم نیبا ا":گفتم

"؟ینباش یراض دیچرا با يکرد

 یدارم ول ازین ياز اندازه  شتریپول هم ب دومیطرف و اون طرف م نیاز صبح تا شب بال نسبت مثل سگ ا دونمینم":گفت

"...چرا دونمینم

 ریوقت ها هم غ یمشکله و بعض یزندگ یادم الزمه چون که بدون در امد کاف يپول برا":و گفتم دمیحرفش پر انیم به

 يباشد چون اگر اب تو یکه اب در ااطراف کشت نهیاما شرطش ا اتهیتز ضرور یکشت يممکن همون طور که اب برا

که اب توش رفته  یدم تسلط بشه مثل همون کشتاگر پول بر ا کنهینم یفرق شهیغرق م یکشت دیترد ینفوذ کند ب یکشت

"کن پول در اطرافت باشه اما درونت رخنه نکند یسع شهیغرق م

خوشش امد و چند بار گفته ام را تکرار کرد و ان را ستود و وادار  یلیاز مثال من خ یاهل بحث و گفتوگو نبود ول ریجهانگ

غرق  یکشت یبره تو کشت یبله بله اب وقت":او چند بار تکرار کرد دشیندیب شتریکرده بودم ب انیساده ب یلیشد به انچه خ

"شهیم

با  مایروز تولد س نیما حاکم بود چهلم يفهیو طا لیکه هنوز ا میو اداب و رسوم به جا مانده از قد دیهرحال بنابر عقا به

میخودمان رفت يجشن گرفته شد و ما همان شب به خانه  ژهیو یمیمراس

من  شتریب ذشتیهررو که م میو اگر بگو دادیم صیصدا ها را تشخ ریو مس امدیم رونیب ياز شکل نوزاد رفته رفته مایس
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سخن به گزاف نگفته ام شناختیرا م دیو ناه

همان گونه که گفتم  رفتمیو بعدازظهر ها به مطب م مارستانیمن صبح ها به ب گذشتندیو ماه ها پشت سر هم م روزها

ان  میاز عهده اش بر ا توانستمینم یلیجدا از کار طبابت به من داده بود که چون به دال یتیئولمس مارستانیب دیجد سیرئ

 یبه کس مارستانیدر حد معاونت ب یپست مارستانیبار بود که در ان ب مینخست يبرا دیبه قول همکاران شا رفتمیرا نپذ

فتیپذریو ان فرد نم شدیم شنهادیپ

و لذات ان گفت و گو  یزندگ يدرباره  ریکه با جهانگ یاز زمان میمهمان بود ایو  میداشتمهمان  ایلیتعط يروزها  معموال

 يرازیو به قول ش حیبه گردش و تفر شتریب شنیشده بود و با بهرام و خانواده اش او شتریرا کرده بودم رفت و امدمان ب

 يگردش معموال مزرعه  يحال بود براخوش یلیبه جمع ما خ ریجهانگ وستنیهم پ دیناه میرفتیها به گشت و گذار م

 میکردیگذاشته بود فراموش نم ریو باغ قوام را هم که در سرنوشت من تاث میدادیم حیفرهاد خان را که در منطقه ترج

من او را از انچه  همو  ساختیاگاه م شیمن و بهادر مرب برقرار بود هم او مرا از وضع خود و درس و کارها یتماس تلفن

بار با انان ارتباط  کیيو دست کم هفته ا میبردینم ادیرا هم هرگز از  بایو فر نیحس گذاشتمینم اطالعیب تادافیاتفاق م

 شیامر برا نیباور ا میدخترمان گذاشته بود يبود که نام مادرش را رو نیبهادر ا يتعجب اور برا ينکته  میداشت یتلفن

مشکل بود

نگذاشته  یباق یشک انیو اطراف دیمن و ناه ياو برا یجسمان تیه بود وضعماه تولدش شد نیوارد هفتم مایس 1374سال

از  یبیترک مایگفته بودند س کیدور و نزد انیو اشنا شاوندانیو خوش اندام خواهد شد بس که خو بایز يبود که دختر

 دایپ دیمشترك من و ناهیدر زندگ مایس یاست از وقت نیاست امر بر خود ما هم مشتبه شده بود که واقعا چن دیمن و ناه

عشق را درخانه  مایگله هم نداشت س يتوجه او به من کمتر شده بود والبته جا میار بگو قیدق ایو  دیشده بود عشق ناه

ستیهمه تالش به خاطر چ نیا میکرده بود و وجودش سبب شده بود که فکر نکن میما تقس ي

و  داشتیکه او برم یهر قدم اوردیمانند بابا و مامان را هم بر زبان میساله شد راه افتاد و گاه کلمات کیمایکه س یزمان
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 يما به او به اندازه ا يعالقه  کردیرا ده چندان م دیمن و ناه يشاد شدیکه به شکل ناقص از دهانش خارج م يهر واژه ا

ستیما ن یقیکه فرزند حق کردیمهم به ذهنمان خطور ن يبود که لحظه ا

 يفهیو طا لیا انیدر م میرا دعوت کرد انیو دوستان و اشنا شاوندانیخو يو همه  میجشن گرفتسال تولدش را  نیاول

تا به واسطه  ندازندیراه ب یمهمان يبهانه ا ایو  یبه صورت عادت در امده بود که به هر مناسبت یبود و حت نیما رسم بر ا

بود ییخودنما يشت و صرفا براندا یمنطق لیها دل یهم مهمان یان همه دور هم جمع شوند و گاه ي

را برعهده  یکارگردان دیجمش میدادیم بیو مادرم ترت شنیمن و ترگل و او یعنیما  يکه خانواده  ییها یمهمان شتریب در

 شهیاو را مانند هم مایماهر اشنا بود در جشن تولد س يداشت با رستوران ها و اشپزها يو چون مرغدار گرفتیم

داشت  یاست و سع یاتفاق دیرسیعروف در خودش فرو بود و حال و حوصله نداشت به نظر مبه قول م دمیخوشحال ند

پا بند نبود و به مجلس گرما و شور  يرو يها از شاد یجشن ها و مهمان ياو در همه .پنهان کند هیرا از من و بق یموضوع

بود همسر و دختر بزرگش هم که گرید یینشسته و حواسش جا يان شب ماتم زده در گوشه ا یول دیبخشیم جانیو ه

در هم بود شانینداشتند و چهره ها ینامزد شده بود اوقات خوش یتازگ به

ان  لیبردم و دل اهویدور از ه يو او را به گوشه ا الوردمیسرانجام طاقت ن شدمیکنجکاو تر م کردمیدقت م شاریب هرچه

اصال مجاب نشدم یرا بهانه کرد ول ید و سرماخوردگاو ابتدا طفره رفت و سردر دمیرا پرس یو اشفتگ یهمه ناراحت

داشت مانع رفتنش  یقصد خداحافظ دیکه جمش یهنگاه دیرس انیبه پا یو خوش یبه خوب یشب هرطور بود مهمان ان

بردم که فقط من او در ان  یبرادر زنش به خانه شان فرستادم و خودش را به اتاق لیرا با اتومب شیشدم همسر و بچه ها

او .را از من که برادر بزرگترش هستم و حکم پدرش را دارم پنهان نکند  زیچ چیبود قانعش کردم ه یبه هر زبان میبود

کسر اورده  یاقتصاد کشور گفت ورشکست شده و مبلغ هنگفت یختهیاوضاع به هم ر يکوتاه درباره  يپس از مقدمه ا

اند دهیاست و طلبکارانش امان از او بر

هم که  يو هر مسئله ا میبود کیشر گریهمد يها يشاد يتو شهیما هم":داشته باشم گفتم زیامانکه لحن سرزنش  یب
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"م؟یمطرح کن فهیو طا لیا یخانواده و حت نیمشکالت رو ب دیچرا نبا میگذاشتیم انیبا هم در م اومدیم شیپ

و چنان در مشکالت  يدیشک یسخت يو به قدر يمملکت دور بود نیتو سالها از ا":به عالمت تاسف سر تکان داد او

 میزنیم زیمحبت ام يو در ظاهر لبخند ها میشیکه دور هم جمع م یمردم نیمردم هم يکه خبر ندار يخودت غرق بود

"کننیم يشمار لحظههیخوردن بق نیکه خودشون رو مطرح کنن در انتظار زم نیا يبرا

قبل از ان که من به  یعنیشیکه سال ها پ لیدل نیبهرام هراس داشت ان هم به ا ژهیبه و انیاز سرزنش اطراف دیجمش

ندارد یبه جز ورشکستگ یانیبه اب زدن پا گداریب ياقتصاد يبرگردم بهرام به او گفته بود در کارها رانیا

:بود ختهیاتاق کارش او واریاز استادان ان را به خط خوش نوشته قاب کرده و به د یکیافتادم که  يجمله ا ادیبه

"نگاه کن کسانینیاطیش نیا يبه هر دو يدیرس یبدبخت ایيروزیاگر پ"

فراز و  نیهم یعنیرخدادها  نیهم یعنییزندگ":تکرار کردم و به سخنانم افزودم شیبار برا نیداشتم چند دیبه ا انچه

تا  مطرح کنم انیو برادر زنش را در حضور اقوام و دوستان و اشنا دیجمش یها معتقدم بودم موضوع ورشکستگ ینش

میرا بهتر بشناس انیاطراف بیترت نیبد

و  نیا زیام ریتحق ينگاه ها شودینم یاما راض فروشدیانچه دارد م گفتیم دادیکار را به او نم نیا ياجازه  دیجمش غرور

سوم  کیکه فروش ان  يمرغدار کیو  شدیبه فروش ان نم یخانه داشت که همسرش راض کیان را تحمل کند او 

 يداشت سخنان من هم رفته رفته بو یتومان بده ونیلیهفتاد م ایبه شصت  کیاو نزد کردیجبران نم زیاو را ن یبده

خانواده و برپا کردن  يها يو بلند پرواز موردیب يها یولخرج گفتمیسخنانم به او م يال هیسرزنش گرفت و در ال

کشانده است یاو را به ورشکستگسرانجام  متیگرانق يو مسافرت ها و اقامت در هتل ها یانچنان يها یمهمان

ها  يگونه گرفتار نیاز ان هرگز به ا شیخودش رفت و مرا که تا روز پ يبه خانه  دیشب گذشته بود که جمش مهین از

گذاشتم حدس  انیموضوع را با بهرام در م دیجمش ییبه فکر واداشت روز بعد بدون توجه به نارضا دمیشیاند ینم

 دنیمردم عادت دارند هنگام شن شتریزد که ب ییهاان که به فکر چاره باشد حرف يادرست بود بهرام به ج دیجمش
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مستونش  کیج کیج!باشه شیعاقبت اند خوساتیچشماش کوره م.نکنه خواستیم":بر زبان اورند گرانید يگرفتار

