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1فصل

.یکمک گرفته باش تیزندگ يحسرت ها ياز همه  فشیکه در تعر یکن یمعن یتوان به درست یم یافسوس را موقع يواژه

.نداشت يحد و اندازه ا میشد،شاد میپا يم اندازه که کفش مادر يبار نیاول

 یم میکه به صدا یو تاب چیتا با پ دمیکوش یکه م یلنگه اش را به دست گرفتم و دوان دوان به طرف او رفتم و در حال کی

:گفتم مینما یم میوادار به تسل میرا در مقابل خواسته ها يو شهیدادم محبتش را جلب کنم و چون هم

.یام که از آنها استفاده کن دهیوقت است ند یلیخ. شده میپا يکامال اندازه  گریحاال د ؟یده یش ها را به من مکف نیا-

:بر لب آورد و گفت يزیمحبت آم لبخند

؟یکفش پاشنه بلند بپوش یخواه یم گرید ،حاالیوجب مین-

 يپا يجا يتوانم پا به رو یم يزود نیهمکردم که چطور به  ینداشتم و خودم هم تعجب م شتریسال ب زدهیموقع س آن

.مادرم بگذارم

:و با سماجت تکرار کردم دمیکوب نیرا به زم میپاها ملتمسانه

.کنم مامان آتها را به من بده یخواهش م-

.وقت است که آنها را به پا نکرده ام یلیهم خ نیهم يبرا. ستیمد ن يکفش پاشنه صنار گریحاال د زمیاما عز-

.اگر هم مد نباشد،من دوست دارم آنها را به پا کنم یحت ف،گرچهیچه ح-

:دیپرس يزینگاهم کرد و با لحن طنزآم یرچشمیز مادر

؟یکن يو جفتک چهارگوش باز یل یبا آنها ل یخواه ینکند م-
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:اعتراض پاسخ دادم به

.خواهد آنها مال من باشد یفقط دلم م. را ندارم الیخ نینه ا-

.یهمساالنت کن يخودت را مسخره  دنشینکن با پوش یسع یول. تو باشد مال-

 گریشد که احساس غرور کنم و د یآنها را به پا نکردم داشتنش باعث م چوقتیه نکهیها مال من شد و با وجود ا کفش

.کودکانه نداشته باشم يها يبه باز یلیم

خود  يبراقش نظر همه را به سو یمشک يو موها دهیشک اهیچشمان س یبود و در جمع خانوادگ ییبایو ز فیزن ظر مادرم

.شد یمنعکس م کتایدر چهره من و برادرم  فشیکوچک و ظر ینیو ب اهیچشمان درش و س ریتصو. کرد یجلب م

به  دنشیبود که هنوز کش یپدر در بدن ما همچون رسم خطوط اندام يدهینقش قد بلند و کش یاز همان اوان کودک یول

.ستا دهینرس انیپا

وقت خنده بر لب  چیم،هیکودکانه لبخند بر لبش آور يها يتا با شاد میدیکوش یم کتایکه من و  یاز مواقع ریبه غ مادرم

پدرم  يدر مقابل خواسته ها شهیهم نکهیوجود ا ست،باین یبردم که او زن خوشبخت ینکته پ نیزود به ا یلیمن خ. نداشت

 شیزندگ کیکه شر ياز احساسش را نسبت به مرد یقلب ته شیتفاوت یب. کرد یآورد و اعتراض نم یفرود م میسر تسل

اگر تن به خواسته اش  نکهیبه ا دینداشت،پدر بزرگم با تهد شتریاو پانزده سال ب یبعدها دانستم وقت. داد یبود نشان م

بدهد که  يردبا مساخته است تن به ازدواج  د،وادارشیخانه خواهد بر يندهد سرش را گوش تا گوش در کنار باغچه 

در  يتا نگذارد کمبود دیکوش یو م دیورز یگرچه پدرم عاشقانه به همسرش عشق م. و پنج سال از او بزرگتر بود ستیب

رفتار پدر . کرد ینم شیبود که ارضا يچون محبت پدرانه ا ينسبت به و شیاحساس کند،نوازش ها و محبت ها شیزندگ

شال گردن  میاز خانه خارج شو میخواست یکه م یسرد زمستان موقع يدر شب ها. بود با مادر درست مانند رفتار مادر با ما

 ایو  يخور یهوا سرد است،سرما م. گفت لباس گرم بپوش یبه او م يکرد و با لحن پدرانه ا یرا به دور گردنش محکم م

.زند،دستکش دست کن یم خیتیدست ها ایو  ينخور زیبرف ها ل يرو یمواظب باش
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.مامان مادر ماست و بابا مادر مامان میگفت یو م میدیخند یم انهیموذ کتایو  من یگاه

.امکان نداشت نیداد او همسرش باشد نه مادرش و ا یم حیترج مامان

با همان نوع محبت و نوازش بزرگ شده بود و پدر هم به  باینبود و تقر شیب يزمان آمدن به آن خانه ، دختربچه ا چون

و سه  یس دیرا به من بخش شیآن موقع که مادر کفش پاشنه صنار. محبت کردن به زنش خو گرفته بود نوع نیبه ا جیتدر

 يمادر همه  يبایز يچهره . سن را داشت هنوز ازدواج نکرده بود انهم باینداشت و دخترخاله اش فلور که تقر شتریال ب

لباس ها و  نیباتریجلب محبتش ، ز دیداشت به ام ایدن که به مال يعالقه ا يو پدر با همه  دیکش ینگاه ها را به دنبال م

.دیخر یم شیجواهرات را برا سیسرو نیتر متیگران ق

.ستینگر یم شیها یتفاوت به حاتم بخش یبذل و بخشش ها نداشت و ب نیبه ا یتوجه نیکوچک تر او

ست آغاز به سخن کند، از گفتنش خوا یهر وقت م یول. گفتن به من دارد يبرا یکردم که مادرم حرف یاحساس م شهیهم

گذشت غم و اندوه  یدانست و من فارغ از آنچه که در قلب او م ینم انشیب يشد و هنوز زمان را مناسب برا یم مانیپش

.دادم یم شیها يفشردم و دل به شاد یرا در چنگ م یزندگ يها

رگ شده ام که نظرها را به طرف خود جلب کنم و بز یکاف يبه اندازه  دیسالم تمام نشده بود که به نظر پدرم رس 15هنوز 

:گفت یکه م دمیرا با مادر شن شیگفت و گو يابتدا صدا. نسبت به من نمود يریاز همان زمان شروع به سخت گ

افشان  يکوتاه و موها يدامن ها نیبا ا يبگذار دینبا. یباش دنشیمواظب مهتا و لباس پوش شتریب دیبا نیفروز بعد از ا-

 یزبان یبه حالش کنم به خصوص حاال که هاشم با زبان ب يکه فکر دهیکنم وقتش رس یفکر م. رژه برود کتایدوستان  مقابل

.کرده است ياز او خواستگار

:گفت یکه م دمیبلند مادرم را مقابل او شن يبار صدا نیاول يبرا

گذارم  یو من هرگز نم یکن یشتباه مکه ا میبگو دیبا دهیوقت شوهر کردنش رس یکن یاگر فکر م ست؟یمنظورت چ-

.ياوریرا که پدرم به سر من آورد تو به سر دخترم ب ییهمان بال
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:گفت يا دهیبا لحن رنج پدر

پس تو از . گذرد یتفاوت چه م یب اهیچشمان س نیخواست بدانم پشت ا یدلم م شهیهم. يگشود تیباالخره زبان به شکا-

.یمانیازدواج با من پش

:گفت یکه م دمیشن یرا م شیو فقط صدا دمید یمادرم را نم يبسته چهره پشت در  از

 يحاال که پا یبار هم زبان به شکوه نگشودم،ول کییسال ها حت نیکه در تمام ا يمن قصد شکوه ندارم و تو شاهد-

ست من نبود بلکه که ازدواج با تو خوا یدان یخودت خوب م. کار را بکنم نیاست ناچارم که ا انیسعادت دخترم در م

.خواست پدرم بود

پدرم با . جدا شوم یخواستم از عوالم کودک یو نم دیکش یبا همساالنم پر م حیو تفر يباز يموقع من هنوز دلم به هوا آن

من به  يکرد یکه تو در جلب محبتم تالش م ییدر تمام سال ها. عقد نشاند يمرا بر سر سفره  دنمیبه سر بر دیتهد

.دمیشیاند یم يبود دهکه تو از آن محرومم کر یکالس درس و میهمکالس ها

احساس مخصوص به همان سن را داشته باشد و به جرم  یخواهد دخترم بر خالف خودم در هر سن یهم دلم م نیهم يبرا

.کنند میبر فرقش کوبند و سرش را به دو ن ریو مورد توجه بودنش نخواهد شمش ییبایز

:دیپرس يگرفته ا يبا صدا پدر

کردن سرت بود؟ میو به دو ن دنیبر فرق کوب ریکه ازدواج با من چون شمش ییبگو یخواه یم-

:به اعتراض پاسخ داد مادر

 یتلخ يباشد با تجربه  یاگر خودش هم راض یکنم و حت یمن در مورد مهتا صحبت م. وسفینکن  نییوسط دعوا نرخ تع-

مشترکمان همانطور که  یدرست است که من در تمام مدت زندگ. ازدواج کندالتشیتحص انیگذارم قبل از پا یکه دارم نم

مورد  کینیام در مقابلت لب به اعتراض باز کنم اما در ا نکردهتو بودم و عادت  عیمط شهیکردم هم یاز پدرم اطاعت م

.قصد مقاومت را دارم
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و  بایسن ز نیرست به همان اندازه که تو در ااالن مهتا د. سال از تو بزرگترم و تجربه دارم 25نرود که من  ادتی-

...وحشت دارم که نیو مورد توجه است و من از ا یخواستن يبود یخواستن

:دیو پرس دیسخنش دو انیم يبه تند مادرم

 تو در يچون من هم به اندازه . یکن لیات را به من تحم دهیبهانه عق نیبه ا یتوان یتو نم. نه . نه ؟یکه چ يوحشت دار-

همساالنش قدم  يخواهد که او پا به پا یمن دلم م. تلخ و پر درد است یتجربه به قدر کاف نیمورد تجربه دارم و ا نیا

 کیشیاش برا یکند و مرد زندگ یاش جوان یدر موقع جوان. ردیبهره گ یدگزن يها يآنها از شاد يبردارد و پا به پا

.پدر کیدوست باشد نه 

:دیکش ادیپدرم فر. توانست آنها را در دل نهان دارد ینم گریاش پر شده بود و د نهیس شیااز گنج شیمادرم ب يها غم

و نگذارم حسرت  زمیبر تیکردم تا هرچه که داشتم به پا یم یسع شهیهم. شوهر کیپدر هستم نه  کیتیپس من برا-

و به نظر  ینداشت ختمیر یم تیآنچه که به پا به ییو اعتنا يتفاوت بود یبذل و بخشش ها ب نیبه دلت بماند و تو در مقابل ا

.یحسرت به دل شهیکه هم دیرس یم

که در  یو نوجوان یبه حد فاصل کودک ایو  دیکه به دلش مانده بود سخن گو ییخواست از حسرت ها ینم گرید مادرم

 یزندگ يفاصل در صفحه حد  نیوجه نگذارد ا چیخواست به ه یبلکه فقط م. خط خورده بود اشاره کند شیزندگ يصفحه 

:با عزم جزم پاسخ داد. دخترش هم خط بخورد 

. به دل دخترم بماند یخواهم نگذارم حسرت یخودم صحبت کنم،فقط م یزندگ يمن قصد آن را نداشتم که از حسرت ها-

.را به حال خودش بگذار وسف،مهتایکنم  یخواهش م

:گفت یکه م دمیپدرم را شن يو درمانده  فیضع يصدا

مرد چهل ساله بودم و  کیآن موقع .بودم ریپ یلیتو خ يمن برا.را از تو گرفتم فروز یزندگ يها يببخش که همه شاد مرا

فهمم و  یکنم و دردت را م یام تفاوتها را احساس م دهیرس یحاال که به آستانه پنجاه و نه سالگ یول.احساس را نداشتم نیا
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.توانم خودم را ببخشم یلگدمال کرده ام نم میپاها ریرا در ز تیجوان نکهیبه خاطر ا

 یپدرانه نوازشش م شهیو پدرم مثل هم زدیر یصدا اشک م یکه مادرم دارد ب دیبه نظرم رس.از آن سکوت برقرار شد بعد

را که به تن داشتم عوض کردم و  یصدا به اتاقم بازگشتم،دامن کوتاه یب.شوم دگانمیاشک از د زیتا مان گر دمیکوش.کند

به سرش بزند که مادرم به  ییبپوشم و نگذارم دوباره همان فکر ها باسپدرم ل قهیمطابق سل نیگرفتم تا بعد از ا میصمت

.بود تا آنها را از سرش به در کند دهیزحمت کوش

ك را که دوسال بود همانجا گوشه کمد خا يپاشنه صنار يرفت،از داخل کمدم کفش ها رونیکه پدرم از خانه ب نیاز ا بعد

.خورد برداشتم و به نزد مادرم رفتم یم

:دیشد و پرس رهیکه در دست داشتم خ ییو با تعجب به کفش ها ستیبرگرداند و به من نگر يرو میپا يصدا دنیشن با

مهتا؟ یخواه یباز چه م ــ

.پس آورده ام تیرا برا تیفقط کفش ها.زیچ چیه ــ

.یقرار نبود آنها را به من پس بده ــ

 یکنم که بزرگ شده ام و من نم یاحساس م دنشانیخواهم چون با پوش یآنها را نم گریحاال د یول.طور استنیهم ــ

.بزرگ شوم يزود نیخواهم به ا

دستش را با محبت به .ام دهیآن دو رد و بدل شده است شن نیرا که ما ب یبالفاصله احساس کرد که من همه سخنان مادرم

:دستم نهاد و گفت يرو

.يبزرگتر از سن خودت شده ا یخواهد که احساس کن یم مثل تو دلم نممن ه ــ

:گفتم يگرفته ا يو با صدا دمیرا به لب بردم و بوس دستش

.هم از تو متشکرم نیهم يدانم مامان و برا یم ــ

نه اش شا يمرطوبش را لمس کردم و سرم را به رو يبا انگشتانم گونه ها.صورتش فشرد يدو دستم را باهم به رو هر
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:گفت یآرام يبا صدا.فشردم

 دهیمن و پدرت را شن يتو همه حرف ها نکهیباره با تو صحبت کنم،اما مثل ا نیدر ا يکه بزرگتر شد یخواستم کم یم ــ

بود و  دهیخواهرم فروزنده با شوهرش هم عق ایدر مورد ازدواج من  دیشا ینداشت،حت ياریمادر من در مقابل پدرم اخت.يا

کنم و  ینگران نباش چون من مثل او فکر نم.برهانئ دخترانشینگهدارتیمسول دیه زود تر خودش را از قهرچ خواستیم

.هم فکر نکن يگرید زیچ چیبرو به درس و مشقت برس و به ه.يجدا شو تیها يشاد يایاز دن يزود نیگذارم به ا ینم

2فصل

شناختم  یکه تا به آن روز نه آن را م یغم.و غم دارم ستمینکردم که شاد  یام احساس م یبار در زندگ نیاول يشب برا آن

 یرفتم هر لحظه که م یقبل که به محض رفتن به رختخواب به خواب م يبر خالف شبها.دانستم یو نه مفهومش را م

.خوردم یعمر رفته مادرم افسوس م يآوردم و بر سالها یم ادیآن دو را به  نیب يخواستم چشم بر هم نهم ،گفتگو

 یم شیکه قدم پ يخواستگار نیدانستند و با اول یدختران خود را دم بخت م یآن زمان اکثر خانواده ها در سن نه سالگ رد

 بایداماد تقر یگاه یو حت ادیعروس و داماد ز یفاصله سن شهیاست که هم یعیطب.فرستادند یگذاشت آنها را به خانه بخت م

تفاوت  جهیبه عقد هسرش درامد و در نت یبزرگ من هم در سن ده سالگ رماد.هم مسن تر بود دیهمسن پدر عروس و شا

.شد،فقط پانزده سال بود یفرزندش محسوب م نیاش با مادرم که بزرگتر یسن

 دشیعا يکار درامد سرشار نیحاجب الدوله،در محله بازار بلور فروش ها پر رونق بود و از ا مچهیپدربزرگم در ت يمغازه

پدرم در جحره بزرگش در بازار پارچه فروش .رفت و آمدش به حجره درشکه داشت يبرا گریدان دشد و چون دولتمن یم

که کسبه بازار آن زمان با هم  یپرداخت و ارتباط یپارچه م ينکدارچهار سوق کوچک،به کار ب یکیها و بنکداران در نزد

عقد و محرم شدن  غهیشدن ص يرم تا قبل از جارماد.ازدواجش با مادرم شد جهیو ارتباط آن دو و در نت یداشتند،باعث نزک

که به ناچار سر بلند کرد و به  ينباشد و لحظه ا دارید نیبه ا يازیتا ن دیکوش یبود و سرسختانه م دهیبا همسرش،پدرم را ند
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 شیدفن آرزوها يبرا یدر قلبش به دنبال حفر گودال دیبا نیکه بعد از ا دیرس جهینت نیبه ا دانهیناام ستیاو نگر

برباد رفته اش  يحفرش،کشنده تر از درد و رنج تحمل آرزوها ياز ضربات وارده برا یکه درد جانکاه ناش یباشد،گودال

و هم درد خاله ام را  دمیفهم یاکنون هم درد مادرم را م.که به مادرم کرده بود،متنفر شدم یظلم طراز پدربزرگم به خا.بود

 یستیهمز نیا دیزود خود را از ق یلیالبته خاله فروزنده خ.شد یلیتحم یازدواج مجبور به دیسن با تهد نیکه درست در هم

بتواند دختر  دیتا شا دیبعد از ان پدربزرگم کوش.بازگشت رشبه خانه پد ماهیو با دختر چهار ساله اش فر دیناهماهنگ رهان

.و سه ساله اش را وادار به ازدواج مجدد کند ستیب وهیب

تالش .مجرد بماند شهیهم يبار برا نیو اعالم کرده که قسم خورده است ا ستادیو سرکش در مقابلش افروزنده استوار  خاله

و ارعاب و نه با زبان خوش  دینه با تهد گریکه د دیرس جهینت نیناکام ماند و به ا مشیاعمال نفوذ بر تصم يپدربزرگ برا

شد،به  یعد از ان خاله فروزنده در منزل پدرش ماندنب.به خواسته اش دهد ننخواهد توانست دخترش را مجبور کند تا ت

مواظبت از فرزندان خردسالش به کمک  يوبا درگذشت و او برا يماریخصوص که چند سال بعد مادر بزرگ بر اثر ب

بود،اکنون ناچار به تحمل کج  دهیرهان ریو بهانه گ ریپ يبا شوهر یزندگ دیخاله که خود را از ق.دیگرد ازمندیدخترش ن

بست  يخود را به تخته پاره ا یزندگ يایو دار تالطم امواج پر خروش در ریاو در گ.پدرش شد يها يریها و بهانه گ یقخل

 زهیداشت سنگر یکه بر م ینهاده بود با هر قدم شیکه قدم به رو یدر ساحل پر سنگ و کلوخ د،امایو به ساحل نجات رس

مادربزرگ .کرد یاحساس م شتریرفت درد و سوزشش را ب یلوتر مرفت و هر چه ج یم فروشیدر پاها شتریداغش ب يها

قصد ازدواج مجدد را  گریدر آن موقع پدربزرگ شصت و دو ساله بود و د.چشم از جهان فرو بست یدر سن چهل ودو سالگ

بود  که ناچار یاز شکالت یخاله فروزنده با دختر کوچک خودش،دو برادر خردسال،پدرش و کوه بیترت نینداشت و به ا

و  يبگذر شیاز دست اندازها اطیبا احت دیبا ینیصدمه نب نکهیا يبرا یدر جاده ناهموار زندگ.آنها را به دوش بکشد،تنها ماند

مادرم به  یزندگ يحسرتها ياداوریان شب در .به خودش صدمه زده بود شیخاله فروزنده در گذشتن از دست اندازها

.را سوزاند میاش گلو یشگیآه پر حسرت هم نینو ط دمیشیام هم اند هخال یزندگ يحسرتها
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 يدارینگاه خر گشت،بایکه از حجره به خانه باز م یهر روز غروب موقع.دیپرست یبلکه او را م.مادرم را دوست نداشت پدرم

نهاد و همه  یکفه ترازو م کیاو محبت به مادرم را در .ساخت یاش را آشکار م یافکند،عشق و دلدادگ یم شیکه به سو

کفه ترازو به آن طرف که محبت همسرش در آن  ینیسنگ شهیرازو،همت گریرا در کفه د گرشید يها یحبتها و وابستگم

مادرم نسبت به ابراز .داشت یترازو را در هوا معلق نگه م گریبرد و کفه د یم نییشد و ان رابه پا یم لینهاده شده بود متما

گرچه پدر آنقدر .کند نهانپدر پ فتهیش دگانیرا از د یتفاوت یب يتا ا دیکوش یتفاوت بود و به زحمت م یعالقه همسرش ب

از همان زمان که مادرم به ناچار لب به شکوه .کرد یاش را احساس نم یعالقگ یو ب يسرد نیاو را به سر داشت که ا يهوا

کرد و  یم تیرا رعااطیجانب احت شیپدرم در ابراز محبت ها گریاکنون د.آندو فاصله افتاد نیاز همسرش گشود،ب

نوع ابراز عالقه،با همه  نیبعد از سالها عادت به ا یول.رنگ پدرانه را نداشته باشد شیها تتا محب دیکوش یمذبوحانه م

عادت کرده  دنیبا همسرش به آن نوع محبت د یمادرم بعد از سالها زندگ.بدهد يگریتوانست به آن رنگ د یتالشش نم

.از آن دلخوش کرد يگریکه بشود به نوع د دینجگ یدر تصورش هم نم یبود و حت

تنگ  نیهمه ا د،بایلرز یاز آن دست و دلش م يناریخرج کردن د يآنچنان به جان پدرم بسته بود که برا ایدن مال

دادن  هیو از هد دیخر یهمسرش م يبرا یمتیمختلف جواهرات گرانق يو رغبت به بهانه ها لیو با م ،سخاوتمندانهينظر

 دگانشیدر د ياز شاد ياثر ایهدا نیا افتیعالقه بود،از در یب وریزلز بخت بد،مادرم به زر و .برد یاو لذت وافر مآنها به 

 يها یانباشت و به ندرت در مهمان یهم م يآنها را در داخل جعبه جواهراتش به رو ییاعتنا یشد،با ب یمشاهده نم

انگشتر زمرد او  بزس نینگ.مادرم بود يبرا هیهد دیپدرم خر یزندگ در حیتفر نیبزرگتر.کرد یاز انها استفاده م یخانوادگ

دخترخاله اش فلور که عاقبت از  یباالخره مادرم در شب عروس.کرد یم ینیحلقه اش سنگ يفندق،به رو کیبه اندازه 

 نیداد،ا یا نبود مکه مناسب با خانواده م يخسته شده بود و به ناچار داشت ن به ازدواج با مرد دهیکلمه دختر ترش دنیشن

 يوسوسه ام کرد تا فردا زشیر نهیدرشت س يبرف دانه ها.ور دست و گردنش ساختیزمرد را ز متیگرتنق سیسرو

 شیو دانه ها نمیوار به دور خود بچ رهیدا یقال يآن جعبه را در رو تیجشن عقدکنان،به سراغ جعبه جواهراتش بروم،محتو
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:و گفت دیکش ادیکه از من سر زده بود بر سرم فر یل اتاق شد،به خاطر عمل خالفخبر داخ یکه مادرم ب یموقع.را بشمارم

مهتا؟ یکن یچه کار م يدار-

:شده باشد،دستپاچه شدم و گفتم ریارتکاب جرم غافلگ نیکه در ح يدزد ماند

.اش لذت ببرم یدر اطرافم بسازم و از مشاهده درخشندگ يخواستم از انها حلقه ا یفقط م چیه-

خواهد شد به دور  يدر واقع حلقه ا.خواهد کرد يام باز یرا در زندگ یجواهرات چه نقش مهم نیدانستم که ا یوقع نمم آن

.ام و راه عبورم را مسدود خواهد ساخت یزندگ

در  نیمن و دوستم زر يها يشاد يایدن.ختیبه هم ر میهایشاد يایاز انکه دانستم پدرم قصد شوهر دادنم را دارد،دن بعد

سنگ  یکرس نیا.میبرد يمدرسه پناهم  داریزن سرا یکرس ریز ح،بهیزمستان درزنگ تفر يکه در سوز و سرما یاتلحظ

 یو لذت انار دون کرده زن بابا را م لیکه با م یدر حال.نداشت یمکه تما ییدرد دلها.بود انمانیپا یب يصبور درد دل ها

نجگفته در دلمان  یمبادا بودنش در انجا باعث شود که حرف نکهیا يبراو او  میپرداخت یکنان با هم به گفتگو م م،نجوایخورد

.گذاشت یم مانیتنها يبماند،به بهانه آشپز یباق

 يبا درامد سهیدر مقا نیالبته ا.شد ینم دشیعا يادیکار سود ز نیداشت و از ا یدر بازار کفاش ها مغازه کوچک نیزر پدر

 ینم گرانیرا محتاج د يداد وو یخانواده اش را م یکه داشت کفاف زندگ يرامدبود که مردان خانواده ما داشتند وگرنه د

 ریداشت،به غ یبود که چهره سبز و با نمک یفینقش و ظر زیاو دختر ر.میاشتبا هم ند يادیوجه مشترك ز نیم نو زر.ساخت

بر .همکالسان باشد ریاز سا من مختص به او و جدا یخواست که دوست یو م دیجوش یدر کالس نم يگریکس د چیاز من،با ه

 ،خاطرهیکودک رانخاطره دو.باشد اهویشلوغ و پر ه شهیخواستم که دور و برم هم یعکس من ر شر و شور بودم و م

کوچه  يگل و ال يکوچکمان را به رو يپاها م،گاهیمودیپ یبه مدرسه و بازگشت از آن م دنیرس يکه هر روز برا یمسافت

سال بعد از فوت  کیکه  یاز دست زن شهیهم نیدل زر.است یهنوز در قلبم باق میشتگذ یم شیواز رو میزد ینقش م

را که پدرش  ییتوانست اشکها یاو قرار داشت خون بود و هرگز نم گاهیپدرش در جا يمهر یب لیمادرش به ناحق و به دل
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که چند سال  نیبرادر زر نیفرز.دیارا بر او ببخش یمحبت یب نیببرد و ا ادیبود از  ختهیبعد از فوت همسرش بر سر مزارش 

انها شود،اما  یمحبت خانوادگ يرشته ها یختگیتا نگذارد ازدواج مجدد پدر باعث گس دیکوش یبزرگتر از خواهرش بود م

زن  یکرس ریدر ز حیان روز در زنگ تفر يفردا.شد یتر م زانیخانه گر طیروز به روز از مح زیبا همه تالشش،خود ن

زده چشم  رتیبازگو کردم و به او که ح نیزر يپدر و مادرم رد و بدل شده بود،برا نیدر شب گذشته ب را که یبابا،سخنان

:به دهانم دوخته بود گفتم

مرا روانه خانه بخت کند؟ يزود نیشود که پدرم قصدد اشت به هم یباورت م-

هره افسرده و نگاه غمزده ام سخنانم را باور با مشاهده چ یول.با او را دارم یتصور را داشت که من قصد شوخ نیابتدا ا نیزر

:کرد و پاسخ داد

آن زمان ها گذشته است که پدرو مادرها دخترانشان را به محض بلوغ به  گریکردم حاال د یفکر م.ستیباورش آسان ن-

زن  یکرس ریبه ز ییشدم به تنها یحاضر نم گرید ،منيکرد یشد و تو شوهر م یطور م نیاگر ا.فرستادند یخانه شوهر م

 یاز مادرت تعجب م.غم بغل کنم يبرف ها زانو انیمدرسه در م اطیدر گوشه ح نجایدادم هم یم حیو ترج اورمیبابا پناه ب

.و تن به ازدواج داد دیپدرش ترس دیاز تهد ینسادگیکنم مهتا،چطور به ا

.آخر او آن موقع فقط پانزده سال داشت-

تو  دیکرد که سرت را گوش تا گوش خواهد بر یم دیاگر پدرت تو را هم تهد یعنی.میخوب ما هم حاال پانزده سال دار-

؟يکرد یباور م

.کردم یباور م دیدانم،شا ینم-

:با تعجب نگاهم کرد و گفت نیزر

.میحاضر کن یاضیو انجا با هم ر میبه خانه ما برو ایبعد از ظهر ب.یساده باش نقدریکه ا دیآ یبه نظر نم-

.که من به خانه شما رفت و آمد کنم ستیبزرگ شده است و درست ن نیبرادرت فرز دیگو یرم مماد.توانم ینه نم-
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.به کار ما ندارد يسرش به درس خودش است و کار نیفرز-

شود و به فکر  ییترسم پدرم دوباره هوا یبه دست انها بدهم،چون م يخواهم بهانه ا یفقط راستش نم.دانم یرا م نیا-

.ییایهتر است تو به خانه ما بب.فتدیشوهر دادنم ب

.فتدیما ب یدوست انیم يفاصله ا میخواهد حاال که بزرگ تر شده ا یدلم نم م،چونیآ یمن م.ندارد یبیع-

کوچک و لرزانمان در موقع ورود به  يآن روز قدم ها.آغاز شد میاموزیکه قرار بود الفبا ب يروز نیاز اول نیمن و زر یدوست

و برنده  زیت يکنجکاو همساالن و نگاه ها دگانیبا د ییارویدر رو.دهشدیمدرسه به طرف هم کشيو نا آشنا بیغر طیمح

از ان روز به .دیگرد گریکدیما به  شتریب یکیمشترك بود و باعث نزد ابمانباالتر،هراس و الته يدانش آموزان کالس ها

اکنون بعد از گذشت سالها .شد یم انینما مدرسه اطیسنگفرش کف ح يکوچکمان در کنار هم به رو ياندام ها هیبعد سا

 شیکالسها مکتین وسکوها ،پله ها  ياست و آنقدر به رو انیمدرسه نما يوارهاید يقلب مان به رو ریهنوز نقش تصو

تکرار یزندگ.کنند یرا تکرار م مانیادهایانعکاس فر شیوارهایکه د میزده ا ادیدلمان را فر يدردها

هم  نیهم يو برا میهم در کنار هم ماند ،بازیو نوجوان یکودک يرار لحظه ها،روزها وسال هادر تک نیمن و زر.هاست لحظه

.میدر هراس بود یدوست نیفاصله در ادامه ا وارید جادیاز ا

 یطوالن یمسافت مودنیناچار به پ گریبه محل د یرفتن از محل ينبود که برا عیقدر بزرگ و وس نیموقع ها تهران ا ان

همه  یستیدر بالکن طبقه آخرش با یخورد که وقت یو برزن به چشم م يبلند و چند طبقه در هر کو يمان هانه آپارت.یباش

طور نور باران  نیا شیساخت آنها مد روز شده است و نه شبها رایکه اخ ییاو نه برجه ینیبب تیپا ریشهر را در ز يهاییبایز

هر  اطیشد و در عوض،به محض ورود به ح یطبقه محدود م دو ایکیو به  ییالیخانه ها همه و.بود زیو خاطره انگ

نبود و به سور  کیتوماتهنوز ا يما تلفن شهر یدر زمان کودک.داد یپر از گل و سبزه روح را نوازش م يها ،باغچهیساختمان

 زین یاسبيو اگن ها نگیپارک ابانیخ نیکرد و در هم یم تیاکباتان فعال ابانیدر خ یمیساختمان قد کیدر  یسیمغناط

ارتباط  یخطوط آهن در حرکت بود و به همراه درشگه اسب ياتوبوس رو اییتاکس يبه جا یاسب يواگن ها.داشت تیفعال



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 14

 نیا يشده بود و رو دهیخط آهن کش میتا شاه عبدالعظ ير ابانیخ يها مهیدر ن.ساخت یم رارمحدود را برق ابانیدر چند خ

را به عهده داشت  يشد ارتباط تهران تا شهر ر یبا ذغال سنگ روشن م و،کهیتبخار لکومو نیخطوط واگن ها به کمک ماش

ان .کردند یاستفاده م لهیوس نیارت از ایز يمعروف بود و اکثر مردم و به خصوص زنان و اطفال برا يدود نیکه به ماش

االسالم،در  ریشاه آباد به نام ظه یفرع يها ابانیاز خ یکیپنج محله بود که خانه ما در محله دولت و در  يموقع تهران دارا

بود که در  یدر ابتدا سقا خانه دکه کوچک.از سه سقا خانه معروف آن زمان بود قرارد اشت یکیکه  نهییسقاخانه آ یکینزد

در آنجا شمع  ،شبهایجبران نبود نور کاف يرفع عطش تشنگان قرارد اشت و برا يبرا يا الهیبه همراه جام و پ یآن آبگاه

براورده شدن  دیشمع به ام يتصور کردند و نذر بسته ها ازیکار را نذر و ن نیا يکم کم مردم عاد.کردند یروشن م

و سقف نما بنا  ریآبگ شیآن شدند و برا یمتول يافت،افرادیرونق  اسقاخانه ه نیبازار ا جیبه تدر.حاجت،معمول شد

 م،بهیکرد یبه سر م انهیکه چادر را ناش یدر حال نیزرداشت،من و  یعاشور و تاسوعا هم عالم یزن نهیس يشب ها.نهادند

سر راه رفتن به آنجا در .میدش یرا به دنبال دسته روان م هینیتا مسجد حس نهییسقاخانه آ ریاز ز ماهیهمراه دختر خاله ام فر

 یشان ماز خود ن یدوران کودک يکه در گذشتن از لحظت پر شور و شاد یو با سرعت میکرد یسقاخانه شمع روشن م

 دهیرس وهیرا،چون م یکه طعم هر روز زندگ میکرد یآن روزها فکر م.میافکند یرا به شمارش م یزندگ يها م،نفسیداد

 یم یدندانمان باق ریدر ز شهیهم يبرا دیکه شا ینیریش د،طعمیتوان با لذت چ یاست م دهیکه وقت خوردنش رس يا

.بود و بعدها عکس آن ثابت شد یکودک يروزها یالیخ یدوران خوش ب نیریش يایفقط رو نیاما ا.ماند

*****

3فصل

خواست زودتر بزرگ شوم و اکنون بعد از  یپشت در اتاق به گوش باشم و سخنان پدر و مادرم را بشنوم،دلم م نکهیاز ا قبل

دردسر  میهم برا قد يبلند.همساالن خود را داشته باشم يدادم که باز هم همان حال و هوا یم حیان سخنان ترج دنیشن
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جمله را کنار  نیانقدر ا.ندارم شتریباور کنند که من پانزده سال ب انستندتو یو اقوام هم نم کیدوستان نزد یحت.شده بود

عمرم اشتباه  يداشت که مبادا در شمارش سالها دیکردند که خود او هم به شک افتاده بود و ترد یگوش مادرم تکرار م

نه گوشه  نیاما فرز.شدم منعنیبه من داشته باشد،از رفتن به خانه زر یگوشه چشم نیفرز دیاش نکهیبه جرم ا.کرده باشد

به  میشد یکه با هم رو به رو م ید،موقعیشیاند یم يگرید زیاش به چ یدرس ياز کتابها ریبه من داشت و نه به غ یچشم

از بودنش در ان خانه  یگاه یظرش را جلب کنم،حتالبته من هم قصد ان را نداشتم که ن.ندیب یکه اصال مرا نم دیرس ینظر م

 میدر برخوردها.ادامه دهم نیکردم که در انجا نباشد تا من بتوانم آزادانه به رفت و آمدم با زر یامدم و ارزو م یبه خشم م

 نشان دادن مهر و عطوفتش نسبت به يکردم که بر خالف سماجتش برا یاحساس م شهین،همیخانم،زن پدر زر يبا بدر

 ياحساسش را وارونه جلوه دهد،از هر بعد تیماه نکهیا يبا همه تالشش برا.از محبت است یفرزندان همسرش،قلبش خال

که سهم عمده محبت همسرش را  یاش نسبت به کسان یحسادت در ابراز احساسات تصنع يها ،رگهیستینگر یکه به آن م

.بود انیدادند،کامال نما یبه خود اختصاص م

به دست  یاش اطالعات یبعد ها که بزرگ تر شدم و در مورد شجره نامه خانوادگ.زاده لیزاده بود و نه اص انینه اع پدرم

 ياز دوستانش به شاگرد یکیآورده و در مغازه  رونیاز مدرسه ب یآوردم،دانستم که پدرش او را در سن دوازده سالگ

توانسته خم و چم کار استاد را فرا  یار بوده،به راحتبا مزاجش سازگ یکاسب هیشاگرد زرنگ که روح نیگمارده است و ا

فروش معروف پارچه را  ،عمدهیکرمان وسفیبود که آقا  یاکنون در سراسر بازار کمتر کس.او بگذارد يپا يو پا به جا ردیگ

همه خواسته  اوردیب ابروانکه خم بر  یاو با وجود همه آنچه که داشت،فقط در مقابل مادرم دست و دلباز بود و ب.نشناسد

وقت  چیه کتایمن و  يحسابش بسته به جانش بود،در مقابل خواسته ها یوگرنه مال و اندوخته ب.کرد یرا براورده م شیها

شدن به  کیرابطه با فرزندانش و نزد جادیا يپدرم برا.میطلب کن ياز و یمبلغ اندک میتوانست یو به زحمت م شدینم میتسل

در اصل رابط ما .میگفته باش یسخن ياز چند جمله کوتاه با و رینداشتم که در طول هفته به غ ادیبه .کرد یتالش نم چیآنها ه

به مو ناچار به  م،مویالبته توقع هم داشت که فرمانبردارش باش.شد یبا هم مادرم بود و همه دستوراتش توسط او به ما ابالغ م
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تا پسرش را هم چون  دیکوش یاگر فشار مادر نبود مدیشا.میببرخواست از او حساب  یو همان طور که م میشو شیاجر

مقاومت در  گریرا گرفت و اکنون د پلمشیبار نرفت و  ریبه کمک مادر ز کتاییبه بازار تجارت کشد،ول یخود در خردسال

 یموقع.خود کندکردن راه  لاو را مجبور به دنبا نکهیبود و پدر به فکر ا لیبه دنبال ادامه تحص کتای.نبود یمقابل او کار آسان

مقصود پرداخت،مادرم ناچار به مداخله شد و  انیو به ب ستادیاو ا يبار و بدون استفاده از واسطه رو در رو نیاول يکه برا

:زنان گفت ادیفر

ست؟یبرود که مورد عالقه اش ن يبه دنبال کار یوادارش کن یخواه یچه م يبرا.وسفیدست از سرش بردار -

 یاش را م یکه آزردگ ییبا صدا.نخالفت کند شانیبچه ها ندهیاو در مورد آ يش با همه خواسته هاانتظار نداشت همسر پدر

:رساند گفت

 یمخالفت م میچه با همه خواسته ها يبرا.رمیبگ میبچه ها تصم ندهیمن در مورد آ يگذار یکنم فروزان،چرا نم یتعجب م-

؟یکن

بگذارد حق  یقدم براه نادرست خواهدیم کتایکه  میکردیاگر احساس م البته.به آنها تعلق دارد نه بمن و تو ندهیآ چون

که موفق  نستیا میو آرزو کنمیرا دارد من احساس غرور م لیاما حاال که او قصد ادامه تحص میستید رمقابلش با میداشت

.شود

و  ندیاداره بنش زیدارد برود پشت م الی؟خیموفق شد آخرش چ میکنیخوب فرض م:به تمسخر سر تکان داد و گفت پدر

 کماهیهر روز چند برابر  تواندیحاال با من کار کند و زرنگ باشد م نیاگر از هم کهیکند در حال یدر ماه کاسب یصنار سه شاه

.حقوق در آمدداشته باشد

.دیآ یخوشم نم نکاریاصال از ا.پدر ستمین نکارهیمن ا:لب به سخن گشود و گفت کتای

د؟یآ یخوشت م يز چه کارپس ا:دیزنان پرس ادیفر پدر
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.موفق شوم نکاریقرار است تاجر بشوم دوست ارم رشته اقتصاد بخوانم و از راه درست در ا اگر

تو .ندارم و در کارم موفقم یکه من سواد درست یدانیخودت م.است یو الزمه اش فقط زرنگ خواهدیدرس خواندن نم نکاریا

.یو آرزو دارم که مثل خودم باش یهم پسر من هست

.باشم خواهدیو دلم هم نم ستمیمثل شما ن من

.خشمش باعث وحشتم شد ادیو فر دیوسط اتاق کوب زیم يمشت محکمش را برو پدر

تو  شدیشود با من همراه م شیبچه ها يخواسته ها میتسل نکهیا ياگر او بجا.دیوادارتان کرده که گستاخ باش مادرتان

.یکن نیبه پدرت توه يدادیبخودت اجازه نم

 نیا يکه شغل شما را دوست ندارم و اگر قصد دارم تجارت بخوانم برا میبگو خواستمینبود پدر فقط م نیمن توه قصد

کار  نیاز ا دیمتنفرم فقط راستش را بخواه نکاریکه از ا میبگو خواهدیدلم نم.کنم یپارچه فروش ندهیکه بخواهم در آ ستین

چون خودتان را  یمن شما را دوست دارم ول.باشد یبه کس نیتوه یقلب التیامت انیمقصود از ب کنمیو فکر نم دیآ یخوشم نم

و  ستمین یاگر پسر خلف دیمرا ببخش.که شغلتان را هم دوست داشته باشم و دنباله رو شما باشم شودینم لیدوست دارم دل

.راه پدر را دنبال کنم توانمینم

کار عالقه نداشته  نیبه ا کتاییوقت میبهتر است بحث را تمام کن:تنشود مادر دخالت کرد و گف یعصب شتریپدر ب نکهیا يبرا

.پس بگذار هر کس راه خودش را دنبال کند.خواهد رساند انیکمکت کند بتو ز نکهیا يباشد به جا

.یرساندمت که کمک من باش نجایبه ا:گفت يکرد و با لحن خشم آلود کتایپاسخ مادر را نداد و رو به  پدر

که  یبدان نرایاست بهتر است ا یکاف گریپدر حاال تازه اول راه است از نظر تو اول راه است و از نظر من د يکجا رساند به

.هم کمکت نخواهم کرد یکشاهییحت يشو یوارد بازار کاسب ینخواه یاگر هم بقول خودت درس تجارت بخوان

راه خودم را بروم و  دیبگذار نکهیهم.نتظار نداشتما نیاز ا ریاز شما غ:بر لب آورد و پاسخ داد يزیلبخند تمسخر آم کتای

.است و متشکرم یکاف میبرا دیمانعم نشو
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.دید یکمکت نخواهم کرد خواه یو چه نکن یچه تشکر کن:زنان گفت ادیبطرف در رفت و فر پدر

4فصل

اش را  یمیکه هنوز اصالت قد دیرسیبود بنظر م دهیخانه ما پر يو اتاقها اطیح واریرنگ در و د شیاز مدتها پ نکهیوجود ا با

 گذشتیکه از زمان ساخت آن م ياما با توجه به عمر.بود یاشراف یمیخانه قد کیدرست است که آنجا .حفظ کرده است

وادار کردن  يمادرم برا.دیبه سر و گوشش کش یحتما دست یستیبایساخت م انیسابقش را نما يها ییبایبتوان ز نکهیا يبرا

اش  نهیحاضر به تقبل هز یپدر به سادگ.بود یهنگفت نهیمستلزم صرف هز نکاریو چون ا دیبریامانش را مآن  ریپدر به تعم

.افکند یم قیآنرا به تعو دیو با وعده و وع.شدینم

 یکیچند کوچه باالتر از آن در نزد نیقرار داشت و منزل زر راالسالمیظه یمیمحله قد یفرع ياز کوچه ها یکیما در  منزل

به  دنیرس يو برا میدر واقع ما هم محل بود.سقاخانه واقع شده بود نیو خانه خاله فروزنده درست در پشت ا نهییآسقاخانه 

ساختمان خانه  کهیفرق .با هم برابر بود بایمحل تقر نیساز ا یمیقد يعمر خانه ها میمودیپیرا م یفاصله اندک گریخانه همد

وارد  وانیا قیاز طر اهیپر گل و گ يو باغچه ها عیوس اطیاز گذشتن از ح بود که ما بعد نیخاله فروزنده با ما داشت ا

و در پشت آن  نمنیاتاق نش شیروبرو رستکه د یکیو پس از عبور از داالن بار یو آنها از در جنوب میشدیم یساختمان اصل

بود که  یآشپزخانه بزرگ زیدهل نیدر سمت چپ ا.شدندیخانه م اطیوارد ح یکوچک زیدهل قیصندوق خانه قرار داشت از طر

آشپزخانه درندشت  نیا يبود و در انتها عیکه در طبقه دوم آن ساختمان قرار داشت وس ییرایبه اندازه تاالر مخصوص پذ

مورد  چوقتیحمام ه نیدارم ا ادیب کهییتا آنجا.شدندیآن م نهیو سرب نهیوارد حمام خز نیزم ریز قیدو پله از طر یبعد از ط

که  میکردیم الیو خ میقسمت ساختمان وحشت داشت نیاز رفتن به ا شهیهم ماهیمن و فر.گرفتیده قرار نماستفاده خانوا

مخصوص خدمه خانه  اطیح يکه در انتها یساختمان کوچک.تو مار و عقرب اس یخانگ يآنجا محب رشد و نمو موشها

 ییکودکان خانواده و هم محل برپا يبازکه در پشت آن قرار داشت هم محل اجتماع و  یخلوت اطیساخته شده بود با ح
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در آخر  خوردیساختمان به جشم م نیاز ا یبوددر تنور مخصوص بخت نان که در قسمت ينذر میمخصوص پخت حل يگهاید

اشپز وارد آن  قیخلوت ما در پشت ساختمان واقع شده بود و از طر اطیح یول.شدیخانواده پخته م ینان مصرف هفتههر 

خلوت قرار داشت و بعد از فوت او که خاله فروزنده آنرا اجاره  اطیمنزل پدربزرگ در پشت ح یرونیساختمان ب.میشدیم

سال در دهه اول ماه محرم خاله فروزنده روضه داشت و در  هر.بسته شد شهیهم يدو قسمت بهم برا نیا یداد در ارتباط

 کردیآن نذر م شیگشا يداشت برا یهم که مشکلهر کس از اقوام و دوستان .پختیم میصبح روز عاشورا به کمک مادر حل

سال  ره بیترت نیو به ا دیفزایب مشیگندم حل ایبر مقدار گوشت و  ییلویکارش در سال بعد چند ک شیتا در صورت گشا

جمع  گهایبر هم زدن و نذر کردن به دو آن د يبرا يشتریو افراد ب گذاشتندیبار م شتریب گینسبت به سال گذشته د

و قابل  ییاز آن تماشا یسهم افتیدر يصف قابلمه به دستان برا دنشیاز جا افتادن و آماده شدن در موقع کش پس.شدندیم

بما  زین نیاکثر اوقات زر.میکردیدر منزل خاله فروزنده اقامت م میپخت حل قتمن و مادرم از چند روز مانده به و.توجه بود

مراسم را نداشت و آنرا  نیحوصله شرکت در ا کتای.میگشتیبخانه بازممجددا  مشیمراسم پخت و تقس انیبعد از پا پوستیم

من .شدیبما ملحق م میدر تقس ککم يخوردن و در ظاهر برا يو فقط بعد از آماده شدن در اصل برا دانشتیزنانه م يکار

آنشب هم موقع هم .میکردیم تین مانیبرآورده شدن ارزوها يو برا میپرداختیپخت به هم زدن م ياز ابتدا ماهیو فر نیزر

را بستم و میچشمها میزدن حل

موقعی که دیدگانم را گشودم،مادرم وزرین . خدا خواستم که پدرم تا قبل از پایان تحصیل به فکر شوهر کردنم نباشد از

:از زرین پرسیدم. هنوز مشغول دعا خواندن بودند

از خدا چی میخواستی زرین؟-

:هایش راگشود و پاسخ داد چشم

.ز خدا خواستم فرزین در امتحان آخر سال موفق باشد و بتواند وارد دانشگاه شودا-

:بالفاصله چشم هایش را باز کرد و گفت مادرم
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یک سري به خانه بزنید و ببینید که موفق . راستی بچه ها یکتا قرار بو امروز براي گرفتن نتیجه امتحان به مدرسه برود-

شده است یا نه؟

:ام شرمنده شدم و گفتم فراموش کاري از

.آخ راستی یادم رفت دعا کنم موفق شود-

لبخند محبت آمیزي بر لب آورد و مثل همیشه که هیچ وقت آنچه را که مربوط به فرزندانش بود را از یاد نمی  مادرم

:برد،گفت

ک ران گوسفند اضافه بر سهم من یادم بود و همین االن داشتم نذر میکردم که اگر یکتا وارد دانشگاه شودسال آینده ی-

.امسال در هلیم خاله ات بیندازم

:فکر کردم و بعد پرسیدم کمی

من چی مادر،من هم میتوانم یک راه گوسفند نذر کنم؟-

:کنجکاوي نگاهم کرد و گفت با

تودیگر چه میخواهی؟-

.دمیخواهم از خدا بخواهم به دل پدر بیندازد که امسال از شوهر دادنم منصرف شو-

:نگاه خیره اش را به صورتم دوخت و گفت. فکر نمیکرد که این مسئله هنوز فکر مرا به خود مشغول کرده باشد مادرم

حاال زودتر با زرین به خانه برگرد و خبرش . الزم نیست تو این کا رار بکنی،چون من خودم به فکر بودم و نذر کردم-

.ند اگر قبول نشود،چطور میتوانم با پدرت کنار بیایمخیلی دلم شور میزند خدا میدا. رابرایم بیاور

قاشق هاي چوبی را به زمین گذاشتیم و . از این جمله سر به زیر افکند و دوباره به هم زدن محتویات دیگ پرداخت  بعد

ن دسته من و زرین عادت داشتیم در ایام عزاداري محرم براي تماشاي دسته هاي سینه زنی در تعقیب آ. عازم رفتن شدیم

آن روز هم بعداز بیرون آمدن از خانه،خاله موقعی که به زندیک . برویم لها از جلوي سقاخان آئینه بگذریم و به مسجد مح
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:زرین رو به من کرد و گفت. سقاخانه رسیدیم

.بیا اول به زیر سقاخانه برویم و به نیت قبولی برادرهایمان شمع روشن کنیم-

:دادم و گفتمرا به عالمت یاس تکان  سرم

.حاال دیگه نتیجه را اعالم کرده اند و نذر و نیاز فایده اي ندارد-

:و گفت ستمیبا دست اشاره کرد که با نیزر

خبر  نیاز فرز نکهیبهتر است من هم به خانه خودمان بروم و بعد از ا.زده ام جانیو ه زندیدلم شور م یلیراستش خ-

.گرفتم به خانه خاله ات برگردم

.يپس قول بده که زود برگرد.ندارم  یشد من حرفبا-

که داشتم در را گشودم و پس از گذشتن از  يدیبه خانه برگشتم و با کل. را به طرفم تکان داد و به سرعت دور شد دستش

به بازار رفته و تا غروب هم باز نخواهد  شیپ یساعت یشگیکه پدرم به عادت هم دانستمیم. داخل ساختمان شدم اطیح

را بکنم زنگ در به صدا در  میکفش ها نکهیقبل از ا. دمینشن یپاسخرا صدا زدم و  کتاریبلند  يبار با صدا نیچند.تگش

را  نیزده فرز رتیآن را گشودم ح یو وقت دومیبه خانه بازگشته است ، به سرعت به طرف در دو کتایتصور که  نیبا ا. آمد

. راه خانه ما را بلد باشد اوکه  دشیباورم نم یرا نداشتم، حت دارشیانتظار د. با تعجب نگاهش کردم. دمید ستادهیا میروبرو

:دمیو در پاسخم که پرس دینگاه پر شرمش را از من دزد

افتاده است؟ یاتفاق د،یراه خانه ما را بلد باش کردمیچه عجب، فکر نم-

:داد پاسخ

.اتفاق خوب کی. افتاده است یبله مهتا خانم، اتفاق-

:دمیکه در دست داشت اشاره کردم و پرس ،یمدرک به

.خدا را شکر د،یقبول شده ا-
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.خبر را به او بدهم نیآمدم که ا.به خانه برگردد نیزده بودم که نتوسنتم ثبر کنم تا زر جانیبله، قبو شده ام و آنقدر ه-

:دهم و گفتم ام را نشان يتا شاد دمیکوش.خبر خوشحال خواهد شد نیا دنیاز شن نیکه زر دانستمیم

. داشت که نتوانست صبر کند و به خانه بازگشت جانیاو هم چون شما آنقدر ه. ستین نجایا نیاما زر م،یگو یم کیتبر-

خدا کند . مستجاب شد شیچقدر زود دعا دیکه شما موفق شو کردیدعا م میبود که در موقع هم زدن هل شیپ یساعت نیهم

.دارد لیادامه تحص يزوآر یلیچون خ. هم موفق شده باشد کتای

د؟یچه کار کن دیدار الیشما خ-

:دمیسوالش تعجب کردم و پرس از

.هنوز زود است که فکر کنم بعدا چه کار خواهم کرد. درسم را بخوانم دیفعال با ست؟یمنظورتان چ-

بار به دقت نگاهش  نیاول يبرا. ثابت ماند دگانشید ينگاهم به رو. داشت دیترد دنشیبر زبانش بود که در پرس یسوال

 یم گریکدیبود که به  يبار نیاول نیا م،یبا هم روبرو شده بود نیبا زر میبارها در رفت و آمدها نکهیبا وجود ا. کردم

 یرا تداع نیزر زینگاه محبت آم شیرایو گ اهیچشمان س.زده بود انهمجعدش را رو به باال ش یمشک يموها. میستینگر

تا با فاصله  دمیکوش. نداشت يجلوه ا دم،یناز یاندامم که آنقدر به آن م ياش ، بلند دهیلند کشبا قد ب سهیدر مقا. کردیم

بود و به ندرت در آن رفت  تکوچه خلو. نکنم يبا هم احساس کمبود مانیها کلیقد و ه سهیتا در مقا ستمیاز او با يدورتر

 يگو اوهیکه دهان  میترسد یپدرم داشتم ازآن م یقاخال اتیکه به خصوص ییبا آشنا نیبا وجود ا.شدیمشاهده م يو آمد

 نیاول يبه عقب رفتم و به رو یکم دیکه از دور به گوش رس ییپا يصدا دنیبا شن. به گناه ناکرده محکومم کنند گانیهمسا

وز او را بود که تا به آنر يرهگذر گذشتیکه از کنار خانه ما م يمرد. شد کتریپا نزد يصدا. ستادمیا هخان يپله در ورود

به جلو برداشت و به  یقدم ارچندیاخت یب نیسپس فرز. پا دور شود يتا صدا میه ر دو در سکوت منتظر ماند. بودم دهیند

 اطیپله به داخل ح يباعث شود که از پشت سر و از رو یگمبادا دستپاچ نکهیدست پاچه شدم و از ترس ا. شد کتریمن نزد

 مینس.دیدو مینگاهش خون به گونه ها یاز تالق. کردم هیدر گرفتم و به آن تک لبه يخانه سرنگون شوم دستم را به رو
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که به دور لبه حوض  یاسیگل  يعطر مورد عالقه ام از داخل گلدان ها يگرفت و بو يرا به باز میموها دیوز یکه م یمیمال

:و گفت دیا به کمک طلبآنچه که به دل داشت همه شهامتش ر انیب يبرا. دیکوچک خانه قرار داشت به مشامم رس

.کرد دیکه شما چه خواه دمیپرس نیهم يبرا ند،یمک يشوهر دادنتان پافشار يکه پدرتان برا دیگویم نیزر-

:دمینگاهش کردم و پرس يشتریخوردم و با تعجب ب يا کهی

 کنمیفکر م. ر نخواهم رفتبا ریپدر و مادرم و اگر با من مطرح شود قصد مقاومت دارم و ز نیبود ب یفقط صحبت نیالبته ا-