به ":فرو رفت گفتمبهرام به فکر  ستین ریتاثیب لهیقوم قب يابرو یدر فروپاش یسرشکستگ نیا! بود فکر زمستونش نبود

 نینمونده که طلبکار ها اونها رو به زندان بندازن اگر ا يزیبرادر زنش دچار مشکل شدن و چ ومرثیو ک دیهر حال جمش

"رهیما م يفهیو طا لیا يابرو فتهیاتفاق ب

میده لیبهرام تشک يدر خانه  فهیبا شرکت بزرگان و ثروتمندان طا يبه فکر فرو رفتو قرار شد جلسه ا بهرام

 انیاقوام و دوستان و اشنا زیام ریتحق يبه مراتب راحتتر از تحمل نگاه ها شیمرگ برا گفتینبود و م یاصال راض دیجمش

موضوع  نیبود که انان از ا نیو تالش او ا یسع يداشت و همه  یستیرو در با یلیبا منسوبان همسرش خ دیاست جمش

مطلع نشوند

بهرام جمع شدند فرهاد خان  يچند روز بعد درخانه  میوت کردجلسه دع لیتشک يرا که برا یکسان

که به قول  يچند از افراد یو تن یامحسن خان ضرغام یو شوهر ترگل،بهروز برادر ناتن شنیاو ،مسعود،شوهریضرغام

در هم  يان نشست چهره ا رشرکت کنندگان د شتریب دیرسیمعروف صاحب نظر بوده اند و دستشان به دهنشان م

 یبا همه شوخ یکه در هر جمع گریدو نفر د یکیبرده بودند به چه منظور دعوت شده اند بهرام و  یپ ییگو داشتند

امده اند میبه مجلس ترح ییگرفته بودند گو يا افهیو بگو بخند داشتند ق کردندیم

 يمانند گناهکار دیبهرام جمش يخانه  ییرایپهن شده به کف سالن پذ یقال يساکت بودند و نگاهشان به نقش ها همه

فرورفته نشسته بود و اب دهان خشک  بانیو سر در گر دهیبا رنگ پر شودیاغاز م گرید يکه تا محاکمه اش چند لحظه 

 کیرا که هر  یکانیو نزد شانیخو دیمشکل جمش ییشاگره گ يکه برا نیان از ا کیدادیشده اش را مرتب فرو م

بودند و  دهیچنان چهره در هم کش میدیرا که در ان جمع م یشدم کسان مانیداشتند دعوت کرده بودم پش یدوست يادعا

امده باشند یاز مشکل ییگره گشا يامد برا یوجه به نظر نم چیکه به ه دندیگزیرا به دندان م شانیلبها

 دیناه يکشاورز يها نیبهادر را که سندش هنوز به نام من بود و زم يکه خانه  نیو ان ا دیبه خاطرم رس يفکر ناگهان
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 میان بگذار يرو میداشت دیرا هم که من و ناه يو پس انداز میکه از پدرش به ارث برده بود و اپارتمانم در تهران بفروش

به  دیحال با نیقوت گرفت اما در ع قهیکمتر از دو سه دق یبود در مدت دهیسانچه به ذهنم ر.میرا بپرداز دیجمش یو بده

به قول معروف دلم خنک شود تا زدمیم یحرف تیخاصیان افراد ب

تا به  دیجمع بش نجایاز شما خواستم ا":به سخنانم افزوردم یزندگ بیفراز و تش يکوتاه درباره  ياز گفتن مقدمه ا پس

رو که  یبود حل شد مبلغ یخوشبختانه مشکل اون که ورشکستگ نینباش دینکرده نگران جمش ییعرتون برسونم خدا

"ادیخودمون بر ن ينبود که از عهده  دهیچیقدر پ ناو دیمشکل جمش میفراهم کرد امروز نیامروز الزم داشت هم

برق زد و وانمود  یانان از خوشحال کیکیحاضران از هم باز شد و چشمان  يهمه  يحرف سگرمه ها نیا دنیشن به

 دیبمان یستیمبادا رودربا که دیناراحت بود لیدل نیشما به ا میلحظه خواستم بگو کیبابت خوشحال اند  نیکردند که از ا

که باعث  دمیند لیبابات راحت شد اما دل نیاز ا التانیچون خ دیلحاال خوشحا یول دیبده بتانیاز ج یپول دیو مجبور شو

انان شوم يبه وجود امدن کدورت و دلخور

به من  ینگاه ندیبیدارد خواب م ییگو دیموضوع اطالع داشت شگفت زده شده بود جمش ئاتیجز يکه از همه  بهرام

 وهیحاضران پس از صرف م اوردیسر در ب ههیهر چه زودتر از قض خواهدیانداخت و من در چشمانش خواندم که دلش م

بهرام را ترك کردند بهرام منتظر  يخانه  يگرید ازپس  یکیمیکه مشکلمان را خودمان حا کرد یابراز خوشحال يو چا

ردم  یگشاده خداحافظ ییگذاشتم و به ظاهر با رو يل معروف او را در خمارروشن کنم اما به قو شیرا برا هیبود که قض

میبهرام را ترك کرد يخانه  دیو به همراه جمش

پس انداز دارم و  یکم کی":اش اضافه نکنم گفتم یانکه بر نگران يموضوع از چه قرار است برا دانستینم دیجمش هنوز

با  یطلبکارانش را گرفتم و همان شب تلفن يشماره تلفن همه  سپس"شهیمشکل تو حل م رمیکه قراره بگ یبا وام

نگران طلبشان نباشند چوجهیدادم که به ه نانیتماس حاصل کردم و به انان اطم شترشانیب

کرد را هم  ریروز د کیيحسابگرتر بودند و حساب بهره  يگریاز د کیکه هشت طلبکار عمده داشت که هر  دیجمش
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را در  دیجمش يبرگشت خورده  يمن هم با انان اصال چانه نزدم همه شان چک ها.داشتندگذشت ن ياریو د کردندیم

ماه مهلت خواستم که با  کیبودند از انان  تهرا گرف کشیشر ومرثیداشتند و چند نفرشان هم حکم جلب او و ک بیج

دو نفر از  یکیبا  دیبود جمش نمانده يزیچ کردمیکه با طلبکار ها گفت و گو م يروز رفتندیکرد پذ ریتوجه به قبول د

شود ریدرگ زدندینامربوط م يو حرف ها رفتندیبار نم ریانان که ز

را  شیها نیگفتم الزم است زم دیبه ناه یکنم وقت هیتومان ته ونیحدود هفتاد مل یماه فرصت داشتم تا مبلغ کی،يبار

ما  نیریش یدر برابر زندگ نیپول و زم":گفتخاطر  تیگشاده و رضا ییبفروشت و پس اندازش را به من بدهد او با رو

 تینبودن پول حاصل از فروش زم یبود در صورت کاف حاضریارزش نداره او حت چیکه به تو دارم برام ه یو عشق

را هم بفروشد شیطالها

چه زودتر به ها و خانه هر نیکه زم نیا يسپردم و برا رازیدو بنگاه معامالت امالك در مرو دشت و ش یکیروز بعد به  از

که  نیدادم با ا یدر چند نوبت اگه شدیکه تنها در استاف فارس منتشر م يفروش رود من به قولم عمل کنم در روزنامه ا

از  شیب دانستمیان خانه با خبر بود و م دیخر تیبهادر را به بهرام واگذار کنم چون از وضع ينمشدم فروش خانه  یراض

کار را به او واگذار کردم نیا رساندیروش مشود ات را به ف يانچه ارزش گذار

معمول  متیرا ارزان تر از ق نیدر روزنامه چند نفر زنگ زدند اما چون قصد داشتند زم یروز پس از چاپ اگه چند

 يها نیزم دیمودب خواستار خر یبا لحن انسالیم يکه با من تماس گرفتند مرد يافراد انیبخرند معاملشان نشد در م

که  یمتیکاظم هان را به هر ق يها نیزم گفتیاو م ستینگانهیسخن گفتنش حدس زدم که ب يشد از نحوه ام  يکشاورز

 میقرار گذاشت امدیاشنا م ياز کالمش بو کردیشمرده معقول و با احترام ادا م یلیاست کلماتش خ داریخر میکن نییما تع

ابان زند یاو اصرار داشت من به شرکتش واقع در خ یول دیایدر انجا بود ب نیکه اسناد و مدارك زم یروز بعد به بنگاه

سهند يزند جنب پاساژشهر شب شرکت تجار ابانیخ:کردم ادداشتیرا  یبروم نشان

فکرم  نیچن نیکدامشان ا چیه یها زنگ زده بودند ول یلیگرفته بودم خ دیناه يها نیبه فروش زم میکه تصم یزمان از
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 نیاز ا زیاست غ دازیخر میکن نییکه ما تع متیرا به هر ق نیزم ندینداشت بگو لیدلچیرا به خود مشغول نکرده بودند ه

داشته باشد يگریقصد د ایکه اشنا بوده و 

بروم روز بعد سر ساعت موعد به  داریخودم تنها به دفتر خر دمیبگذارم اما صالح د انیدر م دیرا با جمش هیقض خواستم

سهند را که تابلو  يباشد و انجا را نشناسد شرکت تجار رازیاهل ش یمبود که کسییزند رفتم پاساژ شهر شب جا ابانیخ

قرار  انهیمعقول و دستگاه را یو منش کیش ناتیکردم از دفتر با تزئ دایزود پ یلیخ امدیدور به چشم م ياش از فاصله 

 زیوام که در پشت کپر رونق باشد زن ج يشرکت موفقبا کسب و کار یستیحدس زدم با یمنش زیم يگرفته بر رو

 يمکالمه  نمیبه من اشاره کرد که بنش دادیانجام م یبا خارج کشور ماکالمه تلفن یسینشسته بود هم چنان به زبان انگل

 ایتن مغز بادام بود گو 3تن پسته و  20يمعامله  یاز کدام کشور است درباره دونستمیکه نم يبا فرد یمنش یتلفن

حساب شرکت را در  يکامال مسلط بود شماره  یسیکرده بود زن جوان که به زبان انگل شرکت مورد معامله اعالم وصول

هزار مارك به حساب شرکت  50داشت هرچه زودتر مبلغ  دیکه در شهر فرانکفورت به طرف مکالمه گفت و تاک یبانک

با صاحب شرکت بدانم با از روبه رو شدن  شیشرکت بود تا پ یمنش یتلفن يشش دانگ حواسم به مکالمه  ندینما زیوار

طرف معامله هستم یچه کس

 یخودم را معرف یمودب از من پوزش خواست و وقت یلیخ یخود با لحن یتلفن يمکالمه  انیپس از پا یهر حال منش به

موفق است  يها یکه رمز توفق منش يگشاده و لبخند ياز قبل منتظر من بوده است چون با چهره ا دیرسیکردم به نظر م

 يکوچک به در ان نصب و بر رو يکرد که تابلو ییراهنما یاتاقسپس مرا به "زارع منتظر شما هستند يبله بله اقا":گفت

عامل ریان نوشته بود مد

 يساله با قد 45به  کینزد انسالیم يمرد میورود گرفت و داخل اتاق شد يبا زدن چند ضربه به در اجازه  یمنش

اش فراخ تر  یشانیسر پ ییدر قسمت جلو رشیکه بر اثر ز یجو گندم يوهاکم پشت و م یلیبیچاق و س یمتوسط کم

دستم را  شتریهرچه ب تیمیو صم ییامد و با خوشرو لمدار به استقبا یمهن يبلند شد و با لبخند زیاز پشت م کردیجلوه م
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 يدوخته بود و لبخندنگاهش را به من  میهم نشست يقرار داشت رو به رو یاز اتاق که چند مبل راحت یفشرد در قسمت

 دمیکه شما رو د يبار نیاخر":نقش بست همچنان پا برجا بود او سرتکان داد و گفت شیکه به هنگام ورودم بر لبها

دو سال گذشته چه  یکیو  یبهارخان بود از اون زمان در حدود س امرزتونیپدر خدا ب یمیقد يپشت بام خونه  يرو

"نرفته ادمیاب سرهنگ افشار از دختر جن مایس يبود هنوز چهره  یدوران

و با خودم  دمیشیگرفته بود رجوع کردم به دوران گذشته اند يمغزم جا رازیش يکه سالها در البه ال ییدانسته ها به

"...پدرم يپشت بام خونه  يرو":تکرار کردم

شب اخر ":بود ادامه داد دهیخشنب يگذشته انداخته و هرچه به مغزم فشار اوردم تا او را بشناسم سود ادیکه مرا به  یکس

پشت بام  يرو رو یاضاف يمن اومده بودم انگورها نیمشغول بود ازیبه راز و ن مایپشت بام با س يرو دمیکه شما رو د

"خونمون پهن گنم

"مگه نه؟ یهست بیپسر مس نیتو عبدالحس":او را شناختم و گفتم کبارهیزد و  يجرقه ا ییگو ذهنم

"دیکرده باشم که شما مرا نشناخت رییغت یلیخ دیبله با":گفت

 میشد گریحال همد يایجو گریو بار د میدیو بوس میرا در اغوش گرفت گرید کیو  میمبل بلند شد ياز رو هردو

:خوشحال شدم یلیبودم و خ دهیما رو شن ياوازه ":گفتم

ارباب رجوع که امد غذرش را بخواهدرا وصل نکند و هر  یتلفن چیگفت ه یبه منش میاز ان که به گفت و گو بپرداز شیپ

خودش و  يوجه حاشا نکرد که روز چیبه ه میافتاد یجوان يسالها  ادیو به  میشد رهیخ گریهمد يلحظه به چهره  چند

است و  دهیرس یبه ثروت هنگفت يخداوندو پشنکار شبانه روز ياریگفت به  تیما بوده اند عبالحس يپدرش کارگر خانه 

 فروختمیم یمیو به ماشاهللا کر کردمیکرم خورده رو جمع م يکشمشا یباشه از همون بچگ ادنیاگه ":به سخنانش افزود

 ياطراف گردو و بادوم و کشمش و توت خشک و الو يها يبود که از اباد نیپدرت کارم ا امرزیبعد از مردن ان خدا ب

کم کم کارم گرفت اول  فروختمیر ها مبه مغازه دا هیبعد اونا رو به صورت نس داشتمینگه م یمدت میدیخریخشک م
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دستش را از دست داده بود  کیو عراق  رانیجنگ ا يها مه تو یتیاز هموال یکیو بعد انقالب هم با  دمیمغازه خر

"میو هلند شعبه دار شیشدم و شکر خدا االن در چند کشور اورپا از جمله انگلستان و المان و اتر کیشر

و  دیمثل شما با هر یو نابسامان کشورمان باعث شده که کس ماریاقتصاد ب گفتمیرا بدهم ماگه قرار بود پاسخ او  البته

و فروش و  دیتو امثال تو با خر میبکشم و بگو ادیفر خواستیفروش الو و توت و کشمش به ثروت هنگفت برسد دلم م

از افراد مانند او که ارث  یلیخو  دیجمش یول دیا دهیرس ثروتو  تیموقع نیبه ا يو واسه باز یفرع یاحتکار اقالم

و  رینشدن و مرگ و م یبانیپشت لیبه کار انداخته اند به دل يو گاودار يمثل مرغدار يدیتول يپدرشان را در کار ها

هم نداشت  یلیلنزدم د یحرف یول.دهندیشبه دارو ندارشان را از دست داده اند و م کیدانه  ایو کمبود علوفه و  يماریب

کردم  یو خوشحال یاضهار خوشوقت میدیهمه سال م نیکه او را پس از ا نیاز ا.شوم ياقتصاد یاسیس يث هااو را وارد بح

را  شیپا کیعامل شرکت سهند  ریمد یزارع کنون يو اقا بیمس يپسر مشد نیسر اصل مطلب عبدالحس میو سپس رفت

"ورشکست شده؟ دیشام جم دهیشن":انداخت و گفت گرشید يپا يرو

"بمونه و اشکار نشه یمخف هیقض میکرد یسع ن؟مایدیاز کجا شنشما ":گفتم

"میدیشن يجور هیما هم  گهیخب د":گفت

 یکرده بود ول سیتاس یبزرگ يمرغدار دیشناسیرو هم م شونیبرادر زنش که حتما ا يبا همکار دیبله جمش":گفتم

"ها شده اون ها رو ورشکست کرد يدارمرغ ریبانگیکه چند ساله گر يریمرگ و م یتیو به روا حیصح تیرینداشتن مد

 شدمیشما م یسالمت يایو هر بار جو میدیدیرو م گریهمد یما گاه نجاسیشرکت من ا دونهیم دیجمش دونمیبله م":گفت

 "به شما گفته با نه؟ دونمینم

 نیتاج رو از ب نیکه تونست نیهست یاقتیزنن و معتقدن که آدم با ل یاز شما حرف م یو بهرام گاه دیبله، جمش": گفتم

".نیبکش رونیب ریهمه ش نیا

کاظم خان و خونه  يها نیزم يخوا یم دیجمش يها یبابت پرداخت بده": به غبغب انداخت و گفت يباد نیعبدالحس
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"؟یپسرت رو بفروش ي

کار  گرانیدبه کار  دیپر کار و پر مشغله مانند او، معموالً نبا یآدم. خبر دارد زیزده شدم که چگونه از همه چ شگفت

.داشته باشد و وقتشان را صرف امور خود کنند

".دوست و آشنا رو رفع کرد يها يخوره که باهاش گرفتار یروزها م نیپول و ثروت به درد هم. بله": گفتم

"چقدر بدهکاره؟ دیجمش": دیپرس نیعبدالحس

 یلیبا اطالع بود، دل زیاو از همه چ اش را مطرح کنم، چون يو موضوع بدهکار دیجمش يشدم گرفتار ینم یچه راض اگر

دونم خصلت  یم": سر تکان داد و گفت ون،یلیبه هفتاد م کیگفتم نزد یمسئله را هم از او پنهان سازم و وقت نیا دمیند

تر نشست و  نییاز خودش پا يبا آدم ها ادمهیزمان بچه بودم،  اونهر چند . امرزهیشما، همون خصلت بهادر خان خدا ب

که ممکن بود و از  ییتا جا یکند، حت یاحترام یب یکه به کس نینه ا. گذاشت یحق هم نم يالبته پا رو. اشتبرخاست ند

که من و مادر و پدرم در هفت آسمون  یزمان. کرد ینم یدست کوتاه ریاومد، از کمک کردن به افراد ز یدستش بر م

خواهرم  يو برا. آورد، به ما جا و مکان داد رازیبه ش) شولکر(يبود که ما رو از آباد امرزیاون خدا ب م،یستاره نداشت کی

وقت به  چیه شنیو ترگل و آو دیتو و جمش. و سنگ تموم گذاشت دیخر هیزیشوهر بره، جه يخواست به خونه  یکه م

اگر بخوام . شده بود رید یلیخواست منو به مدرسه بفرسته که خ یپدرت م یحت. نیچشم نوکر زاده به من نگاه نکرد

".هستم یوجدان یاون روزها رو فراموش کنم، آدم ب

دونم به غرور  یم": بر زبان آورد، ادامه داد ندیو خوشا یداشت کلمات و جمالت منطق یکه سع یدر حال ن،یعبدالحس

من با  یخوار شما بوده، مشکل شما رو حل کند، ول رهیهمون که سال ها ج ب،یخوره که پسر مس یشما بر م یخانوادگ

کرده بود بعد از مرگش به پدرم بدن، با همون  تیوص رتکه پد یشما پس انداز کردم، با پول يخونه  يکه تویپول

شما در  م،یریو اگر وجدان و خدا رو در نظر بگ دمیثروت رس نیکم شروع کردم، و به خواست خدا، به ا يهیسرما

".نیهست کیکه من در حال حاضر دارم، شر يا هیسرما
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آنان را به  شیکه چند روز پ یبه تن او برازنده تر بود تا کسان یو خان زادگ تیلباس اشراف. ن نداشتمگفت يبرا یحرف

حتماً ": زده باشم، گفتم یکه حرف نیا يبرا. میمانده بودم که در پاسخ او چه بگو. بهرام دعوت کرده بودم يخانه 

"؟يدیمن رو هم شن بیپر فراز و نش یزندگ يماجرا

تو رو  دم،ید امرزتیپدر خدا ب يپشت بام خونه  يبار تو و اونو رو نیکه آخر يهمون دختر دمیشن. شیکم و ب": گفت

".نشوند اهیبه خاك س

 دیچرا نبا ،يکه ما را فراموش نکرد يحد معرفت دار نیتو که تا ا ؟يدیما کنار کش يچرا خودت رو از خونواده ": گفتم

"م؟یبا هم رفت و آمد داشته باش

نبود،  امرزتیاگر پدر خدا ب. ندارم یمتاسفانه من سواد چندان: نقش بست و گفت نیبر لبان عبدالحس یر معنپ يلبخند

دارم  يدختر یول. ارزش دارد میاندازه برا یمقدار سواد هم ب نیالبته هم. خوندم یرو هم نم ییششم ابتدا نیتا هم دیشا

".ردیبگ يرد مدرك دکتردا میتصمایاست و گو سانسیکه دانشجو و سال آخر فوق ل

"؟يچه رشته ا": دمیپرس

وقت ها،  یاون بعض. نیهم ست،ین یپزشک يدونم رشته  یم نویدونم، فقط ا ینم ن،یواهللا، اگر راستش رو بخوا": گفت

از  یگه بعض یاون م. مینداشت يپر افتخار يدونه ما گذشته  یاون م نهیش یسواد م یزند که به دل من ب یم ییحرف ها