.موضوع فکر کنم نیزود باشد که به ا یلیهنوز خ

:و گفت دیکش یبه راحت ینفس

 فیتکل خواستمیم. بلکه به دنبال دلم آمدم. امدمیجا ن نیبه ا نیمن به دنبال زر دیراستش را بخواه. دیرا راحت کرد المیخ-

.باشم دواریام توانمیخودم را با دلم روشن کنم و بدانم تا چه م

د؟یجا آمد نیچرا به ا دیخودتان را به دلتان روشن کن فیتکل نکهیا يشما برا-

آنقدر نگاه کرد که تحمل نگاهش را نداشتم و سر به. نگاهم کرد ابتدا

:و گفت افتییکنم جرات ینگاهش نم گرید افتینانیکه اطم یافکنم و بعد موقع ریز

.توانم به دنبالش بگردم ینم گرید يو جا نجاستیچون دلم ا-

بودم و  دهیشیندیتا به ان روز اصال به او ن.خودم ر ابا دلم روشن کنم فیگرفتم من هم تکل میسر بلند کنم تصم نکهیاز ا قبل

هم بعد  دیشا.را به خود اختصاص دهد میها شهیاند نیروز برادر زر کیکرد که ممکن است  یبه خاطرم هم خطور نم یحت

را  ییدادم به احساسم مجال خودنما یم حیبزرگ شدن وحشت داشتم که ترج شهیندو مادرم با هم انقدر از ا پدر ياز گفتگو

از ترس پدرم قصد  دیشا ایدر اصل وجود نداشت و  ایاحساس  نیا.دمیقلبم سر کش يایدر سکوت به گوشه کنار و زوا.ندهم

:م و گفتمباالخره سر بلند کرد.خارج شود گاهشیان را نداشت که از مخف
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به من نگفته بود که دل شما کجاست؟ نیپس چرا زر-

.کند که کجا ممکن است باشد یموضوع خبر ندارد و اصال به خاطرش هم خطور نم نیچون او روحش از ا-

من .دیدار شیرا در پ يشما راه دراز.کرد ینیب شیشود پ یرا نم ندهیحوادث ا.کنم بهتر است که هنوز هم نداند یفکر م-

اگر بداند که من با شما حرف زده  یپدرم حت.جراتش را ندارم دیراستش را بخواه.شمیندیدور ب يا ندهیخواهد به ا ینم دلم

.ن گفتگو باعث شود که در شوهر دادنم مصرتر شودیهم دیشا یام پوست از سرم خواهد کند و حت

:گفت نانیبا اطم

 یم دیام نیدارم و به ا یکه چه احساس دیخواستم شما بدان یممن فقط .شود مهتا خانم یتکرار نم گرید دیمطمئن باش-

را  ارشیدانم که اخت یم د،چونیبه من بده یانتظار ندارم قول.شما را داشته باشم اقتیخواهم به دانشگاه بروم که ل

نم به خاطر من خواهم مجبورتان ک یرا،نم یدارم و شما راه کوتاه شیپرا در  يمن راه دراز.هم حق با شماست دیشا.دیندار

دیکار را بکن نیا دیکنم که بتوان یارزو م ید،ولیستیدر مقابل پدرتان با

:و گفتم دمیکش یآه

تا با شوهر دادنش از  ستیفکر ن نیکس به ا چیکه ه نیخوش به حال زر ستین یشما زن خوب ينامادر نکهیبا وجود ا-

.شرش خالص شود

:دیتعجب پرس با

تواند بچه دار شود به ما به چشم بچه  یاست و چون خودش نم یاو زن خوب.ستین یا زن خوبم يگفته که نامادر یچه کس-

به مان  میتوان ینم مینیمادر بب يرا به جا يگریسخت است کس د مانیکه چون برا میما هست نیا.کند یخودش نگاه م يها

و  یتواند گرم یه گرم و پر محبت باشد،نمزن هر چقدر هم ک نیا يها تدس.که او انتظارش را دارد میبه او بنگر يا دهید

 یاو را در خانه احساس م يگذرد،هنوز هم بو یچهار سال از مرگش م نکهیبا وجود ا.مادرم را داشته باشد يمحبت دستها

.دیو وادارتان کنم که با من حرف بزن ستمیشما با يدر خانه  يجلو نجاینباشد که ا یکار درست دیشا.کنم
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کنجکار و زبان  يمن از نگاه ها.دیکنم برو یخواهش م.ستین یحتما کار درست.را نکرده بودم فکرش.حق با شماست-

 ندیبب نجایداند که اگر شما ر اا یخدا م.برگردد کتایاز ان گذشته هر لحظه ممکن است .وحشت دارم گانیهمسا يگو هودهیب

.ندیبه خانه برگشته است که شما ر ابب دیام نیبه ا نیزر تهاز ان گذش.خواهد افتاد یچه اتفاق دیو به پدرم بگو

.دیگشت یبه خانه بر م نیو بعد با زر دیامد یشما هم با من م کاشیروم،ا یخوب من م یلیخ-

.دیبرو گریکنم حاال د یخواهش م.میایو به انجا ب فتمیکه من به دنبال شما ره ب ستین یکار درست نیا-

:گفت يا دهیلحن رنج با

 کیشده است با من شر بمیکه نص یتیموفق يبرا يکردم که شما در ابراز شاد یامدم گمان م یم نجایکه به ا یموقع-

.تصور غلط بود نیفهمم که ا یحاال م یول.شد دیخواه

:شدم و گفتم مانیباعث رنجشش شده بودم پش نکهیا از

.دهم را نشان میخوشحال نیا دیدانم چطور با یفقط نم.که خوشحالم دیباور کن.من خوشحالم-

توان  یم یبه سادگ یگاه.برگرداند و به سرعت دور شد يبر زبان اورد،رو یکالم نکهیسکوت نگاهم کرد و بعد بدون ا در

همان طور که آمدنش باعث تعجبم .نمود انیاشاره ب اینگاه و  کیبا  ستین انشیکلمات قادر به ب نیتر ایرا که گو یاحساس

کند و برود،اما او داشت  یرا خال دانیم زمیجمله اعتراض ام نیکه با اول تمر نداشانتظا.شده بود از رفتنش هم تعجب کردم

و قبل از .طور هم شد نیهم.داشتم باالخره به عقب برخواهد گشت نانیداشت که اطم یقدم برم دیرفت و انقدر با ترد یم

بردم و ان را به طرفش تکان  باالتم ر ااراده دس یب.به اخر کوچه برسد به عقب برگشت و دستش را به طرفم تکان داد نکهیا

 دینگاهم را متوجه خود د نکهیبه محض ا.نگرد یاست و با تعجب به حرکاتم م ستادهیا میکه روبه رو دمیر اد کتایدادم،بعد 

:دیپرس

؟یده یدست تکان م یبه ک-

:پاسخ دادم دهیافکندم و با کلمات بر نییدستم را پا دستپاچه
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.دستم را بلند کردم يطور نیکس هم چیبه ه-

:گفت جانزدهیه کتای

.شود مهتا من قبول شده ام یباورت م-

از  میها شهیکه در دلم بر پا شده بود آنقدر اند یبا آشوب رم،امایبزنم و او را در اغوش بگ ادیفر يداشت که از شاد انتظار

تمگف ياز خود نشان ندادم و با خونسرد یعکس العمل چیانجا به دور بود که ه

.چه خوب-

:شد و گفت رهیبه من خ ناباورانه

اصال  نکهیمثل ا یول.یزده باش جانیو مثل من ه یکوچه را بلرزان تیشاد ادیانتظار داشتم از فر.چه خوب نیفقط هم-

.يخوشحال نشد

ر ابه دور گردنش حلقه کردم و گفتمک میخودم امدم و دستها به

مژده را به  نیو ا میبا هم به خانه برو ایب.ر اداشتم شیاست که آرزو يظه اهمان لح نیا.شود که خوشحال نباشم یمگر م-

.میمامان هم بده

* * *

5فصل

آن شب موقع . کردم یاحساس گناه م د،یاش سخن گو یاجازه داده بودم با من از احساس قلب يا بهیکه به پسر غر نیا از

آنکه گسالس  يآب خواست به جا وانیل کیکه مادرم از من  یموقعدوباره دستم را سوزاندم و چند روز بعد  میهم زدن هل

.آب را به او دهد آن را بهپدرم دادم
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:نگاه پر خشمش را به صورتم دوخت و خطاب به مادرم گفت پدرم

.به تو چه گفته بودم دیآ یم ادتی. قدر سر به هوا شده است نیدختر چرا ا نیفروز از ا-

:گفت یمیبا لحن مال مادر

.که عزا ندارد نیا. بخور. قسمت تو بود. مراد است دهیآب نطلب وسفیندارد  یبیع-

:و گفت دیابروانش را در هم کش پدرم

.ستین نجایمهتا حواسش ا. چپ نزن یعل يخودت را به کوچه -

وبت مهتا شده بود و حاال ن کتایقبل نوبت  يدفعه . يریبگ رادیا تیتا از بچه ها يبهانه ا نیمنتظر کوچک تر شهیتو هم-

.است

بزرگ شده  یکاسب نیرفته با پول هم ادشیکه انگار اصال  کتایآن . من فاتحه هم نخوانند يکه بچه ها برا يتو باغث شد-

بگذار سرش به سنگ بخورد آن وقت . خوب به جهنم که متنفر است. کار متنفرم نیکند از ا یاست که حاال مرتب تکرار م

.خودم دستش را بند کنم يرهحج يه من همانجا توکند ک یچطور التماس م نیبب

از آن گذشته . فعال راحتش بگذار درسش را بخواند. که سرش به سنگ خواهد خورد خوب بگذار بخورد یکن یاگر فکر م-

کند؟ یکمکت نم یمگر آقا مرتض. يدار کتایبه کمک  یاجیتو چه احت

 یاما من دلم نم. عقد کنم شیکنم و هم مهتا را برا کیبا خودم شر کفش کرده که هم او را کیرا  شیپا یحت. کند یچرا م-

.مثل هاشم را رد کردم، امسال دخترم را به شاگردم بدهم يپارسال خواستگار یخواهد وقت

.میقرار بود تا وقتش نشده است در مورد شوهر دادن مهتا صحبت نکن-

:به اعتراض گفت پدرم

 نمیشانزده سالش هم تمام شده است و اگر بب گریحاال د یآن حرف پارسال بود ول. مینگذاشت يما با هم قرار! قرار بود-

.ندارم جوابش کنم الیزند خ یشانس در خانه اش را م
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باالخره نتوانستم . نشستم و گوش به سخنانشان دادم يصدا در گوشه ا یآن دو با هم ب يشروع گفت و گو يلحظه  از

:و گفتم دمیدوسخن پدرم  انیو به م اورمیطاقت ب

.شوهر کردن را ندارم الیخواهم درسم را بخوانم و فعال خ یمن م-

:بود گفت هیشب شتریب ادیکهبه فر یینگاه پر عتاب و پر خشمش را به صورتم دوخت و با صدا پدر

.زنم یمن دارم با مادرت حرف م. از تو نظر نخواست دختر یکس-

:بعد رو به او کرد و ادامه داد و

چطور غوره نشده  نیحاال بب. شوهرش داد دیبه تو گفتم تا چشم و گوشش بسته است با ؟يدیگفت فروز شن یچيدیشن-

و  يشد ینم یاگر از روز اول احساسات. توست ریهمه اش تقص نهایا. دهد یاظهارنظر م يشده است و به خودش اجازه  زیمو

 یحرف من حرف يداد رو یبه خودش اجازه نم یوجب میننیا وزامر رم،یبگ میتصم میبجه ها يمن خودم برا یگذاشت یم

.بزند

:به من اشاره کرد و گفت مادرم

.قصد شوهر دادنت را ندارد یراحت باشد فعال کس التیخ. برو به اتاقت مهتا و به فکر درس و مشقت باش-

 نانینداشت و من با اطم یدگستایبود و قدرت ا فیخواست قدرت مطلق باشد در مقابل مادرم ضع یکه م نیبا وجود ا پدرم

کار  يپدرم برا يقدرت و انرژ شیچند ماه پ نیتا هم. خواهد کرد از اتاق خارج شدم میکه باز هم او را وادار به تسل نیبه ا

هر وقت از کار . ابدییکار و کردنش کاهش م يرویکردم که روز به روز ن یماحساس  یاز سنش بود و به تازگ شیکردن ب

خواست که اوقات  یم کتایاز  یگاه مادرم پنهان. گشود یافتاد و به زبان به شکوه م یپسر نامهربانش م ادیبه شدیخسته م

کار متنفر  نیکرد که از ا یم رتکرا شهیرفت و هم یبار نم ریز کتای. کمک به او در حجره اش بگذراند يفراغتش را برا

 نیمن و فرز نیآنچه که آن روز ب. گذشتند یم یدر پ یروزها پ. وقت قدم به حجره اش نخواهد گذاشت چیاست و ه

 یتا نگاهش را متوجه خود کنم و از آنچه که در قلبش م دمیبارها در رو به رو شدن با هم کوش. تکرار نشد گریگذشت د
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بارها . گرفته بود که تکرار نشود و تکرار هم نشد میتصم. کرد تا به من بنگرد یسر بلند نم یحتاو  یول. گذشت آگاه شوم

 ییاز اشنا يگشتم و در نگاهش اثر یم شیبه دنبال نگاه آشنا. رفتم یآنها م يزدم و به خانه  یم زیمختلف گر يبه بهانه ها

 نیبا ا. رمیبگ دهیاش به خشم آمدم و بر آن شدم تا من هم مقابله به مثل کنم و وجودش را ناد ییاعتنا یاز ب. دمید ینم

 نیبنابرا. آنها نرفتم يبه خانه  گریمخالفت پدرم د يکردم و بهانه  یستادگیا نیرار و ابرام زرقصد با عزم جزم در مقابل اص

زن بابا، با آتش  یدر زمستان کرس. هم فاصله افکند نیمن و ر یدوست انیرا داشتم م جادشیکه من قصد ا يآن فاصله ا

 خیوجود  حیتفر يکه چون گذشته در زنگ ها مینداشت یلیکدام تما چیه گریاما د. خواند یمنقلش ما را به خود م يگداخته 

فقط چند کوچه بود و هر روز  نیمن و زر يخانه  نیما ب يفاصله . میمطبوعش بسپار يرا به دست گرما مانیزده از سرما

اکنون . ترف یو به خانه اش م دیچیپ یم يبعد يرساند، بعد خود به کوچه  یاو مرا به خانه ام م اموقع خروج از مدرسه ابتد

از من  نیرنجش زر. مینداشت م،ییمایفاصله را بپ نیکه با هم ا نیبه ا یلیکدام تما چیاز هم جدا نبود، ه مانیگرچه راه خانه ها

 یتالش نیدانستم کوچک تر یرا م نیکه ا نیبودم و من با وجود ا ستهبود که با نرفتن به خانه اش دل او را شک نیبه خاطر ا

از  یاندک يرا که با فاصله  شیهر روز حرکت پاها. کردم یشده نم جادیبردن کدورت ا نیدلش و از ببه دست آوردن  يبرا

گذاشتم  یبا من آشنا بماند، م شهیهم يقدم ها برا نیکه صاحب ا نیبه ا اقمیاشت يشمردم و با همه  یداشت م یمن قدم برم

 لیدل چیبدون ه نیفرز نکهیاز ا. و برادرش نیم و هم به زرهم به خودم لج کرده بود. به راهش ادامه دهد ییتا او به تنها

برف . کردم یام را به هم زده بود احساس خشم م یروز گرم اواخر تابستان گذشته، آرامش زندگ کیدر سحرگاه  یموجه

 وهیبه م لیدرختان ثمر دادند و تبد يخوش عطر و بو يو شکوفه ها دیو با طراوت از راه رس بایز هارزکستان آب شد، ب يها

فصل دلکش به گذراندن امتحانات  نیا يو کسل کننده روزها و شب ها کنواختیو من خسته از شمردن ساعات . شدند

به جلو  یمدرسه خارج شدم هنوز چند قدم زامتحان را ترك کردم و ا يجلسه  نکهیآن روز بعد از ا. آخر سال پرداختم

 یکه م دمیرا شن نیزر يو بعد صدا دیهمراه شود به گوش رس میبا قدم ها تا دیکوش یکه م ییقدم ها ينرفته بودم که صدا

:گفت
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.میتر مهتا، صبر کن با هم برو واشی-

:کرد و گفت میاما او دوباره صدا. اعتنا به راهم ادامه دهم یتا ب دمیکوش

به  ياعتنا بود یکه به من ب یدتدر تمام م. يا دهیباشم، تو از من رنج دهیکه من از تو رنج نیا يبه جا. است بیعج یلیخ-

داد به خانه  یظرف آن دو سال که پدرت اجازه نم. دمیرس ینم يا جهیکردم به نت یگشتم و هر چه فکر م یدنبال علتش م

از تو  ییایب یتوان ینم گرید یکه به من گفت یموقع لیدل نیبه هم دیشا. يآمدیو م يزد یم زیگر یتو پنهان ،ییایما ب ي

 نیقطع ا يبرا يبه گمانم که به دنبال بهانه ا. یگرفت یم يآن را جد دیرنجش زودگذر بود و نبا کیفقط  نیا. دمیرنج

 شبیبود که د نیفرز نیا یبخواه اراستش ر. میدیبر یاز هم م یسادگ نیبه ا دیما نبا. يو از آن استقبال کرد يبود یدوست

سابق  تیمیاست که تو و مهتا آن صم یبه نظرم مدت ست؟یما چش يدوستانه  يکه علت به هم خوردن رابطه  دیاز من پرس

را

با او قطع رابطه کرده  دیایفقط چون نتوانسته به خانه ما ب.نیدادم تعجب کرد و گفت فقط هم حیعلتش را توض یوقت د؟یندار

جوانه زده کمک  یدککه از کو یدوست نیا يبه شکفته شدن غنچه ها ياریبا آب نکهیا ياست که تو به جا بیعج یلیخ.يا

مهتا بود که  نیقهر کوتاه بود و ا کیپاسخ دادم که قصد من .يشویاش م شهیباعث خشک شده ر یتوجه یب ،بایکن

محبتت را نشان بده و به او بفهمان که .قدمشو شیپ یندارد تو در آشت یبیبه من گفت ع نیآن وقت فرز.دیاینخواست کوتا ب

.ستین انیبه ب ازیاثباتش ن يان است براکه در دل نه ییار محبت ها یبعض

:دمیرا که به طرفم دراز شده بود فشردم و پرس یدست محبت لقیبا اشت. دیدرخش دگانمیدر د ياز شاد یبرق

خودش به تو زد؟ نیحرف ها را فرز نیا-

:را محکم در دست فشرد و پاسخ داد دستم

 نیبه ا نکهیشوم و از ا مانیخودپش يو از کرده  میایخود ب حرف ها باعث شد که به نیهم. بله مهتاخودش به من گفت-

 نیروز مدرسه است و اگر ا نیکشم خودم را مالمت کنم فردا اخر يبا ارزش را به نابود یدوست کیخواستم  یم یسادگ
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.فتادا یفاصله م مانیدوست نیما ب شهیهم يبرا دیو شا میاندم یاز هم جدا م ستانیکرد نا تا یدامیکدورت ادامه پ

بود که  نیکالم فرز نیفقط آخر.سخنان او نداشتم  هیبه بق یتوجه گریمن د یداد ول یطور به گفتارش ادامه م نیهم نیزر

سر بلند کردمو با .پنداشتم که فراموشم کرده است  یم هودهیومن ب شدیاند یپس او هنوز به من م.انداز بود نیدر گوشم طن

:و شوق فراوان گفتم يشاد

.فردا بعد از امتحان به اتفاق تو به خانه تان خواهم آمد ستمین ریاز تو دلگ گرید یبدان نکهیا يبرا-

6فصل

که در آن قسمت که تاك  دمیرا د نیخانه آنها شدم،فرز اطیوارد ح نکهیبه محض ا.سکوت را بشکنم واریگرفتم د میتصم

اطالع  يقبال به و نید،زریرس یبه نظر م.غول مطالعه استنشسته و مش یمکتین يساخته بود به رو یقیانگور از ان االچ يها

حالم را  یجمله کوتاه انیسر بلند کرد،باب دنمیبه محض د. دیکش یداده است که من به آنجا خواهم امد و او داشت انتظار م

بعد از ان . مارت رفتمبه داخل ع نیبرگردانم وبا زر يرو يدیبا ناام.افکند و به مطالعه پرداخت  ریو دوباره سر به ز دیپرس

 انیمجال ب يگریتا به آن د میدیکوش یمکیکه هر  میگفتن داشت يما افتاده بود انقدر حرف برا یدوست انیکه م يفاصله ا

زودتر از من به خانه باز گردد نتوانستم  نکهیپدرم ا نکهیاز ترس ا.کوتاه بود  دارید نیزمان ا. میو خود شخنگو ابش میرا نده

:برخاستم و گفتم يبه ساعتم نگاه کرده وبا عجله از جا.جا بمانمدر آن ادیز

.به خانه برگردم دیبا.شود  یم ریداردد-

:هم از جا برخاست و گفت نیزر

؟يزود نیچرابه ا-

.یدان ی،تو که اخالق پدر مرا م ستین يچاره ا-

 يبرا نیزر. جا گذاشته ام زاتاقشیم يا در رور میکتاب ها میآورد ادیکه به  میامد یم نییساختمان پا ياز پله ها میداشت
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 شیبه رو نیکه فرز یمکتیکنار ن دم،دریآمدم،به کنار باغچه رس نییاز پله ها پا. برداشتن انها به داخل ساختمان بازگشت

:سکوت گفتم واریشکستن د يوبرا ستادمینشسته بود ا

.دیخوان یدرس م تیبا جد یلیشما خ-

به لب آورد یمیکرد و لبخند مال سربلند

:دیپرس و

د؟ییایبه خانه ما ن گرید دیگرفته بود میچه تصم يبرا-

.از احساستان را نداشتم يسرد و عار يچون تحمل نگاه ها-

که به شما داده ام  یبود تا به قول نیا لشیدل دیدانست یاز احساس م يشمانگاهم را عار ایکردم و  یمن اگر نگاهتان نم-

 نیآن را در قلب زر دیخواست یچه م يد،برایتا قلب مرا بشکاف دیرا که نشانه گرفته بود يگذشته خنجراز آن . وفادار بمانم

.دیفرو کن

.شد یفقط رفتار شما بود که باعث خشمم م نیا.را نیمن نه قصد شکافتن قلب شما را داشتم و نه قصد آزردن زر-

 یآرام يبا صدا. ستیاز احساس ن ين نگاه سرد و عارآ گریدوخت احساس کردم که د دگانمیکه نگاهش را در د یموقع

:گفت

و من از  دیرس دیمهلت پدرتان خواه انیبه پا ندهیشما سال آ یسال گذشته استو ول کیکه گفتم فقط  ياز آن راه دراز-

.وحشت دارم نیهم

د؟یراه را کوتاهتر کن نیا دیکن ینم یچرا سع-

چطور؟-

.راه را کوتاهتر کرد بیترت نیبه ا دیشا. دیمشغول باش يو هم به کا دیهم درستان را بخوان دیتوان یم-

به من گفته که  نیزر. تابستان شروع به کار کنم نیفقط منتظرم تا امتحاناتم تمام شود و از هم یول. را دارم  الیخ نیمن ا-
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 ریکه او پ ستیاصال مهم ن شیاگردد و بر یدخترش م يپول دار برا ياست و به دنبال خواستگار يریپدرتان آدم سخت گ

.جوان ایباشد 

:دمیتعجب پرس با

داند؟ یم نیمگر زر-

.دهد یبه آن پاسخ م دیکنم با ترد یکه در مورد شما از او سوال م یموقع یداند فقط گاه ینه نم-

:مچشم دوختم و گفت ستینگر یبود و با تعجب به ما م ستادهیپله ا يکه به رو نیبرگرداندم ،به زر يرو

.داند یم گریفکر کنم حاال د-

:کرد و گفت بینگاهم را تعق ریمس

.داردکه بداند ؟او خواهر من و دوست شماست یچه اشکال-

 میبسته ا مانیدر مقابل رودخانه پرتالطم دل ها يوحشت دارم که با شکستن سد نیاز ا. وحشت ندارم که بداند  نیاز ا من

.میاو را هم با خود غرق کن

 یم میزودتر به ساحل نجات برس نکهیا يدر ضمن برا.ندار که غرق شود یلیاست و دل ستادهیر کنار ساحل اد نیزر-

که به شما داده ام  یمن به قول. مینیرا نب گریهمد يزود نیبه ا دیشا نیبنابرا.غرق کنم  يخودم را در کار و در میخواه

ماه ها گذشته  یاز مالقات قبل. دید دیکمتر مرا خواه نیبا زر تانیاوفادارم و به سراغتان نخواهم آمد و شما در رفت و آمده

.صبرکنم دیچقدر با يبعد دارید يداند که برا یخدا م. است

:و گفتم ستمیبه ساعتم نگر گریبار د کیهر چه زودتر به خانه باز گدم  دیدر آنجا مانده ام و با يادیز دینظرم رس به

.زودتر بروم دیاب. شده است کیوقت آمدن پدرم نزد-

.خداحافظ. عجله کن يخواهد برو یدلم نم نکهیبا وجود ا. مانون به تو صدمه بزنم يخواهم با اصرار برا یپس برو من نم-

:به دنبالم آمد و گفت نیزر. و به طرف در رفتم ستم،برگشتمیبه او ننگر گریرفتنم سست نشود د يپا نکهیا يبرا
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.يآنها را جا بگذار یخواه یباز هم م. تیکتابها مهتا

:بر زبان اورم انها را از دستش گرفتم و به راه افتادم در کنارم به راه افتاد و گفت یکالم نکهیا بدون

.میآ یمن هم با تو م-

اش را به رهینگاه خ نیزر. میو در را پشت سر بست میآمد رونیهم از خانه ب با

:برافروخته ام دوخت وگفت چهره

دانستم ،حدسم درست است؟ یبود و من نم یئخبرها نکهیمثل ا-

.هم نباشد دیحدست درست باشد و شا دیشا. نه ایهست  یدانم خبرهائ ینم-

:و گفت دیکش یآه

.متاسفم-

:دمیو پرس ستادمیا شیتعجب به طرفش برگشتم و روبرو با

،چرا؟ یمتاسف

 یلیخ نکهیمرا ببخش مهتا ،باوجود ا. ه خواهد شددانم که بازند یسوزد ،جون م یم شیدلم برا. متاسفم نیفرز يبرا-

تو خودت . شود بندتیپا نیکنم که نگذارم فرز یم یسع نی،بعد از ا یخواهم که زن برادرم باش یدوستت دارم و از خدا م

از  شتریگذارم او ب یو من نم میرا دار گریحاال ما فقط همد. میدیکه با مرگ مادرم من و برادرم چقدر صدمه د یدان یخوب م

کردم و با بازگو کردن کلماتش  یکاش اصرا نم ي،ا یائیبه خانه ما ب گرید یخواست یفهمم چرا نم یاآلن م. ندیصدمه بب نیا

.يبدانم تا چه حد به او وابسته ا وببرم  یپ يکه دار یخواهد به عمق احساس یدلم م. کشاندم ینم نجایتو را دوباره به ا

.رجوع نکرده ام وقت به قلبم چیدانم ه ینم-

د؟یچه کار کن دیدار الی،به من بگو خ یرا روشن کن نیخودت و فرز فیو زودتر تکل یکار را بکن نیپس بهتر است ا-

:را باال انداختم و پاسخ دادم میشانه ها-
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.یپرس یبهتر است از برادرت بپرس ،چرا از من م-

.اطالع بودم یاست و چرا من از آن بشروع شده  یاز ک انیجر نیخواهم بدانم ا یمن فقط م-

:لحن کلمش به خشم آمدم و گفتم از

.محاکمه بنشان زیم يبه خانه ات برگرد و برادرت را پا یمرا به محاکمه کش نکهیا يو به جا نیخود شلوغش نکن زر یب-

:شد و گفت متریکالمش مال لحن

خواهم که در نواختنش  ینم. دلتان يو من به فکر زخمه ها دیقصد محاکمه ات را ندارم مهتا ،شما به فکر دلتان هست من

.دیآهنگ غم بسرائ

و تو به  یاز من نرنج میایقول بده اگر تابستان امسال هم ن يدیاز من رنج امدمیزمستان و بهار امسال که به خانه ات ن در

.نیطور بهتر است زر نی،ا ییایب دنمید

تو سال . یبه دل نداشته باش یرنجش میخواهد تو هم از گفته ها یدلم م یم ولرنج یحاال که علتش را دانستم از تو نم-

 دیکرد، شا ی،به دنبالت رها خواه یبه دنبال کش یخواه یرا که م یرفت و قلب پر محبت یبه دنبال سرنوشت خواه گرید

من با دل رها شده  فیتکلآن وقت به من بگو . یفکنیبه پشت سر ن همینگاه مین یشاهد سوختنش نباش نکهیا يبرا یحت

چه خواهد بود؟ نیفرز

:دمیپرس يا دهیلحن رنج با

ن؟یزر یکنیفکر م نطوریچرا در مورد من ا-

اگر فعال . داشت یو در مقابل خواسته پدرت قدرت مقاومت را نخواه ستیدست خودت ن ارتیدانم اخت یم نکهیا يبرا-

که فارغ  ندهی،اما مطمئن باش سال آ يزود است که به خانه بخت بروکند هنوز  یاست که گمان م يمادرت طرف توست برا

شوهر دادنت با پدرت يرا نخواهد داشت و برا دهیعق نیشد ا یخواه لیالتحص

داشت  نیتوانستم باور کنم که زر ینم. را بسته بود باعث سکونش شد شیکه راه گلو یبغض سمج. خواهد شد دهیهم عق
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:دمیبا تعجب پرس. کرد یم هیگر

ن؟یزر یکنیم هیچرا گر-

:پاسخ داد يگرفته ا يبا صدا-

 یموقع. مشکل بود میکه چقدر تحمل نبودنش برا ينداشتم و تو شاهد بود شتریسال ب زدهیآن موقع که مادرم مرد من س-

سوخت که  یپدرم م يبسوزد دلم برا نیخودم و فرز ياز آنکه دلم برا شتریب.میبا گور سردش وداع کن میکه ناچار شد

قلب او از مرگ همسرش خون بود  نکهیبا وجود ا.داده است سترا از د شیزندگ يکردم همدم و مونس سال ها یگمان م

 یو حت میبه او انس گرفته ا یاست و ما از کودک یزن مهربان يگرچه بدر. نشاند شیدوست زنش را به جا نیزود بهتر یلیخ

 ینم هرگز.زانوانش نشانده بود  يرا به رو نیآمدبارها من وفرز یما م آن موقع که به عنوان دوست مادرم به خانه

برخوردارشود که فقط  یو از همان محبت دهیخواب یبخوابد که مادرم در آن م یکه در همان رختخواب میریرا بپذ نیمایتوانست

.دلمان نگذار يپا به رو گریتو د. مهتا میدلشکسته ا یما به اندازه کاف.حق مادرم بود

:گفتم یبخش نانیوبا لحن اطم ستادمیا شیروبرو

کنکور  جیاو بود که بعد از اعالم نتا نیبلکه ا.دیایمن نبودم که برادرت را وسوسه کردم تا به دنبالم ب نیا نیمطمئن باش زر-

 يبار نیاول آن.نکردم پابندش کنم یبه او ندادم وسع یقول چیمن ه.به در خانه ما آمد و از من خواست که منتظرش بمانم

کن  یفقط سع.راحت باشد  التیتکرار نشودو خ گریدهم که د یباره به تو قول م نیدومنیو ا میگفت یبود که با هم سخن م

توان آن را  یدل شود م کیتواند مانع شکستن  یعهد م کیاگر شکستن . نبود  نیاز ا ریغ يگریکه راه د یبفهمان نیبه فرز

.شکست

:جواب دادم يانندم ادیفر يبعد با صدا و

.خداحافظ. نیحاال هرچه زودتر برگرد و برو زر-
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:دیتعجب پرس با

مهتا؟ یزن یم ادیپس چرا فر-

.یبزن ادیبالند واز ته قلبت فر يبا صدا دیبا يدلت را بشنو يادهایفر يبازتا نکهیا يبرا-

****

7فصل

از همان . کار را کرده بودم نیبخواهم ا نکهینم اما بدون اآنها را بهم بز ینبود که آرامش زندگ نیداند قصد من ا یم خدا

نه من جرات داشتم به خانه . خبر ماندم  یب نیتابستان از زر لیاوا. نگاه کنم  يبازتر دهیبه د یگرفتم به زندگ میزمان تصم

 نیو عجوالنه بود و من ا کوتاه شیدارهاید یول. آمد دنمیدو بار به د یکیتابستان  واسطا. آنها بروم و نه او سراغم آمد

 دیایآمد که قول داده بود من نروم و او ب یم لیدل نیبه ا دیقرار استو شا یآشفته و ب شیاحساس را داشتم که در برخوردها

از  يخبر دنیشن يدر آرزو نیببردو من با وجود ا نیفرزاز  ینام شیماند که مبادا در گفتگوها ینم ادیز لیدل نیبه ا دیو شا

مادرم چون گذشته در .با هم همراه شد مانیدر مدرسه باز هم قدم ها مانیتحمل کردم و در رفت و آمدها یودم ولب نیفرز

با هم  دواز مناقضات ان  ختهیکرد و من جسته گر یم یستادگیا لیاز تحص کتایبازداشتن من و  يپدرم برا يمقابل تالشها

کاش سال به  يکردم که ا یآرزو م. مرا روانه خانه بخت کند یلیسال تحص انیقصد را دارد که به محض پا نیا دمیشن یم

با  یبعد از خداحافظ نیمن و زر ییامتحانات نها انیبعد از پا. شاند.نرسد تا پدرم نتواند به خواسته اش جامه عمل بپ انیپا

داشتم که  نانیاطم.میوداع کرد یمرطوب با خاطرات خوش دوران نوجوان دگانیفراش مدرسه و همسرش ،با د فیباباشر

 یباق رمیدر لوح ضم شهیهم ينقش شده بر صفحاتش برا نیریخوش گذشته هرگز باز نخواهد گشت و خاطرات ش يروزها

که فقط  دید میخواه میده ارقر نیذره ب ریو هرسه مرحله اش را در ز میبپرداز یزندگ ياگر به شمارش روزها. خواهد ماند

است که انسان یدر دوران کودک

را  یبازگشت به دوران خوش کودک يو آرزو مینگر یبه قفا م یدر جوتان. به پشت سر ندارد ینگرد و توجه یجلو مبه
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بازگشت به هر دو مرحلهاز عمر گذشته  يباز هم نگاه مان به پشت سراست و با حسرت آرزو یزمان سالخوردگ م،دریدار

آن  نیریاز خاطرات ش ییکه مزه تلخ جدا یدر سکوت در حال م ویمدرسه دل کند طیباالخره به زحمت از مح.میخود را دار

و دور شدن از شور و  يدر کوچه بعد دنیچیبعد از پ.میخانه روان شد يبه سو میکرد یاحساس م مانیدوران را در قلب ها

:دمیپرس نیسر بلند کردم و از زر میکه پشت سر نهاده بود یطیمح يغوغا

؟یچه کار کن يدار الیخ پلم،حاالیهم د نیخوب ا-

:و پاسخ داد دیکش یآه

.که دامادش در آن حظور ندارد نمیبنش يقراراست سر سفره عقد یعنی.شوم شوهر کنم  دمجبوریدانم شا ینم یبه درست-

:دمیتعجب پرس با

ست؟یمنظورت چ-

.عقد کند نیپسرش بدرالد يخانم اصراردارد مرا برا يبدر-

.دهم دار يپسر يدانستم که بدر ینم چیه-

به لندن رفت  لیادامه تحص يپدرش ماند و چند سال قبل برا شیاز همسراولش پ يبدر ییفقط چون بعد از جدا.چرا دارد-

ما با زن پدرم  ییاست که آشنا نیعلتش ا. شناسم یام و نه او را م دهیرا د نیمن تا امروز نه بدرالد. لز او نبود یحرف گرید

 يخانم برا يکه بدر یموقع شیچند ماه پ. نداشت شتریچند سال ب نیبدرالد وقعن ماز همسر اولش بود و آ ییبعد از جدا

 اریبند و بار آن د یخواهد با دختران ب یهم به قول مادرش نم نیبه آنجا رفت،عکس مرا نشان داده و بدرالد دنپسرشید

.ستین میر از تسلیغ به يحاال چه بخواهم و چه نخواهم چاره ا. است دهیعکس مرا پسند يکند، از رو یعروس

:ناباورانه گفتم. میدرددل نکرده بود نیبود که من و زر مدتها

وسوسه ات  سینام انگل دنینکند شن!یشناس یکه اصال او را نم يبشو يزن مرد یخواه یشود، آخر چطور م یباورم نم-

.کرده است
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خانم  يبه پسر بدر اگریول. به دل ندارم یهوس نیچنو  ستمیحرفا ن نیمن اهل ا یدان یتو که م. ستیطور ن نینه مهتا اصال ا-

زن ، پدرم را جادو کرده است و هر چه که او بخواهد  نیا. کنم یخانه زندگ کیتوانم با او در  ینم گریجواب رد بدهم د

کل ماندن من در آنجا مش بیترت نیدارد و به ا یعروس الیهم خ نیکه فرز صوصبه خ. ستین يگریراه د. همان خواهد شد

.تر خواهد شد

با . نیو هم به گوش زر دیرس یتپش قلبم هم به گوش خودم م يصدا. کند یم ینیام سنگ نهیکردم نفس در س احساس

:دمیتعجب پرس

.خواهد درسش را بخواند یآخر چرا مگر نم ؟يزود نیکند؟ به ا یخواهد عروس یم نیفرز-

آخر آن دختر .برود رونیدلخواهش از چنگش ب رد،دختریدواج نگبه از میترسد که اگر زودتر تصم یخواهد،فقط م یچرا م-

 نکهیا يبا همه تالشم برا. مرا ببخش مهتا. بجنبد پدرش شوهرش خواهد داد رید یو اگر کم ستیدست خودش ن ارشیاخت

خودش  يارا بر یتا توانست کار خوب دیبه خاطر تو آنقدر کوش نیفرز.نبردم ییکنم راه به جا رونیفکر تو را از سرش ب

.دارد یدست و پا کند و حاال در آمد خوب

خودش فراهم کند؟ يبرا یمرفه یسال توانسته است زندگ کیاست که در عزض  يچه کار نیا-

که به ما  یبا پول. میرا که مادرم از پدرش به ازث برده بود بفروش يسال گذشته پدرم اجازه داد خانه ا یراستش را بخواه-

 یفکر م. البته من هم در آن مغازه سهم دارم.پرداخت  یدندانپزشک لیو به فروش وسا دیخر یچکمغازه کو نیفرز دیرس

.دلخواهش نگاه کند امادپدرت بتواند به او به چشم د دیکنم حاال شا

از  ياثر دیتا شا ستمیبه چهرهاش نگر. با مرا دارد یبا سخنانش قصد شوخ نیبردم که زر یشد و گمان م یباورم نم هنوز

:گفت یبخش نانیبا لحن اطم نیاما زر. ابمیو استهزا در ان ب یوخش

؟يرا باور نکرده ا میچرا ماتت برده؟نکند حرفها-

:دمیپاسخش را بدهم پرس نکهیا يجا به
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؟ينگفته بود يزیبه من چ روزیپس چرا تا د-

صبح ازمن خواست موضوع را با تو در بود که امروز  نیفرز نیمن هم نگفتم و باز ا مویاز من خواسته بود که نگو نیفرز-

بپردازد و راه را کوتاه تر  يبه کار لیدر ضمن تحص یکه از او خواست يتو بود نیگفت ا یبگذارم و نظرت را بدانم م انیم

.رداو راه را کوتاه تر ک بیترت نیبه ا. کند

است  هیشب شتریمعجزه ب هینیا. درو به راه شو زیسرعت همه چ نیشود آخر چطور ممکن است به هم یهنوز باورم نم-

.ستیباورش آسان ن.

 دیکنم به کمک مادرت شا یکمک کرد تا موفق شود و حاال فکر م نیبه فرز یلیخ دهیکه به ما رس یارث.تو باورش کن-

و  کرده فیرد میو جوان و پول دار برا ریخواستگار پ يسر کیدانم،پدرم  ینم- یازدواج کن نیبه ا یپدرت را ارض یبتوان

 یعنی. مشغول است و چقدر در آمد دارد يبه چه کار نیدانم فرز ینممن .نشسته است که آنهارا رو کند يروز نیمنتظر چن

. کند  یبهتر تالش م یزندگ کیيکه او برا نستیمن مهم ا يبرا ادیز ایکه در آمدش اندك است  ستیمهم ن میاصال برا

 ستمیس نیآخر ياه لیمجلل و اتومب يپدرم به خانه ها یول.است شتریابیدن يافسانه ا ياز همه ثروتها میارزش آن برا

:دیپرس يدیبا ناام نیزر.خواستگارانم دلخوش کرده است

تواند با آنها به رقابت بپردازد؟ یبوده و نم هودهیب نیتالش فرز یکن یپس تو فکر م-

:و گفتم دمیکش یآه

:یمن گفتهنوز آن جمله تو را فراموش نکرده ام که به  من

منم که به فکر  نیا. یشیاند یکه فقط به دل ما م ییتو نیچنگ دلمان و حال ا يو تو به زخمه ها میشیاند یبه دلمان م ما

.چنگ دلمان هستم يزخمه ها

.ترسم که به او صدمه بزند یم نیکه از پدرم دارم از ا یاما با شناخت. ندیدر عشق من صدمه بب نیخواهد فرز ینم دلم

:دیدوخت و پرس دگانمیاش را به د رهیخ نگاهنیزر
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 شهیدانم که هنوز در اند یم دیو بع يا دهیرا ند نیسال است که تو فرز کیحدود  ست؟یراستش را بگو احساس خودت چ-

.داشته باشد ییجا تیها

او از همه . اموشش کنمنتوانستم فر تشیخاطر شرف و انسان شم،بهیندیتالش کردم تا به او ن یلیخ نکهیدارد با وجود ا چرا

خاص خودش  يبا آنها جا سهیاست که در مقا یعیطب. شناسم و دوروبرم را گرفتهاند برتر است یکه من م ییآن انسان ها

.را در قلبم حفظ کرده است

ا و قلبش ر ینگن غیکنم محبتت را از او در یروز من تو را از عشق برادرم منع کردم و حاال دارم به تو التماس م کی-

.ینشکن

 یگرداندن از او مانع شکستن قلبش شوم و حاال م يبا رو یخواست یآن موقع م. یترس یاز شکستن فلبش م شهیتو هم-

ن؟یستزریمن چ فیتکل انیم نیدر ا. با ماندن با او قلبش را نشکنم  یخواه

دانم  یحاال که م یول. ابند شدنش شومخواستم مانع از پ یتا چه حد به تو دل بسته است و م نیدانستم که فرز یآن روز نم-

خودم شرمنده ام  ،ازيدلش بگذار يخواستم کمکت کنم تا پا به رو یم نکهیدر سر ندارد از ا يگرید يتو از تو سودا ریبه غ

.يریپدرت کمک بگ ياالن وقتش است که از نفوذ مادرت به رو. 

:گفتم يدینا ام با

؟يروانه خارج شو. ینیسفره عقد بنش يقرار است پا یتو ک. ستمین دواریام ادیمن که ز. است  یتا چه عمل دید دیبا-

:مصمم پاسخ داد نیزر

.میما تا چه حد به هم وابسته ا یدان یتو که م. روم ینم رونیروشن نشود ار آن خانه ب نیفرز فیمن تا تکل-

ن کهم. يبگذار انیو موضوع را با مادرم در م ییایچطور است تو به خانه ما ب-

به  یراست.خورد یباشد و گرنه از پدرم که چشمم آب نم يدیام دیاگر مامان با ما همدست شود شا. گفتنش را ندارم جرات

است؟ یچه شکل نیبدرالد یمن نگفت
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 يخانم است،از رو يخود بدر هیشب بایخطوط چهره اش تقز. اش قابل تحمل است افهیباشد ق یکند چه شکل یم یچه فرق-

.بدهم حیتوانم توض ینم نیاز ا شتریام ب دهیاو د که از یعکش

 دهیتا خطوط رنگ پر میدیکوش یکه هر دو م يکردم درست در نقطه ا یاحساس م. میستادیو ا میدیکنار د رخانه ما رس به

.است دهیبه آخر خط خود رس یدوست نیا. میشو کیو به هم نزد میمان را پررنگ تر کن یدوست

در ان لحظه هر دو . بود  انینما یشانیخورده پ نیدر چهره گرفته و خطوط چ زهرلبخندشیتلخ. دبه لب آور ينلبخندیزر

رنگ ورو رفته و ترك خورده کالس درس  مکتیهمان ن يو باز هم به رو میبه عقب برگرد میتوانست یکه م میکرد یارزو م

****.میرا ورق بزن دخو یو باورق زدن صفحات کتاب ،صفحات زندگ مینیبنش

بزرگ،افکار او محدود به  يایدن نیدر ا.شد یحرف حساب سرش نم یحساب بود،ول يسرش تو شهیهم نکهیبا وجود ا پدرم

پسر  جیکه به تدر ياش و حجره ا هیفقط خودش بود و سرما شیها شهیبود که در ذهن خود داشت و در اند یکوچک يایدن

 يگریمهر د چیاز عشق به مادرم،ه ریبه غ.ساخت یاو خارج م فرا از ک ارشیشده باشد عنان اخت نشیکه بعد از پدر جانش

را همان  یمفهوم زندگ.بود کیداشت تنگ و تار رونیب يایکه از دن یشناخت يدرونش به اندازه  يایوسعت دن.در دلش نبود

فقط اندوختن مال و خرج  یدر مغز کوچکش هدف از زندگ.شد یتصوراتش منعکس م نهیدانست که در آئ یم يزیچ

 یکه به من م يا دارانهیخر ياز نگاه ها.گرفت یاز روز گذشته حرص و طمع وجودش را فرا م شیبود و هر روز ب نکردنش

 یم نکهیبا وجود ا.نگرد که از شوهر دادنش سود خواهد برد یم یکه به دخترش هم به چشم متاع دیرس یافکند به نظر م

 ییقصد آن را نداشتم که بگذارم به خاطر سود جو.ردیبپذ يامادرا به د نیوجه حاضر نخواهد شد فرز چیدانستم به ه

چند روز بعد باالخره .کردم یم يدر انتظار آمدنش لحظه شمار نیبعد از گفتگو با زر.ردیبگ يام را به باز ندهیسعادت آ

کرده بود بازگو  کتهید به او نیآنچه را که فرز دهیلرزان و کلمات بر يمادرم آمد و با صدا دنیزد و به د ایدل به در نیزر

 یبدهد به او قول داد که در فرصت انیمالقات پا نیزودتر به ا نکهیا يزده به سخنانش گوش فرا داد و برا رتیمادرم ح.نمود

 دیکش یبه راحت یاز دوشش برداشته شد نفس تیمامور نیا نیبار سنگ نکهیبعد از ا نیزر.شود ایمناسب نظر همسرش را جو
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باالخره او سر بلند کرد و نگاه مالمت بارش را به .در سکوت انتظار عکس المعل مادرم را داشتم.گشتو به خانه اش باز

:صورتم دوخت و گفت

 یعنی.از شوهر دادنت منصرف شود لیتحص انیکنم تا پا یکه من چقدر تالش کردم تا توانستم پدرت را راض یدان یم چیه-

.زمیعز یخواه یچه م یکرد؟آخر تو از زندگ لیشود آن را به پدرت تحم یم يکه کرده ا یانتخاب نیبا ا یکن یحاال فکر م

دانم که تحملش خارج از حد  یم.بودم تیمن شاهد رنج ها و دردها.ينکرد شیدایو پ یخواست یرا که تو م يزیهمان چ-

 زیچ چیبه ه ایمال دن از ریکنم که به غ یزندگ يعمر با مرد کیخواهد چون تو مجبور شوم  یدلم نم.بوده است تییتوانا

به هم  يخواهم صدا یمن م.شود یم دهیحجره اش سنج يمحبتش با چرتکه ها يارهایمع یو حت شدیاند ینم يگرید

.طال را يبه هم خوردن سکه ها يعشق و محبت را بر بام خانه ام بشنوم،نه صدا يپرنده  ییطال يخوردن بال ها

.مهتا يشده ا یتو احساسات-

را  یپدر چه کسان یدان یالبدم.ستیبدهم که به صالحم ن یخواهم تن به ازدواج یفقط نم.نشده ام یحساساتنه مامان من ا-

من هنوز به .يشود بشنو یخارج م میرا که از گلو یآه حسرت يروز صدا کییخواه یتو که نم.در نظر گرفته است میبرا

 يمن بارها همه حسرت ها.يکرده ا یمعن تیزندگ ياحسرت ه يهمه  اتو آن را ب یول.گردم یواژه افسوس م یدنبال معن

نگاه حسرت  دگانمیروز دخترمدر عمق د کیخواهد  یدلم نم.لمس کرده ام يآورد یتو را که کمتر آن را به زبان م یزندگ

و محبت را  عشقنینثار ا اقتیاو ل.توانم عاشقش شوم ینباشم،اما م نیهنوز عاشق فرز دیمن شا. زده امرا جستجو کند

قدرت را خواهم  نیمطمئن نبودم ا یعنی. است که جراتش را نداشتم نیا لشیاگر هنوز کامال عاشقش ،نشده ام دل.دارد

کند تا  یعقلم است که وادارم م ست،بلکهیاحساسم ن نیباور کن ا.میپدر غلبه نما زوریرویعشق بر ن يرویداشت که با ن

دانم که تو طرف پدر  یمن م. بدهم  حینتخاب کردهاست ترجا میپدر برا کهيرا به خواستگاران کم سواد نیفرز

.حرفم را بفهم و کمکم کن ،پسیستین

:گفت يزیاش فشرد و با لحن محبت آم نهیرا بر س سرم
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موضوع او را در شوهر دادنت  نیترسم که مطرح کردن ا یم نیاز ا یحت. ستمین دواریام ادیخواهد کمکت ،اما ز یدلم م-

.تر کند يجر

جرات آن را که به اتاق . خشم او خانه را به لرزه در آورد يادهایمادرم شروع به صحبت با پدرم کرد ،فر نکهیض امح به

:دیکه تازه از دانشگاه به خانه بازگشته بود با تعجب پرس کتای.شوم را نداشتم کینزد منینش

.زند یم ادیچه خبر شده مهتا؟ پدر چرا فر-

مرا خواهد  ندهیآ یزندگ يها هیپا يآزارد اگر مامان نتواند مهار کند،به زود یما را م يهاکه امروز گوش  ییادهایفر نیا-

.لرزاند

.یشوهر کن یخواه یم ایخواهد شوهرت بدهند  یچه شده م.ییتو شیادهایپس باعث فر-

.کار را بکنم نیخودم ا فتندیآنها به فکر شوهر دادنم ب نکهیخواهم قبل از ا یم-

.يزرنگ شده ا یلیشود خ یمعلوم م-

 یرفت ،به گوش م یگوش خراش پدر که داشت با مادرم کلنجار م يادهایم،فریمشغول صحبت بود کتایکه من و  یحال در

:دیرس

نداشته  ییپر مدعا شود و به خواسته پدرش اعتنا نکهیا ياگر گذاشتم درسش را بخواند به خاطر اصرار تو بود نه برا-

:را بلند کرد و به اعتراض گفت شیمادرم هم صدا. ه عباس داده اممن قولش را ب. نداشته باشد

متاع آماده فروش حجره ات  کیبه دخترت به چشم  يچطور به خودت اجازه داد یبا من ومهتا مشورت کن نکهیبدون ا-

تخاب دارد خودش حق ان اویکه حق فروشش را داشته باش ستیشده مغازه ات ن يپارچه بسته بند يمهتا توپ ها. ینگاه کن

قلم جنس را  کینیمن به تو اجازه فروش ا.نه وسفیتن به خواسته ات بدهد،نه  یوادارش کن یبه سادگ یتوان یو تو نم

.دهم ینم

تا  50صفحه . ساله پدرش را ببرد نیچند يافتاد که آبرو یفکر نم نیاو را به مدرسه بفرستم به ا يکرد یاگر مجبورم نم-
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به  یراست.خورد یباشد و گرنه از پدرم که چشمم آب نم يدیام دیاگر مامان با ما همدست شود شا .گفتنش را ندارم جرات

است؟ یچه شکل نیبدرالد یمن نگفت

 يخانم است،از رو يخود بدر هیشب بایخطوط چهره اش تقز. اش قابل تحمل است افهیباشد ق یکند چه شکل یم یچه فرق-

.بدهم حیتوانم توض ینمنیاز ا شتریام ب دهیکه از او د یعکش

 دهیتا خطوط رنگ پر میدیکوش یکه هر دو م يکردم درست در نقطه ا یاحساس م. میستادیو ا میدیکنار د رخانه ما رس به

.است دهیبه آخر خط خود رس یدوست نیا. میشو کیو به هم نزد میمان را پررنگ تر کن یدوست

در ان لحظه هر دو . بود  انینما یشانیخورده پ نیگرفته و خطوط چدر چهره  زهرلبخندشیتلخ. به لب آورد ينلبخندیزر

رنگ ورو رفته و ترك خورده کالس درس  مکتیهمان ن يو باز هم به رو میبه عقب برگرد میتوانست یکه م میکرد یارزو م

****.میرا ورق بزن دخو یو باورق زدن صفحات کتاب ،صفحات زندگ مینیبنش

بزرگ،افکار او محدود به  يایدن نیدر ا.شد یحرف حساب سرش نم یحساب بود،ول يسرش توشهیهم نکهیبا وجود ا پدرم

پسر  جیکه به تدر ياش و حجره ا هیفقط خودش بود و سرما شیها شهیبود که در ذهن خود داشت و در اند یکوچک يایدن

 يگریمهر د چیاز عشق به مادرم،هریبه غ.ساخت یاو خارج م فرا از ک ارشیشده باشد عنان اخت نشیکه بعد از پدر جانش

را همان  یمفهوم زندگ.بود کیداشت تنگ و تار رونیب يایکه از دن یشناخت يدرونش به اندازه  يایوسعت دن.در دلش نبود

فقط اندوختن مال و خرج  یدر مغز کوچکش هدف از زندگ.شد یتصوراتش منعکس م نهیدانست که در آئ یم يزیچ

 یکه به من م يا دارانهیخر ياز نگاه ها.گرفت یز روز گذشته حرص و طمع وجودش را فرا ما شیبود و هر روز ب نکردنش

 یم نکهیبا وجود ا.نگرد که از شوهر دادنش سود خواهد برد یم یکه به دخترش هم به چشم متاع دیرس یافکند به نظر م

 ییاشتم که بگذارم به خاطر سود جوقصد آن را ند.ردیبپذ يامادرا به د نیوجه حاضر نخواهد شد فرز چیدانستم به ه

چند روز بعد باالخره .کردم یم يدر انتظار آمدنش لحظه شمار نیبعد از گفتگو با زر.ردیبگ يام را به باز ندهیسعادت آ

کرده بود بازگو  کتهیبه او د نیآنچه را که فرز دهیلرزان و کلمات بر يمادرم آمد و با صدا دنیزد و به د ایدل به در نیزر
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 یبدهد به او قول داد که در فرصت انیمالقات پا نیزودتر به ا نکهیا يزده به سخنانش گوش فرا داد و برا رتیمادرم ح.دنمو

 دیکش یبه راحت یاز دوشش برداشته شد نفس تیمامور نیا نیبار سنگ نکهیبعد از ا نیزر.شود ایمناسب نظر همسرش را جو

باالخره او سر بلند کرد و نگاه مالمت بارش را به .معل مادرم را داشتمدر سکوت انتظار عکس ال.گشتو به خانه اش باز

:صورتم دوخت و گفت

 یعنی.از شوهر دادنت منصرف شود لیتحص انیکنم تا پا یکه من چقدر تالش کردم تا توانستم پدرت را راض یدان یم چیه-

.زمیعز یخواه یچه م یکرد؟آخر تو از زندگ لیشود آن را به پدرت تحم یم يکه کرده ا یانتخاب نیبا ا یکن یحاال فکر م

دانم که تحملش خارج از حد  یم.بودم تیمن شاهد رنج ها و دردها.ينکرد شیدایو پ یخواست یرا که تو م يزیهمان چ-

 زیچ چیبه ه ایاز مال دن ریکنم که به غ یزندگ يعمر با مرد کیخواهد چون تو مجبور شوم  یدلم نم.بوده است تییتوانا

به هم  يخواهم صدا یمن م.شود یم دهیحجره اش سنج يمحبتش با چرتکه ها يارهایمع یو حت شدیاند ینم يگرید

.طال را يبه هم خوردن سکه ها يعشق و محبت را بر بام خانه ام بشنوم،نه صدا يپرنده  ییطال يخوردن بال ها

.مهتا يشده ا یتو احساسات-

را  یپدر چه کسان یدان یالبدم.ستیبدهم که به صالحم ن یواهم تن به ازدواجخ یفقط نم.نشده ام ینه مامان من احساسات-

من هنوز به .يشود بشنو یخارج م میرا که از گلو یآه حسرت يروز صدا کییخواه یتو که نم.در نظر گرفته است میبرا

 يبارها همه حسرت ها من.يکرده ا یمعن تیزندگ يحسرت ها يهمه  اتو آن را ب یول.گردم یواژه افسوس م یدنبال معن

نگاه حسرت  دگانمیروز دخترمدر عمق د کیخواهد  یدلم نم.لمس کرده ام يآورد یتو را که کمتر آن را به زبان م یزندگ

و محبت را  عشقنینثار ا اقتیاو ل.توانم عاشقش شوم ینباشم،اما م نیهنوز عاشق فرز دیمن شا. زده امرا جستجو کند

قدرت را خواهم  نیمطمئن نبودم ا یعنی. است که جراتش را نداشتم نیا لشی،نشده ام دل اگر هنوز کامال عاشقش.دارد

کند تا  یعقلم است که وادارم م ست،بلکهیاحساسم ن نیباور کن ا.میپدر غلبه نما زوریرویعشق بر ن يرویداشت که با ن

دانم که تو طرف پدر  یمن م. بدهم  حیانتخاب کردهاست ترج میپدر برا کهيرا به خواستگاران کم سواد نیفرز
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.حرفم را بفهم و کمکم کن ،پسیستین

:گفت يزیاش فشرد و با لحن محبت آم نهیرا بر س سرم

موضوع او را در شوهر دادنت  نیترسم که مطرح کردن ا یم نیاز ا یحت. ستمین دواریام ادیخواهد کمکت ،اما ز یدلم م-

.تر کند يجر

جرات آن را که به اتاق . خشم او خانه را به لرزه در آورد يادهایت با پدرم کرد ،فرمادرم شروع به صحب نکهیمحض ا به

:دیکه تازه از دانشگاه به خانه بازگشته بود با تعجب پرس کتای.شوم را نداشتم کینزد منینش

.زند یم ادیچه خبر شده مهتا؟ پدر چرا فر-

مرا خواهد  ندهیآ یزندگ يها هیپا يمان نتواند مهار کند،به زودآزارد اگر ما یما را م يکه امروز گوش ها ییادهایفر نیا-

.لرزاند

.یشوهر کن یخواه یم ایخواهد شوهرت بدهند  یچه شده م.ییتو شیادهایپس باعث فر-

.کار را بکنم نیخودم ا فتندیآنها به فکر شوهر دادنم ب نکهیخواهم قبل از ا یم-

.يزرنگ شده ا یلیشود خ یمعلوم م-

 یرفت ،به گوش م یگوش خراش پدر که داشت با مادرم کلنجار م يادهایم،فریمشغول صحبت بود کتایکه من و یحال در

:دیرس

نداشته  ییپر مدعا شود و به خواسته پدرش اعتنا نکهیا ياگر گذاشتم درسش را بخواند به خاطر اصرار تو بود نه برا-

:را بلند کرد و به اعتراض گفت شیصدامادرم هم . من قولش را به عباس داده ام. نداشته باشد

متاع آماده فروش حجره ات  کیبه دخترت به چشم  يچطور به خودت اجازه داد یبا من ومهتا مشورت کن نکهیبدون ا-

خودش حق انتخاب دارد  اویکه حق فروشش را داشته باش ستیشده مغازه ات ن يپارچه بسته بند يمهتا توپ ها. ینگاه کن

قلم جنس را  کینیمن به تو اجازه فروش ا.نه وسفیتن به خواسته ات بدهد،نه  یوادارش کن یبه سادگیتوان یو تو نم
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.دهم ینم

.ساله پدرش را ببرد نیچند يافتاد که آبرو یفکر نم نیاو را به مدرسه بفرستم به ا يکرد یاگر مجبورم نم-

خواهد  یدختر خوشش آمده و م نیاز ا نیوب برادر زرخ. به مهتا دارد یچه ربط نیا. مرد یزن یکه م ستیحرفها چ نیا-

.یزن یدارد که تو از آبرو حرف م یبیمگر چه ع. دیایب شیبه خواستگار

-  داریوقت خر چیحرف من ه. ستیکه مهتا لقمه دهان آنها ن یجا کرده که به فکر بردبه خواهرش نگفت یب نیبرادر زر-

 نیا. خواهد بکند یدلش م يدختر هرکار نینگذار ا. رفت و آمد کند نیبا زر ادیوگرنه از روز اول گفتم که نگذار ز. نداشت

.يشو جلودارشیتوان ینم گریکه حاال د یقدر آزادش گذاشت

.دیگش ادیمادرم بلندتر فر-

دوسال  یکیروشن دارد  يا ندهیآ. است یجوان سربه راه. دارد یبیچه ع. آمده شیخواستگار برا. چرا مگر چکار کرده-

.مردم آرزو دارند داماد دکتر داشته باشند. شود یدکتر م گرید

بشود نصف عمر  یخودش کس يتا بخواهد برا. را دارند شیهمان هائئ که آرزو یارزان. را ندارم شیآرزو یکیمن -

و حاال يشوهرش داد ،اما تو گوش نکرد دیچشم وگوش بسته است با یگفتم تا وقت دیآ یم ادتیدخترم به باد رفته است 

 یم دانیتوست که به او م ریهمه تقص نهایا. شوهر کند خودشلیخواهد به م یسرش بلند شده است و م رینشده ز یچ چیه

.بنشاند یتا حرفش را به کرس یده

.میریبگ میمطالعه تصم یب دینبا. کنمیم نشیزند خوب من هم سبک سنگ یحرف حساب م یوقت-

او تنها پسر و وارث . کتایو  نیارزد به صد تا جوان مثل فرز یعباس م يمو کیکه مثل روز روشن است ! کدام مطالعه-

 رتیجوان غ نیا. همه سال به زحمت اندوخته ام ندارد نیکه من ا يا هیاز سرما یاش دست کم هیپدرش است و حاال سرما

.ندناز یما به آن م يکه بچه ها يسواداست نه به چهار کالس  یمتک شیبه زور بازو. دارد

:در بزنم داخل شدم و گفتم نکهیروان شدم بدون ا نیبرخواستم ،به طرف اتاق نشم يبا عجله از جا اوردمیطاقت ن گرید
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 دیتوان یراحت باشد هرگز نم المیخ. کنم یبک عمربا او زندگ دیمنم که با نیا. من هست ي،برا ستیشمارمهم ن يبرا اگر

.آدم کم سواد بشوم هیزن  دیوادارم کن

:را به صورتم دوخت و خطاب به مادرم گفت نشینگاه خشمگ مپدر

گول تو را  گریمن د. کشد یبگذاز درسش را بخواهد و حاال دارد چهار کالس سوادش را به رخم م یتو بود که گفت ریتقص-

توانسته  یرنگپدرش شده است ،اما با ز نیدرست است که عباس تازه جانش. من دامادم را انتخاب کرده ام. خورم فروز ینم

دستم باشد ،پس بگذار  يخواهد عصا یپسرم نم یمن است و وقت کیحاال شر. است بعد از فوت او کارش را قبضه کند

.دستم شود يدامادم عصا

:خودم را هم آزرد يکوش خراشم ،گوش ها ادیفر يصدا

.را هم ندارم دنشیتحمل د یعباس به جهتم برود ،من از او متنفرم و حت-

:دیکش ادیلند تر از من فرب مادرم

گذارم باعث  ینم. دوشش نخواهم گذاشت ينعش دخترم را هم رو یمن حت. که عباس به جهنم برود میگو یمن هم م-

.عاقل باش مرد ی،کم يشو شیبدبخت

:،دستش را به طرف ماردم تکان داد و گفت دیبار یپدر م دگانیخشم از د يها شراره

باشم و در مقابل خواسته  میبچه ها يشب باز مهیکه عروسک خ یگذارم وادارم کن یار نمب نیخاطت جمع باشد فروز ا-

حاال که چهار کالس درس . دارش بودم اریاخت دیرس یکه عقلش نم یتا وقت. بس است گرید. اورمیفرود ب میسر تسل شانیها

 یکن ییدختر ،فکر م یکن یفکر م یچ. رسد و خودش عقل کل است یسواد است ،عقلش نم یکند پدرش ب یم الیخوانده خ

از آقا دکتر تو؟ ریهمه به جهتم بروند غ دیبا

:تا آرام باشد پاسخ دادم دمیکوش یکه م ییصدا با

و به سعادت  دیخواهد که شما هم مرا دوشت داشته باش یدلم م. و من دوستتان دارم  دیشما پدرم هست.نبود نیمنظورم ا-
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.دیام فکر کن ندهیآ

:دینه پرسبه طع پدرم

نه؟ ایآقا دکتر خانه دارد  نیخوب حاال ا. یکن یپسره عروس نیاست که با ا نیتو در ا ندهیاست که سعادت آ نیمنظورت ا-

 يدیشن يدر خانه اجاره ا یدارد اگر تا مدت یبیخوب چه ع. بتواند خانه هم بخرد يبه زود دیالبته شا. نه پدر خانه ندارد-

من  يچطور روبرو ینیب یبود،حاال م میو گرنه جلودارش نخواه میشوهرش بده دیگفتم با دیآ یم ادتیچه گفتفروز؟ 

.ما را ببرد يبدهد و آبرو حیعباس ترج بهآدم آس و پاس را  کیخواهد  یاست و م ستادهیا

:و به اعتراض گفتم دمیسخنش دو انیم به

.پدر ستیاو آس و پاس ن-

کاسب است و  دیخر يکه مغازه شش متر یمگر هر کس.،آس و پاس است نیاشکه نه خانه دارد و نه م یکس. چرا هست-

.کارکشته رقابت کند يتواند با کاسب ها یم

 یکه در مغازه اش م ییزهایکند تا درسش تمام شودفتازه آن چ یکار را م نیفعال ا. دیآ یخوشش نم یاو اصال از کاسب-

.کند یفرق م یمولکاسب مع کیفروشد مربوط به همان رشته اش است و با 

:دیکش ادیدوباره فر پدرم

تواند کاسب باشد حاال کو یبلند شد م شیاز جا یهر کس يفکر کرد.کند  یخوب معلوم است که فرق م-

رفت و  نیدختره زر نیخواست با ا یدانستم که دلم نم یم ییزهایچ کیمن از اول . برسد دختر  زهایچ نیتو عقلت به ا تا

خواهد انجام  یرا که دلش م سیخانه هر کس کار نیاست که در ا نیا بشیع. گفتم  نیو بار هم به فرزد یکییحت.یآمد من

.دهد یکس گوش به حرف حساب نم چیدهد و ه یم

:آرامش کند گفت نکهیا يبرا مادرم
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بگذار . میپسر بگذار نیدست ا يدست دخترمان را تو یسادگ نیبه هم میما که نخواست. است  یکاف وسفیخوب  یلیخ

به  ییگو یو م یکن یقضاوت م دهیچه ند يبرا يا دهیتو که آن پسر را ند. میریبگ میحرفشان را بزنند و بعد تصم ندیایب

.خورد یدرد مهتا نم

.ستین یکرمان وسفیخورد و مناسب دختر  یدانم که به دردش نم یم نمیاو را بب نکهیبدون ا. ستین دنیبه د اجیاحت

:را بلند کرد و گفتشیدوبار صدا مادرم

با او آشنا  کیو از نزد دیایب نجایبه ا نیکه فرز یکنم قبول کن یوادارت م.يمهتا شو یگذارم با تصوراتت باعث بدبخت ینم-

.نه ایخورد  یبه دردش م ییبگو یتوان یوآن وقت م يشو

:شد و گفت میپدر تسل باالخره

از جان  نمیتا بب میو صحبت کن نمیتا مرد و مردانه با هم بنش دیایازار بزور و اجبار است به حجره ام در ب شهیاگر مثل هم-

.خواهد یدخترم چه م

:اعتراض گفتم به

:به لب آورد و گفت يپدرم لبخند تمسخرآلود. دیایاو گرفتاراست و وقتش را ندارد که بازار ب-

.ردیخواهد زن بگ یکند م یماگر گرفتار است و وقت حرف زدن با پدر دختر دلخواهش را ندارد پس غلط -

:گفتم. رو نرفتم  از

مگر . حرفش را بزند یعباس آقا و آقا مرتض يحجره جلو يتو دیایندارد که ب یلیبا شما صحبت کند دل دیخواه یاگر م-

پدر؟ دیشما خانه ندار

:و گفت دیکوب زیم يمشت محکمش را به رو. نداشت یانیبارخشمش پا نیا

میریبگ میو تصم میرا بزن مانیبرگرد به اتاقت و بگذار من و مادرت حرفها یاست حد خودت را بشناسبهتر .کن دختر  ایح-

****
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9فصل

:گفتیم پدرم

الاقل  خواهمیو کمکم باشند م رندیبالم را بگ ریز ستندیحاضر ن میبچه ها یزن عباس بشود وقت دیپا دارد مهتا با کیمرغ

منافعم باشد کیدامادم شر

:گفتیبود و م ستادهیمم در مقابلش امص مادرم

دخترم بشود ینعش من بگذرد که بتواند باعث بدبخت يعباس از رو مگر

موضوع  دانستمیخودم را نم فیو تکل ختمیریبار با هم به مبارزه برخاسته بودند و من در نهان اشک م نیاول يدو برا ان

در  امدیبروم نه او م نیزر دنیه من جرات ان را داشتم که به دما فراموش شد ن يخانه  ایپدرم و  يبه حجره  نیامدن فرز

 دمیشنیرا م میجغد شوم بدبخت يبه هم خوردن بالها يصدا یخوشبخت يرندهپ يبه هم خوردن بال ها يصدا دنیشن يارزو

 يبر سر سفره  کار را بکند نیاگر ا کردمیم دشیسفره عقد خواهد نشاند و من تهد يکه مرا به زور پا کردیم دیپدرم تهد

 يممنوع کرده بود و برا دایاک انهرفتن مرا از خ رونینخواهم رفت او ب یلیازدواج تحم نیبار ا ریعقد اعالم خواهم کرد که ز

 کباریهرچند ساعت  داردیبر نم یبر خالف دستورش قدم یکه کس ابدینانیرا کنترل کند و اطم مانیرفت و امد ها نکهیا

تا از بودن من در انجا مطمئن شود فرستادیمختلف به منزلمان م ينه هاپادو حجره اش را به بها

و نان پنجره اس  زدیيباقلوا گریروز د فرستادیران گوسفند م مانیروز برا کییاقا شروع کرد به خوش خدمت عباس

نم را به لب عباس اقا جا يها یخوش خدمت گریو از سرف د نیو فرز نیاز زر يخبریطرف ب کیدست پخت مادرش را از 

و ان روز  فرستادیبخت م يرا گرفته بود به خانه  پلمشیرا که تازه د ماهیرسانده بود خاله فرزنده داشت دخترش فر

 ينان و پنجره ا ینیس دنیازدواج خواهد کرد با د انیاز اشنا یکیبا پسر  يکه امده بود مژده بدهد که به زود یموقفع

:گفت عباس اقا رو به مادرم کرد و ییاهدا

یعباس اقا را به خورد دخترت ده يحواست جمع باشد فروز مبادا تحفه ها-
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:دیبا تعجب پرس مادرم

دارد؟ یبیچرا مگر چه ع-

جلب محبت  يبرا وسفییکه با هم دست ستین دیبع چیمرد ه نیباشد از ا ختهینر شیکه اب دعا رو یدانیاخر از کجا م-

مهر و محبت به خوردش بدهد يمهتا دوا

ينبود یخرافات نقدریتو که ا یزنیکه م ستیحرفا چ نیبس کن فرزنده ا-

را ندارد  دنتیرا که اصال چشم د یمحبت کس شودیام که چطور با جادو و جنبل م دهیاما به چشم خودم د ستمین یخرافات-

یبه طرف خودت جلب کن

:و گفت دیبه تمسخر خند مادرم

کنمیچه حرفا من که باور نم-

چون  یدختر دسته گل خواهرم به سرنوشت خوادیبخورد دم نم ییاهدا ينان پنجره ا نیمهتا از ا یچه نکن یچه باور کن-

مادرش دچار شود ایسرنوشت من 

نکن فروزنده حوصله اش را ندارم یشوخ-

؟يچرا حوصله اش را ندار شودیحاال که دختر خواهرت ارد عروس م-

و  ستینگر دادمیشغول مطالعه بودم و در اصل به دقت به سخنانشان گوش ماتاق م يبه من که به ظاهر در گوشه  مادرم

:گفت

تو دلت خوش است که دخترت درسش را خوانده است و به  ستیمعلوم ن فشیکه تکل سوزدیدختر خودم م يچون دلم برا-

با مرد مورد عالقه اش يزود

را که مطابق  یازدواج يرا دارد و نه اجازه  لیحصادامه ت يخواهد کرد و من دلم خون است که نه دخترم اجازه  یعروس

.چرا حوصله ندارم یپرس یحاال باز هم م. است  لشیم
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او و  يگذاشتم به پا شیرا به پا میجوان يمن همه . رساندم  نجایرا به ا ماهیمن چقدر خون دل خوردم تا فر یدان یتو که م-

.حالت چطور است پرسند یزن گرفته اند اصال نم یکه از وقت میبرادرها

 الیخ يرا به خانه بخت فرستاد ماهیفر نکهیبعد از ا. یهم داشت يگریانتظار د نیاز ا ریاست مگر غ نیهم یرسم زندگ-

؟ یچه کن يدار

:را اهسته تر کرد و پاسخ داد شیفروزنده صدا خاله

.میگو یراستش را به تو م یینگو يزیچ یفعال به کس یاگر قول بده-

؟ یچه کار کن یخواهیمگر م-

.خواهم شوهر کنم یم-

سر بلند  نکهیبه محض ا یخواهد سر به سرش بگذارد ول یبا او را دارد و م یمادرم گمان کرد که خواهرش قصد شوخ ابتدا

:باورش شد و گفت ستیو گرفته اش نگر يجد يکرد و به چهره 

.یهم به فکر خودت باش یکم یتوان یو م یامد که هنوز جوان ادتیباالخره ! چه عجب -

. کار را کرد  نیکنم بشود ا ینه فروز فکر نم. جوان ها را در اورد  يشود ادا یم یدر سن چهل سالگ یکن یتو فکر م یعنی-

زن گرفته اند رنگ محبت  یاز وقت دیو حم دیکه وح یدان یفقط تو م. اورمیجوان ها را در ب يمن قصد ان را ندارم که ادا

دستشان را گرفت و انها را به  یفراموششان شده که چه کس يزود نیو به هم دسابق را ندار يو جال یوشنان ر شانیها

.رساند نجایا

برد  یو او را با خود م ردیگ یرا م يرسد و دست دختر یکه از راه م يمرد. دیمحبت نام يتوان دزد یم يازدواج را تا حد-

رسد و دست  یکه از راه م يطور دختر نیبقش را هم با خود به همراه برد همسا ياز عاطفه و محبت ها یناچار است قسمت

هم  دیو وح دیحم يمحبتها. پردازد  یم شیمحبت ها میاست که به تقس یعیبط. شود  شیتا همراه زندگ ردیگ یرا م يپسر

ان . رندیه دور و برت را بگچون گذشت یاز انها توقع داشته باش یتوان یتو نم. شده است  میپس از ازدواج به ناچار تقس
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هم چون  ماهیفر يبه زود دیشا. هستند  شانیمحبت زن ها ازمندیکه قبل از ازدواج داشتند برطرف شده و حاال ن يازین

.یهم اماده کن ياخر يضربه  نیا يخودت را برا دیبا. گذشته به تو وابسته نباشد 

:و گفت دیکش یفروزنده اه خاله

به  یمسافت طوالن یکه بعد از ط يسوارکار خسته ا.کنم  یخواهم بالفاصله بعد از او من هم عروس یماست که  نیهم يبرا-

پر خش و  يباشد و چه جا یچه رختخواب گرم و نرم. ردیگردد که در ان ارام گ یم یاست فقط به دنبال محل دهیمقصد رس

.دیخوش ا دیا شی، هر چه پ یخاشاک

.یگدار به اب نزن یبار هم ب نی، مواظب باش ا يا دهیچشبار طعم تلخ شکست را  کیتو -

 یکه در پانزده سالگ يدو سال از مرد یکیهمسرش بشوم فقط  یخواهم در چهل سالگ یکه م يمرد. راحت باشد  التیخ-

نم توا ینم گریمرد چهل و پنج ساله کامال مناسب من است و د کیدر اصل حاال  یعنی. شدم ، بزرگتر است  نشیهم بال

.است ریپ میکه برا میبگو

؟ يکجا با او اشنا شد-

.میخودمان را به او بفروشم با هم اشنا شد یکلنگ يگشتم تا خانه  یم یکه من به دنبال کس یمعمار است و موقع زدانی-

؟ یخانه را بفروش یخواه یمگر م-

شوهرانشان را به فکر  مانیزن برادرها نکهیل از اقب دیبا. دیو حم دیمن ، تو ، وح. مال ماست . ستیخانه مال من ن نیا-

.میخودمان به فکر فروشش باش ندازندیاحقاق حقشان ب

يرا کرده ا زیتو فکر همه چ-

و  دیقبل از ازدواج حم. وقت قصد انجامش را نداشته است  چیکند که ه یم ي، انسان را وادار به کار یتلخ زندگ يتجربه ها-

کار را بکنم  نیمن ا نکهیوحشت داشتم که قبل از ا نیاز ا شهیبعد از ان هم یول. وش خانه نبودم من اصال به فکر فر دیوح

درندشت که هر لحظه انتظار  یکلنگ يخانه  کیاست که  یعیرود طب یهم دارد م ماهیفرحاال که . فتندیفکر ب نیانها به ا
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 کیدارم از هر چهار قدمش فقط  یان قدم بر م يه روک ینیخورد و از ان گذشته زم یبه درد من نم يرا دار ختنشیفرور

.حق را به حق دار رساند دیپس با. قدمش حق من است 

:دیپرس يا رکانهیبا لحن ز ماردم

چشمش به دنبال ثروت توست ؟ زدانیياقا نینکند ا-

م خودم را قبال از او قرض کرده ام از ان گذشته من سه. است  چی، انچه من دارم در مقابل انچه او دارد ه یزن یچه حرفها م-

.خرد که خرابش کند و دوباره از نو بسازد یخانه را م نیبه عالوه او ا. کنم  ماهیکه خرج جهاز فر

.يگرد یبه دنبال زنگ دلخواهت م یهفت رنگ زندگ يپس تو در چهره -

من هر  یول. يتو در مشکالت حل شده ا. کرد یزندگ دیاما باالخره با. نه فروز من هر هفت رنگش را هم تجربه کرده ام -

قصدم از  نکهیبا وجود ا. ماندم  یم یدر ان شناور باق ییچا يخواستم خودم را در مشکالتم حل کنم ،چون تفاله  یوقت م

کردم  یکه تالش م ییدر تمام سال ها. را به هدر داده ام  میم به هدر برود ، جوانیبود که نگذارم جوان نیاز همسرم ا ییجدا

عمر خودم  هودهیب يپرداختم ، گذشت سال ها یعمرشان م يرا به ثمر برسانم و به شمارش سال ها میو برادرها ماهیتا فر

بودم و  یاحساست یلیخ یکودک مانکه من از ه دیا یم ادتی. خوردم  یگذشتنش افسوس م هودهیشمردم و بر ب یرا هم م

 يبا مرد یزندگ دیزود خودم را از ق یلیهم خ نیهم يبرا دیکردم شا یفکر مال و کمال مطلوب  دهیا یزندگ کیبه  شهیهم

را که  یهر رنگ یهفت رنگ زندگ ياز پشت چهره . پدرم برگشتم  يکه کمال مطلوبم نبود خالص کردم و به خانه 

قبال به رنگ  ان وقت اوهام و تصوراتت را که. اش اشکار خواهد شد  یواقع ينقاب چهره  دنبعد از کنار ز ینیبرگز

رسد دلنواز است و هر چه به  یکه از دور به گوش م ییچون صدا یزندگ ياوا. دید یاش خواه یدلخواهت بود به رنگ اصل

.شود یتحمل تر م رقابلیوشد گوش خراش تر و غ یتر م کیما نزد

:گفت یپرحسرت يبا صدا مادرم

.وت استفقط نوع باخت متفا. میخود را باخته ا یما هر دو جوان-
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.اش به هدر رود یظلم را در حق مهتا روا مدار و نگذار جوان نیتو ا یول. پدرم به ما ظلم کرد -

.ستمین اردارشیاما اخت. کنم  یمن دارم تالش خودم را م-

 یخوش خدمت نیمهر و محبت ا يمنظورم از دعا. کردم  یمهر و محبت به خوردش بدهند شوخ ياگر گفتم نگذار اب دعا-

.را بخورد شیها یترسم گول خوش خدمت یمهتا جوان است و م. است ه

.شود یم بشیدارد مانع از فر نیکه به فرز یاحساس. قدر خام باشد  نیکنم دخترم ا یگمان نم-

یباالخره با هر جان کندن. مودیپ یاش را م یزندگ بیو لنگ مسافت پر فراز و نش ریپ يخاله فروزنده سوار بر قاطر گرچه

اش  کدانهییکیرا به ثمر برساند و هم دختر  شیو توانست برادرها دیبود با همان مرکب خسته و از پا افتاده به مقصد رس

.را ماهیفر

را که به وارث او تعلق داشت به دست گرفته بود و مادرم تا زمان فروش  ياز فوت پدربزرگ ، پدرم زمام امور حجره ا بعد

برد، صرف نظر کرد و ان را  یم یرونیو ب یساز با دو ساختمان اندرون یمیان منزل بزرگ و قديکه از اجار یخانه از سهم

گرفت در ساختمان  یم یرونیساختمان ب يکه از بابت اجاره  یفروزنده با مبلغ هتا خال دیموقتا به برادران خرد سالش بخش

.اقامت کند و با درامد حجره انها را به ثمر برساند یاندرون

فرزندان . داد  یخاله فروزنده م لیرا تحو یکرد و مابق یجدا م شهیپدربزرگ سهم مادرم را هم يپدرم از درامد هجره  هالبت

ییو دا دیوح ییخلف پدربزرگ دا

را که به دوش  يبار نکهیا يمدرسه را رها کردند و برا یسالگ 17بود، در سن  يجار شیکه خون پدر در رگ ها دیحم

.پرداختند يکار بنکدار رند،بهیپدرشان را در دست گ ةحجر اریده بود سبک تر کنند و عنان اختخواهرانش نهاده ش

بودند نقل  دهیکه از سهم ارث پدرشان خر يبود که هر کدام سر و سامان گرفتند و به خانه ا دهینرس 20سن شات به  هنوز

.مکان کردند
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ساختمان  کیماند و  یفقط خودش م نیمجدد باشد،چون بعد از ادادم که به فکر ازدواج  یحق را به خاله فروزنده م من

.را داشت ختنشیکه هر لجظه انتظار فرو ر یکلنگ

:برخواست و گفت يفروزنده از جا خاله

 تیلحظه هم دست و پا کیاگر  یحت يکه به عهده گرفته ا ینقش يفایا يتالش برا ۀبا هم یبزرگ زندگ ۀخان گریدر باز-

.يه ابازند یرا گم کن

:و گفت ستادیهم بلند شد و ا مادرم

 يباخت ،باخت بزرگ تر کیجبران  يتالش برا یگاه ،چونیگدار به آب نزن یاست که گفتم مواظب باش ب نیهم يبرا-

 یخود را به قمار م یهست ۀباخت کوچک هم کیجبران  يهستند که برا یآورد و افراد پاك باخته کسان یرا به وجود م

.گذارند

.یکن یزندگ دیاصال نبا یقمار است اگر طاقت باخت را نداشته باش یه زندگهم-

:و رو به مادرم کرد و گفت دیمن رس کیبه نزد. ام به طرف در به راه افتاد خاله

ما  ياو را به خانه  يچند روز ماهیفر یعروس يسوزد،چطور است به بهانه  یم شیدلم برا. دیخانه پوش نیدختر در ا نیا-

؟.یتبفرس

.ترسم پدرش اجازه ندهد یم-

؟یکمکم کن ماهیتدارك جشن عقد فر يبرا يندار الیکه خ ییبگو یخواه یم یعنی-

.کند یاعتراض وسفی،  ییایکنم اگر خودت هم با او ب ینم گمان

.دبزن يهم سر شیمیتواند نفس بکشد و اگر دلش خواست سر راه به دوستان قد یم یمهتا در آنجا به راحت الاقل

.تا وانمود کنم که گوش به سخنانش نداده ام دمیکوش یآن لحظه م تا

که از  ییکردم برداشتم و با صدا یکه تظاهر به خواندنش م یکتاب يخاله ام سرم را از رو يجمله  نیآخر دنیبعد از شن یول
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:گفتم دیلرز یشوق م

.دیبمتشکرم خاله جان شما چقدر خو. ممکن است پدرم اجازه بدهد یعنی-

:به اعتراض گفت مادرم

.پدرت اجازه بدهد ستیخود ذوق نکن دختر ، معلوم ن یب-

:زنان گفت ادیفروزان فر خاله

.کند یتواند در خانه زندان ینم گریتو را که د. چرا ندهد-

؟ییایکمک به من به خانه ام ب يبرا یخواه یکه نم نکند

ياوریکه مهتا را هم با خودت ب يندار يگرید يچاره  ییایب یتو بخواه یمعلوم است وقت خوب

10فصل

بود که مادرم  يآورد و مسئله ازدواج من تنها مورد یفرود م میهمسرش سرتسل يدر مقابل خواسته ها شهیهم پدرم

وضوع م نیداد و ا یم یحجره اش را معن عیوس يهیکردن سرما یکی. من و عباس با هم وندیپ. نتوانست او را خلع سالح کند

هفته قبل از جشن عقد کنان  کیباالخره . کند یاز آن چشم پوش تتوانس ینم یآن چنان وسوسه اش کرده بود که به سادگ

 يخانه  یدادکه ما راه تیکنترل رفت و آمد من به مادرم کرد، رضا يالزم را برا يپدرم سفارش ها نکهیبعد از ا ماهیفر

:برخاستم و گفتم يو از جا اوردمیکه طاقت ن میبوددهیتازه به آنجا رس. میخاله فروزنده شو

.دهم زود برگردم يقول . ام دهیوقت است او را ند یلیخ. بزنم نیبه زر يمن بروم سر یده یمامان اجازه م-

:خاتمه داد و گفت دشیخاله فروزنده بر ترد. نگاهم کرد دیبا ترد مادر

نداره که از  یلیکند دل یبا برادرش عروس یاگر نخواه یحت ،يریا بگخواهش دلش ر يجلو یتوان یتو نم. بگذار برود فروز-
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.ساله اش را بکند نیترك دوست چند یاو بخواه

:به اعتراض گفت مادرم

آخر من به او قول داده ام که مواظب . با خبر شود وسفیترسم که  یم نیفقط از ا. را بکند نیخواد ترك زر یمن دلم نم-

.مهتا باشم

:اسف سرتکان داد و گفتام با ت خاله

.استیاون فقط به فکر مال دن. ستیعاقالنه ن وسفیيخواسته -

:رو به من کرد و ادامه داد وبعد

.دعوت کم ماهیفر یو برادرش را به عروس نیمهتا جان تو برو از طرف من زر-

:بودگفت هیشب شتریب ادیکه به فر ییو باصدا ستیگشوده ازتعجب به خواهرش نگر دگانیبا د مادرم

.یشر بپا کن یخواه یفروزنده م ییگو یچه م-

خانه  نیا ينذر يدر تمام مراسم، روضه ها و سفره ها. کند یما رفت و آمد م يسالهاست که به خانه  نیزر! يچه شر-

.دخترم نباشد ینداره که عروس یلیدل. حضور داشته است

.کند يزیشود آبرور یا عصبآنه دنیممکن است با د.شود یچه م وسفیما با  فیآخر تکل-

او را به  یاگر کس. شناسد یونم دهیرا ند نیفرز وسفیاز آن گذشته . را نخواهد يکار نیراحت باشد که چن التیحخ

 یدعوت مهمانان عروس يفکر کنم حق آن را داشته باشمکه برا. نکند اصالً از وجودش با خبر نخواهد شد یشوهرت وعرف

.ندازمیکس را از قلم ن چیدخترم، ه

.دختر خواهرم زهر مارم شود یترسم عروس یفروزنده م يانداز یدلم را به شور م-

از آن . تواند طرف شود یبا من نم. دهم یرا م وسفیمن خودم جواب .نخواهد افتاد یاتفاق چیه. یاز حد حساس ادهیتو ز-

.یترس یو ماز ا نقدریشده که ا یحاال چ. گذشته شوهرت که مثل موم در دست تو نرم بود
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.شوم فشیتوانم حر یاست که نم يتنها مورد نیبه دلم نگذار فروزنده ا دست

 یفقط سع. توبرومهتا. تازه نفس بکشد يبگذار الاقل در هوا. دخترت را از زندان آزاد کن یول. نشو فشیخوب حر یلیخ

.يکن زودتربرگزد

کرد و  میاز آن خارج صدا نکهیرف در به راه افتادم قبل از ابه ط. با سر اشاره کرد که بروم. ستمیبه مادرم نگر فیبالتکل

:گفت

.دیایفکر باش که ممکن است پدرت به سراغمان ب نیکنم مهتا زود برگردد و به ا یخواهش م-

.آمدم رونیدادم که زود بر خواهم گشت از خانه ب نانیبه او اطم نکهیاز ا بعد

:و گفت دیاز شوق کش يادیفر دنمیبا د نیزر

.یخبر گذاشت یمدت مرا ب نیچرا ا. دیشود، چشمم به در خشک یباورم نم! ییتو نیمهتا ا-

.آمدنم از خانه را ممنوع کرده است رونیپدرم ب م؛یایتوانسم ب ینم-

.تو ایب. خانه ات آمدم و از ترس پدرت جرات نکردم داخل شوم کیزدم، راستش من بارها تا نزد یحدس م-

.به مادرم قول داده ام زود برگردم. بمانم ادیتوانم ز ینم-

:دمیخانه شدم و پرس اطیداخل ح. بعد برو. بگذارنفست تازه شود. يحاال که تازه آمده ا. يگرد یخوب زود برم-

چطور است؟ نیفرز-

از  نیفرز. من جرات آمدن را نداشتم یول. میایمدت بارها از من خواسته است که به سراغت ب نیظرف ا. روزو شب ندارد-

.که مبادا پدرت به زور شوهرت داده باشد دیترس یم نیا

.یرفته باش رانیکه از ا دمیترس یخبر بودم م یکه از تو ب یدر تمام مدت. بار نرفتم ریمن ز. کار را بکند نیخواست ا یم-

 يبدر. توانم بروم یمکجا نجاستیدلم ا یرفتن ندارم، وقت الیروشن نشود خ نیتو و فرز فیتا تکل. توانستم بروم یمگر م-

تا آنها بتوانند  نم،یسفر عقد بنش يپا گریمجبور شوم تا دو سه هفته د دیشا. را روشن کنم فیخانم اصرار دارد زودتر تکل
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؟ییآ یتو به عقدکنان من م.خورم یتکان نم میراحتنشود از جا نیاز فرز المیتاخالبته من . مقدمات رفتنمرا فراهم کنند

:و گفت دیکش یآه. که پدرم اجازه نخواهد داد نمیتوانم، چون مطم ینم م،یایخواهد ب یدلم م یلیخ نکهیبا وجود ا-

از  يکه به دست گرفته برا يکَند يبه نظرم خواهدآمد پدرت با جاقو تیاز جمع یسالن خال ،یتو هم نباش ستیداماد که ن-

ترسم که باالخره  یم نیاز ا. ستیآن آسان ن دنیکندش بر يگرچه با لبه . کند یما تالش م یدوستیهم گسستن رشته ها

.موفق به از هم گسستنش شود

:تازه کردم و گفتم ینفس م،ینشسته بود نشست شیمالقاتمان به رو نیدر آخر نیکه فرز یمکتیهمان ن يرو

ه عباس آقا سر او قصد دارد ما ب. روبرو شد دشیگذاشت با مخالفت شد انیازهمان روز که مامان موضوع را با پدر در م-

روم  یبار خواسته اش نم ریو ز. کنم یچون من مقاومت م. سابقش که حاالتنها وارث پدرش است شوهرش بدهد کیشر

.آمدنم را از خانه قدغن کرده است رونیفعالً ب

؟ییایب رونیاز خانه ب یپس امروز چطورتوانست-

 دنیبه محض رس. میش کند ثامن و مامان به کمکش بروا یفروزنده به زحمت توانست راض ماه،خالهیفر یبه خاطر عروس-

شوم و سر به  اریاخت ینمانده بود ب يزیچ. نمیرا بب نیآمدم تا تو و فرز نجایبه آنجا و باز شدن در قفس پرواز کردم و به ا

 یکار آسان اهدگیصدور مجوز خروج از تبع يکردن پدرم برا یراض. دیبردارم که خاله فروزنده به موقع به دادم رس انیعص

.دارم که دعوتت کنم تیمن از طرف خاله ام مامور. يدعوت شده ا ماهیفر یتو هم به عروس یراست. نبود

.کمک به خاله ات آمدم يبرا دیشا یول. میاین یدهم که به عروس یم حیترج. متشکرم-

.او هم دعوت دارد ؟یچ نیفرز-

. ستیکه صالح ن یدان يو خودت بهتر  دیایبه خاطر تو ب دیشا یکن به او نگو؛ چون اگر دعوتش يزیکنم چ ینه، خواهش م-

باعث يدر مبارزه شکست بخور نکهیو ترس از ا یفیاز تو، بالتکل يخبر یب. کند یتالش م یاو دارد به سخت
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.شده است شیآرام نا

.رفته رونیو از خانه ب ستین رایشانس با من  نکهیاما مثل ا.نمیاو را بب توانمیم میایاگر صبح اول وقت ب کردمیفکر م_

.شتافتیم دارتیاز آمدنت باخبر شده باش وگرنه با سر به د کنمیگمان نم.نه نرفته است_

.با من رو به رو شود خواهدیو نم داندیهم م دیشا_

در  که دانمیهر چند م.باعث آزارش خواهد شد دنتیعادت کرده است و دوباره د دنتیاو به ند.ستیچ دارید نیا دهیفا_

از  یآورد،ول یدرست است که کمتر به زبان م.کشدیمانعش شوم و حاال دارد عذاب م توانمید،نمیعشق صدمه خواهد د نیا

.دارد يچه روزگار داستیچهره زردش پ

که مبارزه با پدر  دانمیکه اصال قصد آزارش را ندارم،فقط م یدانیکه م ن؟خودتیکار کنم زر یچ دیکه من با یکنیتو فکر م_

.ستین یر آسانکا

شد؟ یباالخره مغلوب پدرت خواه یکنیپس فکر م_

 کشیبعداز مرگ شر.زن عباس بشوم دیکفش کرده که من با کیرا در شیپدر پا.بار نخواهم رفت ریمطمئن باش که ز!نه_

 يداماد ستهیرا شا گرید چکسیهم پدرم ه نیهم ياست و برا دهیها تومان پول خواب ونیلیم يرو ،پسرشیآقا مصطف

.حرص مال چشم عقلش را کور کرده است.داندیخودش نم

.شودیبرادر من است که دارد فدا م انیم نیدر ا.انتظار داشت شودینم نیا ریاز پدرت به غ_

ست؟یمهم ن تیمن برا ؟سرنوشتیمن چ ،پسیکنیتو فقط به برادرت فکر م_

.شد ینخواه مشیاما اگر خواست خودت نباشد تسل.چرا هست_

سال طول  انیممکن است سال.است که نه برد دارد و نه باخت يمبارزه ا نیا.شومینم مشیم است که تسلخوب معلو_

.نه من تن به خواسته پدر خواهم داد و نه او دست از مخالفت برخواهد داشت.بکشد

.خسته خواهد شد و از پا خواهد نشست یباالخره چه کس مینیبب دیبا_
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نشوم و بروم؟ نیفرز دنیمنتظر د گریبهتر است د یکنیفکر م.ه شوداو خست دیشا.شومیمن که خسته نم_

بهتر است تا  یعنی.اآلن برو نی،هميدار نیمرا ببخش مهتاب،اما اگر با ازدواج با عباس قصد شکستن شاخه احساس فرز_

به غنچه اآلن بعد از شکستنش دوباره  دیچون شا.یبه گل نشده آن را بشکن لیتازه شکفته احساسش تبد يغنچه ها

.شد یاحساسش خواه يشه هایخشک شدن ر ،باعثياگر پس از بارور شدنش برو یول.ندیبنش

خداحافظ .رومیدوباره عذابش خواهم داد م دنمیبا دوباره د یکنیاما اگر تو فکر م.شاخه ها را ندارم نیمن قصد شکستن ا_

.یخوشبخت باش نیزر

:گفتیکه م دیبه گوشم رس ییشناآرام و آ يبه جلو بردارم صدا یقدم نکهیاز ا قبل

؟يبرو یخواهیکجا م ینیمرا بب نکهیام،بدون ا دهیمن تازه رس_

بودم  دهیکه او را د يبار  نیفقط از آخر.نبود دهیچهره اش زرد و رنگ پر نیبرخالف گفته زر.طرف صدا برگشتم به

:ت را شکست و گفتسکو نیو بعد فرز میشد رهیدر سکوت به هم خ يلحظه ا.دیرسیالغرتر به نظر م

چرا؟.یرسیسرحال به نظر نم ادیز.را داشتم دنتیوقت بود که انتظار د یلیخ يخوش آمد_

.یکنیکار م ادیز دیشا.يتو هم الغرتر از سابق شده ا یستم،ولیسرحال ن ادیدرست است ز_

تالش چاره  نیگرچه ا.کنمیو هم کار م خوانمیمن هم درس م.استفاده کرد دیکار کنم،چون از فرصتها با ادیمجبورم ز_

.دیآ یو به کارم نم ستیدردم ن

.یکنیبهتر تالش م ندهیآ يتو برا_

خام بودم که  یلیخ شودیمعلوم م.دردم را دوا کند تواندیحاالش معلوم است که نم نیاز هم یدارد،وقت دهیچه فا!بهتر ندهیآ_

تو و  نیکه ب یکلمات نیمن آخر.باس آقا رقابت کنمچون ع يدار هیسرما بیبا رق توانمیاندك م هیبا سرما کردمیگمان م

 يدارد باالخره ناچار دهیعق نیکه زر دمیرا هم شن نیاند و ا دهید تیبرا یبچه خوا دانمیو م دمیشن شدیردوبدل م نیزر

 احساسم يحرفها شاخه ها نیاز شکستن دلم بترسد،چون با ا نیزر ستیالزم ن گرید.یو دلم را بشکن يآنها بشو میتسل
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و وادارش کنم تا  ومدارم به حجره پدرت بر الیهم خ نیهم يبرا.خشک شود شهیاز ر گذارمیمطمئن باش نم.شکسته است

.گوش کند میبه حرفها

به دقت نگاهش نکرده  چوقتیه میگرفتیکه در مقابل هم قرار م یدر تمام مدت.شدم رهیبلند کردم و به چهره اش خ سر

چون در  ایاش است و  یشگیعادت هم نیکه ا دانستمینم یبه درست.زدیبه هم م یبرا با حرکت عص شیپلک چشمها.بودم

شدم،لرزش  رهیاز چهره اش بر گرفتم و به دستانش خ چشمیوقت.دادیعکس العمل را نشان م نیآن لحظه ناآرام بود ا

 یکه به سادگ افتمینانیاطم ستمیکه سربرداشتم و دوباره به چهره اش نگر یموقع.محسوس آنها را هم احساس کردم

موفق به  يریهم کمک بگ يریاندازه گ يدستگاه ها ياز همه  یعشق حت اریسنجش مع يبرا.از او بگذرم و بروم توانمینم

:گفتم يزیآرامش کنم با لحن محبت آم نکهیا يبرا.شد یاندازه اش نخواه نییتع

.گوش نخواهد داد تیاست،چون او به حرفها دهیفا یب_

؟يمانع رفتنم شو یخواهیچرا م.ندهم گوش ک دیشا_

.کند رتیچه بسا در مقابل عباس تحق یحت.گوش نخواهد کرد میگویم نانیبل اطم یکنم،ول دتیناام خواهمینم_

من .معجزه نشست دیدست گذاشت و به ام يکه دست رو شودینم.کرد يکار دیباالخره با.کنمیرا تحمل م شیرهایتحق_

.را نکردم نکاریچرا ا مینشوم و به خودم نگو نمایروز پش کیتا  کنمیتالشم را م

:گفت يزیبا لحن التماس آم نیزر

عاقالنه فکر کن راه  کنمیخواهش م.دیقلبت را خواهند خراش شانیزبان ها زیآنها با لبه ت.يبرو گذارمینه،من نم.نینه فرد_

.تو و مهتا از هم جداست یزندگ

:دنباله سخنش را گرفتم و گفتم_

.آنها قلبت را خراش خواهد داد يزبان ها يزیت.است نینرو،حق با زر کنمیخواهش م_

:گفت يگرفته ا يبا صدا نیفرز
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خراش کوچک  کیحاال من به فکر زخم دلم هشتم که در ابتدا فقط .حرفها گذشته است نیکار من از ا.دیکنیشما اشتباه م_

خودم را از دستش خالص  دیبا.دهدیشده است و عذابم م یچرک دمیرا خراش شیکه بارها و بارها رو نیبود و اکنون بعد از ا

مالقات چقدر عذاب آور است،ناچارم به حجره اش بروم و  نیا دانمیم نکهیبا وجود ا.ستین يچاره ا نیاز ا ریپس به غ.کنم

.بهتر است یفیبالتکل نیهر چه باشد از ا.دیمانع رفتنم بشو دیتوانینم نیتو زر

نخواهد  يگریخشمش شود ثمر د ختنیباعث برانگ نکهیاز ا ریاست و به غ دهیفا یپدرم ب با نیمالقات فرز دانستمیم

گرچه او .شد دیگوش فرا دهد به سرعت ناپد نیمن و زر زیاعتراض آم يادهایبه فر نکهیمصمم و بدون ا نیفرز.داشت

و آن را به  گذشتیقلبم م ياز رو شیقدمها يجا یگذشت،ولیو از آن م گذاشتیم ابانیسنگفرش خ يرا به رو شیقدمها

 گذشتندیکه به سرعت م ییها لیدر سر و صدا و ازدحام مردم و بوق اتومب مانیادهایفر نیباالخره طن.آورد یدرد م

:را گرفتم و گفتم نیدست زر.مرد

.میبا من به خانه خاله ام برو ایب.شنودیرا نم مانیصدا گریاو رفته است و د.نزن ادیفر.نیاست زر دهیفا یب_

:با دست لرزانش دستم را فشرد و گفت نیزر

.رفتیکاش نم ينگرانم مهتا ا یلیخ_

:کنم و گفتم رونیب دهیاز د میتا غم دلم را با اشک ها دمیهم کوش باز

.دنده و لجباز است کیبرادر تو  یمانع رفتنش شوم،ول خواستیدلم م یلیخ.مالقات وحشت دارم نیمن هم نگرانم و از ا_

است  ياز شانس از شانس برادرم است که چشمش به دنبال دختر نیا.نگاهشو دارند کیحسرت  لیفام يهمه دختر ها _

.که حسرتش را ندارد

من حسرتش را دارم،باور کن_

**********

11فصل



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 67

با وجود .کردیبار اعالم م کیساعت  کیو گذر لحظاتش را ساعت شماطه دار خاله فروزنده هر  گذشتیم يبه کند زمان

و دست و  گرفتیام آرام نم نهیخانه گرم کنم،دل در س لیو جابه جا کردن وسا یتا سرم را به خانه تکان دمیکشویم کهنیا

از  یهنوز چند ساعت.پدر رفته است دنیبه د نیکه فرز میمادرم بگو هتا آن لحظه جرأت نکرده بودم ب.رفتیدلم به کار نم

.میبه سراغمان آمد و از ما خواست به خانه خودمان بازگرد یه آقا مرتضبه منزل خاله ام نگذشته بود ک نیآمدن من و زر

:دینگاه کنجکاو پر سؤالش را به صورتم دوخت و پرس یآقا مرتض دنیبا د مادر

که پدرت به دنبالمان فرستاده است؟ يبه آب داده ا یباز چه دست گل.راست بگو مهتا_

با پدرم بوده  نیکه علت احضارمان مربوط به مالقات فرز دادیم یاهقلبم گو.تکان دادم یاطالع یرا به نشانه ب سرم

در نگاه .از بازگشت نبود ریبه غ يچاره ا.ماند جهینت یب میرا به اعتراف باز کن یزبان آقا مرتض نکهیا يکوشش ما برا.است

جلودار  توانستمیم نممن ه ستمیگریبه او م شتریب یاگر کم.کردم حساسا زیگر يرا برا شیتالش اشکها نیدرمانده زر

که  یلیوسا.تاب تر از ما بود یبازگشت به خانه و اطالع از آنچه که بر برادرش گذشته ب يبرا نیزر.باشم میاشکها زیگر

 منیپدرم در اتاق نش.میدخانه روان ش يبه سو یو با آقا مرتض میبرداشت میدیکشیم دكیاقامت چند روزه با خودمان  يبرا

که از وحشت به خود  یدر حال.خانه را به لرزه درآورد يخشمش فضا يادهایفر دنمانیبه محض د.دیکشیانتظارمان را م

پدرم همچنان .نداشتم میایب رونیجرأت آن را که از آنجا ب گرید.خود بستم يبه اتاقم پناه بردم و در را به رو دمیلرزیم

:و گفت دیکشیم ادیفر

 رونیگذاشتم مهتا را از خانه ب نانیاطم نیو با ا یکنیتو دست از پا خطا نم دیرس المیمرا بگو که به خ.دستت درد نکنه فروز_

.که پرواز کند يگذاریمواظبت از او در قفس را باز م يکه تو به جا دیرسیبه فکرم نم یحت.يببر

:دیخبر از همه جا با تعجب پرس یب مادر

؟یزنیم ادیجهت فر یب نطوریا افتاده است که یاتفاق ست،چهیچ انیجر!وسفیفهممیمنظورت را نم__
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.کندیم شهیدختر دارد خون مرا به ش نیا.زنمیم ادیجهت فر یگفته که من ب یک_

کار کرده است؟ یچرا مگه چ_

فهمم که  ینم دیآ یبه سراغم م زیهمه چ یپسره ب نیرفتن شما از خانه،ا رونیچند ساعت بعد از ب یوقت یکنیم الیخ_

.خوردیآمدنش از کجا آب م

مگر او به سراغت آمده بود؟.است نینکند منظورت فرز!ام پسرکد_

دانگ  ،ششینیبیخواهرت را م یوقت.کرده اند یدو نفر با هم تبان نیحتما ا.یکه تو خبر نداشت ییبگو یخواهیم یعنی.بله_

سراغ من آمده پسره به  نیبله خانم ا.کندیکه دخترت دارد چه کار م یستیفکر ن نیو اصال به ا شودیحواست متوجه او م

 فیح.ندیغم بغل کند بنش يجا کنج اتاقش زانو نیپس بهتر است هم.ییایرباز عهده اش ب یتونیکه تو نم شودیمعلوم م.بود

انگشت کوچک عباس آقا هم  نیکه فرز دیفهمیم دیدیرا با هم م نیاگر آنجا بود و عباس و فرز.حجره نبود يکه امروز تو

.ستین شیاصال حال.زندیدارد لگد به بخت خودش م.شودینم

 یزندگ اتیکوچک خود غرق در افکار ماد يایپدرم در دن.کندیبزنم و به او بفهمانم که اشتباه م ادیفر توانستمیکاش م يا

.او پول بود و بس يبرا ینداشت و هدف از زندگ کردیاز آنچه خود احساس م ریغ هییتوجه چگونهیبود و ه

:دیکش ادیو بلندتر از او فرنداختیخود را از تک و تا ن مادرم

ست؟یگناه من و مهتا چ دیایعقل به سرش زده است که به سراغ تو ب یپسره ب نیاگر ا_

به دنبال شما به  یبه من گفت که وقت یآقا مرتض.خوردیاز کجا آب م دانمیمن که م.فروز یبمال رهیسرم را ش خواهدینم_

کس آنها را خبر نکرده و خودشان سر خود  چیکه ه ییبگو یخواهیم محاال باز ه.هم آنجا بود نیخانه فروزنده آمده زر

است که دل همسرم با من صاف  نیدرد من ا.به خانه خواهرت یکیو آن  دیایبه حجره من ب یکیگرفته اند که  میتصم

خواهرت به کمک  ستیالزم ن گرید.را دارد شیبچه ها يهوس ها يمرا داشته باشد،سودا يهوا نکهیاز ا شتریو ب ستین

.يبرو
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.او از من توقع دارد.مرد شودیمگر م_

که  نیچون هم.پس نرو يدختر بشو نیا فیحر یتوانیتو نم.يبرو گذارمینم گریچه توقع داشته باشد و چه نداشته باشد د_

 کجا رفته یاصال تو بدان نکهیبدون ا.رودیم زیهمه چ یو به سراغ آن خواهر و برادر ب کشدیسرت گرم شد راهش را م

.راحت است المیخ ندیآ یبه سراغتان م یرجبعل اییمرتب آقا مرتض دیکه باش نجایا.ندارد کریآن خانه در و پ.است

:گفت رساندیاش را م یکه آزردگ یبا لحت مادرم

 کنمیم یسع نیبعد از ا.به او برسد یبیآس خواهمیمهتا دختر من است و من نم.يو به من اعتماد ندار يتو بد دل شده ا_

 ایخوب حاال آمده،دن.دیایصحبت با تو به حجره ات ب يبرا نیاز آن گذشته مگر از اول قرار نبود فرز.مواظبش باشم شتریب

.و رو نشده است ریکه ز

به خشم آمدم که  نیفقط از ا.مینشدم،چون هم خودم و هم عباس حقش را کف دستش گذاشت نیمن از آمدنش خشمگ_

.ستیبود که گفتم دل تو با من صاف ن نیهم يبرا.دیایوادارش کرده که به آنجا ب یچه کس

و من او را  یدهیم حیترج نیتو عباس را به فرز.ستین یکیماست که با هم  يخواسته ها نیفقط ا.من دلم با تو صاف است_

.دارد یبیمگر داماد فروزنده چه ع.است نیفرقش ا.دمیم حیبه عباس ترج

.یبه رخم بکش چهار کالس سوادش را یخواهیالبد باز م_

سر و گردن باالتر از عباس  کیاز  شتریب یکه حت ینیبیم یفکر کن یاگر کم.از چهار کالس است شتریب یلیخ_

.نیدرست مثل فرز.آقاست

:گفت ینیمبادا خلع سالح شود،با لحن خشمگ نکهیا يبرا پدرم

به خانه خواهرت  گذارمینم گرید.یوع کناز اول شر یخواهیباز دوباره م.نه یعنیگفتم نه  یوقت.با من بحث نکن فروز_

 میتو و بچه ها گذارمیو نه م میآ یهم نه خودم م ماهیفر یشب عروس ی،حتيمن بشو یپاپ نیاز ا شتریب یاگر بخواه.يبرو

.دیقدم به آنجا بگذار
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:گفت يبغض کرده ا يبا صدا مادر

.یکنیم دیمرتب تهد يداشت،اما حاال دارارج و قرب  تیمن برا يآن موقع ها حرفها.وسفیيعوض شده ا یلیتو خ_