شون فخر به گذشته شون، به اجدادشون، به باباشون،  یتنها دلخوش ،ندارن یخوب یوضع مال ،یلیف زاده ها که، به دالاشرا

و با اون پز بدن . خودشون رو حفظ کنن یمیو قد يشده، خاطره و سنت اجداد يخوان، هر طور یبه بابابزرگشون و م

. کنن یخان زاده و اصل و نسب دار بهشون نگاه م کیه چشم مردم بازم ب فتن،یبشن و به هر روز ب یافراد هر چ نیا

تازه به دوران  يدرست بر عکس ما و امثال ما که اگر ثروتمون از پارو هم باال بره، نگاه مردم به ما، به چشم کاسب کار

و بدون اصالت تیشخص یو ب سهیو نو ک دهیرس

 مونیو وضع مال میهست دهیو تازه به دوران رس سهیس،نو کنور ییما از نظر جامعه ادم ها.هیو خانوادگ یشرافت خون و
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ما اگه بچه هامون هم به مراتب .نوکر بهادر خان بود يکه روز میهست بیمس يهرقدرم خوب باشه باز هم پسر مشد

 شه یباعث م زهایچ نیا...که از گذشته ما خبر دارن یجمع ربرسن،در جمع جامعه جرات ابراز وجود ندارن،البته د یعال

.گذشته اش رو به رخش نکشن گرانیکنه تا از گذشته اش ببره و د اریوقت ها ادم مجبور بشه ترك د یبعض

ثروتمندها و  يها و نه بچه ها یها و ضرغام یهنره،نه پسر قوام نیبرس ییکه اگر شما و امثال شما به جا یدر صورت گفتم

.متموالن

بود که چون  نیمنظور او ا.دیگو یمن متوجه بودم چه م یبرساند،ول دیتوانست منظورش را انطور که با ینم نیعبدالحس

.کند یکشند رفت و امد نم یکه گذشته او را به رخش م یاست و با کسان زاریپر افتخار ندارد از گذشته اش ب يگذشته ا

ورد و گفت ا رونیب زشیم يدسته چکش از کشو نیما برقرار شده بود عبدالحس انیاز چند لحظه سکوت که در م پس

خونواده  يمحبت ها ونیمد شهیکه ثروتم رو به رخ شما بکشم،من هم ستین نیگم،قصدم ا یتعارف م یبدون اغراق و ب

کردم کارگر  یم یکه ترق یلیخودمون بودم و خ يدمن هنوز در ابا دیشما هستم و معتقدم که اگر پدر شما نبود شا

چقدره تا  قایدق دیجمش یبگو بده یس بدون رودرواسپ.شدم یماست م ياباد کیکه نزد کیو  کیکارخونه 

.پول رو به من پس بده نیتونه ا یرونق گرفت م دیجمش يالبته هر وقت مرغدار.بپردازم

با خان زادگان گدا  يدست و دل باز نیبه ا ينوکر زاده ا سهیمقا.مشکل بود میباورش برا.بدهم یبودم چه پاسخ مانده

چک صادر  میتا برا میرا بگو قیمنتظر بود تا من مبلغ دق نیعبدالحس.کر واداشتکه سراغ داشتم مرا به ف یصفت

بار به  نینخست ينبود و پدرش او را برا شیب یاوردم که او نوجوان ادیرابه  یزمان.شدم رهیبه چهره اش خ یمدت.کند

به چهل و چند سال از  کیکه نزدبا ان .خانه و هم امور امور باغ و باغچه کمکش کند ياورده بود تا هم در کارها رازیش

 يرب يخوا یگفت جغله نم نیبود که پدرم به عبدالحس شیچند روز پ نیهم ییگذشت به قول معروف گو یان زمان م

؟يریبگ ادیمدرسه سواد 

داد که  یبیهمان روز پدرم ترت.حرف بزند با سر اشاره کرد که مدرسه را دوست دارد دیکشیکه خجالت م نیعبالحس



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 485

داشت که او ان زمان را فراموش نکرده بود و حاال  یخوشحال يجا.رودیبه مدرسه  دیهم مثل من و جمش نیعبدالحس

.دانست یک میقصد داشت محبت پدرم را جبران کند و ما را در انچه داشت شر

 یم یوقت.دبه حواله کرد من صادر کر یچک یدرنگ و اکراه چیهر حال مبلغ مورد نظر رابر زبان اوردم و او بودن ه به

.رفت یدانم چرا دستم جلو نم یخواست چک رابه من بدهد نم

نوکر مشکل پسر بهادر خان  بیمثل من پسر مس یکیستیدونم در شان شما ن یگفت م یپر معن يبا لبخند نیعبدالحس

.رو حل کنم ياریاسفند

.طبع بلند تو منو به فکر واداشته.ستین نینه چن گفتم

به همان مبلغ به عوان  یان چک چک ياوردم تا در ازا رونیب فمیدسته چکم را از ک رمیو بگاز انکه چک را از ا شیپ

تونه پول رو پس  یرونق گرفت م دیهر وقت کار جمش.دکتر ياو گفت من که با شما معامله نکردم اقا سم،امایبنو عهیود

.بده

هم پشت در شرکت منتظر مانده بودند  یلیخ ایاعالم ورود چند نفر از دوستان همکارش که گو يبرا یزدن منش در

کنم تا دم در بدرقه ام  یخواستم خداحافظ یکه م یچک را برداشتم و هنگام.میده انیخود پا يباعث شد به گفتگو

.میبه بعد رفت و امد داشته باش نیخواد از ا یاندازه سپاسگذارم و دلم م یگفتم به هر حال از لطف شما ب.کرد

.باربه مطب شما اومدن نیشناسن و چند یپسرم شما رو کامال مخانمم و دخترم و  گفت

.کردن یم یبهتر نبود خودشون رو معرف:گفتم

.نیرینگ تیزیکه پول و دنیترس یم دیگفت شا یشوخ به

داد  یاجازه م نیدر مطب باشم گذشته بود،اگر وقت عبدالحس دیبا یکه م یاز ساعت يا قهیدق ستیچه در حدود ب اگر

 اینیرابطه مان برقرار باشد با عبدالحس نیباره که پس از ا نیدر ا يدواریبا اظهار ام.او باشم شتربایست بخوا یدلم م

.کردم یزارع خداحافظ ياقا میبهتر بگو
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 یهمچنان که رانندگ.است باور نداشته باشد دهیو انچه را در خواب د دهیگونه پر ایرا داشتم که از خواب رو یادم حالت

 نیباورش مشکل بودکه در ا.تومان بودنظر انداختم ونیلیکه مبلغ ان هفتاد م نیدو باربه چک عبدالحسیکیکردم  یم

،برادر به خاطر پول  رندیگ یافتند و در برابر هم جبهه م یم گریکدیبه جان  زیناچ یروزگار که پدرو پسر به خاطر مبلغ

 یشوهرانشان را به دادگاه م هیگرفتن مهر يزنان برا یعضکه ب ياندازد و در دورو زمانه ا یرابه زندان م گرشیبرادر د

 ابانیاز خانه ما تا خ الیر کیيبرا یکه در روزگار جوان نیمثل عبدالحس یکیاندازند  یبه زندان م ایکشانند و 

.من گذاشته باشد اریدر اخت دیهمه پول را بدون گرفتن رس نیکرد ا یم یط ادهیقصرالدشت را پ

را گم  ییایجغراف يگشتم و جهت ها یبه دنبال مطبم م گرید یابانیشده بودم که در خ جیچنان گ.دمشیم وانهید داشتم

که به  یزمان.خواستم به کجا بروم یامد م ینم ادمی.و چند لحظه توقف کردم تیهدا ابانیرا به کنار خ لیاتومب.کرده بودم

حالت دگرگون و اشفته ام .درامده بود مارانمیب يو سر و صدا هساعت از موعد مقرر هر روز گذشت کیدمیمطب رس

.کرد مشهود بود یدر مطبم کار م شنیاو يبه جا شیام که از چند ماه پ یمنش يبرا

از  یکیدر مطب  شتریاما چون پ دیرس ینم شنیاو يالبته به پا.مسلط بود یلیکه اعظم محمد پور نام داشت به کارش خ او

ارامش بخش ساکت  يو معترض را با گفتن حرف ها یعصبان مارانید که بکرد خوب بلد بو یپزشکان معروف کار م

 هیزیجه يبه پول داشت تا کم و کسر اجیبود و احت دهکه دوستش داشت نامزد کر يبا پسر شیوقت پ یلیاو از خ.کند

ان شب چنان .رساندم یبود او را هم م رمیرفتم چون خانه اش در مس یبه خانه خود م میکه مستق یگاه.کند هیاش را ته

خانم محمد پور رابه دادم و قرار  ازیقرار گرفته بودم که مبلغ مورد ن نیدانم محبت عبدالحس ینم ایگذشت و  ریتحت تاث

از  هیدانست قض یکه نم یتشکر کرد،در حال یلیاندازه خوشحال شد و از من خ یاو ب.از حقوقش کم کنم انهیگذاشم ماه

.داده است ادیبه من  یرا چه کس يو سخاوتمند دانست گذشت یخورد و نم یکجا اب م

خواهم  یابتدا تصور کرد من نم میاو را بفروش يها نیزم ستیالزم ن گریگفتم و متذکر شدم د دیموضوع را به ناه یوقت

از انکه در  شیاما پ.او منصرف شدم يها نیو ان موجب شده است که من از فروش زم نیحرف ا ایمنت او باشم و  ریز
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به او .مشکل بود يزیچ نیشناخت باور چن یو خوب م بیمس ياو هم مشد يبرا.ره حرف بزند چک را نشانش دادمان با

.میبه او بدهکار میو چه نخواه میدارد و ما چه بخواه قتیگفتم اما حق

نجات  ياز ان همه گرفتار ومرثیو ک دیهفته جمش کیکمتر از  یکردم و در مدت زیبعد چک رابه حسابم ور روز

بازگو  ییمن و او بماند و ان را در جا انیم يموضوع همچنان راز نیاز من قول گرفته بود ا نیکه عبدالحس نیبا ا.افتندی

.نرسانم شناختندیرا م وکه ا یکسان یاو را به اگاه یامد عمل انسان فمینکنم ح

او سخن  یو و حق شناس نی، از عبدالحسمیشد یدور هم جمع م انیاقو ام و اشنا یامد که وقت یم شیان به بعد کمتر پ از

کرد و  یم ریو تفس ریتعب يخودش به گونه ا قهیاو را به نظر و سل يدست و دل باز ایهر کس گذشت و .دیاین انیبه م

بوده و به ثروت و  اریکه سخت با او  نیبهرام معتقد بود عبالحس.دجلوه دهن گریرا طور د هیداشتند قض یها سع یبعض

بودکه  دهیعق نیمسعود بر ا.را از تن خودش و پدرش به در اورد ينوکر راهنیعمل خواسته است پ نیا باده،یرس یمکنت