قائل  میارزش برا میبچه ها يتو باعث شد.کار متنفرم نیبزند از ا ادیفر یو ه ستدیمن با يجلو کتایيچون تو باعث شد_

آمده؟ رشیگ یخواند،چیدارد درس م کتایاآلن چند سال است که .نشوند

.دید دیبعدها ثمره اش را خواه.دیایب رشیگ دیحاال که نبا_

.دیایتابستان ها هم که درس ندارد به کمکم ب ستیچشم و روست که حاضر ن یب نقدریپسر ا نیا_

.يزد زیگر کتایپس چرا دوباره به  میکردیراجع به مهتا صحبت م میما داشت.يکرد نییباز وسط دعوا نرخ تع_

کند  رونیپنبه را از گوشش ب نیا دیتا بامه.خوب گوش کن فروز.شده اند يتو خودسر و خود را يبه اتکا میچون بچه ها_

.پسر آسمون جل بشود نیروز بگذارم زن ا کیکه 

.که من بگذارم مهتا زنش بشود ندیعباس آقا هم خوابش را بب.وسفیمیگویچه م نیپس تو هم گوش کن بب_

:گفت يآرامتر يباصدا

اصال به خاطرم خطور .میکرد یصلح و صفا زندگ عمر با هم در کیم،مایکنیدعوا م میمن و تو دار.فروز شودیباورم نم_

.میروز به خاطر بچه ها با هم دعوا کن کیکردینم

.یبکن خواهدیدلت م يو بگذارم که هر کار نمیساکت بنش توانمیاست،نم انیمنافع آنها در م يپا یوقت_

بود و داشت بر  ستادهیا شیرواکنون روب شیکرده بود به خاطر بچه ها یعمر با همسرش در صلح و صفا زندگ کیمادرم

:دیکش ادیهم دوباره فر نیهم يبرا.شیباز هم به خاطر بچه ها دیکشیم ادیسرش فر

و تو درست مانند  کشدیرا به رخت م شیچشم عقلت را کور کند،مرتب زرق و برق زندگ نکهیا يروزها عباس آقا برا نیا_

دخترت را  یو شرط دیق چیبدون ه یخواهیو م يرا گم کرده ا تیاند دست و پا دهیرا به عمرشان ند زهایچ نیکه ا یکسان

 يزدیيو باقلوا ینیریران گوسفند،ش تیهم مرتب برا نیهم يبرا.ستکرده ا دایاو رگ خوابت را پ.یکن مشیتقد یدو دست



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 71

سر  يرا رو شیتحفه ها ینیبفرستد،س مانیبرا شکشیپ ینیس گرید کباریاز قول من به او بگو که اگر .کندیم شکشیپ

ها شده  رقزرق و ب نیا فتهیاز آن گذشته اگر تو فر.بس است گرید یخوش خدمت.گردانمیو به حجره برم گذارمیم یرجبعل

ساله ام را  دیچند يبه حال خودش بگذارم که چه کار کند؟آبرو_.را به حال خودش بگذار ست؟اویگناه مهتا چ يا

 دیچه کار با گریحاال د.نزدم یسالش تمام شود،باز هم حرف جدهیر هبگذا یگفت.بگذار درسش را بخواند گذاشتم یگفت.ببرد

.دهمیگوش به حرفت نم گریبکنم،نه فروز د

 گرید.کنمیم یفکر نکن شوخ.ینیسر سفره عقد بش دیروزها با نیهم.بزنم ادیبلندتر فر ایمهتا  يشنویم.ام دهید تیبرا

هنوز .میرسیخود را از من پنهان کن،اما باالخره باز به هم م خواهدیهرچقدر دلت م.یکن يباشک باز میبا من قا گذارمینم

شد و امواج  یطوفان دگانمید يایدوباره در.رفت رونیو از خانه ب کوفتدر گوشم بود که در را به هم  شیادهایفر نیطن

 نکهیا ي،به جاام نهیاز امواج پر طالتم س زیگر يزورق شکسته دلم در تالش برا.راند رونیخروشانش قطرات اشک را به ب

در .درون آمد بهنیچه وقت زنگ در خانه به صدا درآمد و چه موقع فرز دانمیدرست نم.به ساحل برسد،در گل نشست

:گفتیکه به مادرم م دیبه گوشم رس نیفرز يحکمفرما شده بود صدا شیکه بعد از خروج پدرم از منزل در فضا یسکوت

رم؟یوقتتان را بگ يا قهیچند دق دیدهیاجازه م_

 دمیترسیم.دمیدو ییرایتند و پرشتاب به طرف سالن پذ يبا عجله در اتاق را باز کردم و با قدمها شیصدا دنیمحض شن به

با  نیفرز.ردیگ شیاز آمدنش راه بازگشت را در پ مانیاجازه گفتگو ندهد و او پش نیبه آنجا مادرم به فرز دنیقبل از رس

به  زد،گوشیکه باز هم داشت پلک چشمانش را به هم م یستاده بود و در حالیم امادر يلرزان روبرو یو دستان دهیرنگ پر

:گفتیسخناننش داشت که م

چه  داندیشوهرم هرلحظه ممکن است دوباره برگردد و خدا م.دیآمدد نجایکه به ا یفرخ يآقا دیکرد یکار خطرناک_

.به راه خواهد انداخت یقشقرق

:گفت يگرفته ا يبا صدا نیفرز
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در سر راه بازگشت از حجره به خانه .کرد نیبه من توه یبود و خانم و شوهرتان به اندازه کاف يبد یلیروز خ امروز_

به خانه  دیبتوانم در آنجا با شما و مهتا خانم صحبت کنم و آنجا مطلع شدم که ناچار شده ا دیخواهرتان رفتم تا شا

کردم و  نیکم یکرمان يه پشت در ساختمان به انتظار خروج آقاکوچ دراز همان موقع .آمدم نجایبعد از آن به ا.دیبرگرد

.شاهد خروجشان و رفتنشان بودم

:قانع نشد و گفت مادر

.دیناچارم از شما بخواهم که برو د،چونیمرا ببخش.برگردد شمر هم جلودارش نخواهد بود ياگر به بهانه ا نیبا وجود ا_

:و گفتم دمیصحبتش دو انیممادرم جمله اش را تمام کند به  نکهیاز ا قبل

.آنها چه گذشته است نیبدانم در حجره پدرم ب دیمن با.بگذار بماند کنمینه،خواهش م.نه مامان_

غرق  دگانمید يایدر در نکهیاز ترس ا انمیبا مشاهده چشمان متورم و گر.ستیبه لب آورد و به من نگر یلبخند تلخ نیفرز

:افکند و گفت ریو سر به ز دیشود نگاهش را از من دزد

 الیخ نیپدرت به ا.لباس رزم به تن کردم و به مالقات پدرت رفتم،نه کاله خود به سرم بود و نه زره به تنم نکهیبا وجود ا_

 یآمد ناچار شدم خودم را معرف کترینزد یوقت.باز از من استقبال کرد يوارد حجره شده است،با رو يتازه ا يکه مشتر

:دیزنان پرس ادیفر.ه سخن را ندادکنم،اصال به من مجال ادام

.دییایب دنمیبه شما اجازه داد به د یک_

:دادم پاسخ

.و با شما صحبت کنم میایگرفتم که ب میتصم چکس،خودمیه_

:دیکش ادیتکان داد و دوباره فر یرا با حالت عصب شیدستها

.دییایب دنمیبه د دیگرفت میخود تصم یب.میکه با هم بزن میندار یما حرف_

:پاسخ دادم یبه آرام شیادهایتوجه به فر یب
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.من آمده ام تا درمورد دخترتان با شما صحبت کنم_

:بودند افکند و گفت يکه مشغول سر و کله زدن با مشتر یبه عباس آقا و آقا مرتض ينظر یکرمان آقا

.دیان بگردخودت يهمتا یکیبهتر است شما هم دنبال .خورده عباس آقاست و صاحب دارد ینیریدخترم ش_

:دیرا به حال خود رها کرد و به طرف ما آمد و پرس هایشده بود مشتر زیت شینامش،گوشها دنیآقا که به شن عباس

وسف؟یآقا  دیمرا صدا زد_

:اعتراض جواب داد به

کمک شما  از آن من به روند،بعدیآقا هم کارشان تمام شده است و دارند م نیا.دیبه کار خودتان مشغول باش.نه عباس آقا_

.میآ یم یو آقا مرتض

:نگاه کرد و گفت دیآقا باترد عباس

.کنمیقولتان حساب م يمن رو.دینرود قول دخترتان را به من داده ا ادتانی_

:گفت یبخش نانیبا لحن اطم پدرت

ن کند و م یاو عادت کرده است که در ناز و نعمت زندگ.مهتا مال شماست.است یکیراحت باشد حرف مرد  التیخ_

.کبوتر با کبوتر،باز با باز.که در ناز و نعمت هم بماند،نه در نکبت خواهمیم

:و گفت ستیآمد و پوزخند زنان به من نگر کتریآقا نزد عباس

.ات کند مهیجر سیپل ؟نکنديرا کجا پارك کرده ا نتیآقا ماش نمیبب_

:پاسخ دادم يخونسرد با

.ندارم آقا نیمن ماش_

:دیرسو پ دیبلند خند يصدا با

وسف؟یدختر آقا  يخواستگار يآمد یپس با چ_
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نگاه  وسفیآقا  نیخنده پر طن يصدا.را حفظ کنم میتا خونسرد دمیلحن تمسخرآلودش به خشم آمدم و به زحمت کوش از

:گفتیرا متوجه او ساخت که م انیکنجکاو مشتر

.دهمیت باشد من دخترم را به او نمراح التیخ.شود نیچشمش به دنبال مهتاست که صاحب خانه و ماش نیهم يبرا_

:زحمت خشمم را فرو دادم و گفتم به

که فارغ  گریسال د شوم،چندیخوشحال م شتریب دیاگر از ارث محرومش ک یو حت ستیمن چشمم دنبال مال شما ن_

.فراهم خواهم کرد شیاز آنچه که حاال دارد برا شتریب یلیشوم خ لیالتحص

:طعنه گفت به

من قدغن کرده .باشد که شوهرش دکتر شود دیام نیبکشد و به ا یگرسنگ دیفعال چند سال با یعنی.آد یم بهار ریبزك نم_

؟ییایب دنمیراستش را بگو مهتا به تو گفت که به د.دیایب نیزر دنیبودم مهتا به د

:را به اعتراض تکان دادم و گفتم سرم

سست  شیها هیپا دیدخترتان بنا کن يبرا دیخواهیکه شما م ییآقا،آن کاخ طال میایگرفتم ب میمن بودم که تصم نینه،ا_

.خواهد شد رانیو یباد مخالف نیاست و با کوچکتر

:کرد و به من گفت يگوشه چشم به عباس آقا اشاره ا با

 يگریاست و به کس د یغصب دیبنا کن شیتان را به رو یکاخ خوشبخت دیدار الیکه شما خ ینیزم.دیاش نباش یرانینگران و_

اگر .را راحت کنم آقا دکتر التانیخ دیبگذار.دیکار خودتان برو یو پ دیخام را از سر به در کن الیخ نیبهتر است ا.علق داردت

 کیخواهد رفت و من  رونیلباس کهنه از خانه ام ب کیخودش زن شما بشود آس و پاس و با  لیدختر بخواهد به م نیا

.از ثروتم را هم به نام او نخواهم کرد یشاه

:را باال انداختم و گفتم میشانه ها ییاعتنا یب با

.من است يآرزو نیچه بهتر،ا_
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خنده  يصدا.شمیاند یو منافعش م ایو گمان کرد که من هم مانند خودش فقط به مال دن میگوینشد که راست م باورش

.آتش به دلم زد زشیاستهزا آم

مطمئن .گذردیچه م تیکه در مغز به ظاهر پروفسور دانمیمن م.يرچشم به ثروتم ندا یکه وانمود کن یزنیحرفها را م نیا_

کارت و بگذار به  یبرو پ.راثشیو چه پسر قارون،با همه ارث و م یچه آس و پاس باش.باش من دخترم را به تو نخواهم داد

.میمان برس یکاسب

رد پدرت با من برخالف انتظارم برخو.برگرداندم و به سرعت دور شدم يرو.ندانستم زیماندن را در آنجا را جا گرید

آنچه که من تحمل .را هم نداشتم نیهمه توه نیانتظار ا یاز من استقبال نخواهد کرد،ول یکه با گرم دانستمیالبته م.بود

بود  نیا يبرا اورم،فقطیو دم بر ن ندیبگو دیآ یچه به دهنشان م ستند،هریبامیاگر گذاشتم روبرو.کردم به خاطر تو بود مهتا

.کرده باشم یاحترام یبه پدرت ب خواستمیمکه ن

:لب به سخن گشودم و گفتم.افکند و آرام گرفت ریسر به ز نیفرز

هم آنقدر به تو التماس کردم که  نیهم يبرا.خواهد آمد شیکه چه پ دانستمیو م شناسمیمن پدر خودم را خوب م_

.یباش شیها نیو شاهد توه يبرو یکه خواست يخودت بود نیا.ينرو

:برخاست و گفت يمادرم هراسان از جا.پاسخم را بدهد زنگ در به صدا درآمد نکهیاز ا لقب

!ممکن است باشد یمن چه کس يخدا_

:هم از جا برخواستم و گفتم من

.زندیدارد و در نم دیطور،او هم کل نیهم هم کتای.زندیوقت در نم چیدارد ه دیاو کل ست،چونیهر که باشد پدر ن_

:گفت رفتیبه طرف در م مهیه سراسک یدر حال مادرم

.ستیک نمیببند تا بب شیرا به اتاق خواب ما ببر و در را به رو نیتو فرز.باشد یممکن است آقا مرتض_

سپس .بستم شیقرار داشت بردم و بالفاصله در را به رو ییرایپذ يرا به اتاق خواب مادرم که درست روبرو نیعجله فرز با
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:گفتیکه م دیبه گوشم رس شیصدا.کردیکه داشت با مادرم گفتگو م دمیرا د یدم و آقا مرتضش رهیخ رونیاز پنجره به ب

.گاو صندوقو تو خونه جا گذاشتن،منو فرستادن که اونو واسشون ببرم دیآقا کل.خانوم نیببخش_

:با تعجب گفت مادر

.آورم یم تانیبود آن را برا و اگر گردمیاالن برم.در خانه جا گذاشته باشد کنمیفکر نم.دمیرا ند دشیمن کل_

و در کنار  زیم يپدر پرداختم و آن را رو دیکل يبه جستجو.برگرداند و دست پاچه به طرف ساختمان به راه افتاد يرو مادرم

.افتمیيگاریجاس

:پنجره را گشودم و گفتم بالفاصله

.ریبگ ایب.یآقا مرتض نجاستیا دیکل_

:ا از من گرفت و گفتپنجره آمد و آن ر کیبه نزد یمرتض آقا

.من رفتم خداحافظ.کیدستتان در نکنه خانوم کوچ__

:و به داخل ساختمان بازگشت و گفت دیکش یبه راحت یمادرم نفس.برگرداند و به سرعت دور شد يرو سپس

ه اش بهتر است که زودتر به خون د،حاالیرا زد تانیحرفها نیتو و فرز.بس است مهتا گرید.گذشت ریخدا را شکر به خ_

امروز به اندازه .نمانده بود که قلبم از جا کنده شود يزیچ.یشناسیخودت که پدرت را م.دارد تیمن مسئول يبرگردد،برا

.باز کن و بگذار برود شیرا ندارم برو در را به رو بحثحوصله جر و  گرید.اعصابم را خراب کرده است یکاف

:مطرف اتاق خواب مادرم رفتم و آن را گشودم و گفت به

.خطر رفع شد نیفرز رونیب ایب_

 فیدر را گشودم ک نکهیبه محض ا.داشت بانیتوالت مادرم نشسته بود و سر به گر زیکوچک کنار م یعسل يبه رو نیفرز

:اش را برداشت،از جا برخاست و گفت یدست

.ببخش باعث زحمت شدم مرا.دمیتو و مادرت را شن يحرفها.ستین نطوریبروم،ا دیمن با ییبگو یخواهیکه چه م دانمیم_
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:و گفتم دمیکش یآه

از همه او را  شتریباخبر شود،ب نجایاگر پدرم از آمدنت به ا.مادرم بشوم یباعث ناراحت خواهمیاما نم يبرو خواهدیدلم نم_

.شماتت خواهد کرد

 دانمیم ،چونیمنتظرم بمان مخواهیاز تو نم گرید.مینیرا بب گریدوباره همد میها نتوان يزود نیبه ا دیشا.ییگویچه م فهممیم_

.وجود ندارد يکه انتظار

 دیفعال برو خداحافظ و به ام.شوهر کنم لمیوادارم کند که برخالف م تواندینم چکسیو ه شومیمن منتظرت م.چرا دارد_

.دارید

:به مادرم کرد و گفت رو

.ودتکرار نش گریکه د دهمیقول م.باعث دردسرتان شدم یلیامروز خ.خانم دیمرا ببخش_

:به لب آورد و گفت یلبخند تلخ مادرم

است که او  نیدردش ا.میجنگیدر دو جبهه مخالف م وسفیمدتهاست که من و .ندارد،من به دردسر عادت دارم یبیع_

.میحفظ منافع بچه ها يو من برا جنگدیحفظ منافع خودش م يبرا

*********

12فصل

گشوده شد لباس  میدر زندان به رو نکهیبعد از ا.خوردیما به چشم م در خانه یجنب و جوش خاص ماهیعقد کنان فر روز

 سوانمیاتاقم مشغول آراستن گ نهییآ يکه در جلو یدوخته بود به تن کردم و موقع میرا که مادرم به دست خود برا ییبایز

:خت و گفتزنان به برانداز کردن چهره و اندامم پردا ندو لبخ ستادیبه درون آمد،در کنارم ا کتایبودم،

.داشته باشد يتو جلوه ا ییبایعروس در مقابل ز کنمیفکر نم.خواهر کوچولو يخوشگل شده ا یلیکه خ یدانیم چیه_
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:و گفتم دمیکش یآه

؟یکن ست،خوشیخوش ن یدانیدلم را که م یخواهیحرفها م نیبا ا_

.دعوت شده باشد یعروسنیهم به ا تایآز یکنیمهتا تو فکر م یراست.میگویرا م تیواقع.ستین نطوریا_

حتما دعوت شده باشد،چطور مگر  کنمیفکر م.مامان است ينکند منظورت دختر اقدس خانم نوه عمو!تایکدام آز!تایآز_

.است؟نکند که او هم حواس تو را پرت کرده است يخبر

:دیبه لب آورد و پرس يا رکانهیز لبخند

؟يدیاز کجا فهم_

 نیا حتیاز من به تو نص.يداداش جون تو هم به فکر زن گرفتم افتاده ا نمیبب.ستیت نسؤال يبرا يگرید لیاز آنجا که دل_

.فکرش را هم نکن یکه دست خودت به دهنت نرسد،حت یفکر را از سر به در کن و تا وقت

.نه،اصال فراموش کن مهتا ایهم دعوت دارد  تایآز دمیفقط پرس.را ندارم یالیخ نیمطمئن باش فعال چن_

 ییبایز.به صورتش دوخته شد کتایزده من و  رتیبه محض ورودش به اتاق،نگاه ح.دیچیخصوص مادرم در فضا پعطر م يبو

و براقش را در پشت سر با گل  اهیس يموها.دیکشیهنوز نگاه ها را به دنبال م یو هشت سالگ یکننده اش در آستانه س رهیخ

.ساختیرا دو چندان جلوه گر م شیبائیشده اش ز يسنگ دوز یداده بود و لباس مشک نتیز ییبایسر ز

:دیبه طرف ما افکند و پرس ينظر

.دیعجله کن شودیم ریدارد د.دیبرو یبه عروس دیخواهینم د؟مگریشده بچه ها،چرا ماتم گرفته ا یچ_

:و گفتم دمیکش میبه موها یدست

.من حاضرم مامان_

:پرداخت و گفت میبرانداز کردن سراپا به

.یاستفاده کن یبدل ورآالتیاز ز دیو نبا يابزرگ شده  گریتو د_
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.به طال و جواهر ندارم يادیکه من عالقه ز یدانیخودت م_

 يها یکرده است،فقط در مهمان ازین یلحاظ ب نیپدرت مرا از ا نکهیبا وجود ا.ندارم زهایچ نیمن هم مثل تو عالقه به ا_

فکر .میبا هم به اتاقم برو ایب.کنم هیاز آنها را به تو هد يسرکیدارم  الیامشب خ.کنمیاز آنها استفاده م یو عروس یرسم

.دارد یشتر هماهنگیلباست ب نیزمرد با ا سیآن سرو کنمیم

 يگریاگر در موقع د دیشا.جواهر مادرم به من تعلق داشته باشد متیگران ق يسهایاز آن سرو یکیکه  خواستمیخدا م از

که وارد اتاق  یموقع.در آن لحظه حوصله اش را نداشتم یکردم،ولیم يادابراز ش شتریرا داشت،ب یحاتم بخش نیقصد ا

و به زحمت  زدیانگشت شمار بود شانه م شیدر واقع رشته ها هرا ک شیموها نهییخوابشان شدم پدرم داشت در مقابل آ

تا  دیو کوش دیدرهم کشرا  شیاخمها دنمیبا د.رشته ها تا حد ممکن کمبودش را بپوشاند نیتا با جا به جا کردن ا دیکوشیم

:دیسپس رو به مادرم کرد و پرس.است رینشان دهد که هنوز از من دلگ

نه؟ ایدیشما حاضر_

 رونیکه از درون آن جعبه جواهراتش را ب یرفت و در حال شیآرا زیم يپاسخش را بدهد به طرف کشو نکهیبدون ا مادرم

:آورد گفت یم

.انتخاب کن یخواهیمجلوتر مهتا و خودت هر کدام را که  ایب_

 یجعبه که خال نیمن ا يخدا_: و گفت دیکش رتیاز ح يادینهاد آن را گشود و بالفاصله فر زیم يجعبه را به رو سپس

.است

:میو گفت میو پدرم هر دو با هم سر به درون جعبه فرو برد من

!ست؟ییمنظورت چ_

:دیرو به پدر پرس مادر

وسف؟یجواهرات من کجاست _
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 نیو ا کردیهمسرش نداشت و به ندرت از آنها استفاده م ییبه طال و جواهرات اهدا يعالقه ا نیاو کوچکتر نکهیوجود ا با

زده اش نشان  رتینگران و ح دگانیلرزان،د يآن لحظه لبها خورد،دریخاك م ششیآرا زیم يدر کشو شیجعبه از ماه ها پ

.ضربه خارج از حد تحملش است نیکه ا دادیم

 يدست و دلش برا یما در آن خانه بود و حت ملکیصاحب آن جواهرات نبود،در واقع مالک همه ما نکهیابا وجود  پدرم

شد و بعد  رهیابتدا ناباورانه به جعبه خ.کند ینمانده بود که قالب ته يزیچ.دیلرزیهم م تیچوب کبر کیشدن  لیو م فیح

:پاسخ داد يمانند ادیفر يا صداباور کند،ب ستداده ا يباالخره توانست آنچه را که رو نکهیاز ا

.تو بگو کجاست.که اصال خبر ندارم ،منیپرسیاز من م ست؟چرایمنظورت چ_

که از  کتای.باشد،دوباره آن را گشود و به جستجو پرداخت ختهیجعبه داخل کشو ر اتیمحتو دیکه شا دیام نیبه ا مادرم

از آن ادمانیگفتگو و فر يصدا

سپس همه با هم در گوشه کنار اتاق،داخل کمد و کشوها به جست و جو .وستیبه ما پ مطلع شده بود به سرعت دادیرو

.میپرداخت

:گفت دیلرزیکه از خشم م یپدرم با صدائ باالخره

 نیدر ا گرید یعنیستیدر داخل جعبه ن گریکه د یوقت.طال جواهر پرنده است که پرواز کند دیکنیم الیعقلتان کم شده،خ-

.ستیخانه ن

:دیبلند کرد و پرس سر مادرم

هر که بوده .زیم يجعبه آمده است،آن هم داخل کشو نیآخر چرا فقط سراغ ا شودیممکنه دزد آماده باشه،باورم نم یعنی-

.جواهرات رو چه موقع دزد زده است نیا داندیخدا م.پس البد دزدش آشناست.حتما قبال از وجودش خبر داشته است

:به طعنه گفت پدرم

رو دارن  سشیسرو کیهمه زنها حسرت داشتن  يکه همه  یکه تو سال به سال در جعبه جوهرات یت وقتخوب معلوم اس-



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 81

 یکل سشیهر سرو يارزد؟برایجواهرت چقدر م نیا یدانیم چیه.آنها را چه موقع دزد زده است یهم ندان دیبا یکنیباز نم

.میبزن تتهم یچه کس م،بهیکار کن یچ دیحاال با.پول باالش دادم

به  یتیدرست است که تو اهم.اتفاق افتاده نیچه موقع ا ستیاصال معلوم ن..شومیم وانهیدارم د.میدنبالش بگردکجا

.دهمیمن م یول.یدهیگمشدنش نم

:به خشم آمد و گفت مادرم

.شودینم نیمغازه ات است بهتر از ا يندارد و پاتوق شاگر و پادو کریکه در و پ يخانه ا.ستیحرفها ن نیحاال وقت ا-

وقت راه به اتاق خواب ما  چیاز آن گذشته آنها ه.چسبدینم یو رجبعل یوصله به مرتض نیا.خود به آنها تهمت نزن یب-

.ندارد ینده که گناه یرو به کس مانتیپس ا.روندیو م ندیآیدنبال فرمان م.ندارند

بدهم؟ یرا به چه کس مانمیپس ا-

.کشمیم رونیبرده از حلقومش ب یو هر چ کنمیم دایفردا صبح هر طور شده دزدش را پ.راحت باشد التیخ

.میخبر بده یبه آگاه دیبا.مرد یکنیدست آن دست م نیچرا ا-

؟يبرو یبه عروس یخواهیحاال نه،مگر نم-

موقعها اگر زن طال  نجوریاما ا.دیآیدرست است که از طال و جواهر خوشم نم.جعبه بود نیهر چه داشتم داخل ا.چطور بروم-

 دیست،بایچاره ن خواهد،گرچهیدل و دماغ م یعروس.نکند،انگار لباس به تن نکرده است زانیه سر و گردنش آوو جواهر ب

خواهر  یبه عروس يوریزروز چیبدون ه یکرمان وسفیزن  ییبگو یخواهیم یعنی- .شودیرفت وگرنه فروزنده نگران م

زادهاش برود؟

:ت اشاره کردم و گفتمکه مادر همشه به گردن داش یفیو ظر بایگردن بند ز به

از آن گردن بند  شهیمن هم مثل هم.تر است بایز یکه داشت ینیآن جواهرات سنگ ياز همه  بایو ز فیگردن بند ظر نیا-

.کنمیاستفاده م یبدل
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:و گفت دیابروانش رو در هم کش پدرم

 تونمیم یچه خاک نمیتا بب گردمیو زود بر م گذارمیشما را آنجا م.حوصلهاش را ندارم گریمن د.خواهدیدل خوش م یعروس

.زمیبه سرم بر

:گفتم يلحن ملتمسانه ا با

.میریماتم بگ شیانقدر ارزش ندارد که برا ایمال دن.میزودتر برو کنمیخواهش م-

:نگاه غضب آلودش را متوجه من دست و گفت پدرم

 شیبرا ایخوب معلوم است مال دن.ادهافت یچه اتفاق ستیهم ن الشیخ نیخودش است و اصال ع حیدختر فقط فکر تفر نیا-

.طور خودش را ارزان بفروشد نیا شدیارزش قائل بود و حاضر نم شیاست،چون اگر داشت برا تیاهم یب

:بدون توجه به خشم پدرم گفت مادرم

 یروسشده،حتما فروزنده دلش به شور افتاده و ع رید یلیخ.شودینم دایبا نرفتن ما که طال جوهرر که پ.حق با مهتاست-

.یستیپس چرا اصال به فکرش ن.میخبر بده یمگر قرار نبود به آگاه.زهرمارش شده است ماهیفر

:پاسخ داد دیبدون ترد پدرم

.خبر بدهم یندارم به آگاه الیفعال خ-

مگر  یخبر بده یبه آگاه يندار الیچطور خ.از مالت را ببرند انگار جانت را برده اند یشاه کیاگر  ؟تويندار الیخ-

شود؟یم

 رمیگ يزیچ.و استنطاق بکنم و بگذارم مال خر مالم را بخرد،گورش را گم کند یخودم رو چند سال عالف آگاه یخواهیم-

..دید یخواه کنمیم شانیدایخودم پ.کنند شیدایکه نتوانستند پ ندیو دست آخر بگو دیاین

.به سرت زده مرد ؟مگريچطور-

.دارم یالیکه چه خ دید دیخواه یحوصله کن یاگر کم-
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.طال جواهرات من است که از دستم رفته است نیبگو،هر چه باشد ا يدار یالیچه خ-

.میبرو دییایفعال ب.ستیحاال وقتش ن.میکنیفردا دربارهاش صحبت م-

 میکه وارد سالن شد ياز لحظه ا.نداشت يوریو زروز هیرایپ چیه گریبود و د یکاف يجلوه گر يبرا ییمادرم به تنها ییبایز

 يا هیرایپ چیبدون ه یکرمان وسفیدر مجلس متوجه نشدند که زن آقا  نیاز حاضر چکدامیه میکه آنجا را تر کرد یا زمانت

.است هدر مجلس عقد کنان خواهر زادهاش شرکت کرد

که  یموقع.برساند گرانیرا به د اشیتا ذرات خوشبخت دیکشیو با لبخندش م دیدرخشیم یبرق خوشبخت ماهیفر دگانید در

:دیو آهسته از مادرم پرس اوردیفروزنده طاقت ن کرد،خالهیم يعقد را جار يغهیعاقد ص

.شده یچ ،بازیرسیحال به نظر نم سر

ساعت  کینیمن تازه هم یاتفاق افتاده است،ول نیچه موقع ا دندیافتاده راستش دزد جواهراتم را زده و خدا م ياتفاق بد-

 یباق میحلقه ساده برا کییانصاف حت یدزد ب.بودن جعبه شدم یاده بکنم،متوجه خالاز آنها استف خواستمیکه م یموقع شیپ

.نگذشته است

به  انتیاشنا انیدر م دیبه دنبال گنج گشت،با دیکجا با دانستهینبوده که به کاهدان بزند و خوب م یدزد ناش شودیمعلوم م-

.يدنبال سارقش بگرد

 بیفر یبه سادگ یخود بدان نکهیو تو بدون ا ردیبگ يتواند تو را به باز یم یحتاش به را بندهیبا چهره دورو و فر یزندگ

 نیکه ا يبر یبه غلط گمان م يرو یم شیو پ یغلت یم یزندگ یبیکه در سراش یموقع. خورد  یرا خواه شیها يجلوه گر

 نیبه ا. يخورد نیر به زمو با س دیلغز تیخط پا يکه در انتها یانبه مقصد است و ان وقت زم دنیزود رس يشتاب برا

.يا دهیان غلت ياست که به رو یزندگ يدردها نیکه ا یرس یم جهینت

.خبر کند نیب نهیدارد ا الیسارق ،پدر اعالم کرد که خ افتنیيبرا یان روز در مقابل اصرار مادرم جهت اقدام قانون يفردا
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:دیزده نگاهش کرد و پرس رتیح مادرم

؟ ستیچ گرید نیب نهیا! نیب نهیا-

.ندیب یم رشیضم نهیدر ائ میو از ان اگاه شو مینیبب میتوان یاو انچه را که ما نم-

؟ يفکر افتاد نیچطور شد به ا دهینشن يزهایبه حق چ-

خودش را عالف  یاو چند ماه نکهیپول به سرقت رفته بود و بعد از ا یکل یاقا جالل روغن ي، از حجره  شیچند سال پ-

است و توانست وادارش کند  یکار چه کس دیرفت و فهم نیب نهیاز دوستان ، به سراغ ا یکیهی، باالخره به توصکرد  یاگاه

.و مالش را پس بدهد دیایکه مقر ب

:دیکش ادیبه اعتراض فر مادرم

.یباش یکردم که تو خرافات یاصال فکر نم. دیا یکارها خوشم نم نینه ، من از ا وسف،ینه -

. شد شد ، ان وقت درباره اش قضاوت کن  دایجواهراتت پ یصبر کن وقت. کار خرافات است  نیگفته ا یچه کس !یخرافات-

.کارها کار نداشته باش فروز و بگذار من کار خودم را بکنم نیتو به ا

.یکن یشود و هر چقدر هم که من اصرار کنم باز همان کار خودت را م یتو حرف حساب سرت نم-

اقدام باعث شد که در انجام  نیاز ا يبازداشتن و يکند و تالش ما برا ریخواست سارق را دستگ یک خودش مبه سب پدرم

را  یمعروف نیب نهیبعد از ظهر همان روز به ما اطالع داد که اقا جالل به زحمت توانسته ا. دینما يشتریب يپافشار مشیتصم

.دیایما ب يبه خانه  یدستمزد گزاف افتیکند که در مقابل در یاست راض دهکر دایسارق حجره اش را پ شیکه چند سال پ

من به . باشد  يشب باز مهیخ نیاز جا برخاست و اعالم کرد هرگز حاضر نخواهد شد در خانه بماند و شاهد ا نیخشمگ کتای

:التماس افتادم و گفتم

.ما را مسخره کنند هیدر و همسا دیخواه یمگر م. دیمنصرف شو نکاریکنم پدر از ا یخواهش م-

:به اعتراض دستش را به طرف پدرم تکان داد و گفت مادرم
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توانند به  یجماعت نم نینشود که ا دایتا امثال تو و اقا جالل پ. خانه باز شود  نیمردك حقه باز به ا نیا يگذارم پا یمن نم-

.قافله هستند قیدزد و رف کیها خودشان شر نیبرسند ا ینان و اب

:ما گفت زیتوجه به سخنان اعتراض ام یب پدرم

زود  ایریچون عباس اقا به دنبالش رفته و د دینکن ادیخود داد و فر یب. هستم  رندهیگ میمن است و من تصم يخانه  نجایا-

.خواهد شد دایسر و کله انها پ

:به طرف در رفت و گفت کتای

.مانم یمن که گفتم نم-

:دیکش دایفر يزیبا لحن تحکم ام پدرم

.رفتن از خانه را ندارد رونیکس حق ب چیه. یمان یکه نم یکن یجا م یتو ب-

:گفتم اریاخت یب

.پدر دید دیخواه. میا ینم رونیکه من اصال از اتاقم ب دیایاگر او ب. دیایمگر قرار است عباس اقا هم ب-

:دیکش ادیدوباره فر پدرم

.شود یم داشانیاالن پ. تکان بخورد شیکس حق ندارد از جا چیه-

:مالمت کنان گفت مادرم

گذشتم و  میطالها ریمن از خ. شود  یاصال حرف حساب سرت نم. اند  دهیانها عقلت را دزد. به سرت اورده اند مرد  یچ-

.باشم يمسخره باز نیشاهد ا ستمیحاضر ن

نداده ام ،  شیپول مفت باال. د از ان گذشت که بشو ستیصنار ن یشاه کی. ، من که نگذشتم  یگذشت رشیاگر تو از خ-

.بگذرم رشیاز خ دیبا یچ يبرا. پول زحمت است 

:زنگ در ، پدر حرفش را قطع کرد و رو به من کرد و گفت يصدا دنیشن با
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 ندیخود بنش يسرجا یبعد هر کس. فروز  نطوریتو هم هم. تو برو چادرت را به سرت بنداز. امدند ، حتما خودشان هستند -

.تو برو در را باز کن کتای. دیایدر ن شیو صدا

.به راه افتاد تا از مهمانش استقبال کند ییرایبه طرف اتاق پذ پدرم

:قبل از خروج از اتاق رو به مادرم گفت کتای

.ییگو یبه او نم يزیپس چرا چ. شده است مامان  وانهیپدر د-

:او را ارام کند پاسخ داد نکهیا يبرا مادرم

گوش به  دیبا میندار يفعال چاره ا. یحرفش حرف بزن يرو دیهرچه باشد پدرت است نبا. ساکت  کتایخوب  یلیخ-

.زودتر برو در را باز کن. میفرمانش باش

.میشد ییرایو به دنبال پدر وارد اتاق پذ میو مادرم به ناچار چادرمان را به سر افکند من

و  انسالیو مرد م ستمینگر رونیاز پنجره به ب. امد  یم شیپ انیگو ااهللایکه  دیسر یعباس اقا از دور به گوش م يصدا

برگردانم از  يرو نکهیبدون ا. دارد  یرا به دست گرفته و به همراه او قدم برم يکه دست پسر بچه ا دمیرا د یکلیدرشت ه

:دمیپدرم پرس

به همراه ندارد ؟ نهیاست که ا نیب نهیچه جور ا نیا-

.دید یبعدا خودت خواه. ستین نهیبه ا یاجیاحت-

.چه امده است ياو برا ستیمعلوم ن. پسر بچه هم همراهشان است  کی-

.کند یم يرا باز نهیدر واقع ان پسر نقش ا. اوست  یقهرمان اصل-

:گفت يزیبود با لحن تعجب ام ستادهیکه در کنارم ا مادرم

هم  یرجبعل يسرو کله  يالبد به زود. شد  اطیهم به دنبالشان وارد ح یا مرتضنگاه کن مهتا ، اق. دهینشن يزهایبه حق چ-

.شود یم دایپ
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به خود زحمت  نکهیاز ا. به احترام فرود اورد  يدر رفت و در مقابل ان مرد سر کیپدرم به نزد.شد  کترینزد شانیپا يصدا

:تاز او تشکر کرد و گف. دیما قدم رنجه نما يداده بود تا به خانه 

.دییبفرما دیخوش امد-

:دیبه اطراف اتاف افکند و پرس ينظر نیب نهیا. میهمه نشست نکهیاز ا بعد

خانه انجام شده است ؟ نیدر هم يدزد-

:با سر اشاره کرد و پاسخ داد پدرم

.خانه نیبله اقا در هم-

.میخوب پس بهتر است زودتر کار را شروع کن-

.است اریبعدا وقت بس. دییبفرما لیم ییو چا دیکن نیریان را شقربان اول دهانت دیصبر کن-

:مژه بر هم بزند در پاسخ پدرم گفت نکهیبدون ا نیب نهیا

. منتظرم هستند  یبا وقت قبل انمیمشتر. زودتر کار را انجام بدهم و به دفترم برگردم  دیبا. من وقت ندارم اقا . نه متشکرم -

.دیامد یو به دفترم م دیکرد یشما قدم رنجه م دیامدم وگرنه با نجایل به ااقا جال يفقط به خاطر گل رو

:نشسته بود اشاره کرد و گفت شیکه روبرو يبا دست به پسر بچه ا سپس

.را ببندم تیو بگذار چشمها اوریرا جلو ب تیصندل-

:به دستش داد و گفت یدستمال نیب نهیا. امد  کتریبچه اطاعت کرد و نزد پسر

.را ببند تیدستمال چشمها نیبا ا-

 نیب نهیا. چشم به ان دو دوخته بودند ا يبا کنجکاو نیحاضر. را ببندد  شیاقا از جا برخاست و کمکش کرد تا چشمها عباس

:مکث گفت يپس از لحظه ا

.دمیبه من بگو که د يدیهر وقت د. ینیب یشود که تو ان را م یم دایپ ياالن ستاره ا-
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دمید: گفت  یکه م دیپسر بچه به گوش رس يوت برقرار شد و باالخره صداسک دوباره

.ادرس ببر نیخانه را بده و بگو مرا با خودت به ا نیخوب حاال سالم کن و ادرس ا یلیخ-

.شد تکرار کرد یم کتهیلب انچه را که به او د ریز پسر

:دوباره ادامه داد نیب نهیا

.گذرد یجا چه مبگو ان يدیخانه رس نیبه ا یوقت-

که کتو شلوار چهارخانه  يحاال با مرد جوان قد بلند. میگذشت میکه االن در ان هست یاتاق نیو با هم از هم میوارد خانه شد-

که دارد  نمیب یاو را م. میشو یم ییدارد وارد اتاق روبرو يمجعد یمشک يبه تن کرده است و موها يکرم قهوه ا ي

 نکهیمثل ا. کشد  یم رونیرا ب شیکشوها یکییکیو با عجله دارد  دیحاال به انجا رس. رود  یلت متوا زیبه طرف م مهیسراس

اورده به دست دارد و با  رونیاز ان کشوها ب یکیرا که از داخل  يجعبه جواهر. است  افتهیخواست  یباالخره انچه را که م

 فیبا عجله ک. طال و جوهار است  زمن داخلش پر ا ياخد. در جعبه باز شد . لرزان مشغول باز کردن ان است  يدستها

جعبه را . اش پر یدست فیشده است و ک یاالن جعبه خال. زدیر یانها را به داخلش م ياش را باز کرده و دارد همه  یدست

و  مهیسراس یلیخ نکهیمثل ا. ندینش یم زیم يکوچک جلو یصندل يهمانجا رو. بندد یرا م فیگذارد و در ک یم شیسر جا

.زند یپلک چشمانش را به هم م یچون با حالت عصب. نگران است 

است ؟ یبکن بگو چه رنگ شیبه کفش پا ینگاه-

.دور ان کرم رنگ است يهیاست و حاش يقهوه ا شیکفشها-

دارد ؟ شیر ایصورتش را اصالح کرده . یاز او بده یتوان یم یچه نشان گرید-

.توانم بخوانم ینوشته شده که من نم یبه خارج یحرف شیدست فیک يرو. لیدارد نه سب شینه ندارد،نه ر-

کنم مخفف نام و  یو فکر م نمیب یکه به دست دارد عالمت اف اف را م یرنگ یمشک یدست فیک يرو. خوانم  یمن دارم م-

.باشد لشینام فام
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که ان روز  يهمان کت و شلوار. به شماهر افتاد  نفسم. ام گذاشتم تا نگذارم قلبم از جا کنده شود  نهیس يرا به رو دستم

.که موقع پنهان شدن در ان اتاق به دست گرفته بود یدست فیبه تن داشت و همان ک نیفرز

در نگاهش شماتت را . کرد  یلحظه نگاهمان با هم تالق کیدر . بود  شانیزده و پر رتیکه چون من ح ستمیماردم نگر به

شد  یاخر چطور م. امکان نداشت  نیاما ا. باور کرده است  یبه راحت دیشن یکه او انچه را که م مافتینانیاطم. دمید انیع

:انداز شد نیسالن طن يدر فضا ادمیفر يصدا. نیبدنام کردن فرز يبرا مدا کی. دام بود  کیفقط  نیا. باور کرد 

.دیکنرا بدنام  نیفرز دیخواه یشما م. کنم  یباورش نم. دام است  کینیا-

:دستمال را از چشم پسر بچه باز کرد و از جا برخاست و گفت. دیرا درهم کش شیاخمها نیب نهیائ

.عباس اقا میبهتر است برو. خوب کار من تمام شد -

:به لب داشت گفت يا انهیکه لبخند موذ یاقا از جا برخاست و در حال عباس

.مانم یمن فعال م دیاگر اجازه بده. ساند ر یشما را م یاقا مرتض. رزایدر خدمتم اقا م-

.بازگشتند و دوباره نشستند نیب نهیو عباس اقا بعد از بدرقه و پرداخت دستمزد ا پدرم

:دیپرس يا رکانهیبا لحن ز پدرم

.باشد نیمظنون فرز یکن یپس تو چطور فکر م میرا نبرده ا یما که هنوز نام کس. خوب مهتا -

.که هست دیمود کنوان دیخواه یشما م-

و  بیاو به اتاق خواب ما امده باشد عج نکهیفقط ا. ها درست است  یالبته نشان. که من به او مشکوکم  یکن یچرا فکر م-

نه ؟ ایما امده بود ؟ تو بگو فروز امده بود  یبه خانه نیمگر فرز. است  یباور نکردن

راز را برمال  نیاز او خواستم که ا یزبان یدوختم و با زبان ب دگانشید نگاه ملتمسانه ام را به. نگاهم کرد  دیبا ترد مادرم

.پردم در سکوت منتظر جوابش بود. نکند 

:پاسخ داد کتایمادرم  يجا به
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.امدنش نبود يبرا یلیدل. کنم امده باشد  یگمان نم-

 نیچطور وادر خانه شده ، چون ا دید دیاباخبر شود امده است ب یکس نکهیحتما بدون ا. باشد  امدهیاست که ن بیعج یلیخ-

. با عالمت اف اف  یدست فیکفش و ک نیبود و با هم دهیلباس را پوش نیکه به حجره ام امد هم يروز. باشد نیفرز دیمرد با

حرف بزن فروز و هر چه . افتیسارق را  یشود به راحت یاطالعات م نیا يبند عامده با جم نجایاگر مطمئن بوشم که به ا

.بگو یدان یم

:خاتمه داد و گفت دشیبر ترد ماردم

.باور کنم ییگو یتوانم انچه را که تو م یدانم و اصال نم ینم يزیمن چ-

.یباور کن دیکنم با یفکر م-

:گفت یعباس اقا برخاست که م يخنده  يصدا

را کم  یکینیهم. وسفیوشن اقا دزد هم از اب درامده است چشم شما ر یدکتر عالوه بر محاسن قبل ياقا نیا یعنی-

.میداشت

:زبانم را متوجه او ساختم و گفتم شیزبانش ن شیبا ن يمقابله  در

.دیبه او تهمت بزن دیخواه یهم م نیهم يبرا. سوزد  یم گرید يشما دلتان از جا-

:و گفت دیکش ادیاز عباس اقا بر سرم فر يبه طرفدار پدرم

 نیمن حق ا. یکن یم يزبان دراز يو دار ياست که تو روشن کرده ا یاتش نیا. نکن  ين درازقدر زبا نیخفه شو دختر ، ا-

.را کف دستش خواهم گذاشت زیهمه چ یدزد ب

.کرد و رفت یخداحافظ. شده است  رید نکهیا يبه بهانه . هوا پس است  دیاقا که د عباس

 زیم يپدرم ، مادرم را پا. دمیشن یخاست م یام بر م نهیکه از سرا  ییادهایفر يبرپاشده در درونم صدا يهمهمه و غوغا در

:دیمحاکمه نشاند و از او پرس
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. و به تو تعلق دارد  ستیشده کم ن دهیانچه که دزد. یرا از من پنهان کن يزیچ دیو نبا یراست بگو فروز ، تو زن من هست-

به  یگیاگر . دامادت شود  ندهیکند تا در ا یتالش ماست که دارد  يکه به او تهمت زده شده مرد یاز ان گذشته کس

پس چه بهتر است که زودتر دستش رو . مال و منال ما را دارد  يروتالش قصد دست گذاشتن به  نیکفشش است و از ا

.ادم دزد و مال مردم خور بشود کیخواهد دخترت زن  یتو که دلت نم. خودش را بداند  فیشود و مهتا هم تکل

بهتر است بساطش را . تو اعتقاد ندارم  نیب نهیا نیمن به ا. کاره باشد  نیکه ا دیا یپسر نم نیبه ا وسف،یشود  یباورم نم-

.خورند یرا م شیگول حرفها یبرود که به سادگ ییجمع کند و به سراغ انها

:مادرم تکرار کرد يبدون توجه به حرفها پدرم

 یکن ینه ؟ بهتر است وجدانت را قاض ایما شده  يجوان وارد خانه  نیفقط بگو ا ، یو چه نداشته باش یچه اعتقاد داشته باش-

نه ؟ ایکلمه بگو امده است  کیفقط . یمرا نداشته باش بیو قصد فر

کوفت  یام م نهیبر س یدر پ یضربان قلبم را که ضربات پ يصدا. افکند و ساکت شد  ریجواب، سر به ز يبه جا مادرم

نه  دمیو ان پسر بچه شن نیب نهیگفت و انچه که از زبان ا یانچه که پردم م. کرد  یم ینیام سنگ هنینفس در س. دمیشن

از من و  ریکس به غ چیه یبر تن داشت ول یجه لباس نیان روز فرز هدانستند ک یهمه م. باورش اسان بود و نه انکارش 

 فینشسته و همان ک شیارا زیم يجلو یهمان عسليدانست که او وارد اتاق خواب انها شده و درست به رو یمادرم نم

ما شده باشد ،  هبه قصد سرقت وارد خان نیامکان داشت که فرز نیاما مگر ا. عالمت را به دست داشته است  نیبا هم یدست

 ستمیرگ یبلند م يکه با صدا یدر حال. به دل داشته باشد  یگمان نیچن یستیبا یم يتوانستم باورش کنم و نه مار ینه من م

:گفتم

.باورش نکن گریتو د. ستیکاره ن نیا نیفرز یدان ینه مامان ، نه تو که م-

نه ؟ ایخانه امده است  نیپسره به ا نیباالخره ا. دمیاز مادرت پرس. دختر  دمیمن از تو نپرس-

است که به دزد بودنش  نیدانست اگر اقرار کند که امده درست مانند ا یچون م. هنوز در پاسخ دادن مردد بود  ماردم
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.شهادت داده است

:با سماجت سوالش را تکرار کرد و گفت پدرم

نه ؟ ایفروز ، حرف بزن امده است  یچرا ساکت-

:گرفت و زبان به اقرار گشود و پاسخ داد دهیرا ناد زمیبار مادرم نگاه تضرع ام نیا

.امده نجایتو به ا يسر راه برگشت از حجره  کباریفقط -

حاال به من . يو همان کفش قهوه ا یدست فیبا همان ک. تنش بود  يدرست همان روز که کت و شلوار کرم قهوه ا یعنی-

 يبه جا. قافله  قیدزد و رف کیشر اییتو زن من هست. یپروران یم نیمار در است يکه دار يحاال فهمد. فروز  ياورد مانیا

یده یحرف زدن با او را قدغن کرده ام به اخنه راه م یرا که حت يپسر. یزن یم، پشت پا به ان  یحافظ منافع من باش نکهیا

چه  يکرد و برا یخانه چه م نیپسر در ا نیا. ندیایبار ب يخودسر و خود را تیبچه ها يگذار یو م یستیبا من روراست ن. 

.دیکه او را به انجا بردخانه قحط بود  نیمگر جا در ا. کرده  دایامده بود و چرا به اتاق خواب ما را پ

:باشد ناچار به اعتراف شد ستادهیمحکامه ا زیم يپا نکهیدرست مانند ا مادرم

دستپاچه . در زد  یکه اقا مرتض یموقع. کند  فیمهتا تعر يتو و او در حجره ات گذشته است برا نیامده بود تا انچه را که ب-

توانم باور کنم که جواهرات را  یاتاق رفته بود ، نم نیبه ا نیفرز نکهیا، با وجود  میو او را به اتاق خواب فرستاد میشد

.ستیکار او ن يدزد نیکه ا رمحاضرم قسم بخو یباشد حت دهیدزد

:را از خشم به هم فشرد و گفت شیدندانها پدرم

تو و دخرت ساده لوح ما  بیباعث فر یرکیمرد با ز نیا. ساده لوح نباش و گول ظاهر افراد را نخور  نقدریا. بس کن فروز -

هم مالم  یمرد با زرنگ نیا. یکن یم يجهت از او طرفدار یب يدهد باز همدار یاو شهادت م هیبر عل زیهمه پ نکهیبا ا. شده 

شوم تا  یدماغش م يانقدر مو. زمیر یرا م شیروم و ابرو یاالن به خانه اش م. را  ماست و هم قاپ زن و دختر دهیرا دزد

.اقرار شود ناچار به
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:به زحمت مفهوم بود گفتم هیهق هق گر انیکه در م ییصدا با

کار عباس  نیمن مطمئنم که ا. دزد باشد  نیممکن است که باور کنم فرز ریغ. کار را نکن  نیکنم ا ینه پدر خواهش م-

.کند یخواهد تالف یاقاست که م

او حاضر است چند برابر ان را . جواهر مادرت دارد  يه دزدب یاجیعباس اقا چه احت. ییایسر عقل ب یخواه یباز نم-

.کند قیتو دختر ناال شکشیپ

.را دارد نیابرو کردن فرز یقصد ب ياست که با صحنه ساز نیمنظورم ا. کار دست دارد  نینبود که در ا نیمنظورم ا-

ابرو کند ؟ یرا ب نیکه فرز دهیجواهرات را دزد یعنی-

همان طور  دیمطمئن باش. به هدفش را دارد  دنیقصد رس نیب نهیو اوردن ا يفقط با صحنه ساز. دهینه جواهرات را ندزد-

دیثابتش کن دیتوان یکار دست داشته است شما هم نم نیدر ا نیتوانم باور کنم فرز یکه من نم

:سخنانم افزود دییدر تا مادرم

با استفاده از  یتوان ینم يمحاکمه ا چیکار اوست در ه يدزدکه  یرا ثابت کن نیا یخواه یتو چطور م. حق با مهتاست -

من از اول از تو . اورد  یپس م مانیشود و انها را برا یروز سارق دچار عذاب وجدان م کیباالخره . یثابتش کن نیب نهییا

.یسبک خودت به دنبال رد پا گشت بهتو  یول. یعمل کن یخواستم از راه قانون

.کردم دایرا پ شیردپا یراحت که باالخره به يدید-

يکرده ا شیدایکه پ یکن یبلکه فقط گمان م ينکرد شیدایتو پ. تصور توست  نیا-

خبر بدهم که  یحاال وقتش است که به اگاه. کنم شیتوانم رسوا یپس م. از او نداشتم ،اما حاال دارم ییان موقع ردپا-

.ستیمظنون ک

داند  یاو را سارق اموالت م نیب نهییآ نکهیا لیبه دل نیاز فرز یتوان یتو نم. ندارند انگری،ديانچه که تو به ان اعتقاد دار-

.وسفییاست عاقل باش ،بهتریکن تیشکا
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شده را اب کند و داغش را به  دهیدست بگذارم و منتظر شوم تا دزد نابکار مال دزد يدست رو. چه کار کنم ییگویتو م-

.حقش را کف دستش بگذارم دیبا. فروز ستینراهش  نینه ا. دل من و تو بگذارد

:و گغفتم دمیسخنش دو انیو دوباره به م اوردین طاقت

.باش یکن و بعد به فکر تالف دایاول دزد را پ ،يحقش را کف دستش بگذار یکه بخواه ينکرده ا شیدایاخر پدر، هنوز پ-

:قرار گرفت و گفت میبه طرف من برگشت و روبرو پدرم

رنگ و روغن  مشیکه در گر يهرچهره ا.یبده صیبد و خوب را از هم تشخ یتوان یدختر هنوز نم يا تو هنوز بچه-

را  شیواقع ياز پشت رنگ و روغن ها چهره  یتوان یکند و به زحمت م ینظرت را جلب م شتریبه کار رفته باشد ب يشتریب

یرا تماشا کن شیواقع يچهره  یم تا تو بتوانرا پاك کن شیو رنگ و روغن ها میبگذار من صورتش را بشو.یبده صیتشخ

.ریانها را بپذ یمیتصم چیها روبرو شو و بدون ه تینکن و با واقع یدندگ کیطور  نیا. 

***

14فصل

به نا  لیرا تبد يدیام. شودینا م شوندیپ کیهمانطور که با گذاشتن . وسعت ارزو ها است يها به اندازه  يدیناام وسعت

.ها سقوط کرد و از پا نشست يدیبه قعر نا انم دهایتوان از اوج ام یجمله م کیایکلمه  کیانیفقط با ب. کند یم يدیام

خودم  يدر به رو. دلم ياز صفحه  دیبود و من به فکر پاك کردن نقش ترد میبه فکر پاك کردن رنگ و روغن و گر پدرم

که پر از عکس  وارشیبا لذت به در و د شیچند روز پ نیمکه تا ه یعزلت اتاقم پناه بردم، اتق کوچک يبستم و به گوشه 

پدرم اقدامات خود . را نداشتم طشیبود که تحمل مح یکیتنگ وتار ندان،اکنون چون ز ستمینگر یمورد عالقه ام بود م يها

.بود نیفرز هیعل تیاقداماتش شکا نیجواهرات اغاز کرد و اول افتنیيرا برا

در مقابل اصرارم با لحن . اقدامش شوم نیتالش کردم تا مانع ا گرید کباریاست  جهینت یش بدانستم تال یم نکهیوجود ا با

:گفت يزیخشونت ام
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که بتوانم حقش را کف دستش  يتا روز. اوردیخانه ب نیسر و پا رو در ا یپسر ب نیکس حق ندارد اسم ا چیه گرید-

مرد کم به ما صدمه زده  نیمگر ا. دختر؟ يرو یا از رو نماخر چر. خانه ممنوع است نیکنم نامش در ا شیبگذارم و رسوا

جوان حقه  کیبه فکر  یاسم و رسم دار وبا ابرو فکر کن يبه ادم ها نکهیا يو به جا یخودت را گول بزن یخواه یکه باز م

.یباز و دزد باش

.کردم اریناچار دست از تالش برداشتم و سکوت اخت به

را در ظاهر به بهانه  یرفت منور زن رجبعل یکه به حجره م یزمان. ومادرم اعتماد نداشت به من گریاز ان ماجرا او د بعد

را ممنوع کرده  نیکه پدرم بردن نام فرز ياز روز. فرستاد  یما م يبه خانه  مانیکنترل رفت و امدها يکمک و در اصل برا

. به محاکمه اش پرداختم میها یها و دو دل دیدچه بر سرش امده است در تر دانمبدون انکه ب. بود ، جرات سوال نداشتم 

و  میقادر به گرفتن تصم ییبتوانم تبرئه و محکومش کنم به تنها نکهیا يبرا. کردم نیابتدا قرائن موجود رو سبک وسنگ

ان را که قصد  یو در لحاظات دمیشیاندیبه او م شمیندیخواستم به او ن یکه م یدر لحاظات. نبودم دیترد نیاز چنگ ا ییرها

.نشستیصحبتم نم يکرد و پا یاز من پنهان م يرو شیدهایدر ترد م،یسخن گو میدهایداشتم تا با مادرم از ترد

اما کم کم در . نظر دارد ریرا ز نیدانستم که به دقت رفت و امدها یم یاول منور را زن بدجنس و جاسوس صفت يروزها

و دانستم که درمورد او قضاوت  دمید انیکه به عهده داشت نما یتینفرتش را از مامور زشیپر محبت و ترحم ام ينگاه ها

به استراق سمع و  نکهیا يمنور به جا. امد دنمیبه د مهیخبر و سراس یب نیروز زر کییبه خصوص وقت. نداشته ام یدرست

ف تصورم بدجنس زن برخال نیکه ا افتمینانیاطم گریگذاشت و به داخل ساختمان برگشت د مانیبپردازد تنها يکنجکاو

.را برعهده گرفته است تیمامور نیا یو اصرار رجبعل يو در اثر پافشار ستین

شد نه من تعارفش کردم که  اطیسرخ شده بود نفس زنان وارد ح ستنیکه از شدت گر یو با چشمان دهیبا رنگ پر نیزر

میو به گفتگو پرداخت میستادیدر خانه ا يدورو يپله ها يهمانجا رو. به داخل شدن داشت یلیداخل ساختمان شود نه او تما

 يگرفته ا يبا صدا نیزر.باشد  یم مانیو ناظر بر گفتگو ستادهیا ابشکه مادرم پشت پنجره اتاق خو دانستمیم نیقیبه .
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:گفت

تا؟مه دیچه به روز برادرم اورد.امدم  یم دیدانم نبا یامده ام چون خودم م نجایکه چرا به ا یمالمتم کن خواهدینم-

:دمیپرس ینگران با

کرد؟ يزیمگر پدر به در خانه شما امد و ابرور-

 یها از ما دارند گمان م هیکه همسا یانداخت، با شناخت یراه م ادیامد و فر یاگر به در خانه ما م دیامد شا یکاش م يا-

کار را  نیاو ا یرفت ول یم مانیکمتر ابرو يطور نیکردند ا یرا باور نم شیشده است،گفته ها وانهیبردند که پدرت د

.نکرد

و گفتم دمیکش ینفس

.کار را کرده باشد نیکه ا دمیترس یم نیاز ا. خوب خدا رو شکر-

 ریمان را ز یزندگ يهمه  میشده شب و روز ندار اهیروزگگارمان س. که چه بر ما گذشته است یدانیشود که نم یمعلوم م-

 ينکرده تهمت دزد مالیرا پا یهم حق کس یشاه کییاش حت یو دو سال زندگستیکه در طول ب یبه کس. رو کرده اند

 تواندینم چکسیوصله را به او بچسبانند، ه نیتا ا دندینشاندند و کوش حاکمهم زیم يبردند و پا یدوبار او را به اگاه. زده اند

 شیابرو ی، ب ابندیبر ضدش ب زیچ چیانسته اند هنتو نکهی؛ با وجود ا چسبدیوصله ها نم نیبه برادرم ا.کند  دایاو پ هیعل یلیدل

نه به فکر درسش است نه به فکر .رود  یدست و دلش به کار نم گریاش را که از او گرفته اند ، د یکرده اند ارامش زندگ

ل زده و د زاریب زیاز همه چ. به او بود  دنیرس ياش برا یتالش زندگ يزمان همه  کیکه  يو نه به فکر دختر یکار و کاسب

 يالبال زا دیتا شا دندیو کوش ختندیرا به هم ر زیهمه چ. کردند  شیو رو ریابتدا به خانه ما امدند و ز یاگاه نیشده ، مامور

انجا اوردند پدرت را وادار کن  لیبال را سر وسا نیرفتند و هم نیو بعد به مغازه فرز ابندیجواهرات مسروقه را ب لشیوسا

.دست از سرش بردارد

:گفتم زانیراشک



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 97

 يبرا.است  گناهیکه او ب دانمیکنم از قول من به او بگو که من باورش نکرده ام و م یخواهش م نیشرمنده ام زر تیاز رو-

 ییبال نیعباس اقا را که چن نی،خدا لعنت کند ا دهدیگوش به حرفم نم چکسیه.تالش کردم  یلینشاندن سخنم خ یبه کرس

 یول. توانستم پدرم را وادار کنم که دست از سرش بردارد  یکاش م يا. نمیبیز چشم او مرا به سر ما اورد من همه را ا

.ازارش خواهد داد شتریاصرار کنم ب شتریهرچه ب

:گفت يزیبا لحن مالمت آم نیزر

آنها با .زندیم ادیفر تیدهایکالم ترد نیا نیدر موقع ب دگانتید ،دريکرد ،باورشيباورش نکرده ا ییگوییم نکهیبا وجود ا-

ندارد که چه به سرش  تیاهم تیبدهند و تو را همدست خود کنند،برا بتیتوانستند فر فیمشت اراج کیسر هم کردن 

.دیآیم

درد که چه به سرش  تیاهم میو برا کنمیباور نم دیگویدارم و آنچه را که پدرم م مانیمن به او ا یکنیتو اشتباه م نینه زر-

.دیآیم

 نیکه با ا یرا بدان نیا خواهدیم ،دلمياوریبه زبان ب ادیهم مادرت،فقط شرمت م يتو باور کرد ،هميچرا مهتا باورش کرد-

.یکشانیم يما را به نابود يهمه  یزندگ شود،بلکهیکه نابود م ستین نیفرز یتهمت فقط زندگ

.دهدیت مشهاد نیفرز هیبر عل زیحق هم دارد چون همه چ.است دیمن باورش نکرده ام،اما مادرم در ترد-

:زنان گفت ادیبه خشم آمد و فر نیزر

پدرت به سراغت اومده بود تا  يرهایو تحق نهایبعد از تحمل توه چارهامیبرادر ب نکهیا.دهدیاو شهادت م هیبر عل يزیچه چ-

 يه جعب دانستیدل را سبک کند و بعد ناخواسته ناچار به پنهان شدن در اتاق خواب شما شده؟آخر او از کجا م يدردها

از آن .فتدینامناسب به فکر سرقتش ب تیفرصت کوتاه و در آن موقع انجواهرات مادرت در کجا پنهان است که در هم

طور قضاوت  نیاز تو توقع نداشتم ا.دومش باشد يدفعه  نیمردم باال رفته است که ا يخانه  واریاز د یگذشته برادر من ک

که ارزشش صد  میاداز دست د هیقض نیمن به ارزش آنچه که ما در ا و یشیاندیبه ارزش جواهرت م يتو دار.مهتا یکن
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.دیاست که شما از دست داده ا يزیبرابر آن چ

.يدر محکوم کردنم را دار یسع شهیو مثل هم يریگیم دهیاحساس مرا ند هیقض نیتو در ا-

را  نیدر محکوم کردن فرز یتصور غلط سع کیکه با  دیتو و پدرت هست نیبلکه ا.کنمیکه محکومت م ستمیمن ن نیا-

.اش را بکند یبه پدرت بگو دست از سر برادرم بردارد و او را به حال خودش بگذرد تا زندگ.دیدار

 يبرا.ندارد یکار عاقبت خوش نیکه ا دانستمیمن از اول م.را ندارم یاز او کس ریمن غ یدانیمهتا ،تو که م کنمیتو التماس م به

آمده خارج از حد تصورم  شیبه تو دل خوش کند و حاال آنچه که پ نیآن شوم که فرزکردم تا من از  یهم سع نیهم

.برامیم رونیمملکت ب نیو او را هم از ا رومیتمام شود من م هیقض نیاگر ا.است

:گفتم يدیناا ام با

.کار را نکن نیا کنمیاوه،نه خواهش م-

:"گفت يبا لحن سرد نیزر

.ر نکنتظاه يکه ندار یخود احساسات یب-

.را گره کرده اند تا آنها را بر سر من فرود آورند شانیهمه مشتها هیقض نیدر ا-

و با عذاب دادنش  دوزندیم دگانشیدرونش چشم به د يایاز دن یآگاه يکه برا ییمن؟آنها يچارهیداداش ب ایبر سر تو -

و  ایپر از ر يایاز دن نیدرون فرز يایدن.هند بردنخوا ییراه به جا شانیدرونش دارند،با تالشها يایبه دن افتنیدر راه  یسع

 نیافسوس که ا.فرا نشنود یصدائ هیه گریباشد که د نجایآنقدر دور تر از ا ییادر ج توانستیکاش م يا.آنها جداست بیفر

.برود خواهدیآزادانه به هر جا که م تواندیاما تحت نظر است و نم ستیگرچه در بند ن.دهندیاجازه را به او نم

:گفتم يبغض کرده ا يصدا اب

شرمندهام و تحمل  شیاز رو.ندارم یگناه هیقض نیو به او بفهمانم که من در ا امیب دنشیبه د توانستمیم خواستیدلم م-

.مالمت بارش را ندارم ينگاهها
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:گفت يا رحمانهیبا لحن ب نیزر

ت بخواند بر عذاب درونش افزوده خواهد و اگر آن را در نگاه ستین یکیدلت با نگاهت  ،چونیبهتر است نگاهش نکن-

جواهرت و سارقش  افتنیبه فکر  یثابت کن نیبه فرز يتا آنچه را که به آن اعتقاد ندار یباش نیبه فکر ا نکهیا يبه جا.شد

.پهن کرده اند شیاست که برا یتنها راه نجاتش از دام نیا.باش

کجاست؟ نیحاال فرز-

و  اهویه نیدر هر جا که باشد ا یول.همهمه و غوغا پنها ببرد نیبه دور از ا ییبه جا خواهدیباشد؟او دلش م یخواهیکجا م-

 يو در خلوت اتاقش در را به رو ندینشیکنار حوض هم نم يآشنا مکتیآن ن يبه رو یحت گرید.غوغا هم به همراهش است

.شود داید آن جواهرت هم پیشا یاگر تو زن عباس آقا بشوش.خود بسته است 

:گفتم دیباریکه نفرت از آن م یلحن با

.که من زنش بشم ندیعباس آقا مگر بخواب بب-

.برود نیما پائ يکه آب خوش از گلو گذاردینم ،پدرتياگر تو زن عباس آقا نشو-

 یتو مرا سد زندگ.من بالگردان برادرت باشم یخواستیم شهیدارم هم ادیکه به  ییتا آنجا.یبکن یمرا قربان یخواهیباز هم م-

قطعه سنگ به  کین،چرایزر يآمد یپس چرا دست خال.یسد را بشکن نیاست که ا نیتالشت بر ا يو همه  یدانیم اش

؟یتا آن را بشکن یدست نگرفت

:و گفت دیکش رونیب نهیاز س ياه سرد نیزر

آمدم  نکهیهتا،از ام یراحت نیبه هم.ما را شکست شودیتلنگر م کیضربه با  کیبا .میشویشکسته م م،امایبشکن میتوانیما نم-

 نیب نام زر یدوست گریلحظه به بعد د نیاز ا.یستین یول..یکه طرف ما هست یکنیتو تظاهر م.آمدمیکاش نم يا.مانمیپش

.کرده بودم وشبا تو دلخ یمتاسفم که سالها به دوست.يندار

:کردم شیو صدا دمیبه دنبالش دو.رفت رونیخانه را گشود و به سرعت از آن ب در
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.کنمیرو،صبر کن خواهش من نیزر-

.شدیهر لحظه دور تر و دور تر م شیقدم ها يصدا.به خودش زحمت نداد که به عقب برگردد و به من بنگرد یحت

چه  دانمیدرست نم.ستمیپله نشستم و گر يبه داخل خانه برگشتم،همانجا رو.دیکوچه از نظر پنهان گرد چیدر پ باالخره

.مرا به خود آورد کردیرا نوازش م میباالخره دست گرم مادر که داشت موهاماندم ،تا  یمدت در همان حال باق

دارد عذابشان بدهد؟ الیخ یآخر تا ک.داردیمامان چرا پدر دست از سرشان بر نم-

:گفت يزیبا لحن محبت آم.پله بلند کند يتا مرا از رو دیپاسخ دستم را گرفت و کش يجا به

.مهتاتو  میبرو ایب ينشسته ا نجایچرا ا-

.پرداختم يشانه اش گذشتم و به زار يبه رو ستادم،سریشدم و ا بلند

:مشاهد کردم،گفتم دگانشیرطوبت اشک را در د ستمیشانه آاش برداشتم و به او نگر يکه سر از رو یزمان

بهتر باشد که من زن عباس آقا بشوم؟ یکنیمامان فکر نم-

:دیتعجب پرس با

؟یکه چ يزن عباس آقا بشو-

.بردارند و راحتش بگذرند نیآنها دست از سر فرز دیشا که-

گذارم خودت را مجبور به  ینم.یرا بکن یوانگید نیتو ا گذارمینه نه،من نم-:را به عالمت اعتراض تکان داد و گفت سرش

.را داشته باشد يفدکار نیارزش ا نیکه فرز ستیاز آن گذشته معلوم ن.ستیتو ن قیکه ال یبکن يبا مرد یزندگ

.يمزخرفات اعتقاد ندار نیو ا نیب نهیکه به آ یمگر خودت نگفت.یپس حدسم درست است تو هم به او مشکوک-

که به  یتنها کس.به او شک نداشته باشم توانامیوجود نم نیبا ا یول.حرفها مزخرف است نیکه ا میگوینه ندارم حاال هم م-

از خودمان به آن ریغ
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.است نیرفته،فرز اتاق

 دیکرده باشند و شا یجعبه را خال نیکه او به خانه ما آمد ا يقبل از ان روز دیشا.ستیمن مطمئنم که ن.ستید ندز نیفرز-

به عباس آقا  ،ناچارمیاگر تو کمکم نکن.دام برهانم نیکنم کمکم کن تا او را از ا یخواهش م.دام است کیفقط  نیهم ا

.متوسل شوم

که چه؟ يبه عباس آقا متوسل شو-

.بشومکه زنش -

بلند شو و به اتاقت برو،پدرت که به .به در رفت دانیاز م دیکه نبا یسادگ نیبه ا.دختر یعقل باش یب نقدریکردم ا یفکر نم-

.کنم یخانه برگشت خودم با او صحبت م

15فصل

 يبرا نشیرزمیمادرم از ز.است نیزم ریز کیساختمان بزرگ دو طبقه و  کیشامل  میکه ما دران سکونت دار يا خانه

و اتاق  ییرایدر طبقه اول سالن پذ.کند یاستفاده م رهیو غ یرب گوجه فرنگ يو دبه ها ،مربایترش يکوزه ها ينگهدار

 يرختخواب ها یمیقد یدو تخت خواب چوب يکه در انجا رو ستا یاتاق کوچک ییرایدر پشت سالن پذ.خواب ها قرار دارد

به من  اطیدر طبقه باال دو اتاق رو به ح.هم انباشته شده است يرو بیم و ترتخاص مادرم با نظ يقهیمخصوص مهمانان با سل

شب  رفدر فصل زمستان و ص یکرس ییمخصوص برپا يگریو آن د منیمخصوص نش یکیگریدو اتاق د.تعلق دارد کتایو 

.چره است

 يبرا ياز پدر خواسته که فکر مادرم بارها.است ختنیآن در حال ر يخانه ترك برداشته و سقف ها يوارهایکه د مدتهاست

و گفتگو با  نیان روز بعد از رفتن زر.نداده است شیتقاضا نیبه ا یاش پاسخ نهیکند،اما پدر بعد از براورد هز رشیتعم

:دیپرس شانمیچهره پر دنید ایبه درون امد و  کتایکه  ممادرم تازه به کنج خلوت اتاقم پناه برده بود
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؟يبردار ینیدست از گوشه نش يدار الیخ یپس ک.يخودت بسته ايباز که در اتاق را به رو-

:پاسخ دادم.دیرس یچهره اش خسته و افسرده به نظر م.ستمیبود نگر دهیبلند کردم و به او که تازه از راه رس سر

.ییآ یسر حال به نظر نم ادیتو هم ز یول.حوصله و کالفه یب.حوصله ام یب یلیروزها خ نیا-

 کیمهتا  دیا یم ادتی.افتد باعث رنج من است یخانه اتفاق م نیکه در ا یحوادث.ستمیسر حال ن ادیم زمن ه.حق با توست-

نمانده که دستم  يزیحاال چ.رمیفکر نباشم که سر و سامان بگ نیبه ا دهیتا دستم به دهنم نرس ؟گفتمیروز تو به من چه گفت

خانه  نیفرصت از ا نیدر اول.دست و پا کنم يخودم درامد يو برا رمیبگ یقتو مهیدارم کار ن الیبه دهنم برسد،چون خ

.تحملش را ندارم گرید.خواهم رفت

.ضربه را تحمل کند نیخواهد توانست ا یکنم به سخت یفکر م.ستیمادر گناه او چ چارهیب-

فکر غلط با  میر با توانم شاهد ان باشم که پد یتوانم شاهد عذاب مادر باشم و نه م ینه م.توانم بمانم ینم یدانم ول یم-

 یهم م نیهم يبرا.ستین ستهیبزنم که شا يبرسد و دست به کار انینمانده صبرم به پا يزیچ.کند يسرنوشت تو باز

.نباشم زهایچ یلیبروم تا شاهد خ نجایخواهم از ا

.یکردن هست یتو به فکر رفتن و عروس میدار اجیحاال که من و مادر به تو احت-

:ت اعتراض تکان داد و گفتسرش را به عالم کتای

 یرا زخم میرحمانه بسته شده که دست و پا یکه آنقدر ب يدیرها شدن از ق.نه مهتا من از ازدواج نگفتم،از رها شدن گفتم-

.کرده

به فکر رها شدن باشم،تو چرا به ان  دیمن هستم که با نیا.تو ينه به دست و پا.من بسته شده است يبند به دست و پا نیا-

.یکن یفکر م

.ردیگ یخانه م نینفسم در ا.من هم به اندازه تو در بندم.کند یم یچه فرق-

.حاال نه.ان وقت به دنبال سرنوشت برو.يشد لیفارغ التحص نکهیبعد از ا.کتایهم صبر کن  گریدو سال د یکی-
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لقمه نان خانه  کینیم که اگر ادست و پا هست یب نقدریا یکن یفکر م.که نتوانم خودم را اداره کنم یترس یم.چرا حاال نه-

لقمه نان را که با هزار سرکوفت پدرم به همراه است  کینیمن ا.کاره رها کنم مهیپدرم نباشد ناچار خواهم شد درسم را ن

شود و  یروز به روز گردن کلفت تر م.خورد ینان مفت م دیگو یشنوم که به مادرم م یصد هزار بار م يروز.خواهم ینم

را بروم که او رفته است و  يبمانم باالخره وادارم خواهد کرد همان رها نجایاگر ا.پدرش بردارد يقدم برا کیستیحاضر ن

.است رت کیو از مو هم بار ستیگردن من کلفت ن یدان یتو که م.خواهم به انجا برسم یمن نم

 هیکه پدر عل یخبر داشت چیه.ده بودآم نجایبه ا نیزر شیپ یساعت.شکند یفشار پدر م ریدرست مانند گردن من که دارد ز-

کرده است؟ تیشکا نیفرز

.کار را کرده باشد نیزدم که ا یالبته حدس م.نه خبر نداشتم-

خواست که پدر را وادار کنم دست از  یاز من م يبه التماس افتاده بود و با اشک و زار نیزر.کند یم شیآبرو یدارد ب-

 یگناه است کار آسان یب نیفرز نکهیکردن ا نجا،ثابتیبه ا نیب نهیامدن آ يرابعد از ماج یدان یتو که م.سرشان بردارد

.ستین

.در کار است يرا باور ندارم مهتا و مطمئنم که حقه ا يمن آن صحنه ساز-

به اتاق خواب انهاست که  نیاست موضوع رفتن فرز زیکه شک برانگ يزیتنها چ.ستیمن هم باور کردن ان اسان ن يبرا-

شوم  یم وانهیدارم د.توانم باور کنم که مادر هم با انها همدست باشد یمن نم.کس از ان اطالع نداشت چیو مادر ه از من ریغ

.کتای

 نیرسد که دست به چن یم دیدارد و به نظر بع شیدر پ یروشن ندهیاو آ.داشت يدزد نیبه ا یاجیچه احت نیآخر فرز-

.زده باشد يکار

ست؟یپس کار ککار را نکرده است، نیاگر او ا-

.دانم یاست که من پاسخش را نم یسوال نیا-
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.کنند شیمترسم که زندان نیاز ا-

با .کنند یو زندان ریرا دستگ یکس نیب نهیآ کیکه به خاطر حرف  ستین يبچه باز.راحت باشد خواهر کوچولو التیخ-

.دست از سرش بردارندباالخره ناچارند .نگران نباش.کنند ییتوانند از او بازجو یپدر فقط م تیشکا

از پنجره به.شد یم اطیکه داشت وارد ح دیپدر به گوش رس يپا يصدا

:و گفتم ستمینگر رونیب

.دیآ یپدر دارد م_

کند یفکر م ندیاگر اگر ما را با هم بب. من به اتاقم برگردم. خوب بهتر است. دمیرا شن شیپا يدانم، صدا یم_

.میبر ضدش توطئه کن میخواه یم

:کردم و گفتم شیصدا. برگرداند و به طرف در رفت يرو کتای

.یقول بده که فعالً به فر رفتن نباش_

:دیبه عقب برگت و با تعجب پرس يتند به

بروم مهتا؟ دیچرا نبا_

.کنم به خاطر من فعالً نرو و بمان یخواهش م. خواهم کرد ییاحساس تنها شتریچون با رفتن تو ب_
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:شد و گفت انیگوشه لبانش نما یرنگ یب يلبخند

.مانم یکنم و م یبه خاطر تو باز هم تحمل م. باشد خواهر کوچولو_

:گفت یکه داشت به مادر م ختیپدر درهم آم نیپرطن يبا صدا کتایدور شدن  يپا يصدا

جوان  نیکه سرقت کار اخواهم به آنها ثابت کنم  یهر چه م. ماه است که مرا عالف کرده اند کی. اند وانهیجماعت د نیا_

 شیرسوا یبه آن سادگ نیب نهیکه آ نیباالتر از ا لیآخر دل. بر ضدش ندارند یکاف لیدل. ندیگو یکنند و م یاست قبول نم

 گریپس د. بازگو کرد مانیهمه ماجرا را مو به مو برا. خانه آمده است نیبه ا قبالًخبر داشته باشد که او  نکهیکرد و بدون ا

که باور کنند؟ اورمیب لیدل شانیراب دیچطور با

:گفت يبا لحن تمسخرآلود مادرم

 یمطمئنم که پشت سرت م. را باور کنند يزیچ نیکه چن یاز آنها بخواه یتوان یتو نم. کنند یخوب معلوم است که باور نم-

.کنند یخندند و مسخره ات م

با . ندازندیکنند و به زندانش ب رشیا خواستم دستگکه از آنه یموقع. شود یحرف حساب سرت نم. ییتو هم مثل آنها_

پرونده را  ینبودن مدرك کاف لیدارند به دل الیخ. کار را بکنند نیتوانند ا یپاسخ دادند که از نظر قانون نم يخونسرد

خورند و به گذارم مالم را ب ینم. دانم چه کنم یطور است خودم م نیحاال که ا. ستیمن و مال و منالم چ فیپس تکل. ببندند

.بخندند شمیر

 دیشا. یده یعذابش م نقدریچه ا يبرا ،يدار یچرا دست از سرش بر نم. چه کنند يمدرك ندارند توقع دار یخوب وقت_
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؟یده یاش ثابت شود، جواب وجدانت را چطور م یگناه یاگر ب. گناه باشد یپسر ب نیا

اگر ثابت شد . خاطرت جمع. سرمان آورده است ییرفته چه بالادتینکهیمثل ا. يشده فروز که طرفدارش شده ا یباز چ_

رود و آن پسر به  یعمر زحمتم به باد م کیجهیاگر کمکش کنم که خالص شود، نت. تو نگرانش نباش. جوابش با من

.خندد یم شمانیر

:را بلندتر کرد و گفت شیصدا مادرم

.بگذر رشیتو هم دست از سرش بردار و از خ. بگذرم رشیحق دارم از خ. آن طال و جواهر مال من بود_

.گفت یانداز شد که م نیخانه طن يگوشخراش پدرم در فضا ادیفر

 میجا در خانه خودم قا نیپسره حقه باز را هم نیرا داشته باشد و دوباره ا شیدست از سرش بردارم که باز هم دخترم هوا_

.کند

که به او تهمت  يرا دارد و نه آن پسر حاضر است به دختر مرد شیهوا نه دخترت. را ندارد شیهوا گرینه مطمئن باش د_

.طالها دل ببر نیپس تو هم از ا. اند دهیآنها از هم دل بر. فکندیب يداریزده نگاه خر يدزد

.از آن بگذرم یسادگ نیاست که به هم يمگر مال دزد. دل ببرم دیچرا با_

.يریآنها را پس بگ یتوان ینم. ینکن دایتا دزدش، را پ نکهیا يبرا_

.رمیگ یکارم را بکنم، مالم را هم پس م يکرده ام و اگر تو بگذار دایمن دزدش را پ_
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.خورد یخاك م زمیم يفکر کن دارد گوشه کشو. مال من است. ستیمال تو ن_

.ما شده است یچارگیبدختر را ببرد که باعث  نیمرده شور دل ا. يبگذر رشیوادارت کرده از خ يمهتا با اشک و زار_

.يگناه مردم بردار یوجدان خودم است که وادارم کرده تا از تو بخواهم دست از سر جوان ب نینه، ا_

کرد؟ شیچطور رسوا نیب نهیرفته آن روز آ ادتیمگر . گناه است یکه ب یکن یباز هم فکر م یعنی_

قبل از  یلیطالها خ نیا میگو یروم و م یم يودم به کالنترخ يریرا پس نگ تتیاگر شکا. مرد ییگو یچرند م يباز که دار_

.ییبگو یتوان یآن وقت چه م. خانه گم شده است نیپسر به ا نیآمئن ا

:گفت یلرزان ينداشت با صدا یانیپدرم پا خشم

فروز؟ یکن یم دمیتهد يدار_

 دیشا. خواست بزنم یبزنم که دلم نم ییف هاتا حر یکن یکه وادارم م یتو هست نیا. خواهم با تو جر و بحث کنم یمن نم_

.را نداشته باشد شیچون گذشته هوا گریجوان سرد شود و د نیبود که مهتا از ا یفرج يدزد نیا

:دیآرام تر شد و پرس پدرم

سرد شده است؟ یکن یتو فکر م یعنی_
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بشود که  يزن مرد میاش کن یراض میوانبت ابدیغائله خاتمه  نیا یوقت دیشا. يدیخدا را چه د. کنم مطمئنم یفکر نم_

.ارزدیسرش به نتش ب

:پدرم آرام تر شد و گفت يصدا لحن

فروز؟ يشد دهیپس تو هم با من هم عق_

 ۀسال نیباالخره هر چه باشد خواهرش دوست چند. اش با من هیبق. اش را بکند یپسر زندگ نیبده و بگذار ا تیتو رضا_

.دل ما را کباب کرده است شیها يمهتاست و با اشک و زار

.ندارم یشود و زن عباس آقا بشود من حرف ادهیپ طانیاز خر ش یاش کن یکه راض یاگر تو قول بده_

.توانم بکنم یچه کار م نمیبده تا من بب تیفعالً تو رضا_

************************************************** **********

16فصل

سهم  افتیپدرم با در. دندیورثه را خر هیدر آمد و آنها سهم بق زدانیبه عقد  زیخاله فروزنده ن ماه،یدواج فرماه بعد از از دو

در مقابل آنچه که اکنون به  متشیجواهرات مسروقه را که در واقغ ق. بود یمادرم از فروش آن خانه، که مبلغ قابل توجه

از سهم خود را به  یمادرم اعالم کرد، که قصد دارد قسمت یوقت. برد ادیاز  دیرس یم ربه نظ زیناچ اریدست آورده بود بس

:اقدامش شد و گفت نیو مانع از ا ستادیکند، پدر سرسختانه در مقابلش ا هیهد کتای
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آنها بینص میبعد از مرگ هر چه دار. یبده تیدار و ندارت را به بچه ها یخواه یکه م میما هنوز نمرده ا_

تیبچه ها ینیبنش اهیروز به روز س کیاگر . یکن یم الیخ. یبزن يکار نیگذارم دست به چن ینم میه ازند یتا وقت. شود یم

تا  یپس بهتر است به فکر روز مبادا باش. کار را بکنند يکنم ا یدهند؟ من که فکر نم یلقمه نان هم به دستت م کی

.يمحتاجشان نشو

.کار منصرف شد نیاز ا نت به خواسته اش داد و شیقبل لیبر خالف م مادرم

 نکهیبعد از ا. جرات سوال را نداشتم یول. نه ایبرداشته است  نیخواست بدانم باالخره پدرم دست از سر فرز یم دلم

سوال را از او  نیبه خودم جرات دادم و ا میکه با مادرم در خانه نتها بود یروز موقع کی. آرامش در خانه ما برقرار شد

:دادپاسخ  یب نکرد و به آراماز سوالم تعج. کردم

را  تشیکه من از او خواستم دست از سرش بردارد، شکا يتمام شده مهتا درست از همان روز هیقض نیوقت است ا یلیخ_

.آن ماجرا نکرد بیتعق يبرا یتالش گریپس گرفت و د

شد دست از یراض یسادگ نیاست مامان، آخر چطور به هم دیبع یلیخ_

.بردارد بشیتعق

از من  شتریتو که او را ب.خواندیاز آنچه از دست داده به دست آورده است و کبکش خورش م شتریب یلیچون فعال خ-

.یشناسیم

.داشت اجیپول احت نیاز او به ا شتریب یلیخ کتایکنمیفکر م-

.يدادیبهتر آن را به پدر نم دیشا
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.کار را بکنم نیا انستمتویدرش بودم و م اریاخت خواستیدلم م- :و گفت دیکش یآه مادرم

.دیبود و به موقع آن را از دستم قاپ نیکه پدرت چطور در کم يدید خودت

روز به فروش برسد،سهم خودم را به  کیداشتم اگر  الیاز فروش خانه نبود خ یآن زمان هم که صحبت یتو چه پنهان حت از

.آن آرزوها به باد رفت يافسوس که همه .بدهم کتای

 یتجربه ثابت کرد که او به راحت یول.یکن لیات را به پدر تحم دهیعق یتوانیراحت م یلیکه تو خ کردمیم فکر شهیمن هم-

 میاست انقدر زود تسل انیدر م تیسعادت بچهها يپا یمادر وقت کنمیخواهش م.کند لیرا به تو تحم دهاشیعق تواندیم

داشت،چون مدت هاست که  ازین یلیپول خ نیبه ا تاکییبه خواه اراستش ر.ستینشو،سخت و مقاوم باش و در مقابلش بأ

.قصد دارد ما را تنها بگذرد و برود

:گفت يگرفته ا يآشکار سخت و با صدا دیشنیکالم م نیا دنیرا که از شن یشد،رنج انینما دگانشیدر د یغم يهیسا

.را ندارم مهتا اشیمن طاقت دور-

کار  نیکار را بکند،التماس کردم که از ا نینمانده بود ا يزیکه چ شیه پچند ما نیهم يبرا.را ندارم اشیمن هم طاقت دور-

.منصرف شود

است  نیتنها هدف پدرت ا.برود یکه نگذاشت يکرد یپدرش آزرده شده،کار خوب ياز حرفها.دانمیکار را م نیا لیمن دل-

که  یکه خواب یفکر نکن یراست.دازدبپر ستیکه مورد عالقهاش ن يکه او را به حجرهاش بکشاند و وادارش کند تا به کار

.افکنده است قیعزا دار مرگ مادرش است آن را به تعو عالرفته،فقط چون عباس آقا ف ادشیبود از  دهید تیبرا

خواهم باعث  ینم.است يدواریام يکه فعال دست از سرم برداشته جا نیهم.ستون به آن ستون فرج است نیباالخره ا-

.اتاقم را شمردهام خسته شده ام یقال يقدر که شب و روز گًلها نیصلهام سر رفته،اراستش حو.ات بشوم یناراحت

:شد و گفت رهیخ دگانمیبه دقت به د مادرم

؟یخواهیم ،چهیو حرفات را بزن ينرو هیبهتر است حاش-
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.زود برگردم دهمیقول م.چه به سرشان آمده است نمیبروم و بب نیبه سراغ زر خواهمیم-

.يآنها را به سر ندار يدختر،فکر کردم هوا يشودییباز که هوا-

.چه به سرشان آمده است نمیبب خواهمیفقط م.نشدم، یینه مامان نه به خدا هوا-

.يپسر را از سرت در کرده ا نیا يکه هوا افتادمیفکر م نیکم کم داشتم به ا-

 ختهیبال و پرم ر يشد در تالش پرواز همه راحت با التیخ.ماندیبه سر نم ییهوا گرید.دینفس کش شودیکه نم ییدر هوا-

.به سر ندارم ییهوا گریاست و د

:شد و گفت میتسل مادرم

.يکن زود بر گرد یبرو و سع ومدهیخوب تا منور ن یلیخ-

.موندمیپ قهینبود،اما من آن را در عرض پنج دق شتریب قهیده دق نیزر يما تا خانه  يخانه  يفاصله

 نیریش ایتلخ و  يبه لحظهها دنیرس يتمام طول راه را برا.دادم هیو به در تک ستادمیدم،ایرس که نفس زنان آنجا یموقع

و رنگ  میسازیم زیمتما یلحظات زندگ گریاز د یعالمت گذار رنگ يکه آن را با قلمها یبه لحظات.بودم دهیسرنوشت دو

.کندیم ییخطوطش خود نما يبر رو یدر تمام طول زندگ میکشیآن م يکه به رو یعالمت

.زنگ فشوردم يدکمه  يبا آن لحظه داشتم باالخره به خودم جرات دادم و دستم را به رو ییارویکه از رو یهراس يهمه  با

.که بعد از گشوده شدن آن چه در انتظارم خواهد بود دانستمینم یبدرست

.با او شود یبه همراه یراض هم نیماجرا خواهد رفت و چه بسا فرز نیا انیبه من گفته بود که بعد از پا نیزر

تا در به  دیطول کش یمدت.مدت چه بر سر آنها آمده است نیو معلوم نبود در ا گذشتیماه م شیمالقاتمان ش نیآخر از

در  یلحظات.بود يو دنیبود،به اندازه تعجب من از د ستادهیا میکه روبرو یتعجب دختأ جوان ناشناس.گشوده شد میرو

.میشد رهیسکوت به هم خ

:دیباالخره او زبان گشود و پرس و
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د؟یکار دار یک با

:دمیجواب پرس يجا به

شما؟-

:به لب آورد و پاسخ داد يلبخند

.دیکن یخودتان را معرف دیشما با د،پسیما آمد يشما به خانه -

ست؟ین یفرخ يآقا يخانه  نجایشما،مگر ا يخانه -

که قبل از رفتن در  دیحتما شما با دخترشان کار دار.میدیما آن را خر خانه را فروختند و شیآنها چند ماه پ.ستین گرینه د-

.خانواده هم با او بروند يهیقرار بود بق کنمیفکر م یحت.رفت رانیخانه عروس شد و به گمانم از ا نیا

:دمیپرس يناله مانند يصدا با

.نشده بودآخر پسرشان هنوز درسش تمام .خارج شده اند رانیکه از ا دیشما مطمئن هست-

.و صحت و سمقش با خداست دمیشن هیحرفها را من از در و همسا نیا.هم نرفته باشند دیخانم،شا دانمینم گریرا د نیا-

 ریز نشست،دریآن م يرو شهیهم نیکه فرز ییآشنا مکتین.به دنبال خاطراتم گشتم اتیح يآشنا طینگاهم در مح با

 دنیآشنا و شن يچهره  دنید يدر ارز.ندیبنش شیدر آنجا نبود تا به رونیفرز گریافسوس که د.خوردیبه چشم م قیآالچ

که  خواستیم یزبان یبا زبان ب ستینگریکه داشت به من م ییناا آشنا يچهره  یماندم،ول خکوبیم میآشنا بر جا يصدا

.مزاحمش نشوم نیاز ا شیب

خانم  يبا بدر دانستمیآنها بود که م ییروبرو يهیساتوران خانم هم زدیکورسو م هایدینام یکیکه در تار يدیام ينقطه  تنها

.رفت و آمد دارد

از دادن هرگونه اطالعات  میبا وجود اصرار و التماسها.برخوردش آشکار بود ياز سرد دمیتوران خانم از د یتینارضا

.کرد يخوددار
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باره با من سخن  نیسفارش شده در ا يو فقط چون قبال به.آنها به کجا رفته اند داندیم یکه او به خوب دانستمیم نیقیبه

که آمدم به خانه بازگشتم و به  یتلخ سرنوشت را پشت سر نهادم و با همان سرعت يلحظه .کرده است اریاخت د،سکوتینگو

:گفتم وستمیمحض ورود سر بر دامان مادرم نهادم،گر

.االن کجا هستند دندیمامان آنها خانه را فروخته اند و خدا م-

:فشرد و گفت نهیمادرم سرم را به س.رفته باشد رونیمملکت هم ب نیاز ابسا  چه

 شتریو ب شدیتر م نیغم دلم سنگ ستمیگریهر چه م.از غم دلت سبک شود دیتا شا زیاشک بر یتوانیم زم،تایکن عز هیگر-

.آوردیفشار م نهامیس يبه رو

:گفت یپر محبت و با لحن دیمرطوبم را بوس يکه آرام تر شدم مادرم گونهها یموقع

.یاز او دل بکن یتوانیحاال راحت تر م.زمیبهتر شد عز يطور نیا

بر سر راهم  یخبر بگذرند و بروند،اما شما چون مانع یب نکهیزودتر از ا یلیخ.رفتمیبه سراغشان م نیزودتر از ا دیبا-

.رمیاز آنها بگ يخبر دیو اجازه نداد دیستادیا

بعد از آن ماجرا قدرت .نه ایيبرو یتوانیکه م يدیهم از من نپرس کبارییو حت يدادینمبه رفتن نشون  یلیتو خودت تما-

.و بعد احساس شرم از رفتار پدرت با او شدیمن از رفتنت م تیدهایابتدا ترد یرا نداشت دگانشیبه د ستنینگر

.رفته است نیاز ب دهایآن ترد گریحاال د-

.است یباق دهایهنوز ترد نیو بنابر.مهتا میانه کرده  دایما هنوز آن طالها را پ یول-

؟يتو باز هم به او شک دار یعنی-

 نیا تیدر تمام مراحل زندگ.يشودیو همسرش م یشستیم زیاگر دست از همه چ یمن از خودم نگفتم،از تو گفتم چون حت-

.برود رونیب تیپس چه بهتر که از زندگ.شدیمانع صاف شدن دلت نسبت به او م دیشک و ترد
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17فصل

.نه ایعباس آقا به مدرسه رفته است  دانمینم یدرست به

 يچشم بسته توپها.آمدیحساب کردن بر م ياز عهده  اجیرفع احت يو به اندازه  دانستیخواندن و نوشتن را م دانمیم اما

دستانش را  ریز يدله دزد یبه سادگ.شدینم شیهم پس و پ یشاه کییو حساب و کتابش حت شمردیپارچهها را م

.دیفهمیم

و مجلل در  عینداشت و چند عمارت وس یبود که ثروتش حد و حساب دهیبه آن جا رس ياز شاگرد ،چونیآقا مصطف پدرش

.آمدیآن دوران به حساب م ینینش انیاع يابانهایداشت که بر شمار خ یونیباب هما ابانیخ

 رفتند،ازیم نیدرمان از ب یب يبا دردها ییچتا شهیآنها هم انیانوادهها پر اوالد بودند و از مخ يرسم آن زمان که همه  طبق

که هنوز درمانش  يدرد کیهر کدام به  یعباس آقا زنده ماند و مابق اشیکه او داشت،فقط پسر ته تغار يپنج اوالد

..رفتند نیناشناخته بود از ب

آنچه او  يحسابش شد و همه  یوارث ثروت ب یسادگ یدر سنّ س یآقا مصطف يکدانهییکیعباس آقا پسر  بیترت نیا با

 نیا آورد،بهیآسان به دست م خواستیعادت کرده بود که هر چه را که م یداشت به خود اختصاص داد و چون از کودک

.و آسان است سهلقدر  نیبود که،ازدواج با دختر مورد عالقهاش هم هم الیخ

به مقصود  دنیاست و رس انیسر سخت در م یبیرق يبار پا نیبرد که ا ینکته پ نیبه ا يبا ناباورکه  یتصور موقع نیهم با

.هم از رو نرفت و بر سماجتش افزود ست،بازیچندان آسان ن

وقت نه محبت عباس آقا به دلم  چیم،هیخانواده رفت و آمد داشت نیکه به ناچار و اصرار پدرم با ا یاز همان زمان کودک.
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.او جلب کرد ينظرم را به سو شیهاینه خوش خدمتنشست و 

که یکم یرفتم،ولیتر بودم به ناچار به همراه آنها م کیکه کوچ یموقع

 یب وبیجلب نظر من و پوشاندن ع يمادرش عالم خانم برا.زدم یکردم و از رفتن به انجا سرباز م یم یشدم سرکش بزرگتر

 انیان را ب انهینا اگاهانه ان چنان ناش یگاه یپرداخت و حت یز پسرش ما دیتمج فیبه تعر مانیشمارش،در رفت و آمدها

مشترك دانستم  انیاز آشنا یکیقیباالخره از طر.کرد که نادرست بودنش در همان چند جمله اول کامال محسوس بود یم

متوسطه،ان قدر به فرار  التیو در گذراندن تحص دهیرسان انیبوده به پا یرا با هر جان کندن ییابتدا التیکه عباس اقا تحص

در حجره اش به کار گمارده  رارا زده و او  لکردهیداشتن پسر تحص دیبه ناچار ق یاز مدرسه ادامه داده که پدرش اقا مصطف

سکته پدر باعث مرگش  نیاول.دانست یخود م يبرا یال دهیگرفته بود و او را داماد ا میبود که پدر برا يلقمه ا نیا.است

 ییو صدا دهینفس زنان خود را به خانه ما رساند و با کلمات بر یرجبعل نکهیبالفاصله بعد از ا.کرد ریگ نیا زمو او ر.نشد

و  هوشیب بایچند روز اول تقر.میبه دنبالش روان شد مهیبرده اند من و مادر سراس مارستانیداد که پدر را به ب طالعلرزان ا

قدرت حرکت به  گرید یول افتیباز یم هوش و حواس خود را به طور نسبهفته کم ک کیبود و بعد از  ژهیتحت مراقبت و

پرداخت و زمام امور حجره را  یچون گذشته به خوش خدمت ستدان یعباس اقا که خود را مالک من م.برنگشت شیپاها

 يرا که برا انچه انیمجال ب يو به و ختمیگر یم ررسشیاز گذشته از ت شیب یخود گرفت و من با نفرت اریکامال در اخت

حواسش  تمرکزوقت قادر به راه رفتن و  چیه گریپزشکان اعالم کردند که پدر د نکهیبعد از ا.دادم یتاب بود نم یگفتنش ب

امد و ما ناچار به  یاز او و گزارش دخل و خرج حجره هر روز غروب به منزلمان م ادتینخواهد بود،عباس اقا به بهانه ع

داد پدر بود  یشد و عکس العمل نشان م یکه چون گذشته از امدنش خوشحال م یا کستنه.میبود دارشیتحمل شکنجه د

ماه بعد  کی.دیگرد یم انیرنگ در گوشه لبانش نما یب يشد و لبخند یم بازخطوط چهره اش از هم  دارشیکه به محض د

:پدر عباس اقا انچه را که در دل داشت به زبان آورد و به مادرم گفت يماریاز شروع ب

از  یشاه کیگذارم  ینم یراحت باشد که من حت التانیخ.قادر به اداره حجره باشد وسفیاقا  نیکنم بعد از ا یگمان نم-
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من هنوز سر .چقدر ارزو داشت مهتا خام را زودتر به خانه بخت بفرستد وسفیکه اقا  دیدان یالبد م.مالش هم به هدر برود

ر  شیغالم نهایزودتر از ا یلیشد خ یمرحوم نم امرزمیالبته اگر مادر خدا ب.لم هستم و حاضرم غالم حلقه به گوشش باشم.ق

به .سال مادر مرحومم بگذرد میصبر نکن دیارزو به دل نشود اجازه بده وسفیاقا  نکهیحاال به خاطر ا یکردم،ول یاقبول م

.میشوخانه رفت و آمد کنم بهتر است زودتر به هم محرم  نیخصوص چون من مجبورم هر روز به ا

متدرم .به او بدهم یاز کف دهم و پاسخ دندان شکن ارینمانده بود که اخت يزیچ.را از خشم به هم فشردم میها دندان

:کرد و گفت یدستیپ

که من  دیبهتر است بدان.زد ینم یوصلت نبود و فقط به احترام پدرش حرف نیبه ا یمهتا از اول هم راض دیراستش را بخواه-

:پراکند پاسخ داد یدر موقع سخن گفتن اب دهانش را به اطراف م کهیعباس اقا در حال.شوهرش بدهمندارم به زور  الیخ

.دانم یمهتا خانم را نامزد خودم م بایقولش را به من داده بود و من تقر وسفیاقا -

.ه بودنکته را نکرد نیا تیرعا وسفی.که در ازدواج نظر هر دو طرف شرط است دیدان یکنم شما هم م یفکر م-

:اقا دست از تکاپو برنداشت و گفت عباس

.خانواده بشوم نیباالخره داماد ا دیاست که شا دیام نیکشم به ا یبار اداره حجره را به دوش م ییمن اگر به تنها-

:مداخله کرد و گفت کتای

.بسم اهللا دیهست دارشیاگر شما خر.میبه فروش حجره گرفته ا میمن و مادرم تصم-

:دیخورد و با تعجب پرس يا کهیسخن  نیا دیشن از

.عالقه دارد یلیحجره خ نیکه به ا د؟پدرتانیفکر افتاد نیچطور شد به ا-

.ستیاز فروشش ن ریبه غ يخب حاال که او قدرت اداره اش را ندارد،چاره ا-

:دیپرس یکرده بود کرد و با لحن پر مالمت رتیح کتایمیاقا رو به مادرم که از تصم عباس

اتش به مالش  دیخواه یچرا م.دیده یمال و منالش را به باد م دینمرده که شما دار وسفیخانم،حاال که دور از جان اقا  اما-
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د؟یبزن

:کند و مادرم به ناچار پاسخ داد دییرا تا مشیبا اشاره سر از مادرم خواست که تصم کتای

 شیاموالش را داشته باشد،بچه ها اریتواند اخت یو نم شده ریگ نیزم وسفیحاال که .میاتش به مالش بزن میخواه یما نم-

.کرد میخواه دایرا پ دارشید،خریستین دارشیاند و اگر شما خر رندهیگ میتصم

بود  دواریراستش ام.دیده یبه بادش م دیسوزد که شما دار یم نیفقط دلم از ا.کنم یصحبت نم دشیمن فعال راجع به خر-

.رمیاداره اش را به دست بگاریبه عنوان داماد خانواده اخت

:و گفت دیابروانش را در هم کش کتای

به  میوادارش کن میتوان یشوهر کردن مهتا دست خودش است و ما نم اریاخت.ستین یکار عمل نیکه ا دیبدان دیبا گریحاال د-

.خاطر منافع خانواده خودش را فدا کند

.است شانیمال و منال من هم دست ا اریاخت.کنم یم به نامش ممن سهم خودم را ه دیاگر فقط بله را بگو.چرا فدا کند-

 چیکه نه با شما و نه با ه میبهتر باشد بگو دیازدواج ندارم و شا الیمن اصال خ.را راحت کنم عباس اقا التانیبهتر است خ-

.باره صحبت شود نیلحظه به بعد اصال دوست ندارم در ا نیکه از ا دیر اهم بدان نیا.گریکس د

.کنم یخانه رفت و امد م نیلطف شما به ا دیمهتا خانم،من به ام یلو-

را به حالت خشم به طرفش دراز کردم و گفتم؟ك دستم

دوخت و  دگانمیاش را به د رهینگاه خ.عباس اقا دیمن اصال حساب نکن يرو دیخانه رفت و امد کن نیبه ا دیخواه یاگر م-

:گفت

.است زیهمه چ یسره بنکند که هنوز چشمتان به دنبال ان پ-

:بود مهار کنم و گفتم انینما دگانمیرا که در د یو غم میرا که در صدا یتا حسرت دمیند يازین

 شیدایپ گریاز ان موقع د.دیان پسر را شما پرش داد.دیبا ادب باش دیکن یاز او صحبت م دیکه دار یبهتر است موقع-
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.داند کجا رفته است یخدا م.ستین

.شما را نداشت اقتیاو ل.ستین شیدایچه بهتر که پ-

خانه  نجایکه ا میفقط خواستم به شما بگو.ندارد اقتیل یدارد و چه کس اقتیل ینبود که از شما بپرسم چه کس نیقصد من ا-

.ستیشما ن دیام

:دیرو به طرف پدر برگرداند و با سماجت پرس يدیاقا با ناام عباس

خورده  ینیرینبود که مهتا خانم ش نیمگر قرار ما ا.ان قول و قرارها کجا رفت پسند؟یگو یچه م نهایا دیشنو یم وسفیاقا -

.دیزن ینم یو حرف دینه؟اگر بود اخر چرا شما ساکت ایبود  نیقرار ما ا.من باشد

عباس اقا .بر زبان نراند یتفاوتش را به صورت او دوخت و کالم یکه مورد خطاب واقع شد نگاه ارام و ب ياز لحظه ا پدر

:دست از تالش برنداشت و گفت

د؟یکن یخب پس چرا به قولتان عمل نم.دهم یسر و سامانت م ،خودميکتریتو از پسرم به من نزد دیمگر خودتان نگفت-

:دیکش ادیاز سماجتش به خشم امد و فر کتای

بهتر .دیدار ینمپس چرا دست از سرش بر .دیمزاحمش بشو دیاست و نبا ضیپدر مر دیدان یشما که م.است یکاف گرید-

.تا استراحت کند میبگذار شیاست تنها

 نکهیا يبرا کتای.خواهد که به دنبال کارش برود یاز او م یزبان یبا زبان ب کتایاقا احساس کرد که وقت رفتن است و  عباس

:او را روشن کند دستش را به طرفش دراز کرد و گفت فیتکل

.يبهتر است خودت سهم پدر را بخر یخواه ینم بهیغر کیاگر شر. دهفکر کن و جوابش را به من ب شنهادمیپ يرو _

:فشرد و گفت يرا که به طرفش دراز شده بود به سرد یآقا دست عباس

تجربه است و هنوز  یمهتا خانم جوان و ب. دیفکر کن شنهادمیپ يبهتر است شما هم رو. میکن یمورد بعدا صحبت م نیدر ا _
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.است دهیسرد و گرم روزگار را نچش

:زد و پاسخ داد يپوزخند کتای

.خداحافظ. است یکه آن موضوع منتف دیباور کن دیو با میا دهیمن و خواهرم هم عق _

:دیدوخت و پرس کتایةمادرم نگاه پرسؤالش را به چهر. داد تا ما را تنها بگذارد تیعباس آقا به ناچار رضا نکهیاز ا بعد

 یوادارش کن يکرد یپس چرا سع. میفروش حجره را ندار الیما که خ ،یبزرگ نیدروغ به ا. ستیچ انیجر کتایخوب  _

آن را از ما بخرد؟

.دیو گرنه عباس آقا سهم پدر را باال خواهد کش میاز فروشش ندار ریبه غ يدر واقع چاره ا. میفروشش را دار الیچرا خ _

کار را خواهد کرد؟ نیا یکن یچرا فکر م _

خودت . بماند یوضع باق نیپدر سال ها به هم دیشا. زار است یب ختشیداند که او از ر یشده و م دیماز مهتا ناا گریچون د _

و در انتظار معجزه به عباس آقا اجازه  میدست بگذار يدست رو دیپس چرا با. کرده اند دیپزشکان از او قطع ام یدان یکه م

حاال که هنوز . خانه بگذارد نیخواهد عباس آقا قدم به ا ینمدلم  گرید. اوردیب والشخواهد به سرام یم ییکه هر بال میده

دخل  ۀمرد حقه باز هر روز به بهان نیا دیآ یمن خوشم نم. دیایب نجایباز هم به ا ستیچشمش به دنبال مهتاست اصال صالح ن

.میمنحوسش شو ختیو ما مجبور به تحمل ر نجایا دیایو خرج حجره بلند شود ب

پدرت حق  چارهیب. دیآ یپس به ناچار او م. يقدم به حجره بگذار یستیتو که حاضر ن. زمینم عزتوانم بک یچه کار م _

.یدستش باش يخواست تو عصا یداشت که م

او  يکه بتوانم پا به پا يمرد متنفرم آن وقت چطور توقع دار نیمن از ا. حرف را نزن نیا گریکنم مادر تو د یخواهش م _

.در آن حجره کار کنم

.یدار اموالش باش اریاخت یخواه یهنوز پدرت نمرده که م آخر _

 یکه من اهل پارچه فروش یدان یخودت م. میخواهم از شر حجره اش خالص شو یفقط م. باشم اردارشیخواهم اخت ینم _
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او . د ندارمشارالتان اعتما نیمن به ا. خانه ببرم نیمرد را که چشمش دنبال مهتاست از ا نیا يخواهم پا یدر ضمن م. ستمین

که از  یبه خصوص وقت. دیهمه را باال خواهد کش میجمع و جورش نکن اگرداند که پدر چه دارد و  یبهتر از من و تو م

ثروتمندتر از آن  یلیاو خ. کردم یدگیمن به دفاتر پدر رس. ثروتش خواهد گذاشت يشود دست به رو دیتصاحب مهتا ناام

مادر؟ يخسته نشد خانه نیاز ا. میپنداشت یاست که ما م

:دیپرس کتایبا تعجب از  مادرم

کتا؟یيا دهیخانه هم نقشه کش نیا ينکند برا _

 یخاله فروزنده را که داشت سقفش به سرشان م یمیقد ۀخان زدانیمگر . به فکر افتاده ام خرابش کنم و از نو بسازمش _

.میکن یکار را م نیخوب ماهم هم. خراب نکرد که دوباره بسازد ختیر

:دیکش ادیفر کتایبار سر  نیاول يبرا مادرم

.یبزن يکار نیگذارم دست به چن ینه، نم کتا،ینه  _

شد،  یاگر سقف خانه هم بر سرمان خراب م یمال و منالش بود، حت ارداریکه پدر اخت یکار را بکنم؟ تا زمان نیا دیچرا نبا _