را  تیکه اشراف دثابت کن بالندیابا و اجدادشان م تیکارش خواسته است به خان زادگان که به اشراف نیبا ا نیعبدالحس

.کشند یم دكیتنها از پدرشان به ارث برده اند و صرفا ان را 

 دایکه به او پ یجلوه دهند از احساس يگریداشتند عمل او را طور د یگفتند سع یم نیها درباره عبدالحس یبعض انچه

من واو به وجود  انیم مانهیچنان صم يگرفتم و رابطه ا یاز ان به بعدهمواره با او تماس م.کرد یکم نم يکرده بودم ذره ا

.خوردند یبه ان غبطه م گرانیامد که د

 تیریدانگشاه ازاد بود و دررشته مد ياز دخترانش دانشجو یکیدو بار به خانه ام دعوت کردم  یکیخانواده اش را و  او

زود تن به  یلیو چهار سال خ ستیدر حدود ب یانان با سن نیسه پسر داشت که بزرگ تر نیاو همچن.کرد یم لیتحص

 رانیدو بار به ا یکییگفت ان پسرش سال یم نیبدالحسع.اشتشرکت پدرش را د یندگیازدواج داده بود و در المان نما

دوران  گرشیدو پسر د.میرو یم ییاروپا يرها.از کش یو هر سال چند بار هم من ومادرش به المان و بعض دیا یم

 یسع یلیهمسرش خ.زبان بود نیریش ریحدودا هشت ساله و بس يفرزندش دختر نیاخر.گذراندند یرا م رستانیدب
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هر کس هم که او را .مشکل بود شیبرا یول دیایکردار و طرز حرف زدنش مانند اشراف زادگان به نظربو  ارداشت رفت

 افتهیشده و پرورش  تیترب ییساده و روستا يبرد که او در خانواده ا یم یساعت پ کیکمتر از  یشناخت در مدت ینم

.میودب احتر یلیو خانواده اش خ نیبا عبدالحس دیمن وناه نهایبا همه ا.است

به بندرعباس رفته بود تا در  یپدرش که چند ماه بیمس يدعوت شدم مشد نیبار به خانه عبدالحس نینخست يبرا یوقت

نکرده بود و  رییدادم تغ یچنان که احتمال م.میدیرا د گریکدیسال  یپس از حدود س.کنار نخترش باشد تازه امده بود

به چهل و پنج سال داشت و  کیبودم نزد دهیکه او د يبار نیاخر.شناختمش یم دمید یهم او را م گرید ياگر هر جا

به قول ما  ایارو و کاله شاپو  قهیراهنیکت و شلوار و پ.دیرس یاکنون هفتاد و پنج ساله بود اما سرحال و سر پا به نظر م

ساده  یلیها خ مانهمان زاو مانند .از او در ذهنم داشتم جالب بود گرید يریمن که تصو ياو برا يها دوراوره ا يرازیش

چه :و گفت دیسپس از ته دل اه کش.طلب کرد يامرزیپدرم خداب يو برا دیغل و غش مرا در اغوش گرفت بوس یو ب

!بود خسرو خان یدوران

حاال حاج آقا؟ ایاون زمان بهتر بود :گفتم

حاال که .نبود ایاش مه لهیبرم،وسشهرو اون شهر  نیلذت ببرم و به ا میتونستم از زندگ یکه جوون بودم و م یوقت گفت

.ستیاش فراهمه حالش ن لهیوس یعل یمرتض ياریتصدق سر شما و 

به  نیو همسر عبدالحس دیناه.بکند که پدرش کمتر حرف بزند يداشت کار یسع یموضوع دنیکش شیبا پ نیعبدالحس

مان که هفت هشت ساله بود هر چه ه نیدختر عبدالحس.رفت یاز سر و گوش من باال م مایرفته بودند و س گرید یاتاق

.دست بردارد طنتیاز ش یمدت دیداد شا مایداشت به س ياسباب باز

و بپاش و طرز رفتار و کردار کوکب  زیو بر متیگرانق يو مبلمان و ان همه فرش ها یزندگ لیبخواهم از خانه و وسا اگر

 یکنم که اگر پدرو مادر کوکب را نم یبسنده منیتنها به ا.کشد یسخن به درازا م سمیبنو نیخانم همسر عبدالحس

.بان باشد ابیماشاهللا اس يفر و شکوه و جالل دختر مشد هکه او با ان هم دیگنج یام نم لهیشناختم هرگز در مخ
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 دندیجوجه دست کش دیو تول ياززکار مرغدار ومرثیو ک دیجمش.گذشت یو ماه ها بدون اراده من وبه سرعت م روزها

روز به روز  زیکردند و کارشان ن يگذار هیمانده بود در معامله اهن سرما یباق شانیبرا هیرام انچه سرمابه هیو به توص

را  مایسال تولد س نیکه چهارم یزمان.پرداختند یم نیعبدالحس هشان را ب یاز بده یرونق گرفت و هر ازچند ماه مبلغ

 ایو  یافتاد مهمان یکمتر اتفاق م.و اقوام ما شده بودنداز خانواده  یجزئ ییو خانواده اش گو نیعبدالحس میجشن گرفت

.میرا دعوت نکن نیاما همسرو فرزندان عبدالحس میده بیترت یجشن

 تیازدواج رضا نیکه به ا یکس نیدل در گرو عشق دخترترگل داد نخست نیرضا پسر دوم عبدالحس میبرد یکه پ یزمان

اشراف زاده و اصل و نسب داربودند ان طور که  يادمها يادم ها يطرفدار مادرم یاما از انجا که ترگل و حت.داد من بودم

 يانقدربود که در شب خواستگار نیپسر عبدالحس يالبته مال و منال و فرو شکوه ظاهر.دندیرس یبه نظر نم یراض دیبا

قد و قواره از رضا و ییبایگلناز دختر ترگل هر چند از لحاظ ز.و مخالفت کند ردیبگ يبهانه ا چیتوانست ه ینم یکس

کانادا  یو حت وپاتوانستند به ار یبودند م لیکه هر ان ما یتجارت يزایو و کیمدل خانه ش نیاخر لیسر تر بود اتومب یلیخ

.کرد یم تیاهم یب شیمطلوب را برا لیو نداشتن شکل و شما يظاهر يها بیمسافرت کنند،ع

البته انان .ستینگر یم يرا به چشم نوکر بیزد و حاج اقا مس یصدا م نیرا حس نیعبدالحس میهنوز مثل همان قد مادرم

 یدر برابرش م نهیکردند و مثل گذشته ها دست به س یخطاب م یب یبابت ناراحت نبودند و مادرم را ب نیاز ا

ها  خانواده بود تا مدت نینوکر ا يکه روز بینوه مس رضابا  ياریوخانواده اسفند لهیموضوع وصلت قوم و قب.ستادندیا

 اریبا شکوه و بس یکه جشن یزضا و گناز پس از عروس.بودند ییسوژه ها نیبود که کشته مرده چن یینقل مجالس زن ها

.گذراندن ماه عسل به المان رفتند يمفصل بود برا

مادرم داده بودند  گرید ییحالو هوا رازیکه شکوفه ها باز شده و به ش يروز بهار کیروز پس از سفر گلناز ورضا در  چند

 یسر نماز ان را از خدا م شهینشدن که هم ریگ نیزم یعنیشیچشم از جهان فرو بست و به تنها ارزو یبر اثر سکته قلب

طبق اداب و رسوم تا چهل پنجاه روز رفت وامد .میاو را در کنار قبر پدرم به خاك سپرد تشیبنا بر وص.دیخواست رس
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.ماند یسال فراق من نبود او حاال حاال ها زنده م ید بودند که اگر ساعتقا نیبر ا انیاقوام اشنا شتریو ب میداشت

خبر مرگ مادرم را به  دمید یالزم نم.دوبار برقرار بود یکییمن وبهادر دست کم ماه یگونه گفتم تماس تلن همان

 یاز تماس ها گفت تازگیکیدر .ناگوار افتاده است یشک افتاده بود که اتفاق نیکالمم به ا ياو از فحوا یهبادر بدهم ول

متاثر شد و با بغض و  یلیخ.میرا به او بگو قتیحق نکهیجز ا اشتمند يکنم و من هم چاره ا یحس م تیدر صدا یها غم

 یلیمن گفت پدر دلم برات خ يناباور انیاش دادم و او ناگهان در م يدلدار.ادامه داد یمکالمه تلفن هیبه بق هیگر

.تنگشده

 ياز او خواستم برا.کند یصراحت اظهار دلتنگ نیه نداشت که بهادر مانن کودکان خردسال به ااز ان هرگز سابق شیپ

 یروزمره مجال يها تیشهدخت و فعال یو مشغله درس يکار يها يبزند اما گفت که گرفتار يسر رانیکوتاه به ا یمدت

 ایگفت ا یوقت.به کانادا بروم مایو س دیاهاشت من به همراه ن داو اصرار.اقدام کند رانیدهد که به مسافرت به ا یبه نم

مرغ دلم  میدانم چگونه بگو ینم.بر پا شد ییناگهان در دلم غوغا نمیرا بب میاست که خواهر کوچولو دهیزمان ان فرا نرس

 شیپ زایو صدوريبرا یخدا اگر مشکل دیدرنگ گفتم برام دعوتنامه بفرست به ام يبدون لحظه ا.پرواز کرد شیبه سو

.تو رو کرده دنید يمن هم دلم هوا.شتیام پ یمادین

گرفتن دعوتنامه و  يکرد و قرار شد از روز بعد برا اداشتیرا  مایوس دیسپس همه مشخصات خودم و ناه بهادر

.قرستادنش اقدام کند

اما  میکرد یبه تهران سفر م مایو س دیدو بار به همراه ناه کییبودم دست کم سال دهیدر تهران اپارتمان خر یئقت از

که به قصد  یهم دوستان یو گاه دیو ترگل و جمش شنیاو.مینرو بایو فر نیبه خانه حس یماند که دست خال یم ادمانی

گرفتند و از انجا  یاپارتمان را ازمن م دیکردند کل یرا ترك م رازیش رانیمشهد و گردش در منطقه شمال ا ارتیز

.کردند یاستفاده م

به  مایس رفتنیاز زمان پذ.اطالع نداشت گریکس د چیه بایو فر نیاز حس ریخترخوانده ماست غد مایموصوع که س نیا از
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.در حدود پنج سال گذشته بود یفرزند خواندگ

ب  یما هم وقت نکهیبا توجه به ا.امدند  رازیچهار پنج بار به همراه همسر و پسرو دخترش به ش نیمدت حس نیا در

را به عنوان خاله  بایزد و فر یصدا م نیرا عمو حس نیحس مایس میگذراتند یا با انان موقتمان ر شتریب میرفت یهتهران م

.سازش داشت یلیاز او بزرگ تر بود خ سالکیکه در حدود  نیشناخت و با دختر حس یم بایفر

اندازه خوشحال  یبدیناه.دیاز دو ماه طول نکش شیخودم را اعالم کرده بودم ب یکه امادگ یدعوتنامه بهادر از زمان ارسال