 نینگو که نه، چون ا. يدیروز خوش هم ند کییحت يشد زنش یاز وقت. خرج کند رشیبابت تعم یکشاهیآمد  یدلش نم

؟يدل خوش کرده ا يزیچه چ بهبا او  یتو در زندگ. يدیدانم که ند یرا خوب م

.به تو و مهتا زمیخوب معلوم است عز _

.رفتم یخانه م نیاز ا شیوقت پ یلیمن هم به تو دلخوش بودم و گرنه خ یراستش را بخواه _

.يخانواده ا نیتو مرد ا گریاما حاال د ،یداشت یالیمن گفته بود که چه خدانم، مهتا به  یم _

قبول؟. مادر رمیبگ میخوب پس بگذار من تصم _

.میزیمرد را به هم بر نیا یزندگ ۀکند هم یوجدانم قبول نم. نه گریرا د یکینیا کتاینه  _

عکس العمل  دیشن یحرف ها را م نیا یوگرنه وقت .باور کن ستین الشیخ نیپدر ع. دنده نباش مادر کیسخت و  نقدریا _
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.داد ینشان م

.ستین یخانه عادت کرده ام از آن گذشته خراب کردنش کار درست نیآخر من به ا _

.است ختنیدر حال فرو ر شیسقف ها ینیب ینم. اگر من خرابش نکنم، خودش بر سر ما خراب خواهد شد _

توانم  یمن نم. من است یو زندگ یجوان ۀهم یکن کسانشیبا خاك  یخواه یو مآنچه که ت. یکن رانشیگذارم و یمن نم _

.ام باشم یزندگ ۀرفتن هم نیشاهد از ب

.روز برسد که سقف بر سرمان خراب شود کیترسم  یم. به ما رحم کن ،یکن یاگر به خودت رحم نم _

خانه لذت بخش  نیبماند، ا یاولش باق يجادر همان  زیفقط دست به اسکلت آن نزن و بگذار همه چ. کن رشیخوب تعم _

آمد  یم رونیب میبچه ها يرا که از گلو یزندگ ادیفر نیکه در آن اول یاتاق. کند یم یتداع میام را برا یلحظات زندگ نیتر

 یرخگل س ۀباغچ. آوردم يلبخند زدم و شکر خدا را به جا یزندگ يبه رو میهایناکام ۀبا هم ادهایآن فر دنیاز شن دم،یشن

را که شاهد بزرگ شدنتان بودم در  يلحظات پرشور. دیکرد یرا لگدمال م شیگلها م،یادهایکه تو و مهتا بدون توجه به فر

خاطرات  نیمن به ا ستم،ش یم دهیرا با آب د میاوقات در آن حسرت ها یکه گاه یکوچک يانبار. کند ینظرم مجسم م

.یباش یه تو به مرگ مادرت راضکنم ک یفکر نم رمیم یوابسته ام و بدون آنها م

کار  نیبه ا لیاگر شما ما. عذاب دادنتان يکار را بکنم، نه برا نیخواهم ا یشما م یراحت يمادر من برا دیزن یچه حرفها م _

.همان کار را خواهم کرد دیهر طور که صالح بدان. دینباش

.کن رشیخوب پس فقط تعم _

؟يبه آن وابسته ا نقدریچه ا يپس برا. رفته باشد نییپا تیاز گلو خانه آب خوش نیندارم که در ا ادیبه  _

 یبرهان دشیتا خود را از ق یبسته شده و هر چقدر هم که تالش کن تیاست که محکم به پا يریچون زنج شهیگذشته هم _

.خواند یخود م يتو را به سو نیریخاطراتش چه تلخ و چه ش

.دهم یرا م رشیتعم بیخودم ترت. کن یزندگ يمدت در خانه اجاره ا کیپس . خوب یلیخ _
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.را ندارم یمن حوصله اسباب کش کتا؟ییمرا آواره کن یخواه یکجا م _

.کار را هم به من بسپار و نگرانش نباش نیا _

.ستین لشیکه مطابق م میبزن يو دست به کارها میپدرت سوء استفاده کن یکه از ناخوش ستین یآخر کار درست _

من هنوز . میکن یخودمان زندگ لیمدت هم ما مطابق م کیبگذار . داشته باشد یتیاهم شیبرا گریکنم دیفکر نم _

فراموش  یساعت ها التماسش کن يمجبور بود يریرا از او بگ لمیخرج تحص نکهیا يرا که تو برا یینتوانسته ام آن روزها

.قع ها حسرتش را داشتمکه آن مو مکن یخواهم همان طور زندگ یهم حاال م نیهم يبرا. کنم

 نیا. يزیبر رونیبه ب يدار نهیهمه آنچه را که در س یخواه یم ،یبفرست رونیبه ب نهیرا از س یآه حسرت نکهیا يتو برا _

.کتایستیدرست ن

.میو حجره را بفروش میخراب کن ختنیخانه را قبل از فرو ر نیهر طور شده ا دیاست با نیچرا مادر، راهش هم _

.دارد تیمن نظر او اهم يبرا. بگذارم انیوضوع را با پدرت در مم دیبا _

است و نه به فکر  یینه به فکر مال و دارا گریحاال د. یرا به او بفهمان نیا یخواه یچطور م ست،یپدر حواسش جمع ن _

.ا امضاء کندسند فروش ر دیچون در هر صورت با ،یاش کن یموضوع را حال یقیبه طر يالبته ناچار. شوهر دادن مهتا

:دیبا تعجب پرس مادرم

.ينکرده ا دایاش را پ يرا امضاء کند؟ تو که هنوز مشتر زیچه چ _

ترسم بعد از  یفقط م. من قبال با او صحبت کرده ام. خواهد آنجا را بخرد یشاگرد حجره م یآقا مرتض. کرده ام دایچرا پ _

.آن شود داریش هم خراست، خود دیخر يمشتر یعباس آقا بداند آقا مرتض نکهیا

.يدانم چه به سردار یشوم، اصال نم یدارم کالفه م _

:دیپاسخش را نداد به طرف من برگشت و پرس کتای

.ینفعیخانه تو هم د نیا ریخواهر کوچولو؟ باالخره در فروش حجره و تعم یزن یپس چرا حرف نم _
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:به لب آورد و گفت يلبخند مادرم

باشد که ما چه  دهینشن یحت دیغرق شده اش است و آنقدر در بحر تفکر فرو رفته است که شا يها یاو هنوز به فکر کشت _

.میگفت

فروش حجره و ساخت مجدد خانه درست همان  يبرا کتایمیتصور مادرم از ابتداگوش به سخنانشان داشتم و تصم برخالف

:تمو گف ستمیسربلند کردم و به مادرم نگر. را داشتم شیبود که آرزو يزیچ

را  شیوجود عباس آقا و رفت و آمدها ستمیحاضر ن گریحجره متنفرم و د نیاز ا کتایمادر، من هم به اندازه  دمیچرا شن _

.را دارم کتایدهیخانه همان عق نیا يخواهم که دست از سرمان بردارد و در مورد نوساز یاز خدا م. تحمل کنم

:به طرف پدر اشاره کرد و گفت مادرم

ست؟ینظر پدرتان چ مینیبب دی باخوب حاال _

:دوخت و گفت دگانشیدر کنارش زانو زد و چشم به د. به طرف بستر پدر رفت کتای

.میحجره را بفروش میخواه یما م دیپدر اگر شما اجازه بده _

:با سماجت تکرار کرد کتای. مژه برهم زند در سکوت نگاهش کرد نکهیبدون ا پدر

نه؟ ایدیا فروش حجره موافقپدر شما ب دمیاز شما پرس _

 یب ایکه نسبت به مال دن دیرس یدر ظاهر به نظر م. داد ینشان نم یعکس العمل چیاما ه د،یشن یرا م کتایسخنان  پدرم

تواند  یگذشت نم یداشتم که قدرت درکش را از دست داده و آنچه را که در اطرافش م نانیدر اصل اطم یول. است تیاهم

به همراه ما  میزد یخورد، هر وقت که ما لبخند م یداد م یم ستشرا که مادر به د ییسکوت غذا در شهیهم. درك کند

 ۀزمان هم کیکه  ییزهایهمه آن چ. رفت یخطوط چهره اش در هم م میدیکش یکه ما چهره در هم م یزد و زمان یلبخند م

نشسته  شیوروبر کتایدر آن لحظه که  یحتنداشت،  یتیاهم شیبرا گریشد و به جانش بسته بود، د یرا شامل م شیزندگ

.داد ینشان نم یعکس العمل چیگذاشت باز هم ه یم انیبود و قصد فروش حجره را با او در م
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:دیدوباره پرس کتای

بکوبم و دوباره از نو بسازم شما که  زدیر یشده و سقفش دارد به سرمان م یمیقد یلیخانه را هم که خ نیدارم ا الیمن خ _

د؟یندار یاعتراض

 دنشیشن يکه در حالت عاد يبا جمله ا يکه مفهوم کالمم را درك کرده باشد، وگرنه، آن طور با خونسرد دیرس ینظر نم به

.کرد یتفاوت برخورد نم یزد ب یآتش به جانش م

:سر بلند کرد و به مادر اشاره کرد و گفت يدیبا ناام کتای

چه کار کنم مادر، تو بگو؟ دیمن با. دهد ینشان نم یعکس العمل چیپدر ه _

:آمد و در کنارش زانو زد، نشست و گفت کترینزد مادر

.پاسخ مرا بدهد دیشا. کتایبگذار من با او حرف بزنم  _

بازهم پدر در سکوت . گذاشت انیپرداخت و موضوع فروش حجره را با او در م کتایبه تکرار سخنان  متیبا مال سپس

.اوردیبر زبان ن شنهادشیقبول پ ایر رد د یگوش به سخنانش داد و کالم

:براورد ادیمستاصل از جا برخاست و فر مادر

.دهد یاست،جوابم را نم دهیفا یب-

:سر بلند کرد و گفت زدیاز کنار بستر او بر خ نکهیبدون ا کتای

.میریبگ میمورد تصم نیخودمان در ا میپس ناچار-

:دیکش ادیدوباره فر مادرم

يجهیکه بگذارم نت ستیانصاف ن نیبودم و ا شیزندگ کیعمر شر کیباالخره .ياوریبال را به سرش ب نیگذارم ا یمن نم-

که اجازه  یکن میراض یتوان ینم لیدل چیبه ه ،امایکن ریخانه را تعم یتوان یم یاگر بخواه.یعمر تالشش را به باد بده کی
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.یبدهم آن را بفروش

موضوع فروش آن  بیترت نیبه ا.مخالفتش را با فروش حجره نشان داد یاعتراض ادیاز هر فر شیبا سکوتش پ پدر

در مورد فروش  کتایيپافشار.رفتیخانه را پذ یاساس ریمادرم فقط تعم کتایاز اندازه  شیمسکوت ماند و در مقابل اصرار ب

مطلق فرو رفته بود و  او در سکوت.ماند جهینت یسخن گفتن ب هوادار کردن پدر ب يو سماجتش برا دینرس ییحجره به جا

داشت عباس آقا  دهیدر پاسخ مادرم که عق کتای.عباس آقا بسته شد يبعد از ان در خانه ما به رو.اورد یبر زبان نم یکالم

:هنوز چشمش به دنبال من است و از رو نرفته است گفت

.اسم مهتا را ببرد گریکنم که جرات نکند د یم يکار.برم یم شیمن از رو-

 يمانع آمد و رفت عباس آقا به خانه ما شود چاره ا نکهیا يعهد کرده بود قدم به داخل حجره پدر نگذارد،برا نکهیوجود ا با

ماند و بعد از چند بار رفت و آمد باالخره  یدر انجا نم ادیوقت ز چیه یول.به آنجابزند يسر یکه گاه دیند نیاز ا ریبه غ

از درصد  يمبلغ قابل مالحظه ا افتیاگذار کرد و از او خواست تا در مقابل درو یمرتض اسهم پدر را به آق ياداره  اریاخت

آقا  نیرفت و آمد نداشت و ا يبرا يبهانه ا گریعباس آقا د بیترت نیپدر شود و به ا فیفروش ،عهده دار انجام وظا

.ادد یاو م هامد و گزارش دخل و خرج حجره را ب یبه سراغ ما م کباریيبود که هفته ا یمرتض

18فصل

که بر  یهر چکش.شد یم دهیهمه خاطراتش خط بطالن کش يبه رو يگریپس از د یکیشد و  یداشت نابود م گذشته

 يبود به رو یخورد،چکش یکودکانه ما بود م يها يمحل باز شیها اطیزمان داالن و ح کیخانه فروزنده که  يوارهاید

.مانیگذشته عمر و زندگ يخاطرات سالها

آن  زیاز انجا با گر نیاز او و فرز زینقش بسته بود،گر شیوارهایکه بر در و د ییبا همه خاطرات آشنا نیزر خانه فروش

از  یخورد،قسمت یما م یمیخانه قد يآجرها يکه به رو ينقش ها و خاطره ها،به همراه او بود و اکنون هر ضربه ا
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ان  ش،همهیوارهایسقف ها و د دنیو در هم کوب ختنیفرو ربعد از  يو به زود ختیر یبه همراهش فرو م زین مانیادگارهای

.دیگرد یمدفون م اطشیحفر شده در کف ح يخاطره ها در گودال ها

در  يگریاز خود و خانواده اش کس د ریکند که به غ یزندگ یعیبزرگ و وس يعادت کرده بود در خانه ها یاز کودک مادرم

فکر را  نیوادار کرد تا ا دیاجاره نما یآپارتمان کوچ مانیداشت موقتا برا را که قصد کتایجهت  نیبه هم.آن اقامت نداشت

.باشد یقلخانه مست افتنیاز سر به در کند و به فکر 

نشانش  کتایرا که  ییکدام از خانه ها چیخو گرفته بود،ه شیوارهایشکسته د يبا آجرها یمیچون به همان خانه قد مادرم

که  دیترس یکردن در گذشته ها بود و از آن م یدر آن خانه زندگ دنیون من نفس کشاو هم چ يبرا.دیپسند یداد نم یم

 شیکه باالخره در مقابل اصرار ب یموقع.دیاین رونیاش ب نهیاز س ینفس گریمجبور به اقامت شود،د یینا آشنا ياگر در فضا

در چهره  یتینبود شد،باز هم آثار نارضا شباهت به خانه سابق خودمان یکه ب یمیخانه قد کیناچار به انتخاب  کتایاز حد 

 نیا یول.شد یم دیداشت ناپد تاش گذاشتم که به سرع یجوان يبا نگاه در چهره مادرم سر به دنبال قدم ها.بود انیاش نما

 کتا،بهیشدن  لیماه بعد از فارغ التحص کی.به آن را نداشت دنیو شتابزده بود که نگاهم قدرت رس عیآن چنان سر زیگر

و  ستینگر یم ییجابجا نیتفاوت به ا یپدرم ب.خانه کرد یمیساختمان قد بیو او شروع به تخر میمنتقل شد دیه جدخان

گشود و در مواقع  یزبان به سخن م شیازهایبراورده نمودن ن ياو به ندرت و فقط برا.داد ینم ننشا یعکس العمل چیه

بعد از .شد و اکثرا نامفهوم و بدون معنا بود یخارج م شیوکلمات شکسته و به زحمت از گل.کرد یم اریسکوت اخت گرید

گشت و اغلب آنقدر خسته بود که کمتر فرصت آنرا  یوقت به خانه باز م رید شهیهم کتایساختمان  بیتخر اتیآغاز عمل

موقع  یآمدن ب نیا.شدبود که او وارد خانه  ستادهیاما ظهر آن روز مادرم تازه به نماز ا.مینیتا با هم به گفتگو بنش میافتییم

:دیبار نماز را شکست و با تعجب پرس نیاول يشد که برا رتشیآن چنان باعث ح

افتاده است؟ یاتفاق!کتایشده  یچ-

آمدم و به طرف اتاق  رونیاز آشپزخانه ب شیپا يصدا دنیبه محض شن.از تعجب مادرم نداشت یمن هم دست کم تعجب
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.روان شدم منینش

اش را گشود و از درون ان بسته  یدست فیپاسخ مادرم را بدهد با دستان لرزان ک نکهیا يام بود و به جاو نا آر شانیپر کتای

:ساخت و گفت ن،رهایزم يآورد و آن را عمدا به رو رونیپدرم بود ب یمیرا که لفاف آن شال گردن قد يا

.کردم شیادیباالخره پ.هم جواهرات گمشده ات نیا.ینیب یچه م نیخوب نگاه کن مادر،بب-

شد  یم ریفرش سراز يبه رو يگریپس از د یکیکه  يا دهیکش ریدرخشان به زنج يبه سنگ ها یو مادرم با شگفت من

:میدیو پرس میدیکش رتیاز ح يادیو هر دو با هم فر میستینگر

کتا؟یيکرد شانیدایاز کجا پ-

:و پاسخ داد دیبه تمسخر خند کتای

.کجا بود دیخودتان حدس بزن ،پسدیکن یشما باور نم میمن اگر بگو-

:دیتابانه پرس یب مادرم

.ينرو هیحاش نقدریبهتر است ا.بگو کتا؟خودتیکجا بود -

:نشست و گفت.رها ساخت نیزم يخود را به رو یبه حالت خستگ کتای

درست .کنم رشیتعم یگرفتم فقط به طور اساس میخانه بزنم،تصم یاصل بیخواست من دست به ترک یچون تو دلت نم-

خدا را .کوچک پشت آن اتاق را خراب کنم يانبار واریبزرگتر شود،د ییرایسالن پذ نکهیا يبرا دیدانم چرا به فکرم رس ینم

که  يهمان انبار يکردم؟از داخل لوله بخار دایها را کجا پ نیا دیدان یآنجا بودم م وارید نیا بیشکر که موقع تخر

.یگذاشت یرا در آن م تیرختخوابها

:دیناباورانه پرس ممادر

.يسر به سرم بگذار یخواه یکرد؟نکند م یانجا چه م!يداخل لوله بخار-

شال  کهیدر حال تیطالها.کرده بود داینفر عمدا آنها را آنجا پ کیمطمئنم که .ندارم سر به سرت بگذارم الینه مادر خ-
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به  واریبسته موقع خراب کردن آن د نیا یتوق.خورد یخاك م يگردن کهنه پدر به دورش لوله شده بود داخل لوله بخار

جهت نخواستم آن را در مقابل  نیبه هم.را احساس کردم اتشیمحتوآن را به دست گرفتم  نکهیافتاد به محض ا رونیب

به محض .تابانه آن را گشودم یبرگشتم و ب لیو با عجله به داخل اتومب اوردمیطاقت ن.چشمان کنجکاو کارگران باز کنم

 یپدر کجاست؟م.زار نهفته آشکار شد کسالیبعد از .شوم وانهینمانده بود که از شدت غضب د يزیچ اتشیتومشاهده مح

.است مادر یدزد خانگ.خواهم جواهرات مسروقه را نشانش بدهم

:دیرا بدهد پرس کتایپاسخ  نکهیبدون ا.توانست انچه را که اتفاق افتاده است باور کند یزده بود و نم رتیهنوز ح مادرم

 یاگر انها را نم.خودمان گم و گورش کند ينفر آنها را بدزدد و بعد همانجا داخل خانه  کیآخر چطور ممکن است -

چه بوده است؟ دنشیدزد لیخواسته پس دل

.شده است دهیخواسته تظاهر کنه که دزد یبلکه م دهیخوب معلوم است که آنها را ندزد.مادر يتو چقدر ساده ا-

!داشت؟ یلیآخر چرا،چه دل-

.داشته است يکه از بدنام کردنش منظور یبدنام کردن شخص يتوطئه برا کی.معلوم است لشیدل-

که به دور گردنم  دیرس یشود اکنون به نظر م ختهیقرار بود به گردنم آو ماهیفر یکه در شب عروس یانیبند برل گردن

 میاز گلو ییصدا چیبود که ه نیان سخت وسهمگفشار آنچن نیا.فشارد یدر خود م یشده است وآن را به سخت دهیچیپ

:وگفت داختنشست وبه جمع کردن آنها پر نیمادرم به زم.شد یخارج نم

.ستیچ انیجر ییگو یبه من نم کتا؟چراییختیر نیزم يچرا آنها را به رو-

:زد ادیفر کتای

 دیبا.میفرش جمع کن يتا آنها را رو دیک کنکم دیرا از پدر پرس نیا دیمادر؟با يکار را درك نکرده ا نیپس هنوز مفهوم ا-

.ستیچ انیکه جر دیرا نشانش بدهم ووادارش کنم به من بگو نهایا
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:دیپرس يبا لحن تند مادرم

.راحتش بگذار.یاز او بپرس یخواه یچرا م کتایداند  یپدرت چه م-

کار  نیمطمئن باش که ا.آورم یرا درم هیقض يمن ته وتو.ستیداند که کار ک یم یداند؟اگر او نداند پس چه کس یاو چه م-

 یگرفتند وباعث بدنام يخواهرم را به باز ندهیمه سعادت آ ییگذارم آنها ینم.است زشیهمه چ یب کیخودش وآن شر

.برود نیپائ شانیشدند آب خوش از گلو نیفرز

 يجار دگانمیز داشک ا اریاخت یب.افتیییرها نیحلقومم از چنگ آن فشار سخت وسهمگ نینام فرز دنیشن با

 ینداشت وب یگناه نیفرز نیبنابرا.شده است همانجا در خانه خودمان پنهان بود دهیدزد میکرد یکه گمان م یجواهرات.شد

آن قرار داشت  يسال به رو کیکه به مدت  ینیبار سنگ فشارتکان پشتم را از  کیبا .جهت در مظان اتهام قرار گرفته بود

توانستم  یکه نم یام بود وتا زمان نهیس يهنوز به رو یبر دوشم نبود ول يبار گریگرچه اکنون د.افکندم نیوان را زم دمیرهان

.ماند یام م نهیس يبه رو رمیبگ يخبر نیاز فرز

:دیمادرم با تعجب پرس.وبه طرف در رفت دیچیدوباره جواهرات را در شالگردن پدر پ کتای

کتا؟یيرو یم يکجا دار-

.ا را بر فرق پدر بکوبمطاله نیروم ا یدارم م-

:افکند وسد راهش شد وگفت نیچادرش را از سر به زم مهیسراس مادرم

.پدر توست یزن یدرباره اش حرف م يکه دار یکس.کنم آرام باش یخواهش م-

 نیا.یآرام باش یتوان یم يکنم مادر تو چطور یتعجب م.توانم فکر کنم که او پدر من است ینم گرید.توانم آرام باشم ینم-

 کیآن وقت گناهش را به گردن .دهیکرده بود از تو دزد هیمرد انچه را که حق تو بود وبه قول خودش با عشق به تو هد

که  یخواه یاز من م نیبا وجود ا.گرفت يقلب واحساس دخترت را به باز.ردرا اواره ک يخانواده ا.گناه انداخت یجوان ب

گناه واشک  یچطور رنج آن جوان ب.یکن ازیراز ون تیبا خدا یخواه یوم يا تادهسیسجاده به نماز ا يتو که به رو.آرام باشم
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ها دامنش را گرفته  يچطور آن اشک وزار نیوبب اوریب مانیا تیحاال به خدا.يآور ینم ادیچشم خواهر درمانده اش را به 

.بال را به سرش آورده است نیکه اعذاب وجدان است  نیا دیشا.ستین شیدار دارئ اریاخت گریافکنده که د يواو را به روز

:کرد وادامه داد ستمیگر یصدا م یرو به من که ب سپس

 یاشکت غرق کن يات را در دانه ها نهیس يادهایکه فر يعادت کرده ا شهیهم.خواهر کوچولو یزن ینم ادیتو چرا فر-

تو به آن .یبرس یبه مرحله خفگصدا  یشود ب یخارج نم شیاز گلو ییصدا چیه یکه در لحظه خفگ یقیودرست مانند غر

به لجنش  ردیکار را بگ نیا يکه جلو نیا يانصاف برا یب نیا ياش بشو یزندگ کیشر یخواست یوم يجوان دل بسته بود

که مرد دلخواهت  یپدر در دلت اثر کند وگمان کن يوسوسه ها یکه چرا گذاشت نیاز ا مانی،پشیمانیوحاال تو پش دیکش

.خطا شده است نیمرتکب ا

خشم وغضب من ومادر نسبت به پدر .رساند یم یرا بسته بود وداشت مرا به مرز خفگ میراه گلو میندامت ها.بود کتایبا  حق

کند از آشکار کردنش  نیپسرش را خشمگ شتریکه با ابراز آن ب نیمادرم از ترس ا.نداشت کتایاز خشم  یدست کم

به .میزنان به دنبالش روان شد اددیفر.ختیکرد واز اتاق گر تفادهاسلحظه غفلت ما  کیاز  کتایباالخره .کرد یم يخوددار

:دیورو به او کرد وپرس ختیر نیرا به زم اتشیرا گشود ومحتو یمیشال گردن قد کتایبه اتاق خواب پدر  دنیمحض رس

پدر؟ یشناس یرا م نهایا-

.بازگشت دگانشیبه د یتفاوت یه حالت بدوبار.وبه سرعت خاموش شد دیدر نگاهش درخش ییاز اشنا یلحظه برق کیيبرا

:زنان تکرار کرد ادیفر کتای

.حرف بزن یده یچرا جوابم را نم.نه اییشناس یرا م نهایا دمیپرس-

:گفت زانیمادر اشک ر.اوردیبر زبان ن یدر سکوت نگاهش کرد وکالم پدر

.راحتش بگذار.یخاه یاز جانش چه م کتایولش کن -

:دیکش ادیاتاق فرود آمد وفر وارید يشم به روبا خ کتایگره کرده  مشت



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 131

.پس بگذار به خودم صدمه بزنم.کنم یخشم وغضبم را بر سر پدر خال یده یاگر تو اجازه نم-

اش ناالن بود ملتمسانه  نهیکه از درد س ییوبا صدا ردیپسرش را در دست بگ دهیتا دست ضرب د دیبه زحمت کوش مادرم

:گفت

.بزن فقط نه به او صدمه بزن ونه به خودت ادیفر یخواه یهر چقدر م.نکن کار را نیا.نه کتاینه -

 ياما آخر گذشت هم اندازه ا یهست یتو زن با گذشت.ندیصدمه بب یخواه یچرا مادر مگر کم به ما صدمه زده که نم-

را با  فمیکنار وبگذار تکلبرو .وادار به اعترافش کنم دیبا.ها وتهمت ها يشب باز مهیآن خ.هست ادتینیب نهیآ انیجر.دارد

.او روشن کنم

را به شدت تکان داد  شیبستر پدر خم شد وشانه ها يرفت به رو کترینزد.خشمش شد انیآن ماجرا باعث طغ يادآوری

:وگفت

 میکرد؟زود باش اقرار کن که خودت آنها را آنجا قا یچه م يطالها داخل لوله بخار نیراستش را بگو ا.رمردیحرف بزن پ-

.يتهمت زد گرانیجهت به د یوب يخودت بود یبگو که دزد اصل.يبود کرده

 ادیپدر فقط فر.افزود يو ياش کند بر شدت فشار بر شانه ها دهیبه درد وسوزش دست ضرب د یبدون آنکه توجه کتای

از تالش  باالخره دست.اش نهیاز شدت درد س کتایو دیکش یم ادیفر شیاو از شدت درد شانه ها.گفت ینم چیوه دیکش یم

:تاش را به طرف مادر دراز کرد وگف دهیبرداشت ودست ضرب د

نامرد  نیا.پدر وهمدستانش را رسوا کنم دینبرم که با ادیتا درد وسوزشش باعث شود از  دمیکوب واریدستم را به د-

.دیرا که خودش به تو داده بود خودش هم از تو دزد یجواهرات

.استدیحرفها از تو بع نیا کتایبس کن -

خواتهد  یدلم نم.جواهرات شوم است نیا.ستیآسان ن رفتنشیآنقدر تلخ است که پذ تیواقع نیاست چون ا دیچرا بع-

هم بر سر او .فرود آمد چارهیشد وبه سر آن جوان ب یسنگ شیچون هر کدام از دانه ها يزیاویوقت آنها رابه گردنت ب چیه
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 نیمادر ا یتو چه ساده دل.که دست از سرش برداشت ذاشتسرت گمنت  يگمان کرد.وهم بر سر دختر بخت برگشته اش

ومهتا را از او دور  دیکه به هدفش رس یموقع.سوزد یم يتلف کرده ا شیکه به پا ییسالها يکه دلم برا یقدر ساده ومهربان

 الیخ هب.بودتو  يبهانه اش التماس ها.دست از سرش بردارد يخواست به بهانه ا یبه کارش نداشت وم يکار گریکرد د

 نیاما خدا به موقع زم.دست مهتا را در دست عباس آقا بگذارد وبه هدفش برسد یوقتش شده بود که به آسان گریخودش د

هنوز .حقش را کف دستش بگذارم يگذار یچرا نم.ندازدیکرد ونگذاشت مهتا را به دامان آن گرگ بدتر از خودش ب رشیگ

.سوزد یم ستنده اکه دل همه ما را سوزا يدلت به حال مرد

 یوتالش کن یبزن ادیهر چقدر هم که فر ییگو یفهمد تو چه م یاو نم.چه کار کنم سرش را گوش تا گوش ببرم یخواه یم-

.شود یمتوجه منظورت نم

فقط خودش را .فهمد یپس خوب م.برق زد شیکه جواهرات را نشانش دادم چشمها نیچون به محض ا یکن یتو اشتباه م-

 یم رونیرا از حلقومشان ب یزبان عباس آقا ومرتض.اورمیمطمئن باش اگر نتوانم او را به حرف ب.زده است یبه موش مردگ

در مقابل چشم .کشانم یم نجایرا به ا نهاةامشب  نیهم.بوده اند پرماجرا همدست  نیدو ملعون هم در ا نیکه ا دانمیم.کشم

.به خانه ما آمده بود روشن خواهم کرد نیب نهیعنوان آرا هم که به  يآن حقه باز فیکنم وتکل یم شانیشما رسوا

:دیپرس یبا نگران مادرم

.کتاییچه کار کن یخواه یم-

.صبر داشته باش یمادر کم دید یخواه-

19فصل

 یواز آنچه که در دلش م زمیامیکه در روح وجسم مادرم به پا شده بود در هم ب ییدرونم را با غوغا يخواست غوغا یم دلم

تمام  شیسوزاند وشعله ها یام را م نهیکه در دلم بود س یآتش.را به من نداد یپرسش چیاما مادرم مجال ه.شت آگاه شومگذ
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.دیکش یتاوپود وجودم را به آتش م

 شیگونه ها يبه رو نیزر دگانیاز د دارید نیکه در آخر یباران اشک.گذشته در ذهنم نمانده بود يدهایاز ترد ياثر گرید

با احساسم او را .زد یرا صدا م نیهمه وجودم فرز.دیبار میشد وبر سر ورو یدرشت تگرگ يبه دانه ها لیتبد ختیر یفرو م

از آن  میبه او ب دنیرس يدر شتابم برا.با او را نداشتم ییارویقدرت رو میاها وندامت ه یمانیوبا پش.خواندم یبه خود م

جاده  شیها نهیسرکش خشم وک يکه به او شده شعله ها یظلم یتالف شده فقط بعد مسافت نباشدوبه جادیداشتم که فاصله ا

را  دگانشیبه د ستنینگردانستم قدرت  یم نکهیبا وجود ا.شده است به آتش کشد دهیفاصله کش نیا ریراکه در مس يا

 ستین یآسانماجرا کار  قتیدانستم بازگو کردن حق یبنگرم هرچند م دگانشیوبه د ابمیخواستم او را ب ینخواهم داشت م

را از فشار بار  نیبرهانم وهم فرز میدهایافشا کنم وهم خودم را از بند ترد شیماجرا رابرا قتیخواستم هر طور شده حق یم

از پشت پرده اشک به  ستمیکه سر بلند کردم وبه مادرم نگر یموقع.بخشم ییمرتکب نشده رها کهیشکنجه جرم نیسنگ

 رهیدر سکوت به هم خ يلحظه ا.دهم صیقرار داشت تشخ میرویرا که رو يا دهیزحمت توانستم چهره درمانده ورنج کش

:رساند گفت یم راکه درد دلش  ییوبا صدا دیتر آمد با محبت مرا در آغوش کش کیبعد او نزد.میشد

 وسفیسرقت کار خود  نیتوانم باور کنم که ا یوکالفه ام ونم جیمن هم دارم فقط هنوز گ يکه تو دار یآن احساس-

.آخر چطور ممکن است.باشد

:اش بلند کردم وگفتم نهیس يرا از رو سرم

تو خودت .تا دل مرا نسبت به او سرد کند دیکوش نیآبرو کردن فرز یب متیبه ق رکانهیتوطئه ز نیپدر به ما بد کرد وبا ا-

داد  ینم تیاصال اهمکه  يزیاش به تنها چ یکه در تمام مدت زندگ یدان یوخوب م یشناس یشوهرت را بهتر از من م

اعمالش  ياعتراف کنم که از ته دل خوشحالم که او به سزا مجبورممرا ببخش چون .بود شیاحساسات وعواطف زن وبچه ها

.است دهیرس

گذشت از من  یانچه را مه در قلبش م نیبا وجود ا.است دهیاعمالش رس يمادرم هم چون من خوشحال بود که به سزا دیشا
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:گفت يا دهیرنج پنهان کرد وبا لحن

.یداشته باش ينظر نیدر مورد پدرت چن دیتو نبا.حرف رو نزن دختر نیا-

:دقت نگاهش کردم وگفتم به

نباشد  یکیزبانت با دلت  نکهیا يزند وتالشت برا یخشم ونفرتت موج م دگانتیکنم در عمق د یخوب نگاهت م یوقت-

به زبان  يپس انچه را که در دل دار.یرتکب شده است پنهان کنکه پدر م ینفرتت را از عمل یتوان یتو نم.است هودهیب

پنهان  کتایتا احساساتت را از من و یکوش یباز هم سرسختانه م یاند یرا خوب م نیهر چند تو ا.پدر به ما ظلم کرد.اوریب

.یبه او وفادار بمان یخواه یم شیها يگر لهیهنوز با همه ح.یکن

را قبول داشته  نیا.آورم یرابر سرش در م یانسان ریعمل غ نیا یوتالف ستادمیا یلش مبود در مقاب يگریاگر در موقع د-

.اش سوءاستفاده کنم یکه از ضعف ودرماندگ ستیودرمانده شده انصاف ن فیباش حاال که ضع

نرفته  نیتا نابودش کنم از ب دمیکوش یم میدهایداشتم وبا ترد نیکه به فرز یآن احساس.چه کار کنم مادر دیحاال با-

از آنها ندارم  ینشان چیه یوقت یکنم ول شیدایهر طور شده پ دیبا.نمیب یاحساس نم نیپنهان کردن ا يبرا یلیدل گرید.است

بشوم حاضر به روبروشدن با من  افتنشیکه اگر موفق به  ستمین دواریاز آن گذشته ام.توانم به دنبالش بگردم یکجا م

.هم ندهند تا عذر گناهم را از آنها بخواهماجازه را نیبه من ا دیشا یحت.باشند

 یخواه یچه م يپس برا.ينشده ا ییخطا چیومرتکب ه یگناه یب هیقض نیتو در ا.زمیخودت را عذاب نده عز نقدریا

.یخودت را مالمت کن

.او را هم بخواهم يعذر خطا دیمن با.من است يپدر خطا يخطا-

.دیا خواهد بخشتو ر یاگر هنوز احساسش نمرده باشد به آسان-

که در  یعمل ناجوانمردانه باعث شدتا همه احساسات نیچطور ممکن است هنوز نمرده باشد؟پدر با ا!احساسش نمرده باشد-

کار  نیتو ا.که نسبت به من نمرده باشد يآن وقت تو چطور انتظار دار.جوان آبرومند وجود داشت کشته شود کیوجود 
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.چه به روز او آورده است یتصور کن یتوان یونم يریگ یپدر را دست کم م

در موردش به قضاوت  میتوان ینم ستیچ انیجر میندان یراز به طور کامل آشکار نشده است تا ما به درست نیهنوز ا-

.به سر دارد یالیچه خ کتاینمیصبر کن بب.مینیبنش

.اه استگن یب هیقض نیدر ا نیکار انجام گرفته باشد مسلم است که فرز نیا یبه هر شکل-

:رساند گفت یرا م شیکه نگران یبا لحن مادرم

شده  میباعث نگران کتایخشم وغضب .زند یدلم شور م یلیمورد با تو بحث کنم چون خ نیدر ا ادیتوانم ز یاالن نم-

.اوردیب یبه سر عباس آقا و مرتض ییترسم بال یم.است

مادر؟ یترس یاز چه م.حقشان است دیایسرشان ب ییهر بال-

 یفکر نم.کار را بکند نیعاقل تر از آن است که ا کتایتو نگران نباش .زنند یبلکه فقط صدمه م نندیب یبا صدمه نم نکهیا از-

کنم  یفکر م.میکه ما به دنبالش هست يزیدرست همان چ.ماجراست قتیاو به دنبال کشف حق.کنم به سراغشان رفته باشد

.خودش به سراغشان برود نکهیانهبکشاند  نجایاست که آنها رابه ا نیقصدش ا

.میبلند شو کمک کن خانه را مرتب کن.میرفته بود که گفت امشب مهمان دار ادمی.حق با توست-

:را از کالمش آشکار کردم وگفتم رنجشش

الها به ب نیکه ا ندیایداد به عنوان مهمان به خانه اش ب یاگر پدر به هر کس وناکس اجازه نم.اسم آنها را مهمان نگذار مادر-

.آمد یسر ما نم

را که  يا وهیپاکت م.دیرس یبه خانه بازگشت کامال آرام وسرحال به نظر م کتایکه  یتصورمان آن روز غروب موقع برخالف

:به مادر گفت ینهاد وبا لحن پرمحبت زیم يبه دست داشت به رو

.اورمیب ییرایبه سالن پذ پدر را هم دیبا.رسند یاز راه م يبه زود تیرا دم کن مادر مهمان ها ییچا-

:به اعتراض گفت مادرم
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.بخوابد شیبگذار سرجا.کتایيبه اوچه کار دار-

حتما  دیماجراست وبا نیا یاصل ياز اعضا یکیپدر .میچرخدارش بنشان یصندل يکمک کن مهتا او را به رو ایب.شود ینه نم-

.محاکمه حضور داشته باشد نیدر ا

 کتاینکرد وبا سر به من اشاره کرد که به کمک  یاعتراض گریشود د نیرش دوباره خشمگمبادا پس نکهیاز ترس ا مادرم

.بروم

به او داده  شیدر جواب خواستگار کتایکه  یبعد از پاسخ دندان شکن.آمد یخانه م نیبود که عباس آقا به ا يبار نیاول نیا

شد که  یدعوت باز هم باعث توهم م نیچه بسا ا.آمد ورفت نداشت نیا يبرا یلیدل گرید دیکه از من شن يبود وجواب رد

 شیخنده پرمعنا.ستیبه لب اوردوبه من نگر ينهاد لبخند مزورانه ا زیم يوکه سبد گل را ر یموقع.هست يدیهنوز ام دیشا

استقبال .اش را پاك کرد یشانیبه اطراف افکندوبا پشت دست عرق پ ينظر يبا کنجکاو.برخشم ونفرتم نسبت به او افزود

:عباس آقا گفت.مینشست نکهیبه محض ا.باعث تعجبم شد یاز او وآقا مرتض کتایرم گ

 دیدعوتم کرد نکهیاز ا.دوباره گشودنش را داشتم يآرزو دیبست میرابه رو دمیکه در خانه ام ياز روز.است انشاءاهللا ریخ--

.متشکرم

:دیواز مادرم پرس ستیچرخدارش به خواب رفته بود نگر یصندل يبه رو یبه پدر که به آرام سپس

نشده است؟ جادیدر حالش ا يرییتغ چیه-

:به او بنگرد پاسخ داد نکهیبدون ا مادرم

.شود یم رهینامعلوم خ يدر سکوت به نقطه ا ایدر خواب است و اینکرده مثل گذشته اکثر اوقات  يرییتغ چینه ه-

انه؟یبهتر شده است  شیشناسائ-

.نکرده است ینه فرق-

:گونه پدر نواخت وگفت يبه رو یمیمجال پرسش را ندهد با کف دست ضربه مال گرید نکهیا يبرا مادرم
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.آمده اند دنتیدوستانت به د.وسفیشو  داریب-

:وگفت ستادیا شیتر آمد وروبرو کیعباس اقا نزد.ستیبه اطراف نگر یتفاوت یراگشود وبا ب دگانشید یبه آرام پدر

.رفته باشم ادتانیباس خدا نکند که از کوچک شما ع.من هستم وسفیسال آقا -

.هم نهاد يرابه رو دگانشیلحن گنگ ونا مفهوم پاسخ شالمش را داد ودوباره د با

:گفت کتایرو به  يدیآقا با نا ام عباس

.اوردیمرا به جا ن نکهیمثل ا-

:تاب بود پاسخ داد ینقشه اش ب ياجرا يکه برا کتای

.آوردیکس را به جا نم چیه-

 ییرایداشت خودش عهده دار پذ مینداده بود و تصم ییرایپذ يبه من و مادرم اجازه  کتای.اورمیب يچأ دینیبنش دییبفرما

.گردد

.اتاق را ترك کند،زنگ در دوباره به صدا در آمد يآوردن چا يبرا نکهیقبل از ا اما

:دیبا تعجب از او پرس مادرم

ممکن است باشد؟ یچه کس-

.میداشته باش يگرینبود مهمان د قرار

عباس آقا از جا برخاستم و  يدانهیخر ياز نگاهها زیگر يراه افتاد،برا اتیگشودن در به طرف ح يپاسخ برا يبه جا کتای

.به طرف پنجره رفتم

:برگردانم گفتم يرو نکهیبدون ا شدندیکه به همراه او داشتند وارد ساختمان م یمنور و رجبعل دنید با

را دعوت  یچه کسان گرید کتایداندیخدا م.مادر میمهمان دار یلیامشب خ نکهیمثل ا.است یرجبعلمنور و  يمهمان بعد-
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.کرده است

:گفتیکه با تعجب م دمیعباس آقا را شن يصدا

.دعوت شده باشند یمهمان نیآنها هم امشب به ا کردمیفکر نم چی،هیمنور و رجبعل-

:نکند گفتکیعباس آقا را تحر يآنکه حس کنجکاو يبرا مادرم

.به فکر من است شهیپسرم هم.البد منور را دعوت کرده تا به من کمک کند-

.اوردیب ییراست به آشپزخانه رفت تا چا کیشود  ییرایداخل پذ نکهیا يبه جا منور

.در قرار داشت نشست یکیکه در نزد یمبل نیاول يلب سالم کرد و بر رو ریوارد سالن شد،ز کتایبه اتفاق  یرجبعل اما

 یساخت و نگاه پر سوالش را به صورت آقا مرتض انیافکند،نما یشانیکه بر پ ینیآنها،با چ دنیرا از د اشیتیآقا نارضا عباس

.دوخت

:دیپرس کتایباال افکند و از  یاطالع یرا به عالمت ب شیشانهها او

افتاده؟ یاتفاق کتایست؟آقایچ انیجر-

:پاسخ داد يبا خونسرد کتای

.ستیعلت ن یدعوت ب نیا دیافتاده است؟گرچه راستش را بخواه یاتفاق دینکیچرا فکر م-

نگاه عباس آقا نتواند به آن طرف  رینشستن انتخاب کردم که ت يرا برا ییبار جا نیرا از نظر گذراندم و ا ییرایپذ سالن

.شود لیمتما

عباس آقا  نیزهر آگ يس کردم که از نفسهااحسا.شدیبود و غروبها هوا خنک و مطبوع م زییفصل پا لیاوا نکهیوجود ا با

تاب بود و انتظار  یو ب یمادرم هم چون من عصب.دینفس کش شودیاتاق به شدت خفه و دم کرده است و در آن نم يهوا

.آن شب را داشت يماجرا انیشروع و پا

.کرد ییرایاز مهمانها پذ ینیریو ش ییمنور با چا نکهیاز ا بعد
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:را پنهان کند لب به سخن گشود و گفت اشیتاب یب توانستیه نممادر ک يبه اشاره  کتای

با شما  یو من قصد دارم در مورد امر مهم ستیحکمت ن یهمانطور که قبال گفتم دعوت امشب ب.دیخوب خوش آمد-

.مشورت کنم

 ییشناسا سارق را نیب نهیتا به کمک آ دیکه جواهرات مادرم به سرقت رفت شما کمکش کرد شیدو سال پ ادیم ادمی

که نرفته است؟ ادتانیکند

:خورد و گفت يا کهیآقا که مورد سوال واقع شده بود  عباس

ست؟یموضوع چ نیمنظورتان از مطرح کردن ا ینرفته،ول ادمینه -

شده را پس  دهیاو با سماجت انکار کرد و حاضر نشد مال دزد م،امایکرد ییاست که ما آن موقع سارق را شناسا درست

.ببرند غمایماجرا منصرف شد و گذاشت مالش را به  بیاز تعق وسفیچرا آقا  داندیمخدا .بدهد

.نبود ریتأث یب میتصم نیکه آن زمان مهتا خانم به آن جوان داشت،در گرفتن ا یگوشه چشم کنمیالبته فکر م خوب

سر از من خواست که  ياره برادرم با اش یبر فرقش بکوبم،ول یاعتراضم را چون مشت محکم ادینمانده بود که فر يزیچ

:دوباره گفت کتای.نشان ندادم یافکندم و عکس العمل ریرا حفظ کنم،به ناچار سر به ز امیخونسرد

.فراموش شد جیآن ماجرا برداشت و موضوع آن سرقت به تدر بیپدرم به اصرار همسرش دست از تعق.حق با شماست-

بود که موضع  نیا میاز شما خواستم تا امشب به دور هم جمع شو کهنیعلت ا.دیهم از جواهرات با ارزشش چشم پوش مادرم

.میدار نیب نهیآ کیآماده است که باز هم ما به کمک  شیدر خانواده پ

ما  يرا که آن روز به دعوت پدر به خانه  رزایناداشته باشد همان آقا م یتا اگر اشکال دیایب نجایشما دعوت کردم که به ا از

.دیاوریب نجایا خودتان به اآمده بود دوباره ب

 دیبه دور از د يعمداً در گوشه ا نکهیعباس آقا؟با وجود ا دیاو را دار یشما نشان.ندارم غیهم هر چقدر بشود در خرجش

 ریسراز شیگونهها يبه رو اشیشانیپ يرا که رو یدرشت عرق يدانهها توانستمیعباس آقا نشسته بودم،از همانجا هم م
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.مشاهده کنم شدیم

جسته بود  شیرا که به گلو يچا يتا قطره  دیکوش یدر پ یپ ينهاد و با سرفه  زیم يرا بر رو ییفنجان چا یلرزان یدست اب

.ردیفرو برد و آرام گ

:به منور اشاره کرد و گفت يبا خونسرد کتای

..دیآب به عباس آقا بده وانیل کیزحمت  یمنور خانم ب-

:دیدوباره از او پرس کتایو سپس  ردیرام گتا عباس آقا آ میسکوت منتظر ماند در

.دیدهیخوب عباس آقا،چرا جوابم را نم-

:نتوانست از پاسخ آن سوال طفره برود و جواب داد گرینه؟عباس آقا د ایدیرا دار رزایآقا م ینشان باالخره

.حدود دو سال گذشته است انیاز آن جر-

آقا  کنمیو فکر نم شناسمیمن او را نم.کرده بود ینام آقا جالل به ما معرفبه  وسفیاز دوستان خود آقا  یکیرا  نیب نهیآ آن

.هم بشناسد یمرتض

:بر لب آورد و گفت يمبل فرو رفته بود کرد و لبخند تمسخر آلود يدر گوشه  دهیپرد یکه با رنگ یرو به آقا مرتض کتای

اگر اشتباه .خودش او را از منزل ما به خانهاش رساند که دیایم ادمیدرست  اورد،چونیاو را به جا ن یآقا مرتض شودیمگر م-

که  دییاست بگو نیاز ا ریاگر غ.دیبه دنبالش رفته بود یما شما و آقا مرتض يآن روز هم موقع آمدن به خانه .نکرده باشم

.دارد تیاهم یلیمساله خ نیمن ا يبرا د،چونیآور ادیرا ب سشو آدر دیخوب فکر کن.کنمیمن اشتباه م

:گفت دیرسیکه به زحمت به گوش م یقا با صدائآ عباس

.کنم دایپ تانیاز آنها را برا یکیتوانمیاز دوستانم م يبا پرس و جو دیداشته باش یاگر مشکل.فراوان است نیب نهیآ-

:با سماجت تکرار کرد کتای

.انجام دهد کار را نیا رزایحتما همان آقا م خواهمیو م خواهم،ینم يگرید نیب نهینه عباس آقا،من آ-
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کند؟یم یچرا مگر چه فرق-

 لیو به چه دل د،چرایشده،به ما بگو دایدارم تا از او به خواهم حاال که جواهرات مسروقه پ الیاست که من خ نیفرقش ا-

خود ما پنهان کرده بود؟ يدر خانه  دنیسارق آنها را بعد از دزد

شده،از کجا،چطور؟ دایجواهرت پ-

جواهرات به  يکه دوباره با شال گردن محتو دینکش یرفت و طول رونیبرخواست و از اتاق ب ياز جا.پاسخشان را نداد کتای

.کرد ریقرار داشت سراز زیم يکه برو يچا ینیداخل اتاق بازگشت،گره آن را گشود و آنها را به داخل س

:را به طرف عباس آقا گرفت و گفت ینیس

کردم؟ شیدایپ از کجا یدانیم.همان جواهرت گمشده است نیا-

.را کور نکند دگانشیدراز شده بود د شیکه به سو یدرخشان يرا بر هم نهاد تا مبادا تأللو سنگها شیآقا چشمها عباس

که به صورتش دوخته شده  کتایپر سوال  دگانیبه د ستنیبه آن سنگها وحشت داشت و هم از نگر ستنیاز نگر هم

 ادیکرده بود داشت و نه فرصت فر نیرا که خونش را زهر آگ يمار شیل ننه تحم گریبود که د يا دهیچون مار گز.بود

.زدن را

:از خشم و استهزاء به لب آورد و گفت ختهیآم يلبخند کتای

نکند تو هم مثل او قدرت تکلم . يچشمانت را باز بگذار یتوان یشده عباس آقا نکند تو هم مثل پدر از شدت شرم نم یچ-

چرا زبانت بند آمده؟. ستیچ انیجر. يشو یقبض روح م يچرا دار ،یه سر تو آمدآقامرتضب یچ يرا از دست داده ا

د؟یده یحقه باز را خواستم، پس چرا جوابم را نم نیب نهیآن آ یفقط نشان من

:را حفظ کند و گفت شیتا خونسرد دیرا گشود و کوش دگانشیآقا د عباس

 دیشده با دایخودتان پ ياگر در خانه . مبارك مادرتان باشد دیکرده ا دایجواهرات را که پ د؟ییگو یمعلوم هست چه م چیه
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.کرده است یکه آنجا چه م دیمنزل خودتان بپرس یاز اهال

با آن پسر ناقالتر از خودش به  گرید کباریخواهم  یم. کرده یحقه باز بپرسم که آنجا چه م نینهبیخواهم از آن آ یم من

پس چرا اموال مسروقه را . دیکه اگر آن جوان بخت برگشته آنها را دزد دییبه من بگو يبازشب  مهیو با همان خ دیایب نجایا

که به آن اتاق  ییرایکوچک پشت سالن پذ يدر همان فرصت کم وارد انبار وانستنبرد و چطور ت رونیبا خودش از خانه ب

.پنهان کند شیبخار يندارد بشود و آنها را در لوله  یراه

:گفت يمانند ادیفر يپاسخ او را بدهد به طرف پدر رفت و با صدا نکهیا يآقا به جا عباس

پاسخ سوال . پس الاقل خودت هم خاموشش کن ،ياست که خودت روشن کرده ا یشیآت نیا وسفیآقا  یزن یحرف نم چرا

موقع سکته  یاگر تو ب. حاال چه وقت سکته کردن بود مرد. پس خودت هم جوابش را بده. یدان یپسرت را فقط خودت م

 يتوانست رو یم یاجازه ات آن خانه را خراب کند و دست تو را رو کند و نه کس یجرات داشت، ب ینه کس ،يکرد ینم

تورا به محاکمه بکشند،  نکهیا يبه جا ینیب یمگر نم. جوابشان را بده ایحاال ب. حرفت حرف بزند و دخترت را به من ندهد

گردن من  هخواهند گناهش را ب یآنها م یکار تو بود، ول يآوردن و آن صحنه ساز نیبنهیآن آ. اند دهیمرا به محاکمه کش

.ندازندیب

:دیزد و پرس يپوزخند کتای

آن روز به آن خانه آمده و در اتاق خواب  نیدانست که فرز یبودن، پس از کجا م یقالب نیب نهیکه آن آ یکن یپس اقرار م-

.خانه پنهان شده است

.یبپرس یاز آقا مرتض دیبا گریرا د نیا-

:گفت يآمرانه ا يو با صدا ستینگر. شد یکه داشت از ترس قبض روح م یآقا مرتض هیکتای

ست؟یچ انیتو بگو جر یآقا مرتض-

:لرزان زبان به سخن گشود و گفت يبه ناچار، با صدا یمرتض آقا
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منو مامور کرد به خونه  وسفیآقا  یآن روز وقت. نداشتم انیجر نیتو ا يریتقص چیه نیباور کن. گناهم آقا یبه خدا من ب-

رو از  دیمنزل اومدم تا دسته کل وونیا يجلو یگاو صندق رو که اونجا جا گذاشته بود واسش ببرم، وقت دیو کل امیشما ب

 چارهیب .ما اومده بود يافتاد که همان روز صبح به به حجره  یبه همون جوون ممدفعه از پست پنجره چش هیرم،یمادرتون بگ

به حجره برگشتم  یخدا منو الل کنه که وقت. کرد یبه من نگاه م یبود و داشت با نگران سادهیهراسون وسط اتاق خواب وا

آقا  د،یپر رونیجمله از دهنم ب نیا اچون ت دم،یگفتم که اون جوون رو اونجا د وسفینتونستم زبونمو نگه دارم و به آقا 

.میواسش بکن يفکر هیدیبا س،یپسره از روبرون نیا: شدن عباس آقا گفت یشیآتو  یعصبان یلیو عباس آقا خ وسفی

:گفت يزیو با لحن تحکم آم دیصحبتش دو انیبه م نیآقا خشمگ عباس

.ریخفه خون بگ ،یحرف نزن آقا مرتض-

. و سبک بشم زمیبر نرویتو دلم انبار شده ب یهرچ نیحاال که زبونم باز شده بذار رم،یگ یخفه خون نم گهینه عباس آقا د-

اون جون حقش . دخالت کنم هیقض نیشدم تو ا یم یراض دیمن نبا. داره یوقته که عذاب وجدان دست از سرم برنم یلیخ

 داینفرو پ هینیکرد شنهادیپ وسفیکه به آقا  نیشما بود نیخوب ا. آبروش کنن یمحکوم بشه و اون طور ب گناهینبود که ب

 داینفرو پ هیتا  نیکه به زور منو وادار کرد نیشما بود نیخان تهمت بزنه و بعد باز هم ا نیفرز به نیب نهیکنه که به اسم آ

که  نیزبون چرب و نرم به من قول داد نآد چطور با او یم ادتونی. کنه ينقش رو باز نیبشه ا یکنم که در مقابل انعام راض

طمع باعث شد که قبول کنم و . نیبه من بد یا شد انعام خوبتموم شد و مهتا خانوم زن شم یو خوش یماجرا به خوب نیاگه ا

لقمه نون حاضر به همه جور دروغ و دغله،  هیگرده و واسه  یبه دنبال شر م شهیدونستم هم یبه سراغ پسر عموم برم که م

فردا صبح با اون . دیشد و جدانشو خر یراحت م یلیاومد خ یم ونیپول به م يپا یبهش اصرار کنم، چون وقت ادینبود ز مالز

 ادیکار و  نیتا راه و چاه ا میچشمه از کاراش شد هیو شاهد  میکه آقاجالل آدرسشو داده بود رفت نیب نهیآ هیبه سراغ 

دو برابرکردن مزدش  ایهس، پسر عموم  اجیدختر نا بالغ هم احت ایپسر  هیهب نیب نهیاز آ ریبه غ میدیفهم یوقت میریبگ

اربابم وادارم کرد چاره  یوقت یدونم که خطا کارم، ول یآقا،م نیمنو ببخش. ار هم دست کردک نیا يپسر خودشو هم تو
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.نداشتم يا گهید

.پولها خرج کند نیکه از ا ستین یدانم آدم یشناسم و م یداد من پدرم رو م یمزد پسر عموت را چه کس-

شدن انقدر وسواسه اش کرده بود  وسفیاد آقا دوم. کارو خود عباس آقا عهده دار شد نیخرج ا يحق باشماس آقا، همه -

.و پاش بود ختیکه حاضر به همه جور ر

به  یبا آن تهمت چ يخبر دار چیه. ارزش یاسکناس ب یاو به خاطر داماد پدرم شدن وسوسه شده بود و تو بهخاطر مشت-

 يشد یچطور راض. يکه امانتدارکردم  الیمان را به دست تو سپردم و خ ییدارا اریسر آن جوان آمد؟ مرا بگو که اخت

شد ه  اریکدام شهر و در يآواره  ستیتنن یمعلوم گرفت. یباد بده بهخانواده را  کیيو آبرو یکار کن نیخودت رو آلوده ا

 نفدریکه ا. شد یباورم نم. مرد تیتف به رو. یاقوامت کمک گرفت ياز همه  یآبرو کن یآنها راو ب یبتوان نکهیا يتو برا. اند

.یباش رتیغ یب

:گفت کتایبه  يبا لحن ملتمستانه ا یمرتض آقا

 ن،یحجره رو به دست من سپرد اریکه اخت ياز همون روز. دونم که خطا کردم یم. نیمنوببخش. کتایکنم آقا  یخواهش م-

.لعنت شیبر باعث و بان. شدم مونیاز کرده پش نیخودتون کرد نیمنو ام یوقت. از خودم بدم اومد

:دیسرش لعنت کش آقا بر عباس

. يخودت قبول کرد. عجز و التماس نکن، چشمت کور نقدریاست، ا یکاف ،ییگو یمرد، چقدر مزخرف م ریبگ یالل مون-

 یبه جوش نم وسفیمن و آقا  رتیرگ غ يکرد ینم یو فضول یداشت یاگر آن روز موقع برگشتن به حجره زبانت را نگه م

.میبزن يکارنیکه دست به چن میشد ینم کیآمد و تحر

:را بلند کرد و گفت شیدستها یمرتض آقا

.گرفتم یتا به قول عباس آقا خفه خون م يدیبر یم خیکاش زبونمو از ب. يکرد یخدا کاش منو الل م يا-

:دیپرس يزیکرد و با لحن تحکم آم یرو به رجبعل شیاعتنا به التماس ها یب کتای
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؟یتدست داش انیجر نیتو هم در ا ،یرجبعل یتو چ-

خدا رو شکر که منو تو . زدن ینم یمن حرف شیاونا پ. خبر نداست هیقض نیروحم هم از ا یخبرم، حت ینه آقا جون من ب-

. سوخت یواسه مهتا خانوم م یلیدلش خ شهیخواد و هم یم یلیماجرا دخالت ندادن، منور خاطر مادر و خواهر شما رو خ نیا

.آبروبشه یجوون ب نم اوگذاشت ینم. بردم یم انیجر نیاگه من از ا

؟ياطالع بود یتوطئه ب نیمنور، تو هم از ا یتو چ-

 شیخانم اومده بود پ نیدونه اونروز که زر یخدا م. میکنار گود بود یمن و رجبعل. کردم یدونستم رسواشون م یمن اگه م-

.چقدر دلم واسشون سوخت ن،یکرد که دست از سر برادرش بردار یمهتا خانوم و التماس م

:دیمهمانان را مخاطب قرار داد و پرس يهمه  کتای

يانبار يبخار يدانست که پدرم جواهرات را داخل لوله  یاز شما م یکیکدام -

کرده است ؟ پنهان

:مجال پاسخ نداد و جواب داد یآقا به مرتض عباس

را  شیمن اگز جا دیمطمئن باش.ت گفت آنها را کجا پنهان کرده اس یبه ما نم وسفیخوب معلوم است که آقا .کدام  چیه-

داشتم یراز آشکار شود و قبل از خراب کردن آنجا ،آنها را بر م نیگذاشتم ا یدانشتم نم یم

:تکان داد و گفت دییسرش را به عالمت تا کتای

کنم  یجب متع نیاز ا یبروز دهد ،ول یاموالش را به کس ينبود که حاضر شود محل اختفا یرا قبول دارم که پدرم آدم نیا-

.اوردین رونیب يبخار يماجرا آنها را از داخل لوله  نیکه چرا بعد از تمام شدن ا

:باال افکند و گفت ییاعتنا یرا با ب شیآقا شانه ها عباس

.کردم که آنها را فروخته است یراستش من گمان م.خودش جواب بدهد  دیسوال را با نیا-

:تگف دیلرز یکه از خشم م ییبا صدا کتای
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 نیعمر با چن کییتو چطور توانست.دهد  یرا هم درس م طانیمرد ش نیا.اعجوبه را بشناسد  نیتواند ا یکس نم چیه-

کنم  یم یفرصت سع نیدر اول.اش را داشته باشد  ییدارا اریتواند اخت ینم گریپدر مهجور شده و د.مادر  یکن یزندگ يمرد

هم از شر .را بفروشم و از شرش خالص شوم  یلعنت يحجره  نیا.رمیبگدست اموالش را ب اریاخت.موضوع را ثابت کنم نیا

شما  یعنی.نمیخانه بب نیکدام از شما ها را دور بر ا چیخواهم ه ینم گریاز فردا د. افراد نابکار و نا قال نیحجره و هم از شر ا

 یعنی.دیهست يشما چه جور بشر.وقت عذاب وجدان باعث آزارتان نشد  چیه.دینشد مانیوقت پش چیمدت ه نیظرف ا

تو را  یوقت یپرسم مرتض ینشد ؟از تو م داریشما ب ي،باز هم وجدان خفته  دیاعمالش رس يپدر به سزا نکهیبعد از ا یحت

؟از تو  ينبود نیسر افکنده و شرمگ يخانواده روا داشته بود نیکه در حق ا یانتیامانت دار خودم کردم ،باز هم به خاطر خ

به تو نداشت  یاحساس چیدختر جوان که ه کیبا قلب و احساس  یعمل توانست نیبا ا نکهیبعد از ا.عباس آقا پرسم  یم

حاال که پدر و همدستانش رسوا .چه يبرا گهید.خواهر کوچولو  یکن یم هیگر يشد ؟باز که تو دار بتینص ی؟ چ یکن يباز

.یکنیدلت را بر سرشان خال يو عقده ها یخوشحال باش دیشدند با

:خارج کنم و گفتم میاز گلو ییکرد صدا یکه داشت خفه ام م یبغض يتا از البال دمیزحمت کوش به

را در آن  نی،فرز یکه ممکن است آقا مرتض دیو قت به فکرم نرس چیدو سال ه نیسوزد که چرا در مدت ا یم نیدلم از ا-

بود که اگر قصد آنها تهمت زدن بود ،پس  نیک داشته باشم اش نیشد تا به فرز یکه باعث م يتنها نکته ا.باشد  دهیخانه د

وقت از ته  چیمن ه نکهیبا وجود ا.آمده و در همان اتاق هم پنهان شده است  ادانستند که او آن روز به خانه م یاز کجا م

دلش را شکستم و چه  سوزد که چه آسان یم نیحاال دلم از ا.معما شده بود  میمسئله برا نیا شهیهم.قلبم به او شک نکردم 

.ارزش داشت از دست دادم میآنقدر برا نیرا که ا يآسان موجود

است  یما رجبعل يواسطه  نیبعد از ا یخوب گوش کن آقا مرتض.ما شد يهمه  بیبود و باعث فر رکانهیز یلیتوطئه خ نیا-

 لیو م فیاز سهم ما را ح یشاه کینکهین ابدو.بکشم  رونیام را از آنجا ب هیکه بتوانم حجره را بفروشم و سرما یتا زمان.