 زایما و يهر چند که هنوز معلوم نبود برا.استیها در حکم رو یبعض يبرا نشیدیخواهد رفت که د يبود و به کشور

.کرد یخودش را اماده سفر م دیصادر کند،ناه

سفارت به  یوقت.میبه تهران رفت مایو س دیهمراه ناه 1377سال  بهشیارد لیدادن مدارك به سفارت کانادا اوا يبرا

سفر به کانادا چون مدرك پزشک ام را از دانشگاه لندن گرفته بودم و  ژهیو يفرم ها لیپس از تکم میکانادا مراجعه کرد

که بهادر در کانادا تقبل کرده بود و با در نظر گرفتن  یو پشتوانه مال وو هشت سال اقامتم در انگلستان  ستیبا توجه به ب

که چون با موول سفارت  نیبار به کانادا سفر کرده بودم و از همه مهمتر ا کیشیپ امر که در حدود شش هفت سال نیا

.صادر کردند زایو مانیهفته برا کیکمتر از  یرحت و در مدت یلیحرف زدم خ یسیبه زبان انگل

جهت رفتن انهم  يخانواده ا يو و بدون دردسر برا يزود نیبه ا ندیبیبار است که م نیاول يگفت برا یم یشمرون نیحس

ما در .گذاشتم دیناه يرابه حساب دعاها زینبود و همه چ یخودم هم باور کردن يبرا.کنند یصادر م زایبه کشور کنادا و

فراهم کردن مقدمات  يرو برا نیاز ا میران رابه مقصد اتاوا ترك کنیا میتوانست یم زایروز پس از صدور و ستیحدود ب

به او  یرفتن به کانادا اماده شدم حتما موضوع را تلفن يکه برا یگفتم زمان نیحس و به میبرگشت رازیزود به ش یلیسفر خ

.اطالع خواهم داد

 شیدوسال پ میفراموش کردم بگو زیرا ن نیا.میشد رازیزود رهسپار ش یلیو صبح خ میمهمان بود نیدر خانه حس انشب

کرده بود که  ضیتعو کسیال ا یج 405يپژو لیمباتو کیرابا  لمیاتومب ادیبا اصرار ز نیبه تهران کردم حس يکه سفر
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هرزمان هم که از تهران .میمودیپ یرا م رازیتهران ش ریساعته مس نهنبود و ما هشت  سهیام اصال قابل مقا یقبل لیبا اتومب

موضوع  نیاز ا دیناه دیرس یاواخر به نظر م نیاما ا.به باغ قوام نزنم يگشتم امکان نداشت سر راه سر یبر م رازیب هش

به جمع  مایوستن سیالبته پس از پ.امد یافتم خوشش نم یخاطرات گذشته م ادیباغ قوام به س دنیکه من هر بار با د

و من هم که در همه  میشیندیخودمان ودخترمان ب ندهیو به ا میکم کم از گذشته ببر میداشت یما سع يخانواده دو نفر

کوتاه در مقابل باغ قوام و شستن  یبه هر حالب توقف.کردم ینم یکدندگیبودم معموال  ریانعطاف پذ یادم یشئون زندگ

زود سعادت  یلیو خ میگذشت اکتفا کرد یم نیامامزاده شاهزاده حس ياب رو به رو يکه از جو یدست و صورتمان با اب

.میشهر را ترك گفت

 يبرا.دیچیما پ کیدور و نزد شانیو خو لهیقوم و قب انیزود در م یلیخ گریمسسافرت ما به کانادا مانند هر خبر د خبر

.کردند یحسادت م دیمثل ترگل به ناه يبود و افراد يعاد يمسافرت هم امر نیها ا یبعض

 یپنج شنبه شب ها در خانه مادرم جمع م شتریبود و ب لیتعط شیکه فردا ییزمان رزنده بودن مادرم معموال شب ها در

شب جمعه  یمهمان ییاو شودو با برپا نیجانش داشتیدختر بزرگ تربود سعپس از مرگ مادرم با انکه ترگل که .میشد

 متیاز عز شیهفته پ کی.گذشته را نداشت يها هرگز حال و هوا یبرود مهمان نیاز ب یها نگذارد انسجام گذشته به کل

شروع  یدرگوش يها از انکه گفتگو ها و پچ پچ شیپ یدر مهمان.ما به کانادا ترگل همه را به خانه اش دعوت کرده بود

 انهم از چشمانم یان زمان قطره اشک یاز خاطرات فراموش نشدن یو با نقل بعض میاز مادرمان کرد يادیشود نخست 

و  دیگنج یدر پوست نم یازخوشحال دیناه.بود مایو س دیان شب همه حرف ها در باره مسافرت من و ناه.میساخت يجار

 يطور که معلومه تو نیگفت ا هیاعتنا باشد با کنا یتوانست ب یترگل هم که نم.شد خواند یاو را از چهره اش م یشادمان

حاال داره جبران  دیکند واقعا خوش به حالش اگه اون همه ستم کش یمسفر  اینوشته شده بهه مه ممالک دن دیطالع ناه

.شهیم

 يدار یخوب یکر خدا وضع مالش زمیگفتم خواهر عز يجد یلیهمه خواستم ساکت شوند سپس به ترگل رو کردم و خ از
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 يها نیهمه درامد از زم نیبا ا.اروپاست يتو گرشید يو پا رانهیا يتو شیپا کیو خوشبختانه دوماد تازه ات هم که 

داشته  یمسافرت به خارج از کشور مشکل يبرا دینبا گهیهمه مستغالت د نیو ا يکه از پدرمون به ارث برد يکشاور

؟ير یخب پس چرا به کسافرت خارج نم.يهم که ندار ریو دست و پا گ و خوشبختانه بچه کوچک یباش

خونه موندم دق  نیا يهر وقت گفتم بس که تو!به اون بگو داداش:براشفته به شوهرش اشاره کرد و گفت یبا حالت او

 رسم،چکبیدونم چ یبه باغ و نم دیگه با یمحصول،اول بهار م يوقت درو گهیاول تابستون م.اره یبهونهم هیکردم 

رازیش انیم شنیپا م لمگه همه عا یهم که م دیشب ع.هوا سرده گهیزمستون هم م.دارم

م؟یکجا بر ما

«.بردت یبه دومادت ، آقا رضا، بگو، اونم هرجا دلت بخواد م. نداشته باش يبه اون کار« : گفتم

رو هم به  نیبود امشب عبدالحس حرف ها گذشته،بهتر نیـ از ا: او گفت . بحث عوض شد شن،موضوعیآو يمداخله  با

«.ماست شیباشه اون قوم و خو یخب هرچ. میکرد یدعوت م یمهمون نیا

، چه  میو چه بخواه میوصلت کرده ا بیمس يکه ما با خانواده  رندیخواستند بپذ ینم شاوندانیاز اقوام و خو یبعض هنوز

.را نداشت قتیحق نیا رفتنیپذ یما آمادگ یطبع خانوادگ. شده اند شاوندیآنان با ما خو مینخواه

* * * * *

و دو سه روز به درازا  ستیحدود ب م،دریرفت رازیخرداد آن سال که به فرودگاه ش ازدهمیتا روز  زایروز صدور و ،ازيبار

و به خودش زحمت ندهد،آن روز خودمان را در  دیایبدرقه به فرودگاه ن يبرا یسفارش کرده بودم کس نکهیبا ا. دیکش

 یبار گذشته را که من به لندن م يتجربه  شترشانیاگرچه ب. میدید رازیبدرقه کننده در فرودگاه ش تیانبوده جمع انیم

. یدست عیو صنا لیبه عنوان کادو آمده بودند که از پسته و مغز بادام بود تا آج يرفتم داشتند، باز هم هر کدام با بسته ا

.میمان جا داد یدست يها فیساك بزرگ و ک کیدو چمدان و يآنچه آورده بودند، با دشوار
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قرار است  ییکه گو ختندیر یدوست داشتند،چنان اشک م یلیرا خ مایکه س شیقوم و خو يدو نفر از دختربچه ها یکی

گرم  يبدرقه  انیبه هر حال، در م. مشهود بود یهم به خوب مایس يدر چهره  یالبته ناراحت. نندیوقت او را نب چیه گرید

.میدینفس راحت کش يلحظه ا د،چندیو به قول ناه میسالن پرواز رفت شاوندانمان،بهیخو

 بایاو و فر میکه به تهران وارد شد نیرو هم نیاز ا م،یتلفن زده و گفته بودم که رهسپار تهران هست نیبه حس شیپ شب

تا پروازمان به . منتظر ما بودندبود،در سالن انتظار فرودگاه  مایساله شده بود و دخترش که دوست س 11و پسرش که 

 م،یاز تن به در کن ی،خستگ یو به قول میآنان برو يکه به خانه  نیا نامکا نیم،بنابرایساعت فرصت داشت 5کانادا،تنها 

پس از . میبود با خودمان به رستوران فرودگاه برد یچرخ دست يچمدان ها و ساکمان را،همچنان که بر رو. وجود نداشت

 يخوشان را برا اداسالن اعالم کردند که مسافران کان ياز بلندگو ین،وقتیحرف زدن با حس يو از هر دريچا دنینوش

زدم و به قسمت بار فرستادم و پس از گرفتن کارت  کتیات میآماده کنند؛ آنچه داشت یگمرک فاتیانجام دادن تشر

.میبرگشت هیو بق بایو فر نیپرواز،نزد حس

که کارت  یاز وقت. حاضر بود در تهران بماند یشد و از قرار معلوم به خاطر او حت یدور نم نیاز دختر حس يلحظه ا مایس

وقت . دیطول کش میساعت و ن کیبه  کینزد میکرد یخداحافظ بایو فر نیکه از حس یصادر شد تا زمان مانیپرواز برا

.خواهم زد يبرگردم به او سر یگفتم وقت نیرفتن به حس

* * * * *

، مادر  مایس ينهیآکنده از عشق بهادر و سرشار از ک یکه به کانادا سفر کردم تازه از زندان آزاد شده بودم و قلب اول بار

ما را  یکه کمبود زندگ گرید ییمایوجود نداشت و من با س مایآن س گریبار که سفر دومم بود د نیاما ا. بهادر داشتم

.باورش مشکل باشد دیدوست داشتم شا شتریرا از بهادر هم ب مایس میبگو اگر. میشد یجبران کرده بود وارد کانادا م
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 میگذشت ترانهیمد يایو در ی، بلغارستان،مجارستان،و رومان هیترک يساعت پرواز که از فراز کشورها 6از حدود  پس

 انیاز م مایر هواپپس از عبو. نمیشهر لندن را بب يشد دورنما یمتراکم مانع م يابرها. میدیسرانجام به آسمان لندن رس

 یمگر م. ختیفرو ر کبارهیدلم  دمیبن را از آن باال د گیب عتو برج سا مزیبودتا یفشرده وقت يابرها يتوده ها

اورم؟ین ادیاسارتم را به  يساله  20توانستم دوران 

و  کلیاونش مازندان و مع سیت،رئیمحاکمه،سرهنگ اسم ي، روزها يریقتل آلبرت ، روز دستگ يقادر بودم صحنه  مگر

 انیم یکرد و حالت یم ینیچشمانش سنگ يرو شیرا که پلک ها دیآن همه خشونت و غم غربت را فراموش کنم؟ ناه

.به لندن میدیرس: داشت به خودش آوردم و گفتم  يداریخواب و ب

«...مگه! لندن؟« : و مات و مبهوت گفت  دیناگهان از جا پر دیناه

.کنه یلندن توقف م يتو ی، چند ساعت يریسوخت گ يبرا مایهواپ: گفتم

پس از . میرا نداشت مایخروج از هواپ ياجازه  یخوشبختانه توقف ما کوتاه بود و حت. کردم داریرا هم از خواب ب مایس

اگر از لندن : گفت  یبه شوخ ختهیآم یبا لحن دیناه. میلندن را ترك کرد یشهر لعنت مایهواپ یفن دیو بازد يریسوخت گ

قد به  میقد و ن ياز تموم شدن درست با بچه ها عدیو  یخواست یمبود که تو  یهمون مایو س یداشت یخوش يه خاطر

پس همون بهتر که . دیکش یکارم به جنون م دیشا قتیبودم و در حق وونهید دیمن همون ناه نایقی،یگشت یبرم رانیا

.بر وفق مراد تو نبود نجایا یزندگ

.خورد یرقم م يا گهیخوشگلم هم طور د يمایس نیو سرنوشت ا: ادامه داد  و دیرا بوس مایصورت س سپس

ساعت ها در . میبه او بگو مایهمه را جمع کرده بودم که سر قبر س. ناگفته در دلم تلنبار شده بود يحرف ها یلیخ

در انتظارش  دیه ناهشب ک یکیگشت و تار یو چون هرچه زمان م میکانادا در پرواز بود يکشور افسانه ا کرانیآسمان ب

.شگفت زده شده بود د،اویرس یبود،فرا نم

 شهیکه در کنار پنجره نشسته بودند صورتشان را به ش یمسافران شتریاوتاوا،ب ییبایشدن شهر پرعظمت و ز انینما با
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 کیتنها  نشست و توقف کرد و نیبه زم مایهواپ یوقت. را از دست ندهند عیبد يآن منظره  يچسباندند تا فرصت تماشا

 دنید ياز قفس رها شده برا یوجودم همچون مرغ يد،همهبه سالن فرودگاه وصل ش یآن به داالن منته یدر خروج

که ساك و چمدان  يا یکه همراه با چرخ دست یورودمان به فرودگاه شهر اوتاوا،تا وقت ياز لحظه . دیکش یبهادر پر م

که با بهادر  يبنابر قرار. میساعت معطل شد کیبه  کیم،نزدیدیفرودگاه رس یآن بود به سالن اصل يرو مانیها

 نینخست يم،صحنهیآغوش باز کرد گریکدیيمن و بهادر برا یوقت. و شهدخت به استقبالمان آمده بودند م،اویتداش

نینقش بر زم جانیکه از شدت ه دمید یمادر بهادر را م مایس ییگو. به خاطرم آمد يسال دور 20پس از  دارمانید

.میاز هم جدا شو میقصد ندار ییکه گو میبودگره کرده  گریکدیدستمان را چنان دوره شانه و گردن . شده است

هاج و  یمدت مایس. میرا که من و بهادر در آن لحظه داشت یمثل ما داشتند و البته نه احساس یو شهدخت هم حالت دیناه

.هم خواهرت که اسم مادرت رو زنده کرد نیکردم و گفتم ایاو را به بهادر معرف. کرد یواج به دور و برش نگاه م

بار  نیرا چند مایس ياو پس از آن که گونه ها. کار را کرد نیو پس از او شهدخت ا دیرا در بغل گرفت و بوس مایس بهادر

:گفت دیبوس

.بشم یبیخوش تو  یخوشگل نیبه ا يصاحب خواهرشوهر ستمین رانیا يتو یکردم که وقت یاصال فکرش را هم نم-

 یکه در شمال شرق میو رهسپار آپارتمان او شد میبهادر گذاشت لیرا در صندوق عقب اتوموب لمانیوسا. درنگ نبود  يجا

اما . آشفته داشتم یکه تازه از زندان آزاد شده و به آن شهر آمده بودم،ذهن شیسال پ 7،8در حدود . شهر اوتاوا واقع بود

دوست داشتم با من  شتریو دخترخوانده ام که گفتم از پسرم ب همسرمپسرم،عروسم،. تبار وضع کامال فرق داش نیا

داستان رنگ و  انیخواهم به پا ینم.بردم یلذت م میبابت نداشتم،از لحظه ها چیاز ه یاز دلواپس يو چون ذره ا.بودند

.کرد دت را درك نخواهلذ يباشد،معنا ،دلواپسیلیدانم که هرکس،به هر دل یرا م نیبدهم،تنها ا یفلسف يبو

بودن در کنار پسرم،عروسم،زنم و دخترم مرا .دیآ یام به شمار م یزندگ یفراموش نشدن ياز شب ها یکیشب هم  آن

نق  ينداشتن همباز لیبه دل مایروز نگذشته بود که س کیاز  شیاز اقامتان در آپارتمان بهادر پ. رسانده بود يبه اوج شاد
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.داد ینشان م یله گحوص یزدن را شروع کرد و ب

بودند و با هم رفت و  یرانیدوم همان مجتمع آپارتمان که ا يطبقه  يهیرو شهدخت مجبور شد از دختر همسا نیا از

بود از خدا خواسته خواهش شهدخت را  »ترایم« که نامش  هیدختر همسا. شود يهمباز مایآمد داشتند خواهش کند با س

.بهادر آمد يه خانه پنجم ب يو با او به طبقه  رفتیپذ

 ترایم. باز شد گریبه همد شانیرفته رفته رو یکردند ول یم یبیاحساس غر یدر ابتدا،به قول معروف با هم کم مایو س او

داشت  ظیغل يزدند،متأسفانه لهجه ا یحرف م یپدر و مادرش با او فارس نکهیآمده بود و با ا ایدر همان شهر اوتاوا به دن

 انی، لحن و طرز ب گرید ياز سو. جالب بود یلیخ مایس يکرد که برا یم ااد یسیجمالت را انگل یکلمات و حت یو بعض

.داشت یتازگ ترایم يهم برا مایس

مثل بچه  یعیوقا.بهادر و شهدخت بود ابیرخ داده در غ يها اتفاقیدرباره  شتریدو روز اول اقامتان،گفت و گوها ب یکی

و پدرش و  نیو سرگذشت عبدالحس دیجمش یمادرم،ورشکستگ م،مرگیگذاشته بود بچه يرا که رو ید،نامیدار شدن ناه

.بود یدنیبهادر و شهدخت جالب و شن ياو برا یسخاوت و گشاده دست

* * * * *

و روز چهارم که قصد  میسرحال و قبراق نبود دیاول آن طور که با يزمان و ساعات شب و روز در روزها رییتغ لیدل به

قهوه  دنیبا نوش. خواب آلود بود مانیعادت هنوز چشم ها م،طبقیبرو مایشهر و سر مزار س یرستان عمومبه گو میداشت

 انیدر م مایکردن مزار س دایپ. میو رهسپار گورستان شد میبرگشت يو خوردن چند قرص مسکن به حالت عاد يو چا

زود به  یلیکه بهادر ما را بدون دردسر و خ یوقت د،امایرس یدشوار به نظر م اریشکل بودند،بس هیهزاران مزار که همه به 

.زند یبه او سر م یکه بهادر هرگز مادرش را فراموش نکرده است و گاه افتمیبرد،در مایکنار مزار س

مان را به خاطرم  ییآشنا نینخست يو روزها شیو شش هفت سال پ یبود؛س مایکه نگاهم به سنگ مزار س یحال در
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 يصاف و گونه ها يمناسب،موها کلیده،قدبلند،هیو کش کیبلند و فرخورده،ابروان بار يهابا،مژهیچشمان ز. آوردم

او افتادم که به من گفت  يجمله  نینخست ادیبه . بود ستادهیدر برابرم ا ییدر نظرم مجسم شد،گو گریبار د مایس يگلنار

به تهرون  يزود نیمثل شما،به ا ییو وجود آقا باغ باصفا نیو ا يو مهمان نواز ییرایهمه پذ نیاز کجا معلوم که با ا« : 

«؟!میبرگرد

و  یارغوان راهنیپ زیو ن. دیچگونه قلبم را به آتش کش بشیرا به خاطر آوردم که با حرکات دلفر دنشیروز د نینخست

کمر  کینزدسوانش،تایو تاب گ چیآن،همراه با پ يعبور داد و دنباله  شیموها انیرا که از م یرنگ ییمویدستمال بلند ل

.عمارت باغ قوام شدم وانیچشم انداز ا يماشابود و من در امتداد نگاهش،محو ت زانیآو کشیبار

بلند آفتابگردان  يکه در دور تا دورشان را بوته ها يکار یفیگنرم،باغ ها و مزارع ص يرنگ خوشه ها ییطال يها ساقه

.بار در ذهنم جان گرفت گریشتند،ددرخشان دا دیخورش يرو به سو شانیمحصور کرده بود که گل ها

درختان باغ قوام قدم  يدر البهال مایس الیبا خ ییبهار از عمرم نگذشته بود و در تنها 20از  شیافتادم که ب يروز ادیبه

او به . توان گام برداشتن در من نمانده بود گرید دمیاو پشت سرم د یو وقت دم؛یرا شن شیپا يزدم، که ناگهان صدا یم

و  دیکش رونیب سوانیآن خرمن گ انیرا از م یبه کنار زد،گل سرخ یشانیپ يرا از رو شانشیپر يشد،موها کیدمن نز

قادر به  جانیکه از شدت ه یدوستت دارم،و من گل را از دستش گرفتم،در حال شتریب ایدن ياز همه « : به من داد و گفت 

«.تکلم نبودم

سفر . میعقد در کنار هم نشست ي، بر سر سفره  بین آن همه فراز و نشبود آن روز که پس از پشت سرگذارد يروز چه

را در دادگاه  مایکه س يبا آلبرت و کشتن او روز ییمارشال و آشنا ل،باغیتحص يبه لندن برا س،رفتنیماه عسل به پار

 يچون صحنه هاسلول بودند هم کیکه با من در  ا،جرجی،بروس،برایعموم ،بنديانفراد کستون،سلولیزندان بر. دمید

بود که پس از  يمهم تر روز نهایا ياز همه . گذشتند یاز برابر چشم ذهنم م يگریپس از د یکینما،یس يبر پرده  لمیف