 رونینجایو شما را از ا رمیدستتان را بگ نکهیتمام شد بهتر است قبل از ا یهمانم.بفرست  مانیبرا یآن را توسط رجبعل یکن
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.دیو برو دیخودتان گورتان را گم کن اندازمیب

:گفت کتایبه  يزیخشم عباس آقا به جوش آمد وتز جا برخاست و با لحن عتاب آم گید

و شر به پا  امدهی،تا خونم به جوش ن یمرد ،بلند شو آقا مرتض يزبانت را تدار اریاست ؟چرا اخت يچه رسم مهمان دار نیا-

.میبرو رونیخانه ب نینکرده ام زودتر از ا

.دیدم بردارقدم از ق دینتوان گریآورم که د یبه سرتان م ییو گرنه بال دیبهتر است زودتر گورتان را گم کن-

نگذرد و  یباق مانیمرد ابرو برا نیا يکه باعث شود ییتو نی،ایبلند شو مرتض میلقمه نون تو هست کیمحتاج  يفکر کرد-

.نثارمان کند رسدیهر چه به دهانش م

.دیزبانت را باز کرد و به هدف رس شودیم زیآم دیتهد يکلمه  نیکه با اول یقدر ترسو و بزل نیا

.يندار يواهمه ا یآبرو کن یرا ب گرانید نکهیاز ا یول.یترسیم ییآبرو یتو از ب.برخورد تیقبا يه شد به گوش یچ-

.دیروینم د،چرایهست یپس منتظر چ.با شما همکالم شوم گرید دیآیم شرمم

:آقا رو به طرف پدر برگرداند و با تأسف سر تکان داد و گفت عباس

به  شهیکه پسرت چطور ت ستیهم ن التیخ نیو حاال تو اصال ع دمیکه نکش هایربا تو چه خا یبه خاطره دوست وسفیآقا  يا-

.زندیم یدوست نیا يشهیر

:شانهاش گذشت و او را به طرف در راند و گفت يبا خشم دست رو کتای

.برو ایب.یخواهیاز جان ما چه م.مرد یزنیحرف م يادیچقدر ز-

:دمیکردم و پرسرفتنشان را داد،سر بلند  دیبسته شدن در نو يصدا

که بروند؟ يخالصشان کرد یآسان نیبه هم-

اگر .تفاوتش مرا به جان رسانده ینشسته و با نگاه ب میدق روبرو ينهیهمچون آ یبکنم؟گناه کار اصل توانستمیچه کار م-



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 148

.کنم هیرا با او تسو میحسابها دیاول با.حساب باشد هیقرار به تسو

*********************

20فصل

.يبود و نه انتظار يدیاز آن نه ام بعد

خودم را از  خواستمیو م کردمیاگر من آدرس عوض م دیشا.ابمیاز آنها ب ینشان نیتالشم باز هم نتوانستم کوچکتر يهمه  با

من و اقوام مرا داشت و به همراه  انیآشنا ياو آدرس همه  ابد،چونیمرا باز یتالش به سادگ یپنهان کنم،با کم نیچشم زر

 انشانیاز اقوام و اشن يآدرس و نشانه ا چیاز حد پدرم ه شیب تیحساس لیدل بهمن  یبه خانهشان رفت و آمد کرده بود،ول

.نداشتم

شود و هر لحظه دور تر و دور تر  دیدور دست ناا پد يتا در افقها رفتیبود که به سرعت م یچون آفتاب درخشان گذشته

.شدیم

مانده در حد فاصله من و  یباق يتنها نقطه .به تابش افتابش نبود يدیام چیکه ه دیرسیه نظر مو تار ب ریت يچون ابر ندهیآ

.گذشتهام توران خانم و دخترش پروانه بود

بعد از .سماجت کردم و به سراغشان رفتم گرید کباریکنم  دایپ میبه گذشتهها ینقطه راه نیبتوانم از ا دیشا نکهیا دیام به

.شدم رهیمتمرکز کردم و به اطراف خ دگانمیوجودم را در د يخاطراتم همه  ياآشن يبه کوچه  دنیرس

عادت  نیالبته ا.بودم خودم را مالمت کردم اوردهیچترم را به همراه ن نکهیاز ا.کرده بود دنینم نم شروع به بار باران
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.خانه برگردانم آن را به شدیدر موقع مراجعت فراموش م ایو  گذشتمیدر خانه جا م ایبود که  میشگیهم

رزش قطرات  يباران تند شد و صدا دمیمشترك بود رس نیبا خانه زر وارشیتوران خانم که د يبه خانه  کیکه نزد یموقع

خاطرهها در  يپا يصدا ن،چونیمنزل زر اتیح دهیبام خانهها آن محل و درختان سر به فلک کش یروانیش يآن به رو

.انداز شد نیگوشم طن

 ختنیفرر ياز صدا ریبه غ یول.سر در خانه پناه گرفتم یطاق ریشردم و در انتظار گشوده شدن آن در ززنگ را ف يدکمه

هر ضربه .در فرود آوردم يبه رو یاپیبا مشت گره کردهام چند ضربه پ.دیبه گوشم نرس يگرید يصدا چیباران ه

.ساختیم اردو میخاطرهها يرانهیو مهین واریبر د يمحکم تر يآن،ضربه 

 انیتوران خانم نما يآن چهره  يدو لنگه  انیگشوده شد و از م میقصد مراجعت داشتم در خانه برو يدیکه با ناا ام یعموق

.دیگرد

:گفتیکه م دمیرا شن شیصدا

.طرف ها نیمهتا؟چه عجب ا ییتو نیا-

:پاچه شدم و گفتم دست

.دمینشن یزنگ زدم صدائ یآخر هر چ.دمیکه مشت به در کوب دیمرا ببخش-

.زنگ در خراب است-

دوستانه آمده کرده بودم،استقبال توران خانم از من به نظرم گرم و  ریسرد و غ يبرخورد يخودم را برا نکهیا يبرا دیشا

.اومدیدوستانه م

.رفتیمرا پذ یراحت کرد،بهیوجودم را تحمل م یمالقاتمان که به سخت نیخالف اول بر

.بار مرا به داخل دعوت کرد نیالتم پاسخ داد اخالف آن بار که همان دم در به سوا بر

.دیتاب دمیاز ام یبه قلب خال دیاز ام ياز محبتش دل گرم کننده نبود،نور يتفاوت و لحن عار ینگاه ب گرچه
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:باران خردهام افکند و گفت يبه سرتا پا ینگاه

؟ياوردیدل آسمان که از صبح گرفته بود،پس چطور چترت را به همراه ن-

.چترم را بردارم کنمیفراموش م شهیادت من است که همع نیا-

دخترم پروانه هم پر  يآمدیم نیزر يآن روزها هر وقت به خانه .ياز گذشته ا يا هیباالخره توهم سا.نیبش ایخوب ب یلیخ-

.شما کند یتا خودش را نخوداش دوست آمدیو به آنجا م دیکشیم

:دمیافسردهاش افکندم و پرس يبه چهره  ینگاه

حاال پروانه کجاست؟-

شوهر  یخوب تو چ.هم دلتنگم نیهم يدخترم را به راه دور شوهر دادم و برا.رفت رازیگذشته شوهر کرد و به ش سال

نه؟ ایيکرد

.جواب نگذرد یسخن را آغاز کنم که چون آن بار سولم را ب يتا به نحو دمیکوش

:به خود دادم و گفتم یجرأت باالخره

ما  ور دوستی◌ٔ گره ك میکردیم الیخ شهیکه هم میبه هم بود کینزد يبه قدر یاز کودک نیمن و زر.دیدانیخودتان که م-

ما فاصله  نینتوانستند گره کورش را باز کند پارهاش کردند و ب یخدا لعنت کند آنها را که وقت.باز کند تواندیکس نم چیرا ه

.افکندند

:دوخت و گفت دگانمیرا به د رهاشیخ نگاه

.کار را کرد از خودتان بود نیکه ایکس یول-

:را به دل نگرفتم و گفتم زشیآم هیکنا لحن

.بال را سرم آورده است نیا یچه کس دانمیحاال م یول.آورندیچه دارند به سرم م دانستمیآن موقع من نم.حق با شماست-

؟یخواهیخوب حاال از من چه م-
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.کنم شانیدایتا پ دیکمک کن دیاز آنها دار یکه اگر شما نشان خواهمیم-

:بر لب آورد و گفت یخانم لبخند تلخ توران

و  نیفرز یدرست است که از همون بچگ.میبا هم رفت و آمد ندار گریمهتا،ما مدتها د.يآماده ا نجایبه ا یعوض کنمیفکر م-

بزرگ شدن آنها هم  بزرگ شدن پروانه شاهد يهنوز زده بود و پا به پا امرزشانیاز همان موقع که مادر خدا ب ن،حتایزر

.از آنها ندارم يخبر گریاز آنجا کوچ کردند،د انوادهاششوهر کرد و خ نیکه زر نیبودم،اما بعد از ا

:دمیپرس يدیناا ام با

چرا توران خانم؟ گریشما د-

:و گفت دیکش یخانم آه توران

پروانه  گفتیم شهیهم امرزشانیمادر خدابنبودند  شیب یلیکه طف یاز زمان دیآیم ادمیخوب .که دلم پر درد است میچه بگو-

جمله  نیا شهیمادرشان را در آن خانه گرفت او هم هم يخانم جا يهم که بچهها بزرگتر شدند و بدر یوقت.عروسه من است

 ییخانواده خواهد شد،روح من و پروانه از قول و قرارها نیعروس ا يروز هخوش بود ک نیدل پروانه به ا.کردیرا تکرار م

ناچار به  نیفرز يحفظ آبرو يخانم برا يآمد و بدر شیکه پ یانیهم بعد از آن جر نیهم يشما بود،خبر نداشت،برا نیکه ب

بردم و دانستم که  یپ اجرام قتیبه خاطره عالقهاش به تو خورد،تازه به حق نیاست که فرز یچوب نیاعتراف شد و گفت ا

.به سر دارد یخام يدخترم چه سودا

شروع شد  يبه دادسرا و کالنتر نیدردسر رفت و آمد فرز نکهیبعد از ا.نگفتم يزیت کردم و به پروانه چوجود سکو نیا با

 دیکه شما دو نفر با هم داشت ییکنان نزد پروانه آمد و به قول و قرارها هیگر نیقرار گرفت زر شیآنها مورد تفت يو خانه 

.وانمود کرد عشق نیبا ا پدرتتهمت را مخالفت  نیا لیاشاره کرد و دل

 یبه دوست ازیکه آن خانواده ن یلحظات نیدرست در ا.تر شد نیاز آن دل دخترم شکست و روز به روز افسرده تر و غمگ بعد

 دشیاما من به بازد.آمدیم دنمانیخانم هنوز به د يبدر.ما فاصله افتاد یدوست نیب کردندیاز گذشته احساس م شیما را ب
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به همان .کردیاز گذشته احساس م شیو درد دل با پروانه را ب یبه دوست ازین وداز دست داده بکه محبت تو را  نیزر.رفتمینم

.دانستیم ازینیرو داشت،پروانه خود را از آن ب ازین نیاندازه که او ا

م که دختر یرنج یول.میاوردیرا به جان ن یو حق دوست میگذاشت شانیتنها  ازیکه ما درست در وقت ن کردندیگمان م آنها

.آن برهانم دیخودم را از ق خواستمیسرد کرده بود و م یدوست نیدل مرا نسبت به ا دیکشیم

 يمن به دل شکسته  یول.داشت يشتریب ياو از من توقع همدرد.ماجرا گذشت نیا ییرسوا يمرا به پا يخانم سرد يبدر

.زخم آنها نبودم امیالت يبرا یمرهم افتنیو به دنبال  گشتمیو به دنبال مرهم زخم دلش م کردمیدخترم فکر م

 یپروانه خال ينهیس يکرد و آنها را برو يانبار ما نهاشیدلش را در س يغمها يدست بردار نبود و باز هم همه  نیزر

 نیشوهرم صادق به هم لیدل نیازدواجمان مستحکم شده بود و به هم لیخانواده از اوا نیما با ا یدوست يههایپا.کردیم

 نیو به هم دانستیاو نم دانستمیبود که آنچه را که من م نیا لشیدلکیالبته .آن رشتهها را نداشت قصد گسستن یسادگ

.شدم نیزر یخداحافظ یجهت به اصرارش ناچار به شرکت در مهمان

هم جشن  یمهمان نیدر واقع ا.را سوزان تر ساخت نهامیس زد،دردیکه در آن شب در چشمان پروانه موج م يدیام ناا

شد و  اریو د اریبه دل کندن از  یبه زحمت راض چارهیدختر ب تیدر آن موقع.اش یبود و هم جشن خداحافظ نیرز یعروس

حفظ  یقصد داشت پسرش را در آن مملکت غربت از آلودگ سیگلبه ان نیکه با فرستادن زر يدر اصل با زور و اجبار بدر

.دینرس ییبا خود همراه کند،به جارا هم  نیفرز نکهیا يسفر شد و تالشش برا نیکند،مجبور به ا

:دمیپرس يزده ا جانیو با لحن ه اوردمین طاقت

تنها رفت؟ نیزر یعنی-

.خوب معلوم است که تنها رفت-

؟یچ نیپس فرز-

که  میدیهمان شب ما فم.کارهاش ادامه دهد مهین التیبه تحص نجایداد در هم حیبا وجود اصرار خواهرش با او نرفت و ترج-
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ما حاکم شده بود،نه  نیکه ب یو کدورت يبعد از آن سرد.محل خواهند رفت نیاز ا يرا قولنامه کرده اند و به زود آنها خانه

 نیآنها هم از ا نیبعد از رفتن زر کماهی.کار داشتند نیبه ا یلیگرفتم و نه آنها تما ااقامتشان ر دیمن از آنها آدرس محل جد

محل  نیاگر آنها از ا دیشا.نگذاشتند یما باق واریز نقش خاطراتشان بر در و دا ریاز خود به غ ینشان چیمحل رفتند و ه

.رفتمیمن م ردیپروانه آرام گ نکهیا يرفتند،براینم

و پاسخم را  دیبا من روبرو شد ي،به سرد دیآمدم و با التماس از شما خواستم که آدرس آنها را بده دنتانیآن بار که به د-

.دینداد

دخترم  یبود که تو را سد راه خوشبخت نیا يرفتارم برا يآدرسشان را نداشتم و از آن گذشته سرد بود که نیعلتش ا-

.من از احساس پروانه خبر نداشتم- .دانستمیم

از ییبو نیکتریگرچه مطمئنم آنها همچون من کوچ.همان اندازه که به پروانه ظلم شد به من هم شد د،بهیمرا ببخش-

.برده بودندن نیپروانه به فرز احساس

به تو بر مال  نیاحساس فرز نکهیاما بعد از ا.خانم آن را احساس کرده بود يکنم بدر یمن گمان م.دانستند یهم م دیشا-

گر چه .داند ین يزیاطالع جلوه دهد و وانمود کند که از ان چ یب نیپروانه به فرز يتا خودش را نسبت به عالقه  دیشد کوش

را از سر  شیعاد یتا پروانه توانست زندگ دیسال طول کش کیحدود  هن درست است ککند،چو ینم یفرق گریحاال د

است و  یخانه ما بدون نور وجود دخترم سوت و کور و خال گریحاال د.بخت کنم يخانه  يتوانستم او را روانه  رد،بالخرهیگ

دارم  الیو من خ ستندنوزادشان ه نیانها منتظر تولد اول.کنم یسرد و خاموش را تحمل م يhروزها و شب ه یمن به سخت

؟يندار شیبرا یغامیپ.بروم دنشانیبا صادق به د ندهیهفته ا

:جا برخاستم و گفتم از

از  یتوانم از شما خواهش کنم اگر نشان یم.دیاز من نبر یدارد نام شتریبه ارامش ب ازیکه او ن ییبهتر است در روزها-
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 یما م گریشده و حاال د دایما از هم شد پ ییکه سرقتش باعث جدا یجواهراتد؟یبه من هم خبر بده دیافتییخانواده فرخ

 بیاز سر راه من ترت نیدور کردن فرز يسمجم به کمک هم برا خواستگاربود که پدرم و  يسرقت توطئه ا نیکه ا میدان

نکنم دست از  شیدایکه پ یا وقتهم ت نیهم يبرا.میتوطئه ماهرانه شد نیا یگناه بود و ما هر دو قربان یب نیفرز.داده بودند

.تالش بر نخواهم داشت

:دیدوخت و پرس دگانمیاش را به د رهیخانم نگاه خ توران

سخنان پدرت دچار  ریکه تحت تاث يتو با رفتارت ثابت کرد.داشت یقدرت رو به رو شدن با او را خواه یکن یفکر م-

 افتنشیموفق به  تیاشته باش که اگر در تالش و جستجوند نانیاطم نیبنابرا.يو در مورد صداقتش شک کرد يضعف شد

و با  ياز خود نشان نداد یتالش چیه یکه به او داشت یقاثبات عش يمحبتت شود؟تو برا يرایدوباره پذ یبه راحت يشو

.یو از پا نشست يکرد ینیدر مقابل جبهه مخالف عقب نش یسادگ

کردم توران خانم؟ یچکار م دیبا دیکن یفکر م-

انها  ،بهيکرد یکه به خاطر احساسش به تو مورد تهمت واقع شده بود دفاع م یو از کس يستادیا یدر مقابلشان م دیبا-

 نکهیا يبه جا.ندیکه مرتکب نشده بود آلوده نما یهتک حرمت کنند و او را به گناه چارهیکه از ان جوان ب يداد یاجازه نم

که انچه  يکرد یو ثابت م یرفت یشد به سراغشان م یکه م یمتیبه هر ق دی،بایپنهان کن يساله ات رو نیاز او و دوست چند

.يباور نکرده ا ندیگو یرا که خانواده ات م

:رساند گفتم یرا م میکه درماندگ یلحن با

.بگذارند رفته بودند یاز خود باق یادرس نکهیانصاف ها بدون ا یان ب یبه سراغشان رفتم،ول-

را پس گرفت و انها را وادار به کوچ کرد،تازه  تشیافتاد،پدرت شکا ابیآبها از اس نکهیعداز اچه موقع؟چند ماه بعد؟ب!یک-

ات راه  نهیبتواند به س نکهیقبل از ا دیات را نسوزاند با نهیس یآه حسرت نکهیا يبرا.یافتاد که حالشان را بپرس ادتیبه 

متاسفم  تیبرا.اکنون به دلت نبود يکرد یتالش م یکه امروز به دل توست،اگر کم یحسرت نیا.ينفوذش بشو ابد،مانعی
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اش  ندهیکند و آ دایرا پ شیاز تو توانسته باشد راه زندگ ییکاش بعد از جدا يا میناچارم بگو.است یپسر خوب نیفرز.مهتا

محک بزن و احساست را  تیکن و ماه جوعبه دلت ر يبگذار ابانیاو سر به کوه و ب افتنیيبرا نکهیقبل از ا.تباه نشده باشد

 ایو  يگذار یم شیو تنها یکش یخودت را کنار م یسادگ نیبه هم يریدر بوته امتحان قرار بگ گرید کباریاگر باز هم  نیبب

ان بار به  ینیاز سنگ یتا مقدار کم یکن یدوشش نهاده شده است،شانه ات را خم م يکه به رو ینیدر بلند کردن بار سنگ

 یزندگ يها تیواقع انیکالم در موقع ب یتلخ ،امایسخنانم باعث شود که از من برنج دیشا.اوردیتو هم فشار ب دوشيرو

.است تیو وارونه جلوه دادن واقع فتنیفر يکالم در موقع تالش برا ینیریبهتر از ش

شکالت به جنگ م یتلخ زندگ يتجربه ها یبار با سخت نیکنم ا شیدایاگر خدا بخواهد و بتوانم پ.توران خانم دیمطمئن باش-

.خواهم رفت

دستم را که به طرفش دراز .عبوسش را از هم گشود يچهره  يو لبخند دیاز محبت درخش یبار در نگاهش برق نیاول يبرا

.یکنم که موفق باش یمهتا و آرزو م ییکه راست بگو دوارمیام:کرده بودم با محبت فشر د و گفت

***

21فصل

 یم میبر سر و رو شیپ یکه ساعات یقطرات باران.دمیکش یکه من م دیکش ینفس م ییدرست در همان هوا نیفرز دیشا

آسا  لیکه بعد از ان بارش س یرمق یو همان آفتاب ب دیبار یم زیاو ن يشست بر سر و رو یرا م میو باران اشکها دیبار

 يز شدن شکوفه هادر طول سال شکفتن غنچه ها گل سرخ،با دیشا.بود زیکرد گرما بخش وجود او ن یوجودم را گرم م

ناچار باشم  افتنشیيکرد و بر خالف تصورم آنقدرها از من دور نشده بود که برا یرا همزمان با من تماشا م وهیدرختان م

با قطرات باران در فضا متصاعد بود با لذت  نیزم يرا که از شستشو یخاک يبو.ها را پشت سر بگذارم انوسیو اق اهایدر
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 يرایپذ یشوم به راحت افتنشیموفق به  میامکان دارد که اگر در تالش و جستجوها یعنیدمیرساستشمام کردم و از خود پ

پدرم را خوردم و  يها يصحنه ساز بیفر یبود که من به سادگ نیا رمیاش بگ دهیتوانستم ناد یکه نم یتیمحبتم شود واقع

 یو دار مشکالت ریگذاشتم و در گ شیاشت تنهار اد تمیو حما یبانیبه پشت ازیکه ن یدر صداقتش شک کردم درست در زمان

به  ازین.محبتش دلخوش باشم دیبود اگر هنوز به ام ییجا یپس توقع ب.از او برگرداندم يبود رو بانیکه با ان دست به گر

دا به ن تصور که ممکن است نزد پدر باشد ابتیبه خانه به دنبالش بگردم و با ا دنیدردل با مادر وادارم کرد که به محض رس

پدر به گوشم  يبپردازم که صدا شیبه جستجو گرید يبه عقب برگشتم تا در اتاق ها.او در انجا نبود دم،امایان اتاق سر کش

 هومو نا مف دهینه بر شیصدا نیبار طن نیا.خواند یاوست که مرا به نام م نیباورم نشد که ا.زد یم میکه داشت صدا دیرس

:کرد و گفت میه صدادوبار.حالت یتفاوت و ب یبود نه ب

.مهتا نجایا ایب-

:دست بی رمقش را به زحمت بلند کرد و ان را به روي دستم نهاد و با صداي لرزانی گفت.رفتم و کنارش نشستم نزدیکتر

.مادرت را صدا بزن که به اینجا بیاید-

براي همین هم با .وحشت داشتم از تنها بودن با او.مانند این بود که صدایش از دنیاي دیگري به گوش می رسید درست

:صداي بلند فریادزنان گفتم

مادر جان بیا،عجله کن-

:سراسیمه پیدایش شد و با نگرانی پرسید مادرم

چی شده مهتا چرا فریاد می زنی؟-

:صدایی که از هیجان می لرزید پاسخ دادم با

.پدر خواست که صدایت بزنم-
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:حیرت زده نگاهش کرد و گفت مادرم

ظورت چیست؟من!پدر-

:از اینکه پاسخش را بدهم پدر دستش را به طرف او دراز کرد و گفت قبل

بیا اینجا افروز-

پدر دوباره صدایش کرد و با کلماتی .از شنیدن کالمش یکه اي خورد،بی حرکت بر جاي خود باقی ماند و جلوتر نیام مادرم

:که کامال مفهوم بود گفت

.زنمبیا جلو افروز باید با تو حرف ب-

:ملتمسانه گفتم.از جایش تکان نخورد مادرم

.بهتر است تا پشیمان نشده گوش به سخنانش بدهیم.حاال که باالخره به حرف امد.بیا مادر عجله کن-

پدر با دست چپش دست او را در دست گرفت .مادر از حالت بهت بیرون امد و در جهت مخالف من کنار او نشست باالخره

:و گفت

می .طالهایت را من برداشتم.عباس اقا وسوسه ام کرد و ناچار شدم شریک جرمش بشوم.فروز،من اشتباه کردممرا ببخش ا-

راستش خیال داشتم بعد از سر گرفتن عروسی مهتا وانمود کنم که.دانم که کار درستی نبود

.هایم به هم خوردشده است و دوباره انها را به تو برگردانم اما با حوادثی که پیش امد همه ي نقشه  پیدا

:با عتاب پاسخ داد مادرم

این .با این عمل باعث ناامیدي و شکست دخترت شدي و به من که زنت هستم خیانت کردي.تو کار خوبی نکردي یوسف-

.کار تو قابل بخشش نیست و من نمی توانم از ان بگذرم

:با صداي گرفته اي گفت.اشکس در دیدگان بی نورش درخشید قطره

من انچه را که متعلق به زنم بود و با عشق و محبت به او هدیه کرده بودم از او .از من نگذري خدا از من نمی گذرداگر تو -
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.ان موقع نمی دانستم ولی حاال که می دانم این نهایت پستی بود و من شرم دارم که به ان اعتراف می کنم.دزدیدم

ه مهتا را تباه کردي و هم باعث رسوایی جوان بی گناهی تو هم ایند.از من انتظار بخشش را نداشته باش یوسف-

جواب خدایت را چه می خواهی بدهی؟.شدي

:با لحن ملتمسانه اي گفت پدر

.مرا ببخش و بگذار اسوده بمیرم.من دارم می میرم افروز-

:رو به من کرد و ادامه داد سپس

فقط عیبش این بود که من قبال .می خواستی جوان بدي نبودان جوانی که تو .من به تو خیلی بد کردم.تو هم همین طور مهتا-

.قول تو را به عباس داده بودم و او دست بردار نبود

خدا را شکر که در ان لحظه یکتا ان جا نبود تا عقده هاي دلش را بر سر پدر .امانم نمی داد تا کالمی بر زبان بیاورم گریه

.دخالی کند و فریاد زنان زبان به مالمتش بگشای

:ادامه داد پدر

موقعی که از من خواستی تا دست از سر ان جوان بردارم به راحتی دست .من عذابش را کشیدم و به سزاي اعمالم رسیدم-

از سرش برداشتم چون از ازردنش خسته شده بودم و از ان گذشته به خوبی می دانستم که بی گناه است بهتر است به

.گر چه فکر نمی کنم به سادگی بتوانی نشانی از او بیابی.بگردي و پیدایش کنی مهتا دنبالش

:تعجب پرسیدم با

.تو از کجا می دانی که من نمی توانم به اسانی پیدایش کنم-

می .چون موقعی که راضی شدم دست از سرش بردارم با پدرش شرط کردم که ان خانه را بفروشد و از ان محل برود-

بعدها فهمیدم .پدرش به ناچار به من قول داد که این کار را بکند.ه او دسترسی پیدا کنیخواستم کاري کنم که دیگر نتوانی ب

که
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.قولش عمل کرده است و از ان محل رفته اند به

تو همه ي ان .براي اینکه محبتی را که در دلم بود از دلم بکنی می خواستی قلوه کنش کنی.اه پدر تو چقدر بی انصافی-

رایم ارزش داشت از من گرفتی و حاال از من می خواهی که گناهانت را ببخشم تا امرزیده چیزها را که در زندگی ب

انچه را که تو.شوي

.چون اگر تو را ببخشم هیچ وقت خودم را نخواهم بخشید.من تو را نمی بخشم پدر.من می خواهی عملی نیست از

.رانش کنموگرنه سعی می کردم جب.براي جبران خطاهاي گذشته دیگر فرصتی نیست-

:اینکه منتظر پاسخم شود رو به مادرم کرد و گفت بدون

.بهتر است هر چه زودتر انها را از انجا بیرون بیاوري.طالهایت داخل لوله ي بخاري است-

.موقع خراب کردن خانه یکتا پیدایشان کرد.احتیاجی به این کار نیست-

:تعجب پرسید با

ي خودمان نیست؟ خراب کردن کدام خانه،مگر اینجا خانه-

:بار با دقت به اطراف نگریست و ادامه داد این

چه بالیی سر خانه ي ما امده است؟-

.همه ي سقف هایش شکاف برداشته بود و یکتا دارد تعمیرش می کند-

حجره چی،به انجا سر زده یا نه؟-

.ر را بکندحاال که حالت بهتر شده است به پسرت وکالت بده که این کا.قصد فروشش را دارد-

این پسر از اولش ناخلف .پس هنوز هیچی نشده پنجه به روي داراییم افکنده است او می خواهد همه اش را به باد دهد-

.بود

یوسف،ولی بعد از پی بردن به ماجراي دزدي جواهر هیچ کدام ما چشم دیدن عباس اقا و اقا مرتضی .یکتا این قصد را ندارد-
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.ره اي به غیر از فروش حجره نیستبراي همین هم چا.را نداریم

.یکتا کجاست؟می خواهم با او حرف بزنم-

ما به سختی تحملش می کنیم .از روزي که طالها را پیدا کرده درست مثل ببر تیر خورده است.خدا را شکر که خانه نیست-

.و بنابراین فکر نمی کنم تحملش براي تو اسان باشد

حاال دیگر برایم نه ان حجره ارزش دارد و نه ان .تا چه عکس العملی نشان خواهد داددیگر براي من فرقی نمی کند که یک-

من از اندوختن مال همیشه لذت می بردم ولی لذت خرج .همه ي انچه را که یک عمر اندوختم دیگر به کارم نمی اید.خانه

.کردنش را کمتر چشیدم

:محالیکه دندانهایم را از روي خشم به هم می فشردم گفت در

حرص مال دنیا همه ي عواطف بشري را در وجودت به نابودي کشاند و باعث شد که هم به همسرت خیانت کنی و-

.احساسات و عواطف بچه هایت را نادیده بگیري هم

.من دارم می میرم و انچه را که به ان زحمت اندوخته ام براي شما به جا می گذارم-

.دلم می خواست پدرم هیچ نداشت ولی در عوض قلب مهربانی داشت.نیستانچه را که اندوخته اي چاره ساز من -

.بهتر است با من مهربانتر باشی.من دارم نفس هاي اخرم را می کشم-

تلخی زهر اعترافت ریشه ي همه ي احساسات و عواطفم را زهراگین کرده و دیگر نمی توانم محبتی به تو داشته -

.ر است هر چه زودتر از اینجا برومبهت.دیگر نمی توانم تحملت کنم.باشم

گریه ي من با گریه ي ابرها در هم .لرزان از خشمم را به بیرون از اتاق کشاندم و با گریستن بغض گلویم را شکستم بدن

در سیاهی.امیخت و فریادهاي سینه ام با صداي رعد و برق توام شد

ایه هاي لرزان درختان تنومند و خمیده ي باغچه ي خانه را تاریکی اتاقم انعکاس برق اسمان به روي شیشه هاي پنجره س و

.نمایان می ساخت که به همراه زوزه ي باد هر لحظه به یک طرف متمایل می شدند
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هر زوزه اش تعدادي از برگهاي زرد شده از شاخه هایش جدا می شد و در لحظه کنده شدن ان برگها با زوزه هایش  با

.فریاد جدایی سر می داد

:گرم و مهربان مادر را به روي گونه ام احساس کردم و صداي همیشه پر مهرش را شنیدم که می گفتدست

اینجا توي تاریکی چه می کنی عزیزم؟-

سر بلند کردم و بدون اینکه سایه اش را در تاریکی .همیشه صداي گرم و بوي عطر نفس هایش باعث گرمی وجودم شد مثل

:و سیاهی تشخیص دهم پاسخ دادم

.دارم کینه ها و نفرت ها را به تاریکی و سیاهی شب می سپارم-

چه لزومی دارم اینقدر به انها فکر کنی؟-

پدر همه ي دلخوشیهاي زندگی را از من گرفت و باعث جداییم از انهایی که دوستشان .زندگی من نابود شده است مادر-

.داشتم شد و وادار به کوچشان کرد

درست در لحظه اي که تو اتاق را ترك کردي بدون اینکه امرزیده .پدرت مرد.ین چیزها نیستحاال وقت فکر کردن به ا-

.کار خوبی نکري که او را نبخشیدي.شود نفس هاي واپسین را کشید و چشم از جهان فروبست

ل می متاسفم مادر،چون براي اینکه بتوانم نسبت به او سخت دل نباشم می بایستی نسبت به خودم و فرزین سخت د-

براي همین بخشیدنش کار اسانی نبود.شدم

:پرسیدم.به نظر گرفته و غمگین می امد صدایش

نکند داري گریه می کنی مادر؟-

یک عمر در کنارش ماندم و با خوب و بدش .یعنی به نظرت عجیب می اید اگر گریه کنم؟ما یک عمر با هم زندگی کردیم-

.ی تفاوت باشمحاال چطور می توانم نسبت به مرگش ب.ساختم

می خواهی بگویی با همه ي بدي که به ما کرد از مرگش متاثري؟-
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من دنیاي درونش را با وسعت شعورش .من خطاهایش را به پاي نادانیش می گذارم و او را می بخشم.بشر جایزالخطاست-

اندازه گیري می کنم و با وسعت

یدن به این مرحله ناچار شد قلبش را در گرو سیم و زرش پدرت در ابتداي جوانی هیچ نداشت و براي رس.هایش اموخته

.بگذارد

من فکر می کنم او از ابتدا قلب نداشت و در موقع سرشتن وجودش به جاي یک قلب پر خون یک سنگ بی جان در ان -

.نهاده بودند

.انقدر بی رحم نباش مهتا-

شاید ان موقع می .حقایق تلخ را به زبان نمی اورد ایکاش در موقع جان کندن مشاعرش را باز نمی یافت و ان سخنان و-

یکتا کجاست؟پس چرا نمی اید؟.توانستم در فقدانش چند قطره اي اشک بریزم

یادت باشد سعی نکنی با تکرار جمالت پدرت باعث برانگیختن خشم .دیر نکرده است فکر می کنم به زودي پیدایش شود-

این قول را به من می دهی مهتا؟.می را که الزم است انجام دهیمبگذار در ارامش مراس.یکتا نسبت به او شوي

انقدر راحت می بخشی و .تو سراپا مهر و عطوفتی.اي کاش می دانستم در موقع سرشتن وجودت قلبت را چگونه سرشته اند-

.گذشت میکنی و انقدر راحت می توانی قلبت را خالی از کینه هایت نمایی که نمی شود باورش کرد

تو که .چون وظایفی بر عهده دارم که ناچار به انجامش هستم.کن که در این موقعیت نمی توانم به این چیزها بیندیشم قبول-

حاضر نیستی قدمی براي کمک

تو فقط به .من برداري فقط می خواهی با اه وناله هایت به جنگ لحظه هاي زندگیت بروي و به کشتن ان لحظات بپردازي به

،احساست فکر می کنی

مردي که یک عمر شریک زندگیم بوده با . من احساسم را نادیده می گیرم و آنچه را که عقلم می گوید انجام می دهم  اما
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تو اگر چند شبانه . حاال وقتش است که کینه و نفرت هایت را فراموش کنی . همه ي ظلم و بدي هایش دیگر وجود ندارد 

و فریادزنان مشت هاي گره کرده ات را حواله فضاي خالی اطرافت  بریزيشک روز هم اینجا در تاریکی اتاقت بنشینی ، ا

بلند شو و خشم و غضب را در نهانخانه قلبت پنهان کن ، در . نمایی ، هیچ چیز را نمی توانی عوض کنی ، مثل من باش 

.آرامش زندگی عادیت را از سر بگیر و مادرت را در انجام وظایفی که بهعهده دارد کمک کن

کردم و در تاریکی به جستجوي آغوش مادرم پرداختم تا صورتم را در آن مخفی کنم و باران اشک هایم را به  سربلند

:رویش ببارم ، اما چراغ پرنوري که ناگهان روشن شد چشمانم را زد و صداي یکتا به گوشم رسید که می پرسید

د ؟شما اینجا هستید ؟ چه خبر شده ، چرا در تاریکی نشسته ای-

دیدگان پراشک مادرم در روشنایی ، باعث شد تا آنچه را که قصد داشتم در پاسخ برادرم بگویم بر زبان نیاورم و  مشاهده

:آنچه را که مادرم می خواست بگویم

یکتا بدون اینکه تغییري در خطوط چهره . پدر مرده یکتا نزدیک تر بیا ، در رنج مادرم شریک شو و با او همدردي کن -

به نظر می رسید که مشغول تصمیم گیري است که چه عکس العملی نشان دهد ، ولی او هم . پدیدار شود مکثی کرد  اش

پر اشکش آغوش به رویش گشود و با محبت به نوازش  یدگانبه محض مشاهده د. چون من تحمل رنج مادر را نداشت 

:موهایش پرداخت و با لحنی که تاثرش را می رساند گفت

.مادر متاسفم-

سردي یخ وجود ما همیشه در گرمی محبت هاي مادر ذوب . را می دانستم که او از رنج مادر متاسف بود نه از مرگ پدر  این

مادرم در آن لحظه نیاز به تسال داشت و من اطمینان داشتم که باز هم چون همیشه یکتا بهتر از من می تاوند این . می شد 

.نیازش را برآورده کند

***

22صلف
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عزاداري پدرم معرکه اي شده بود که یک طرفش را خانواده ما و یک طرفش را عباس آقا به کمک بنکداران و  مراسم

.اصناف مختلف بازار گرفته بودند

شاید در آن لحظات داشت به . به دور از آن معرکه در سکوت و آرامش دردي را که به دل داشت تحمل می کرد  مادرم

حسرت هایی که به . دگی اش می اندیشید ، به همه حسرت هاي زندگی خودش و دخترش همه حسرت هاي زن

براي تسالي خواهرش در کنارش بود ،  زندهخاله فرو. یادآوردنش نفس هایش را بند می آورد و راه گلویش را می بست 

رم مبارز همیشه بازنده اي بود که ماد. ولی هیچ تالشی نمی کرد تا دیوار سکوتی را که در بین آن دو حکمفرما بود بشکند 

او چون قطره اشکی آسان از چشم زندگی افتاد و به روي ناهمواري . شکست هاي پی در پی او را روئین تن ساخته بود 

او . خاله فروزنده بعد از این که مغلوب بازي هاي زندگی شد ، باالخره توانست راه غلبه بر آنها را پیدا کند . غلتید  شهای

ز ازدواج با یزدان سال هاي پرحسرت گذشته اش را به دست فراموشی سپرد ، آن چین عمیقی که به روي پیشانی اش بعد ا

آن غمی که در دیدگانش گویاي دردها و حرمانهایش بود ، اکنون در نگاهش  ،خط می افکند دیگر به روي پیشانی اش نبود 

عباس آقا با › آن روز بر سر مزار پدر . ندگی آشکار می ساخت به چشم نمی خورد و در عوض برق نگاهش رضایتش را از ز

پخش اعالمیه و اعالم مجالس ترحیمی که از طرف خود و کسبه براي همدردي به پا کرده بودند ، باز هم به دنبال مستحکم 

تالش براي اینکه مانع  دلم نمی خواست اشکی بر مزار پدر بریزم ، اما با همه. نمودن موقعیتش به عنوان دوست خانواده بود 

.فرو ریختنش شوم ، باران اشک هایم شاخه هاي تازه جوانه زده ندامت هایم را آبیاري می کرد

:با مشاهده اشک تمساحی که آنها می ریختند رو به من کرد و گفت یکتا

برایم رو شده است آنها هر حاال دیگر دستشان . من می دانم در دلشان چه خبر است . می بینی چه معرکه اي گرفته اند -

.کدام به نوبه خود منتظرند که ما حجره ر به مفت بفروشیم و انها بخرند ، مطمئن باش که داغش را به دلشان می گذارم

باز می خواهی چه کار کنی یکتا ؟ مگر خیال فروشش را نداري ؟-

به محض اینکه قانوناً بتوانم آنجا را . ه باشی خواهی دید اگر کمی صبر داشت. اما نه به آنها . البته که خیال فروشش را دارم -
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یک روز آنها ما را اذیت کردند حاال وقتش است که ما هم تالفی . بفروشیم وقت مقابله است من مشتریش را پیدا کرده ام 

خیال . ا تیر می زند به نام حاج باقر که عباس آقا به خونش تشنه است و سایه اش را ب ناسمکنیم یک نفر را در بازار می ش

.دارم سهم خودمان را به او بفروشم

می خواهی این کار را بکنی ؟ چرا

:محبت نگاهم کرد و پاسخ داد با

.چون می خوام انتقام دل سوخته خواهر کوچولویم را از عباس آقا بگیرم-

:ز آن می بارید به یکتا گفتمهمیشه تحمل سنگینی نگاه هاي هرزه عباس آقا را نداشتم و با لحنی که نفرت ا مثل

.آخر بعد از آن رسوایی چطور به خودش اجازه داده باز هم دور و بر ما آفتابی شود این بی چشم و رو دست بردار نیست-

.پدر به غیر از یک مشت دشمن هیچ دوستی نداشت و هرکدام آنها کسی بودند از قماش خودش-

یعنی باید در تمام مدت این مراسم تحملش کنیم ؟.رم من تحمل نگاهش رو ندارم ، از او متنف-

براي سوزاندن دل کسی که دل خواهر کوچولوي مرا . فعالً تحملش کن مهتا ، چون براي سوزاندن دلش نقشه اي دارم -

.سوزانده است

از پایان مراسم موقعی که به خانه بازگشتیم ، با مشاهده تخت خالی و بعد

ولی بالفاصله با یادآوري ظلمی که به فرزین کرده بود . یز غم را به روي سینه ام احساس کردم چرخدارش لبه ي ت صندلی

در کشمکشی که بین این دو احساس در گرفته بود ، براي فرار . لبه تیز خشم وکینه هایم را به مبارزه با غم هایم فرستادم 

.تماز چنگال شان به خلوت اتاقم پناه بردم و تا می توانستم گریس

در . بعد فریماه با شکم برآمده و نفس هایی که به زحمت از سینه اش بیرون می آمد در را گشود و به درون آمد  ساعتی

حالی که از سنگینی باري که ناچار به تحملش بود ، به زحمت قدم برمی داشت به کنار تختم رسید ، به روي لبه اش نشست 
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:او نگریستم و پرسیدم بهکردم سرم را بلند . و آن را به فریاد آورد 

.تو چرا آمدي فریماه ؟ با این حال اصالًانتظار آمدنت را نداشتم-

:محبت دستش را به روي دستم نهاد و گفت با

.می بینی که چه وضعی دارم. ببخش که نتوانستم زودتر بیایم  مرا

.می دانم و براي همین هم اصالً توقع نداشتم که بیایی-

.با آن وضع هم خودش عذاب می کشید و هم شما را عذاب می داد. پدرت راحت شد . ت آرام باشی بهتر اس-

:اعتراض گفتم به

.من براي گریه ام بهانه دیگري دارم. ولی گریه ام براي این نیست -

نه گمشده هایت را پیدا با گریه هیچ چیز را نمی توانی عوض کنی نه پدرت زنده می شود و. بهانه هاي دلت را هم می دانم -

.می کنی

.نمی توانم پیداشان کنم ، چون هیچ کس نمی خواهد در این جستجو کمکم کند-

.سعی نکردي از طریق دانشکده پزشکی پیدایش کنی چرا

ت چون تا همین دیروز فکر می کردم که او از ایران رفته است ، ولی بعد از اینکه با توران خانم همسایه سابقشان صحب-

.کردم فهمیدم که در همین جا ادامه تحصیل داده است

.پس راحت می توانی پیدایش کنی نگران نباش-

آن روزهاي خوب را به یاد داري فریماه ؟ آن روزهاي خوب . دلم نمی خواهد به خودم امید بدهم و بعد نا امید شوم -

دنبال مرغ هایی که به روي تخم نشسته بودند می گشتیم دوران کودکی را که من و تو و زرین در حیاط خلوت خانه شما به 

.تخم هایشان را بشکنیم و زرده هایش را سر بگشیم او آنها را به زور از روي تخم بلند می کردیم ت

آن شعري را که زرین همیشه دوست داشت به روي . و وقتی که بزرگتر شدیم به روي دیوارهایش یادگاري می نوشتیم -
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یسد به یاد داري ؟دیوارها بنو

:حسرت هاي زندگیم را با آهی از سینه بیرون فرستادم و گفتم همه

.البته که به یاد دارم-

کاسه شکسته نخیزد صدا درست از

ما مپرس که ما دل شکسته ایم احوال

.لت را بپرسیمموقع ما به زرین می خندیدیم و هر وقت او را می دیدیم می گفتیم ما آمده ایم که احوال شکسته د آن

مرا ببخش . پس کنارش بمان . فکر می کنم االن مادرت به تو بیش از همه نیاز دارد . وقتش است که به سالن برگردیم -

.مهتا ، چون نشستن برایم آسان نیست و ناچارم به خانه برگردم

احساس حسادتی که داشت قلبم را درخشش دیدگانش آرزوهاي به سرانجام رسیده اش را نمایان دیدم و کوشیدم تا بر  در

فریماه زن خوشبختی بود و هیچ کمبودي در زندگی نداشت به همین جهت درك آنچه که من می . می خراشید غلبه نمایم 

تا از طریق دانشکده پزشکی نشانی از فرزین بیابم ولی  وشیدمدر اولین فرصت ک. خواستم بیانش کنم کار آسانی نبود 

ها حاکی از آن بود که او واحدهاي درسی اش را به دانشگاه دیگري منتقل کرده و نشانی از خود به جواب مایوس کننده آن

باز هم ناامیدي و یاس به روي النه آرزوهایم کمین کرد و نشست و هیچ کس در بسته اي را که به امید . جاي نگذاشته است 

حرمانم بود و به همین دلیل به محض اینکه قانوناً  گشودنش برآن مشت می کوبیدم به رویم نگشود و یکتا شاهد رنج و

اجازه دخل و تصرف در اموال پدر را یافت سهم ما را از

به دشمن دیرینه عباس آقا فروخت و حاج باقر به تدریج آن چنان عرصه را بر او تنگ کرد که عباس آقا در نهایت  حجره

این ترتیب به خاطر آنچه که براي حفظ و در اختیار گرفتن آن  به. استیصال مجبور به فروش سهم خود از حجره به گردید 

.را افرید به همین سادگی از کف آن مرد طماع بیرون رفت تلخحیثیت فرزین به قمار گذاشته شد و آن ماجراي 

ه اش بعد از دست یافتن به اسناد و مدارك موجود در گاو صندوق حجر. ثروتمندتر از آن بود که ما می پنداشتیم  پدر
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دانستیم به غیر از آن حجره در دو کارخانه کبریت سازي هم سرمایه گذاري کرده است و از آن گذشته مقدار قابل مالحظه 

یکتا بعد از فروش . که ما از وجودش کامالً بی اطالع بودیم ، داشت  هماي پول نقد و یک خانه نوساز در حوالی شمیران 

یک سال بعد از فوت پدر تعمیر خانه موروثی ما به پایان رسید و . القه اش پرداخت حجره به سرمایه گذاري در کار مورد ع

از تصمیمش . خانه اقامت کند  ندر زمان نقل مکان یکتا اعالم کرد که قصد ندارد با ما در آ. آنجا آماده سکونت گردید 

:تعجب کردم و پرسیدم

آخر چرا ، دلیلش چیست ؟-

:آرامی پاسخ داد به

وقت ان رسیده که هم تکلیف او را روشن کنم و هم تکلیف خودم . ی کنم زیاده از حد آزیتا را در انتظار گذاشته ام فکر م-

.را

:پرسیدم باشادي

می خواهی عروسی کنی ؟-

پس تو از تصمیم ناراحت نیستی خواهر کوچولو ؟-

:تعجب پرسیدم با

!چرا فکر می کنی که ممکن است ناراحت شوم ؟-

.اید درست نباشد که تو و مادر را تنها بگذارمچون ش-

مطمئنم که مادر هم به اندازه من از تصمیمت خوشحال . نگران نباش یکتا . باالخره دیر یا زود باید این کار را می کردي -

.خواهد شد

:را با محبت به روي شانه ان نهاد و گفت دستش

کم کم داري از مرز بیست و پنج سالگی .نم که اصالً چنین خیالی نداري دلم می خواست اول تو را عروس کنم ، ولی می بی-
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.همین روزهاست که اولین تار موي سفید در میان خرمن گیسوانت پیدا شود. هم می گذري 

از آن زمان که پدر عجوالنه می خواست مرا . البد از آن می ترسی که آن تار موي سپید ، سیاه بختیم را نمایان تر سازد -