.فروبست ایدن نیچشم از ا شهیهم يبرا مایو س میدیرا د گریکدیسال من و بهادر  20
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کوچولو دستم را گرفت،به قبر  يمایخود آمدم که س به یوقت. ستمیعالم ن نیدر ا ییدر خودم فرو رفته بودم که گو چنان

که مرده؟ هیک نیبابا ا: اشاره کرد و گفت 

که از  ظیغل يجت با دود يمایلحظه چند هواپ نیدر هم. تا او در آن سن و سال متوجه حرفم بشود میدانستم چه بگو ینم

 يرو منتظر پاسخم نماند و ضمن تماشا نیاز ا. دشدند و توجه او را جلب کردن داریشد، در آسمان پد یخارج م شانیانتها

!بابا ،بابا اونجا رو: کرد و گفت  ارهاش مایآنها،با شور و شوق کودکانه اش به هواپ

 یو مناسبت گرید یکه در خاطرم نقش بست،اضافه شد تا آن را در زمان ییبود و به روزها یماندن ادیبه  يروز هم روز آن

حواسش  شتریخواند، اما ب یآمرزش روحش فاتحه م ينشسته بود و برا مایر کنار مزار سد دیناه. آورم ادیبه  گرید

داشت مرا از گذشته ام دور کند و فکرم را  یکه گفتم،سع انگونهها حساس شده بود و هم یتازگ. متوجه واکنش من بود

کوتاه  یاز زندگ دیچون آنگونه که با ، مادر بهادر سوخته بود مایس يدلم برا یلیخ نکهیآن روز با ا. سازد ندهیمتوجه آ

مادرت رو  لوماز قراره مع« : دمیاز بهادر پرس. وانمود کردم گریجهان رفت،طور د نیمدتش لذت نبرد و زود از ا

«؟یزن یو بهش سر م يفراموش نکرد

اون  دیسا. وش کنمرو که برام هم پدر بود و هم مادر فرام یکس شهیمگه م: به من انداخت و گفت  یپرمعن ینگاه بهادر

.مهربون و دلسوز بود يمن مادر يبرا ینبود ول یتو همسر خوب يبرا

.بود بر خودم مسلط ماندم یشود اما به هر مشقت رینمانده بود اشکم سراز يزیچ

 يدرباره  یلمیف ایيکه شعر یشه،گاه یبر من تنگ م یزندگ يکه عرصه  ره،هرزمانیگیهروقت دلم م: ادامه داد  بهادر

گردم  یسبک شدم،برم یکم یو وقت نمیش یدرکنار قبر مادرم م یساعت کیآم و  یم نجایا نم،بهیب یم ایشنوم  یادرم مم

خونه

به آپارتمان . آن را نداشتم نم،فرصتیبنش مایبودم ساعت ها در کنار مزار س یگذشته بود و هرچند راض 11از  ساعت

.میکرد هیته مینهار الزم داشت يو سر راه هم آنچه برا میبرگشت
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شرکت  یاجتماع تیدر فعال شتریکه معموال مردمش ب شرفتهیپ يدر کشورها یو کانادا،و به طور کل کایاروپا و آمر در

که افراد از صبح تا شب وقتشان را صرف پخت و پز کنند و ساعت ها از وقت خود را در  ستین رانیدارند،مثل ا

گرم  يآماده  میبهتر بگو ایپختن و  يآماده  ییفروش مواد غذا يژهیکه و ییدر فروشگاه ها. آشپزخانه بگذرانند

داردو خوشبختانه شهدخت از  اریما تفاوت بس رانیبا ا یکردن است، هرچه بخواهن وجود دارد و معموال هم مواد مصرف

.نداشت یبابت نگران نیا

دانشکده  یلیتعط يبود و شهدخت هم روزها گرفته یکرد مرخص یکه کار م یبا ما باشد،ازشرکت شتریآنکه ب يبرا بهادر

 کینزد يشهرها ایاوتاوا و  یدنید ياز جاها یکیکرده بودند که هر روز به  يزیآنان از قبل برنامه ر. گذراند یاش را م

 یبهادر م.میداد در آن کشور باش یاز آن مدت اجازه نم شیهم ب مانیزایداشتم و و یماه مرخص کیمن تنها . میبرو

.از آن مدت کوتاه حداکثر استفاده را کرد دیباگفت پس 

یینمایس يها لمیآبشار معروف را تنها در ف نیا. بود اگاراین م،آبشاریآن برو يکه قرار بود به تماشا ییاز مکان ها یکی

روز در آن  3و2بهادر قرار بود  یمیتنظ ينبود و طبق برنامه  يفاصله ا ادیاز شهر اوتاوا تا آنجا ز. بودم دهیمستند د ای

.میمنطقه باش

که تا آن روز  يگرید ياز جاها شیآبشار ب نید يهم برا دیناه. کرده بود رهیاتاق ذخ یدر هتل مانیاز قبل برا بهادر

 نکهیو با ا دهینام د نیبه هم یلمیبرادرش ف موریاز انقالب با ت شیگفت سال ها پ یداد و م ینشان م م،رغبتیبود دهید

داستان  یداد و حت ینشان م اتیجزئ يرا که آبشار را با همه  لمیف يگذرد هنوز هم صحنه ها یمسال ها از آن زمان 

شهدخت  يرا برا اگارایآبشار ن لمیداستان ف دیناه یآبشار وقت يدر راه رفتن به منطقه . را فراموش نکرده است لمیف

به آنان گفتم  یوقت. است گانهیب لیمسا نیبا ا دیکردند که ناه یمانده بود،چون گمان م ریشرح داد و شهدخت مات و مته

 رتشانیاز حد تصور شما کتاب رمان و داستان خوانده است بر شدت تعجب و ح شیاهل مطالعه است و ب دیکه ناه

.افزوده شد



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 501

* * * * *

ه بودند چه آمد ییآن گردشگاه تماشا دنیمختلف به د يو افراد گوناگون که از کشورها اگارایدانم از آبشار ن ینم

 يزیکرد،چ یتلق بیاز عجا یکیبتوان آن را  دیکه شا عتیطب یآن شگفت يکوتاه درباره  یلیاگر بخواهم خ. سمیبنو

رود . شد یبودم، در نظرم تداع دهیشن ایخوانده و  هشتآنجا آنچه درباره ب نیبس که متذکر شوم با د نیهم میبگو

 یم بیپرفراز و نش يریکوه و شتابان از مس یبه بزرگ یبا امواجنداشت  انوسیبه اق دنیجز رس یکه هدف یپرخروش

.در سر راه خود هراس نداشت یمانع چیگذشت و از ه

 یگذاشته بودند و از پا تا سرمان را م ارمانیکه مسئول آبشار در اخت میما مجهز به لباس مخصوص بود یآن که همگ با

تا  یحت دیترس یم مایس. میشد در امان باش یها متر در هوا پخش مده  يآب که تا فاصله  يتا از پشنگه ها. پوشاندند

اما هرچه . مینیدورتز بنش یکم يدر فاصله  میرو مجبور شد نیاز ا. رفتند یگردشگران م شتریجلو برود که ب ییجا

.میشد یمحسور آن همه آب و آن همه شتاب م شتریم،بیکرد ینگاه م میبه آن آبشار عظ شتریب

:آمد معلوماتش را به رخ ما بکشد گفت یداشت و بدش نم یخوب ينهیفلسفه مکه با  شهدخت

دارن و هرکس  یبر م انیسر راهشون باشه از م یرودخانه مشابهت دارن و هرچ نیبه آب ا التیآدمها و تشک یبعض-

هدف داره و اون هم  کیرودخونه که تنها  نیاونها هم مثل ا. نداره تیبره براشون اهم نیدر اونها غرق بشه و از ب

.نداره یخواد گرون تموم بشه،اشکال یقدر هم م رشدن،حاال ه روزیپ یعنیهدف دارن، کیانوسهیبه اق دنیرس

 نیا يجا ییتماشا طیاما آن مح. زد یرخ داده بود مثال م خیرا که در طول تار ییدوم و جنگ ها یجنگ جهان شهدخت

.میبرد یلحظه ها بهره م نیاز کوچک تر دیحرف ها و بحث ها نبود و با

 یروز مرخص 15بهادر تنها . میکه بهادر و شهدخت ساکن آن بودند برگشت ياریهر حال پس از دو روز به شهر و د به

مانده از  یباق يروزها میپا گذاشت ریبود ز ییکه تماشا ییشده ، جاها هیته شیاز پ يداشت که در آن مدت طبق برنامه 

صرف شام در خانه  يو اغلب شب ها هم برا میگذراند یم شهدختبا  شتریرفت ب یه سرکارش مرا که بهادر ب مانیزایو



کتابخانه نودهشتیا  حسن کریم پور -) جلد دوم(باغ مارشال 

w W w . 9 8 i A . C o m 502

.میماند ینم

بهانه  نیا مبهیرهسپار تهران شو شیکه قرار بود فردا يو روز میکرد یسوغات دیدو روز از وقت مان را صرف خر یکی

آن . را تنها گذاشتم مایو س دینم،ناهیکند بب یم یندگاز دوستان دوران دانشکده ام را که در اوتاوا ز یکیخواهم  یکه م

 یلیرا به ذهنم سپرده بودم، آن را خ مایمزار س يو چون شماره  فتمشهر اوتاوا ر یبه گورستان عموم یروز با تاکس

:را به خاطر آوردم و گفتم یدوران جوان. در کنار مزارش نشستم  يدغدغه ا چیه یب. کردم دایراحت پ

و نظربلنده که با آوردن اسم تو به خونه  نتیزن چنان خوش ط نیا نکهیدارم،با ا یآروم یزندگ دیدر کنار ناه کهنیبا ا ))

 یب ایاز مال و منال دن نکهیشه؛با ا یبا دندون هم باز نم یکه حت یام رو به هم گره زده،گره ه ندهیمون،گذشته و حال و آ

برآورده نشده  ییمن آرزو يمردم آرزوست،برا يکه برا یهرچ نکهیااخوردارم،ببر یخوب یاجتماع تیو از موقع ازمین

خوب،آرزو  شاوندانیخوب،زن خوب،فرزند خوب،مرکب خوب،شهر خوب و خو ياز خونه  يو با وجود برخوردار ستین

.ينشده بود طانیش يوسوسه  ریکاش تو اس يداشتم که ا

خاطره  یدوست دارم ول یلیرو خ دیمن ناه. کردم یم یو زندگقد ت میقد و ن يخواست در کنار تو و با بچه ها یدلم م»

«برم ینم ادیتو رو هرگز از  ي

:که هنوز عاشقت هستم،چرا که به قول سهراب چون

راز گل سرخ ییشناسا ستیما ن کار

است نیا دیما شا کار

((.میدر افسون گل سرخ شناور باش که

79وریشهر-کلن- آلمان
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