.عروس کند ده سال گذشته است

:نگاه خیره اش را به دیدگانم دوخت و پرسید یکتا

به این . چند سال دیگر می خواهی به دنبال فرزین بگردي . چرا سعی نمی کنی شانست را در جاي دیگري امتحان کنی -

منظورم این است که شاید او . شد مساله هم فکر کن که حتی اگر موفق به یافتنش بشوي ممکن است ناامیدي در انتظارت با

.هم شانسش را در جاي دیگري امتحان کرده باشد

:کشیدم و گفتم آهی

.تو دردر مرا نمی فهمی ، چون دختر مورد عالقه ات را به سادگی می توانی از آن خود کنی-

که در او می دیدم به نظرم می رسید  من به آزیتا ، هیچ وقت به چشم عشق نگاه نکرده ام ، اما همیشه با آرامش و متانتی-

.که می تواند همسر خوب و مطیعی برایم باشد

در واقع من هم به . شاید اگر در راه رسیدن شما به هم مانعی پیش می آمد ، تو هم مثل من احساس ناامیدي می کردي -

آن ظلمی که به . ر مناسبی برایم باشد خاطر آرامش و متانتی که در فرزین سراغ داشتم به گمان رسید که او می تواند همس

.که چرا زانوي غم بغل کرده ام رديمن شد به تو نشد یکتا و گرنه مالمتم نمی ک

.یادت رفته چطور پدر می خواست مانع تحصیلم شود-

تش نه ، یادم نرفته ، آن موقع مادر چون سدي محکم در مقابلش ایستاد و مانعش شد و لی در مورد من کاري از دس-

.برنیامد

.خوب در عوض نگذاشت که پدر به زور شوهرت دهد-
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.فقط افسوس که نتوانست مانع از رسوایی و بی آبرویی فرزین بشود. این را قبول دارم -

:با تعجب به دیدگانم خیره شد و گفت یکتا

تو هنوز از نفس نیفتاده اي . بیفتی در میدان مبارزه زندگی براي اینکه بتوانی برنده شوي باید آنقدر بدوي تا از نفس -

.خواهر کوچولو

اگر می بینی هنوز نفسی از سینه ام بیرون می آید دلیلش این است که نمی خواهم امیدم را به . چرا یکتا از نفس افتاده ام -

.باز هم می خواهم نفسی تازه کنم و به دویدن ادامه بدهم. برد از دست بدهم

تو به هر دري زدي ، به هر کس که فکر می کردي نشانی از آناه داشته باشد روي . م می کند این سماجت تو دیوانه ا-

منتظر یک معجزه؟. آوردي ، پس دیگر منتظر چه هستی 

.ممکن است حق با تو باشد و من به انتظار یک معجزه نشسته باشم-

وي زندگی بدلی هستند براي اینکه بتوانی آنها شناخت سکه هاي اصل از بدل کار آسانی نیست ، چون اکثر سکه هاي دو ر-

.را از هم تشخیص بدهی ناچاري همه سکه هایی را که سرراهت قرار گرفته اند امتحان کنی

تو هم موقعی که شعله هاي فروزان آتش را می بینی که می خواهد دامنت را بگیرد فقط به فکر رهاندن دامن خودت از -

خوب حاال بهتر است موضوع را . قبل از اینکه دیگران در این آتش بسوزند خاموشش کن آسیب شعله هایش نباش ، بلکه 

وقتش . تو قصد داشتی با من از شادي هاي زندگی ات سخن بگویی ، اما ما فقط از غم هایش سخن گفتیم . عوض کنیم 

آزیتا دختر خوبی است و .لم از اینکه تصمیم به ازدواج گرفته اي خوشحا. است که به شادي هاي زندگی ان برگردیم 

اي یا  هراستی نگفتی نظر خودش را هم پرسید. مطمئنم که زن خوبی براي تو و عروس شایسته اي براي مادرم خواهد بود 

نه ؟

نظرش مساعد است منتظر بودم تا مادر لباس سیاهش را از تن. پرسیده ام -
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.بیاورد تا بتوانم با او د راین مورد صحبت کنم بیرون

:نیاوردم و پرسیدم طاقت

راستش را بگو این نظر ازیتاست که راضی نیست با ما در یک خانه زندگی کند یا نظر خودت؟-

من خودم ترجیح می دهم از اول فاصله الزم را . آزیتا در این مورد صحبتی نکرده است . مطمئن باش که این نظر من است -

.ولی باالخره زن است و آسیب پذیر. ست حفظ کنم درست است که او زن خوب و مطیعی ا

از چه می ترسی؟. خیالت راحت باشد ما به او صدمه نخواهیم زد -

بهترین راه جلوگیري از پیش آمدهاي احتمالی این است که ما رد . من هم از صدمه زدن می ترسم و هم از صدمه خوردن -

تو که مخالفتی نداري ؟. خت و خیرش را ندید زندگی کنیم همان خانه اي که پدر به امید سود بردن از منافع فروشش سا

.نه من هم فکر می کنم این طور بهتر باشد-

فکر نمی کنی مادر از تصمیم ناراحت شود؟-

.من در کنار مادر هستم و او تنها نیست. تو راه درستی را انتخاب کرده اي . دلیلی براي این کار نمی بینم -

آن موقع فکر مادر را نکن چون من و . م از خر شیطان شیاده شوي و فکري به حال دلت کنی یک روز ممکن است تو ه-

فعالً تو بیشتر به او نیاز داري ولی وقتی به خانه بخت بروي مادر می تواند من و ازیتا را زیر . آزیتا تنهایش نخواهیم گذاشت 

.بال و پرش بگیرد

.ع بزرگ هستمپس معلوم می شود در این میان فقط من مان-

.این را می گویم تا زودتر فکري به حال دلت کنی-

خوب یکتا باالخره باید از این . کدام دل؟ هیچ کس جرات قدم گذاشتن به روي شکستگی هاي دل شکسته اي را ندارد -

خانه اسباب کشی کنیم یا نه؟

.شکی در آن نیست. خوب معلوم است که باید اسباب کشی کنیم -
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.زودتر جریان را به مادرم هم بگویی تا او هم در این میان تکلیفش را بداندپس بهتر -

. شنیدن صداي پا روي برگرداندم و مادرم را دیدم که در میان دو لنگه در ایستاده است و لبخندزنان به ما می نگرد  به

:موقعی که نگاهم را متوجه خود دید پرسید

د ؟باز دارید بر ضد چه کسی توطئه می کنی-

:از اینکه یکتا پاسخش را بدهد ، من گفتم قبل

.باورتان می شود مادر. یکتا خیال دارد با آزیتا عروسی کند ! بر ضد هیچ کس -

مبارك است-

یعنی شما هیچ تعجب نکردید ؟-

.تعجبی ندارد من می دانستم که این طور خواهد شد-

از کجا؟-

:دادلبخند پرمحبتی بر لب آورد و پاسخ  مادرم

.از آنجایی که اطمینان داشتم باالخره ستاره آزیتا با ستاره یکتا جفت خواهد شد-

پس ستاره من چی مادر ؟-

بهتر است فراموشش کنی و ستاره دیگري را براي خودت . تو در شب بی ستاره به دنبال ستاره دلخواهت می گردي -

.انتخاب کنی

.تم و فقط آن ستاره است که می تواند چراغ زندگیم را روشن کندنه مادر، من به دنبال ستاره دیگري نیس-

* * *

23فصل
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سال هاي عمرم کم کم از مرز بیست . که اولین تار موي سفید در میان گیسوانم نمایان شد ، به یاد حرف یکتا افتادم  موقعی

.گیسوانم انگشت شمار نبوداکنون دیگر تارهاي سفید . و پنج سالگی به مرز سی رسید و از آن هم گذشت 

مادرم نگران سال . پسر بزرگش ارسیا را به مدرسه فرستاد و پسر کوچک ترش آریا هم دو سال بعد روانه مدرسه شد  یکتا

هاي عمرم بود که به سرعت می گذشت و من خسته از تالش براي یافتم نشانی از فرزین و زرین دست از تالش برداشته 

.بودم

بعد از ازدواج با همسر دومش آن آرامشی را که طالبش بود به دست آورد و اکنون فریبا دختر کوچکی از فروزنده  خاله

خاله فروزنده در رفت و آمدهایش به خانه ما هیچ وقت . یزدان داشت تقریباً همسن نوه اش فریناز ، دختر فریماه بود 

آن روز هم به محض رسیدن . گرفته بودم دلخوش نبود  او از روشی که من در زندگی پیش. دست از مالمتم برنمی داشت 

:به خانه ما زبان به مالمتم گشود و گفت

تو دل مادرت را خون کردي دختر ، چرا فکري به حال خودت و مادرت نمی کنی ؟-

:لحن رنجیده اي پاسخ دادم با

.من دارم زندگی ام را می کنم خاله و کاري به کار مادرم ندارم-

. تو داري خون به دل مادرت می کنی . یک زندگی خالی و بدون هیچ امید که زندگی نیست . را می گذاري زندگی  اسم این-

فکر نمی کنی که اگر زودتر فکري به حال خودت می کردي الاقل مادرت . ماردي که هیچ خیري از جوانیش ندیده است 

.هم می توانست سروسامان بگیرد

.البته اگر داشته باشد من مانعش نمی شوم. لی را ندارد مطمئنم که مادرم چنین خیا-

وقتی که تو کنج خانه زانوي غم بغل کرده اي و هیچ به فکر خودت و او نیستی . مانعش نمی شوي ؟داري مانعش می شوي -

روسامان آن موقع که شوهرش مرد هنوز آنقدر جوان بود که بتواند دوباره س. ، چطور فکر می کنی که مانعش نمی شوي 



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 174

می کردي ، شاید امیدي بود که او هم سروسامان بگیرد ولی حاال  شوهربعد از اینکه یکتا زن گرفت ، اگر تو هم . بگیرد 

.دیگر نه

.مادرم مثل شما فکر نمی کند خاله فروزنده-

.یعنی فکر می کنی من اشتباه می کنم-

.م این است که طرز فکر او با شما فرق می کندمنظورم این نیست که شما اشتباه می کنید ، بلکه منظور-

:فروزنده آهی کشید و گفت خاله

.دلم براي خواهر بیچاره ام می سوزد که خیر از جوانیش ندید. غصه تو پیرش کرد . موقعی که شوهرش مرد پیر نبود -

:ن داد و مالمت کنان گفتمالاقه به دست از آشپزخانه بیرون آمد ، تهدیدکنان آن را به طرف خواهرش تکا مادرم

.براي من خواب نبین خواهر ، مطمئن باش که حق با مهتاست و من اهل این حرفها نیستم-

پس اهل چه هستی ؟ تو هم مثل دخترت در شب هاي بی ستاره به دنبال ستاره گمشده ات می گردي ولی در آسمانی که -

به جاي اینکه دخترت را وادار کنی دست از آن سوداي خام  تو. هیچ ستاره اي در آن نیست این جستجو بی حاصل است 

بلند شو برو آن آئینه را بیاور و به خودت . به سر داشته باشد  ابردارد و سر عقل بیاید کمکش می کنی که آن سوداي خام ر

د سال داري ؟ نگاه کن ، یک تار موي سیاه را به زحمت می توانی در میان سفیدي هایش تشخیص بدهی ، چرا مگر تو چن

زن چهل ساله  یکتازه به مرز پنجاه و چهار رسیده اي اما به نظر شصت ساله می آیی و دخترت در سی و چهار سالگی به 

.برایتان متاسفم. می ماند 

مردمک دیدگان مادرم درخشش قطرات اشک را مشاهده کردم مالقه را به روي میز نهاد و نزدیکتر آمد ، روبروي  در

:ست و با صدایی که حسرتش را نمایان می ساخت گفتخواهرش نش

من به تارهاي موي سپید سر خودم ، اهمیت نمی دهم ، اما تارهاي سپید دخترم را می بینم و عذاب می کشم من شاهد به -

رفتن سال ولی نمی توانم شاهد به هدر . هدر رفتن سال هاي جوانی خودم بودم و از به هدر رفتنش غمی به دل راه نمی دادم 
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.هاي جوانی دخترم باشم و هیچ نگویم

:فروزنده با لحن پر مالمتی او را مورد خطاب قرار داد و پرسید خاله

پس چرا صدایت در نم یآید و همین طور ساکت نشسته اي تا او سال هاي باقیمانده . خوب پس چرا هیچ نمی گویی -

.عمرش را هم به هدر دهد

فقط مهتا به فریادهاي . ن اعتراض نمی کنم تو از کجا می دانی که من هیچ صدایم در نمی آید تو از کجا می دانی که م-

.اعتراضم اعتنایی نمی کند

.پس بلندتر فریاد بزن آنقدر فریاد بزن تا صدایت را بشنود-

.من شاهد آب شدن تدریجی وجودش هستم و بر بیهوده گذشتن عمرش دل می سوزانم-

.بیهوده بگذرد تو کمکش می کنی که-

بی خود به من تهمت نزن فروزنده من آرزو کردم که دخترم سر به بالینی داشته باشد ولی آن ماجراي قدیمی بدجوري -

.دلش را سوزانده است

الاقل او را سرو سامان . اگر خودت نمی خواهی سروسامان بگیري . سعی کن آرامش کنی . تو آبی باشی به روي آتش دل -

.برف پیري بر سرش نشست دیگر هیچ کس حتی نیم نگاهی هم به او نمی افکندوقتی . بده 

:در حالی که با صداي بلند می گریست گفت مادرم

.بیش از این دلم را نسوزان خواهر-

جا برخاستم و دستم را به دور گردن مادرم حلقه کردم و رطوبت اشک هایم را به روي گونه هاش با رطوبت اشک هایش  از

:یختم و گفتمدرآم

من صدایت را می شنوم مادر ، الزم نیست بلندتر فریاد بزنی حتی اگر گوش هایم را بگیرم صدایت را نشنوم نگاهت -

من صداي دل تو را می شنوم ، چطور می توانم صداي دل خودم را که بلندتر و رساتر از آن فریاد . گویاي کالمت خواهد بود 
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.می زند نشنیده بگیرم

* * *

24فصل

. وجود اینکه آفتاب ساعتی پیش در افق مغرب ناپدید شده بود و دیگر داغی نفس هایش را به روي زمین نمی دمید  با

نه وزش باد شاخه هاي . سنگفرش هاي کف زمین هنوز از نفس هاي خورشید گرم بود و از آن آتش بر می خواست 

.قطره اي باران ریشه هاي خشکیده اش را آبیاري کند کهامیدي بود  گرمازده درختان را به پیچ و تاب وامی داشت و نه

اینکه بدانم در کجا قدم برمی دارم احساس کردم که دیگر از زمین زیر پایم آتش برنمی خیزد و به جاي آن خیسی و  بدون

. مرطوب کرده است  رطوبت فضاي اطراف در تماس با پاشنه کفش هایم که در زمین نرمی فرو رفته بود روي پاهایم را

:فریاد اعتراض پیرمردي که از دور به گوش می رسید مرا به خود آورد

من گلوم پاره شد بسکه روزي . مگه زمین خدا رو از تو گرفتم . چرا روي چمن ها راه می رین . آي خانوم حواستون کجاس-

دست نزنین اما شما دیگه چرا؟ به گل ها. صدهزار بار فریاد کشیدم و گفتم بچه ها رو چمن ها راه نرین 

کفش هایم را به زحمت از ال به الي چمن ها بیرون کشیدم از باغچه بیرون پریدم و با شرمندگی کوشیدم تا گلی را که  پاشنه

به انتهاي

:چسبیده بود از چشم پیرمردي که هنوز داشت فریاد می کشید پنهان کنم و گفتم آن

خودم هم نمی دانم چطور شد که لگدمالشان . ییها به اینجا آمده ام نه براي کشتن آنها حق با شماس من براي احساس زیبا-

.کردم

من به پاي این چمن ها جون کندم ، . شما اصالً زیر پاتونو نگاه نمی کنین ، اصالً حواستون اینجا نیس . معلومه که چطور شد -
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. واخوري به اینجا می آن نوازش بده و نفس هاشونو تازه کنه زحمت کشیدم تا صفا و زیباییهاش روح اونایی رو که واسه ه

.شه و نه هر غنچه اي گل میبه این سادگی ها نه هر بذري چمن 

:از اینکه دوباره پاسخ اعتراضش را بدهم صداي زنی را شنیدم که می پرسید قبل

باز چه کسی باباي پیر ما را اذیت کرده است ؟-

. ا که طنینش مرا به وجد آورد ولی هنوز به درستی نتوانسته بودم گوینده اش را به یاد بیاورم آشنا بود ، آنقدر آشن صداي

:هنوز داشتم به مغزم فشار می آوردم که دوباره طنین صدایش در گوشم پیچید که می گفت

.اصالً امروز سرحال نیستی بابا شریف جان-

زرین . ي پرخاطره دوران کودکی ونوجوانیم به جستجو واداشت آشناي بابا شریف مرا در گذشته هاي دور سال ها نام

باورم نمی شد که این صداي زرین است که به . همیشه با همین تکیه کالم فراش پیر مدرسه را مورد خطاب قرار می داد 

م می باشد بودم که گمان می کردم آن هم انعکاسی از تصورات دهآنقدر در خیالم انعکاس صدایش را شنی. گوشم می رسد 

.که آنقدر با واقعیت نزدیک است

:اختیار او را که برخالف جهت من به طرف پیرمرد باغبان در حرکت بود صدا زدم و گفتم بی

؟!خداي من زرین این تویی -

یدنم که نامش را بر زبان آوردم براي اولین بار به طرفم برگشت و با تعجب نگاهم کرد ، به جاي اینکه چون من از د موقعی

ابراز شادي کند اخم هایش را درهم کشید ، روي برگرداند و در حالی که دختر بچه اي را که همراهش بود به دنبال می 

:به سویش دراز کردم و فریاد زنان گفتم مسانهدرستهایم را ملت. کشید ، به سرعت دور شد 

.نه زرین ، خواهش می کنم نرو صبر کن-

. صدایم را نمی شنید و در آن لحظه تنها هدفش این بود که هر چه زودتر از آن محل بگریزدمانند این بود که اصالً درست

:صداي باغبان پیر پارك را شنیدم که می گفت دوباره
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چی کارش کردي که داره از دستت فرار می کنه ؟-

:ماس گفتماعتنا به گفته اش در حالی که به شدت می گریستم به سرعت دنبالش دویدم و به الت بی

.زرین نرو بایست خواهش می کنم-

:بچه اي که به همراهش بود دستش را کشید واداراش کرد که بایستد وگفت دختر

.تو باعث شدي گریه کنه. اون خانوم داره گریه می کنه . عمه زرین وایسا -

از پشت پرده اشک به . ویش ایستادم با عجله خودم را به او رساندم و روبر. ندون اینکه روي برگرداند ایستاد  زرین

:صورتش خیره شدم و با صدایی که از شدت فریاد زدن و گریستن گرفته بود گفتم

حاال که بعد از این همه جستجو پیدایت کرده ام کجا می روي ؟-

از من چه می خواهی مهتا؟-

خطوط آشناي چهره اش در . ال می گذشت از اخرین مالقاتمان هفده س. جاي جواب یکبار دیگر به دقت نگاهش کردم  به

میان خطوط ناآشنایی که رد پایی بود از گذشت سال هاي آغاز جوانی اش ، محو و تار به مظر می رسید و با شمارش آثار به 

.پشت سر نهاده را شمارش کرد لهايجاي باقی مانده از آن رد پاها می شد تعداد سا

:رد دوباره گفتجاي اینکه سربلند کند و به من بنگ به

پرسیدم از من چه می خواهی ؟-

می خواهم که سرت را باال بگیري و به من نگاه کنی ، به جاي اینکه چشم به زمین بدوزي و . از تو ، تو را می خواهم زرین -

.وجودم را نادیده بگیري سرت را باال کن و به موجود درمانده اي که روبرویت ایستاده نگاه کن

روبروي من ایستاده درمانده است یا موجودي که روبروي تو ایستاده ؟ یادت رفته چه بالیی به سرمان آوردي موجودي که -

.چطور رویت می شود که از من بخواهی نگاهت کنم. چطور رویت می شود روبرویم بایستی و صدایم کنی 

دارم چوب ندانم کاري هاي آنها را می خورم  سال هاست که. من سال هاست که دارم خودم و خانواده ام را مالمت می کنم -
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.تو دیگر مالمتم نکن. 

تو چوبش را خورده اي یا ما ؟ با خودم فکر می کردم که اگر یک روز دوباره با تو روبرو شوم و رودررویت قرار بگیرم ، -

می زدم ، مشت بر سر و بر سرت فریاد . همیشه در تصورم خشمگین می شدم . چه عکس العملی باید از خود نشان بدهم 

ولی واقعیت هاي . ات بر بر سر برادرم آوردید نفرینت می کردم  وادهرویت می کوبیدم و به خاطر بالیی که خود و خان

تنها عکس العملم این بود که از . در آن لحظه که صدایت را شنیدم و رودر رویت قرار گرفتم . زندگی از تصورات جداست 

گذشته هایم را از زندگیم  يمن سال هاست که دارم رد پا. ه باعث همه نامرادي هاي زندگی ما بودي از تویی ک. تو بگریزم 

.پاك می کنم

من با گذشته هایم زندگی می کنم و با همه . تو فکر پاك کردن آن ردپاها هستی و من به فکر قدم گذاشتن به روي آن -

.تالشم نتوانسته ام خود را از گریبانش برهانم

کاسه شکسته زندگی نخیزد صدا درست از

ما مپرس که ما دل دل شکسته ایم احوال

شعر را به یاد داري زرین؟ این

آن موقع هنوز نشکسته بودم و در عالم نوجوانی گمان می کردم که شکستگی یعنی همان غم هایی که تازه در دلم پا -

غم ها و النه دردها و رنج هاي زندگی شد تازه به مفهوم بعد از اینکه همه وجودم پر از جاي پا گذاشتن . گرفته است 

خاست ، اما اکنون دیگر از البالي شکستگی هایش هیچ صدایی را  یآن موقع هنوز از دلم صدایی برنم. شکستن پی بردم 

زها بیندیشم دیگر نمی خواهم به آن رو. حاال برو تنهایم بگذار . مدتهاست که دیگر خودم را فراموش کرده ام . نمی شنوي 

.دیگر نمی خواهم گذشته ها را به یاد بیاورم. 

.من سال هاست که در گریز از آن راه به جایی نبرده ام. گریز از گذشته آسان نیست -

زرین دستش را رها کرد و . چشمان کنجکاو دختر بچه اي که حیرت زده به دیدگان گریان ما می نگریست خیره شدم  به
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:گفت

.همانجا بازي کن فقط مواظب باش زیاد از اینجا دور نشوي. و برو پیش بابا شریف پونه جان ت-

:با تعجب پرسیدم-

این بابا شریف همان باباشریف مدرسه خودمان است ؟-

دنیاي اطراف ما در عین وسعت آنقدر کوچک است که گاهی باورت نمی شود چطور . بله همان بابا شریف مدرسه خودمان-

چند سال است که من و بابا شریف در . نی را که حتی تصورش را هم نمی کردي بعد از سال ها دوباره بیابی می توانی کسا

درست به . از گذشته من است که دوباره دیدنش باعث شادیم شد  پاییاو تنها رد. این پارك همدیگر را پیدا کرده ایم 

.همان اندازه که دوباره یافتن تو باعث هراسم شد

یعنی تو اینقدر از من متنفري زرین؟! اسچرا هر-

هیچ می دانی پدرت با ما چه کرد مهتا؟ بعد از آن تهمت و هتک حرمت که به قیمت رسوایی فرزین تمام شد ، به التماس -

به در خانه ات آمدم و اشک ریزان از تو خواستم تا از پدرت بخواهی دست از سر برادرم بردارد و راحتش بگذارد ، اشک 

آن . که به پایت ریختم برایت کوچکترین ارزشی نداشت ، نه دلت را سوزاند و نه قلب خفته ات را به تالطم واداشت  هایی

موقع که داشتم التماست می کردم ، به خوبی می دانستم که قدرت مقابله با پدرت را نخواهی داشت با وجود این در عین 

تالشی براي اینکه مانع ظلم  چکترینیم باقی مانده بود نادیده بگیرم ، تو کوناامیدي نمی خواستم همان امید اندکی را که برا

علتش هم این بود که می خواست به این . پدرت شوي نکردي و پدرت براي عاصی کردن ما از هیچ ظلمی فروگذار نکرد 

ان عرصه را بر فرزین و طریق وادارمان کند تا براي همیشه از زندگی تو خارج شویم ، براي رسیدن به این هدف آن چن

آن خانه . آنها براي خاتمه دادن به این غائله رضایت دادند خانه را بفروشند و از آن محل بروند  باالخرهپدرم تنگ کرد که 

همه آنچه بود که پدرم داشت و بعد از اینکه ناچار به فروشش شد دیگر نتوانست خانه دیگري بخرد برایت پشت پا زدن به 

من تو را بهتر از خودت می شناسم مهتا ، ما سال ها با . کردآنقدر آسان بود که حتی نمی شد تصورش را عشق و دوستی 
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تو نه مفهوم . هم به روي یک نیمکت نشسته ایم و سال ها در کنار هم در کوچه هاي پرپیچ و خم زندگی قدم برداشته ایم 

ود که در ابتدا بعد از پی بردن به احساس فرزین نسبت به تو شاید براي همین ب. عشق را می دانی و نه مفهوم دوستی را 

من می دانستم که تو فقط به عبور از جاده هاي اف و بدون دست انداز عادت داري و کوچکترین . کوشیدم تا مانعش شوم 

باشد که  تو در مورد فرزین چه فکر می کردي که به نظرت رسید، ممکن است او مردي. ناهمواري به زمینت خواهد شد 

آخر چطور به این سادگی فریب صحنه سازي پدرت را خوردي و گمان . بتواند به سادگی از دیوار خانه مردم باال برود 

یعنی هنوز نتوانسته بودي مردي را . چطور ممکن بود واقعیت داشته باشد . کردي که شاید گفته هایش واقعیت داشته باشد 

نبود و به غلط گمان می  ودگذر؟ احساس فرزین به تو یک احساس سطحی و ز که ادعا می کردي دوستش داري بشناسی

کرد که احساس تو هم به او چیزي شبیه احساس خودش است و انتظار داشت که در گذشتن از آن راه تنگ و تاریکی که 

تحمل آنچه که اگر از او روي گردان نمی شدي و در کنارش می ماندي . پدرت پیش رویش نهاده بود تنهایش نگذاري 

.داشت به سختی تحملش می کرد آسان می شد

موقعی که باالخره توانستم خودم را از دست آنها خالص کنم و به سراغتان بیایم . دلم می خواست اما جرائتش را نداشتم -

.از آن خانه رفته بودید و هیچ کس نشانی از شما نداشت

دت را از دست آنها خالص کنی بلکه مشکلت این بود که نمی توانستی مشکل تو این نبود که نمی توانستی گریبان خو-

تردید و دودلی دیوانه ات کرده بود ، حتی آن روز . گریبانت را از چنگ خودت برهانی و تکلیفت را با خودت روشن کنی 

.هم که من با چشم گریان به دیدنت آمدم شک و تردید در دیدگانت فریاد می زد

که کار او تمام  دمیبرادر ساده دلم که به عشق تو خوش کرده بود سوهت و فهم يشدم دلم برا دیاز تو ناامهمان روز که  از

نخواهد برد ییماجرا راه به حا نیاست و از ا

نیظالمانه است زر یلیقضاوت تو خ نیا-

:گفت يبا لحن تند دیدرخش دگانشیاز خشم در د یبرق
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 یتو معن دیشا ندیگویاست که هم مظلوم و هم ظالم دارند از ظلم سخن م مضحک یلیخ یزنیاز ظلم حرف م يتو دار-

طالم منظور تو کدام  کندیکه ظلم م یمظلوم است و ان کس شودیکه مورد ظلم واقع م یان کس یدانیواژه را نم نیدرست ا

بود مهتا؟ کی

دمیصدمه د هیقض نیشما در اکه من هم به اندازه  یکنیمسئله فکر نم نیو اصال به ا یهست یتو به فکر تالف-

که  يبد یبود که باالخره وادارت کنند تن به ازدواج نیا يبرا ینیان مقدمه چ يهمه  ینیصدمه بب یخواستیتو خودت م-

پدرت خواهانش بود

نیمن تن به ان ازدواج ندادم زر-

:دیناباورانه پرس دمیرا در نگاهش اشکار د تعجبش

کردند  یرا قربان نیهدف بود که پدرت و عباس اقا فرز نیبه ا دنیرس يبرا ستیاسان ن؟باورکردنشيتن به ازدواج نداد-

 یبار ان ازدواج شانه خال ریاز ز یپس چطور توانست يپدرت به هدفش بشو دنیکه مانع رس یتو هم انقدر قدرت نداشت

؟یکن

من از چنگالش یصو مرگ پدرم باعث خال يماریشد و بعد ب قشیابتدا مرك مادر عباس اقا باعث تعو-

:لخ به لب اورد و گفت يلبند نیزر

کردن برادرم نتوانستن به هدقشان برسند یبا قربان یپس انها حت-

:دمیبه خود جرات دادم و پرس باالخره

کجاست؟ نیحاال فرز-

:دمیسماجت کردم و دوباره پرس دینداشت که به سوالم پاسخ گو یلیتما

کجاست؟ نیزبه من بگو فر نیزر کنمیخواهش م-

:پاسخم را بدهد به طرف پونه اشاره کرد و گفت نکهیا يجا به
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کندیکه دخترش کجاست و چه م یاز دخترش پونه بپرس یتونیم-

تعادلم را از دست ندهم و نقش  نکهیا يرا از دست داد برا ستادنیجست زانوانم قدرت ا رونیام ب نهیاز حسرت از س یاه

 ریت گرید کباریکند  ییحالم اعتنا یشانیبر پر نکهیبدون ا نیکردم زر هیبودم تک ستادهیاکه کنارش  ینشوم به درخت نیزم

:خشمش را متوجه من ساخت و گفت

به تو وفادار بمونه چه  يکه پشت پا به عشق و محبتش زده ا يکه مرد يبود ؟منتظريبود یمهتا منتظر چ يتعجب کرد-

یرا داشت يتصور نیکه چن یالیخوش خ یلیخ شودیاست معلوم م ییجا یمتاسفم انتظار ب تیبرا يا هودهیانتظار ب

:به طرف پونه رفت و دستش را در دست گرفت و گفت ائرنیبه زبان ب ینشان دهم و کالم یعکس العمل نکهیاز ا قبل

پونه عجله کن میبرو ایب-

 نیا دمیمتمرکز کردم و به دنبالشان دو میقدرتم را در پاها يهمه  گرید کباریشوندیکه دارند به سرعت دور م دمیرا د انها

به هر طرف  دمیپارك رس یکه در کنار در خروج یموقع رزدیشده از دستم بگ بیمصمم بود که به هر ترت نیبار زر

ها  لیرفت و امد اتوموب تیکه در ازدحام جمع یزندگ يادهایفر يصدا انیمدر  ادمیفر يصدا افتمیاز انها ن ینشان ستمینگر

باعث ناتمام ماندنش شد و وجود پونه چون بادام  يداریبود که ب ینیریچون خواب ش نیگم شد وجود زر دیرسیبه گوش م

را احساس  ینیریشلذت خوردت ان  گریدندان د ریمزه اش در ز دنیبود که به محض چش ینیریش کیانیتلخ نهاده در م

ان  يها را همه  يها و نامراد یان تلخ کام يورد همه ا ادمیام را به  یزندگ يها یتلخ يبادام همه  نیا یتلخ یکنینم

هودهیعبث و ب يو انتظار یواه يدیرا که به ام یلحظات

که به غلط  يانتظار.باز هم انتظار بود.نهاد يبه جا يدیاز سپ ینشان میموها یاهیس ياش به رو یاهیو س يو تار گذشت

 یباعث خاموش نیسخت و سهمگ يجانکاه تر از گذشته با پنجه هاتلخ تر و  گرید کباری.است دهیکردم به سر رس یگمان م

 يبه دوش،به داخل پارك بازگشتم و به رو يدیاز ناام يبا کوله بار.کرد شد یکه داشت از گوشه قلبم سر برون م يدینور ام

:دیسپر یکه م دمیپارك ر اشن ریباغبان پ يدوباره صدا.ستمیگر ینشستم و به تلخ افتمیکه  یمکتین نیاول
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.نیکن یم هیگر نیشده چرا دار یچ-

:با تعجب نگاهم کرد و گفت ستمیکه سر بلند کردم و به او نگر یموقع

ن؟یمنو لگد مال کرد يکه گل ها نیستین یشما همون خانوم نمیبب-

:پاسخ دادم يگرفته ا يصدا با

خواستم  یمرا ببخش و باور کن نم.ال کردتو را لگد م يکه گل ها یجان،من همان خانم هستم،همان خانم فیچرا بابا شر-

چمن ها  يچطور شد که رو دمیاصال نفهم.نبود يکار عمد نیا.بکوبم تیگل ها يبه رو دمیکوب یدلم م يرا که به رو ییپاها

.رفتم

:گفت یمیبا لحن مال.پر عتاب نبود شیصدا گرید

 یتوجه پا به روش م یطور ب نیباز هم هم یعنیشه،چاه باز شده با هیپاتون  ریز دیشا.خانوم نیحواستونو جمع کن دیبا-

ن؟یذار

:دمیبا تعجب پرس.باشد اوردهیشد که هنوز مرا به جا ن ینم باورم

؟يتو هنوز مرا نشناخته ا یعنیفیبابا شر نمیبب-

:نگاهم کرد و پاسخ داد يشتریبا دقت ب شیکم سو دگانید با

ن؟یهست یمگه شما ک.نهیب یرو نم ییدرست جا چشمم گهیوقته که د یلیخ.نه خانوم جون نشناختم-

:و گفتم ستادمیا شیجا برخاستم و رو به رو از

.میاورد یاتاقت پناه م یکرس ریزمستان به ز يسرما ن،دریکه با زر يهمان دختر.من مهتا هستم-

:و گفت دیرا به هم کوب شیدست ها يشور و شاد با

شاد  دنتیاز د یلیهنوز زنده بود خ امرزمیاگه زن خدا ب.ریاون روزا بخ ادی!مچطور من شما رو نشناخت.من مهتا خانوم يخدا-

کردم و حاال  دایخانومو پ نیپارك زر نیتو هم شیمن سه سال پ.رسه یرسه،اما آدم به آدم م یگن کوه به کوه نم یم.شد یم



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 185

.کنن یم دایپ گرویچه راحت همد کیکوچ يبزرگ آدم ها يایدن نیتو ا.هم شما رو

.کردم دایرا پ نیمن بعد از هفده سال جستجو تازه امروز زر.کنند ینم دایرا پ گریهم راحت همد یلیخ فیابا شرنه ب-

کنم از همون  یگمون م.يبهش کرده بود يچرا مگه تو چه بد.او نداشت یداشت دنشیکه تو به د یاقیپس چرا اون اشت-

.فرار کنه خواست خودشو خالص کنه و از دستت ی،ميکه صداش زد يلحظه ا

:و گفتم دمیکش یاه

 ختیفرصت از دستم گر نینداشت و در اول نیداشتم زر دنشیکه من به د یاقیآن اشت.جان فیبابا شر ییگو یتو راست م-

.و رفت

:دیپرس يزیبا لحن محبت آم فیشر بابا

اگه .مثل خونه خودشه نجایا.دور بشه نجایتونه از ا ینم ادیاون ز.نشو ؟ناراحتیکن یم هیگر يکه دار نهیپس واسه هم-

.گرده یامروز از دستت بذاره بره فردا دوباره بر م

.کردم شیدایمن به زحمت پ.یچ امدیاگر ن-

.ادیمطمئن باش که بازم م.هاست کینزد نینترس خونه ش هم-

:دمیسر بلند کردم و پرس.دیدر قلبم درخش يدیام نور

؟یشناس یتو خانه اش را م-

 یوقت از هم جدا نم چیو ه نیبا هم بود شهیهم نیتو و زر.سیدور ن ادیز نجایدونم که از ا یفقط م.شناسم ینه نم-

.شما فاصله افتاد نیب شیشد که هفده سال پ یپس چ.نیشد

 يهمه حسرت ها يشهیر.شود ین جادیخود به خود ا يفاصله ا چیوگرنه ه میآور یکه فاصله ها را به وجود م مییما نیا-

اشتباه به دندان  نیبردن به ا یکه بعد از پ ینهفته است و انگشت حسرت یزندگ يباز يکارتها انهیناش ییجادر جا به  یزندگ

.ستیچاره ساز دردمان ن میگز یم
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.يدار يدل پر درد شهیمعلوم م-

.درمان یب ياست از دردها يدلم انبار.ییگو یطور است که تو م نیهم-

دختر؟ يبه سر خودت آورد یچ-

:دمیپاسخ سوالش را بدهم پرس نکهیا بدون

د؟یا یم نجایبه ا ادیز نیزر-

دانستم از او  یپاسخ سوالم را م نکهیبا وجود ا.اد یم نجایبا پونه به ا ونیروز در م هیحتما  ادیتونم بگم اگه هر روز ن یم-

:دمیپرس

.پونه دختر خودش است-

.نه،اون دختر برادرشه-

د؟یا یم نجایمادرش هم به ا-

:پاسخ داد نانیتامل با اطم یکرد و به فکر فرو رفت بعد از کم یمکث فیرش بابا

.مادرش همراه شون باشه دمیند چوقتینه ه-

؟یپدرش چ-

.دمیپدرشم ند-

ستن؟یوقت همراهش ن چیدختر کجا هستن و چرا ه نیکه پدرو مادر ا يدینپرس نیوقت از زر چیه یعنی-

خب البد مشغله .ستنیکه چرا اونا همراهش ن ومدین بیوقت به نظرم عج چیشته هاز اون گذ.مگه من فضولم.نه مهتا خانوم-

 یلحظه هم ازش غافل نم هییره و حت یدختر در م نیخانوم جونش واسه ا نیزر.تونن همراهش باشن یو نم ادهیشون ز

تو  دنینداشت،موقع دو ترشیاون موقع پونه دو سال ب.کرده بود فوتتازه  امرزیخدا ب دمشون،کلثومیکه د يبار نیاول.شه

چشم  یوقت.به سراغشون رفتم،خواستم کمکشون کنم و زخم پاشو ببندم.کرد یم هیخورده بود و داشت گر نیپارك زم
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خوب .میدور رو زنده کرد يگذشته ها ادیو  مینشست مکتین هیياون روز با هم رو.منو شناخت يبه من افتاد،فور نیزر

و بعد موضوع صحبتو .وقته ازش خبر ندارم یلیبه ابروش انداخت و فقط گفت خ نیم،چدیازش حال تو رو پرس یوقت ادمهی

دوباره خنده  نکهیو بعد واسه ا دمینپرس لشویمن دل.خواد ازت حرف بزنه یهمون موقع حس کردم که دلش نم.عوض کرد

چرا مگه  دمیپرس.ن بچه ندارمم.دختر برادرمه نیا فیگفت نه بابا شر ودیخند.يدار یگفتم چه دختر قشنگ ادیبه لباش ب

 نم،غمیبب يتو صورتش شاد نکهیا يبه جا دیخند یبار خنده اش رنگ غم داشت،وقت نیا د،امایاجاقت کره؟دوباره خند

ازش  يزیگه چید نکهیبعد واسه ا.نکردم يشوهر دار ادیچون من ز.کور نباشه دمیدونم شا ینم:و گفت دیکش یآه.دمید

شد و عمرشو داد به  ضیکردم که چطور اون مر فیواسه ش تعر.سر درد دلم باز شد.نپرسم گفت زن بابا چطوره 

 یها چ ر،بچهیاون روزا بخ ادی.بود یچه زن خوب.مهربونش جمع شد و گفت متاسفم خدا رحمتش کنه ياشک تو چشما.شما

مگه .يپارك دراورد نیچطور شد سر از ا دیباالخره پرس.شدم هاکنن؟گفتم همه شون سروسامون گرفتن و من تن یکار م

من  یدون یتو که م.کنم یپارك کار م نیبازنشسته شدم و واسه خاطر دل خودم تو ا گهیحاال د ؟گفتمیستیتو مدرسه ن گهید

روز  هییداشتم و وقت شوانتظار اومدن شهیبعد از اون هم.ندارم گهیدار و درختها همدم د نیاز ا ریو حاال غ اهمیعاشق گل و گ

 یروز که نم هیمونه و  یاون مث نوه خودم م.وابسته شدم یلیمن به وجود پونه خ.رفت یدلم به کار نم اومد دست و ینم

.کنه یهواشو م نمش،دلمیب

.زنه ینم یاز پدر و مادرش حرف چوقتیپونه ه-

...مهتا خانم نکنه که نمیبب.زنه ینه نم-

:و گفتم دمیسخنش دو انیم به

.مورد حرف نزنم نیکه در ا دمیم حیجان چون ترج فینپرس بابا شر-

.يجوابمو بد خوادیازت بپرسم که دلت نم يزیچ خوادیو دلم نم ستمیناراحت نباش دخترم بهت که گفتم من فضول ن-

:کنان گفتم التماس
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و سال  کندیم ینیدلم سنگ يدلم مانده که سال هاست به رو يتو یحرف.کنم دایرو پ نیهر طور شده دوباره زر دیمن با-

کنم؟ شیدایکه پ یکنیتو کمک م.بگذارم انیدر م نیکه بتوانم آن را با زر کشمیرا م يانتظار روز هاست

:پاسخ داد نانیاطم با

که از ترس دوباره روبرو شدن با تو ترك منو هم  یانقدر سخت دلشو شکسته باش نکهیمگه ا.یکنیم شیدایخوب پ-

؟یکنیم یپارك زندگ نیهم کیتو هم نزد.انس گرفتم بهشون ينباشه،چون من بدجور ينطوریا دوارمیام.بکنه

پارك  نیکه چقدر با ا یدانیخودت م.مدرسه بود منزل دارم کیسابقمان که نزد يهنوز در همان خانه  ف،منینه بابا شر-

.تاس ستادهیما ا نیاست که در ب ییسالها يفاصله  يدرست به اندازه  نیزر يما با خانه  يخانه  يفاصله .فاصله دارد

؟ يمگه تو هنوز شوهر نکرده ا-

.نه نکردم-

.يآرزو داشتن که دستت تو تو دستشون بگذار هایلیو اون موقع هم خ ينبود یچرا تو که دختر بدگل-

اند؟یآیم نجایغروب به ا شهیآنها هم.ستین یگفتن شیچرا-

.آنیغروبها م شتریدرسته ب-

که  یاشکال.میاییمن هم هر روز غروب به سراغت م نیبعد از ا یهبرادرم است اگر تو اجازه بد يخانه  کینزد نجایا-

ندارد؟

.برائت هستم ا،چشمیباشه دخترم ب-

******************************

25فصل

 یپشت سرم پل.به جلو بردارم یقدم توانستمیبه عقب برگردم و نه م توانستمیبودم که نه م ستادهیا میاز زندگ ينقطه ا در
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و  دمیغلتیم نیبا سر به طرف پائ گذاشتمیم شیکه اگر قدم به رو يتند یبیسراش میو در روبرو ختیریشت فرو مبود که دا

.کردمیسقوط م

تار .نبود يزیراه گر چیه دنشیفرار از شن يکه برا دیرسیبه گوش م کیآن چنان از نزد یزندگ يگوش خراش آوا يصدا

که  يدیام يبود بر جرقّهها یانیپا ين،نقطهیحرف آخر زر.بود هودهیو ب یواه يدیکه دوباره به هم بستن آن ام يگسسته ا

 يوجودش،هنوز کرسو يقطرات آب شده  يرو ،بهیدر لحظات خاموش يا دهیبعد از سالها انتظار،چون شمع به انتها رس

.دییراگیم یو به خاموش گرفتیو پراکندهاش آرام م دهیذرات به انتها رس يکه به رو گذشتینم يریو د زدیم

.شده بود چشم دوختم دیدر آنجا ناپد نیکه زر يو به نقطه ا دمیپارك رس یبه کنار در خروج دوباره

بود در تالش و تکاپو بودند به  اتیح يکه انباشته از نفسها ییدر فضا یزندگ يکه در هوا یرهگذران يچهره  انیدر م نگاهم

.گشتیسرگردان منداشت  ییاز آشنا ییکه بو ییآشنا يچهره  يجست و جو

.رفتیم یکیهوا به صورت رو به تار.مرا به خود آورد گشتندیم يکه به دنبال مشتر ییلهایاتومب يصدا

 ستینگر شانمیآشفته و پر يبا تعجب به چهره .گشود میدر را به رو تایکه آز یبرادرم به راه افتادم موقع يطرف خانه  به

:دیو پرس

افتاده است؟ یاتفاق-

درد از  يادهایرا بسته بود مانع خروج فر میکه راه گلو یبغض يگلوله .خارج نشد میاز گلو ییکه کردم صدا یشتال يهمه  با

.ستندینگر امیخال يبروم با حسرت به دستها دنشانیبه د یبچهها که عادت نداشتند دست خال.بود نهامیس

:دیشد و پرس رهیخ شانمیپر يبه چهره  یبا نگران مادرم

؟شده مهتا یچ-

.ستمیگذشتم و گر نهاشیس يبه آغوش گرمش پناه بردم و سر به رو شهیهم مثل

:طاقت شد و گفت یب
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.يحرف بزن دختر،تو که دل مرا خون کرد-

.کردم انیآنچه را که بر من گذشته بود را ب یلرزان يشکست و با صدا میبغض گلو باالخره

 يبه بهانه  کتایعیزن آرام و مط تایآز.ختندیبه اتاقشان گر يبازيطاقت از همان ابتدا به بهانه  یحوصله و ب یب بچهها

 گریکه د يلحظه ا.میراحت با هم گفتگو کن الیرا تنها گذاشت تا با خ کتایتدارك شا م به آشپزخانه پناه برد و من و مادرم و 

.مانده بود ختنیر يبرا یگفتن نماند،هنوز اشک يبرا یحرف

آثار درد و رنج را در ..نبود دایهو دگانشیقطره اشک هم در د کیصورتش چشم دوختم،حتا که سر بلند کردم و به  یموقع

.ختیر یاو به درون م ختمیریم رونیآنچه را که من با اشک به ب.دمید انیچهرهاش نما

:دیبه من بنگرد پرس نکهیکه در سکوت گوش به سخنانم داشت بدون ا کتای

 شودیهم مثل تو فقط به پشت سر بنگرد و فراموش کند به روبرو هم م نیفرز يمهتا؟منتظر بود يمنتظر چه بود-

.يو به جلو بنگر یگردنت را راست کن یتوانیرفته م ادتیکه  يتو آنقدر به پشت سرت چشم دوخته ا.ستینگر

 قتیحق نیبا ا دیروز با کیباالخره .دید یبه چشم خواه دانستمیسال هاست که من م يدیرا که تو امروز به چشم د آنچه

.يکردیو تصورات را درك م تیواقع انیو تفاوت م يشدیروبرو م

 تیاهایهفده سال است که با چشم بسته با رو.یزنیم تیبه جان زندگ شیآت يو تو دار کنندیرا م شانیدارند زندگ آنها

 شیاشکها آت نیه الاقل اک دوارمیام.نگاه کن ی،با چشم باز به زندگ يرا گشوده ا تیحاال که باالخره چشمها.یکنیم یزندگ

.دلت را سرد کند

همان  انیآنها را در م.دلت پاك کن يصفحه  يرا هم از رو تیگذشتهها يپا يجا یچمن باغچه گذشت يرو ییهمان پاها با

.بگذار و آسوده شو يگآللود به جا يچمنها

:گفتم يا دهیلحن رنج با
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.کتایدارمیدست بر نم،منيزبان به مالمتم گشوده ا شهیباز هم که مثل هم-

.آرام نخواهم گرفت اورمینکنم و آنچه را که به دل دارم به زبان ن دایرا پ نیکه دوباره زر یوقت تا

.ياوردیدر دلت مانده که به زبان ن يزیچه چ گرید-

ا به آنها ر قتیحق نیا انیمن ب.داده بودند بیکه آن توطئه را ترت یو رسوا کردن اشخاص یساختگ ييآن دزد يماجرا-

.اشکارش کنم دیو با ونمیمد

.از آن ماجرا سالها گذشته است و حتما آنها هم فراموش کرده اند.دارد يا دهیچه فا انشیب-

دهیرنج کش يمن نقش آن خاطره را در چهره .برندیآوردنش رنج م ادیمطمئنم که هنوز از به .نه آنها فراموشش نکرده اند-

.دمیبه چشم د نیزر ي

را بکنند  شانییبگذار آنها زندگ.یپدر را به رخشان بکش يخطا  شتریو ب یدارد که به رنجشان دامن بزن يا دهیفاپس چه -

.ات را بکن یو تو هم زندگ

:گفت يزیلرزان دستم را در دستش فشرد و با لحن محبت آم یبا دست مادرم

.کندیرا م اشیگدارد زند کتایات باش، یزن گرفته تو هم به فکر زنگ نیحاال که فرز-

 یعنیییتنها یدانیتو هنوز نم.یبگذران ییعمرت را در تنها يهیبق یخواهیم.عمر کنم گریچند سال د ستیهم معلوم ن من

را به  تیهایمانیش،پشیطاقت فرسا يو رنج گذراندن لحظهها ینباشم در سخت گرید یچه،چون من در کنارت هستم،اما وقت

.دیکش یدنبال خواه

.يشو میباعث نا آرام شتریب نکهینه ا.یمن به تو پناه آوردم که آرامم کن.مادر ستیحرفها ن نیحاال وقت ا-

که اصال یخودت هست نیا شوم،بلکهیم تیکه باعث نا آرام ستمیمن ن نیا-

 ی،ولتوانم بدون تو در خانه تنها بمانم  یشب هم نم کییدرست است که من به تو وابسته ام و حت. یستیفکر ارامش ن به
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.یرا تباه کن تیشود که بگذارم زندگ ینم لیدل نیا

شکستنش را  يکه شکسته است ، مگر صدا یترس یم يکه تباه شده ،از شکستن کاسه ا یترس یم یزندگ یتو از تباه-

مادر ؟ يدینشن

کاسه را به دست نیکه ا ياز لحظه ا. را بشنوم  شیندارد صدا یلزوم گرید. نمیب یرا به چشم م شیها یدارم شکستگ-

.يکه مانع شکستنش شو يتالشس نکرد چیه نیهم يکه بشکند ، برا ي، منتظر بود یگرفت

:به لب اورد و گفت یلبخند تلخ کتای

یشیتر از سنگ ندارد خو کینزد شهیش

است شیکه به هر کس برسد از خو یشکست هر

است خواهر کوچولو ؟ نیاز ا ریغ

.است شیو از خو ستین ریشکست از غ نیکه ا یدان یتو خودت خوب م. ن برادر جا ستین نیاز ا رینه غ-

:سرش را به عالمت اعتراض تکان داد و گفت کتای

.يگرینه کس د ياشتباه نکن مهتا ، منظور من خودت بود-

:گفتم دیلرز یم هیکه از شدت گر ییصدا با

.تر بود کیاست که از همه به من نزدیمن ان کس يها ينامراد يهمه  یکه باعث و بان یدان یتو م-

که او کرد قابل بخشش  يف کار یپدر تلف کن يها يکه عمرت را به خاطر ندانم کار ستیحرفها درست ن نیا يبا همه -

، اور ار نبخش ، فقط  یخواهم که او را ببخش یمن از تو نم. ، من هم هستم  ینیبه همان اندازه که تو از او خشمگ. ستین

.ببخش يکه مرتکب نشده ا یالاقل خودت را به خاطر گناه واسوده کن  یکش یکه م یودت را از عذابوجدان خ

:زنان گفتم ادیسوزان بود فر میاشک ها زشیاز ر میکه گونه ها یحال در

.توانم خودم را ببخشم یکند چطور م یم ینیسنگ میشانه ها يکه هنوز بار گناه پدر به رو یوقت-
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:مد و گفتبه خشم ا کتای

.شود دختر یتو که حرف حساب سرت نم. پس هم خودت عذاب بکش و هم مادر را عذاب بده -

:غائله خاتمه بدهد گفت نیبه ا نکهیا يبرا مادرم

.شود ، پس راحتش بگذار یحرف حساب سرش نم ینیب یحاال که م-

:گفت به مادرم یو با شرمندگ دیچ يغذا خور زیم يظرف غذا را به رو تایاز

غذا را بکشم ؟ دیده یاجازه م. ترسم با شکم گرسنه خوابشان ببرد  یمادر بچه ها گرسنه اند و م دیببخش-

:با محبت نگاهش کرد و پاسخ داد مادرم

کمکت کنم ؟ یخواه یم زمیالبته عز-

.ستین یاجینه احت-

:کردم و گفتم تایو رو به از دمیرا مناسب د موقع

.بمانم نجایدر ا شتریب يدارم چند روز الیبخصوص که من خ. میشدباعث زحمتت  یلیخ-

:دیبا تعجب پرس مادرم

چه ؟ يچرا برا-

تا بتوانم هر روز غروب . انها بمانم  يدر خانه  یباشند و چه نباشند مدت یراض تایو از کتایدارم چه  الیراستش مادر فعال خ-

.داشته باشم نیمجدد زر داریبه د دیتوانم ام یماست که  ییتنها جا نیاخر ا.به ان پارك بروم 

:به خشم گفت کتای

.کنم یدر سالمت عقلت شک م شتریروزبه روز ب-

.خواهم مهمانت باشم یم يچرا چون چند روز-

هم خوشحال خواهد شد  تایشوم و مطمئنم که از یخودت است و من از ماندنت خوشحال م يخانه  نجایا. ستین نیمسئله ا-
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ات  یزندگ يبه شمارش غروب ها یگذران یکه به عبث در ان پارك م ییخواهد با شمارش غروب ها یفقط دلم نم. 

وجود . شود  یم دیکه به محض لمس کردنش ناپد یحباب چونکه وجود پونه  ي، منتظر يمعجزه ا کیتو منتظر . بپردازم 

با لمس  یتوان یو تو نم ستیحباب ن کی، پونه  ينشده امن که هنوز هم بزرگ  ياما خواهر کوچولو. نداشته باشد  یخارج

 يها الس نیکه تو در انتظارش بهتر یان است که ان ک انگریف بلکه وجود دارد و وجودش نما یکردنش محو و نابودش کن

 با حواله کردن مشت محکمت به شهیهم يبرا کباریپس . است  يگری، متعلق به شخص د یکش یات را به دنبال م یزندگ

ان را بشکن تا انعکاسش باعث نشود که باز هم چشم  دینما یکه ه رروز گذشته ات را در خود منعکس م يا نهیا يرو

.يات بسته نگه دار ندهیا يرا به رو رتتیبص

:رو به همسرش کرد و گفت دیکش یبچه ها غذا م يکه داشت برا یدر حال تایاز

.ما بمانند شیپ شتریب يد روزشوم اگر مادر و مهتا چن یخوشحال م یلیمن خ-

:زنان گفت ادیو فر دیکوب زیم يمشت محکمش را به رو کتای

که من مهمان نواز  یوانمود کن یخواه یو م يشو یچرا متوجه منظورم نم گریتو د. شوم  یمن که نگفتم خوشحال نم-

.ستمین

:و گفت دیصحبت پدرش دو انیبه م ایارس

.یشیبابا وگرنه دچار سو هاضمه م ینش یبهتره عصبان. موقع غذا خورن حرف زد  دیامگر مامان بهت نگفته که نب-

:و گفت دیاز نوازش به سر پسرش کش یبه لب اورد و دست يارام تر شد و لبخند کتای

؟ یمان یمگر نه مادر تو هم م. بماند  دیگرفته بماند ، پس مادر هم با میحاال که مهتا تصم. خوب  اریبس-

 نکهیالبته نه به خاطر ا. ستیدر نگاهش خواندم که از ماندنش خشنود ن. نگفت  چیتکان داد و ه دییبه عالمت تا يسرمادرم

.نبود لشیماندن مطابق م نیکه هدف از ا لیدل نینبود در منزل عروسش بماند ، بلکه به ا لیما
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26فصل

صاف و  يچمن ها گوشیو باز طانیکه کودکان ش دادینم یتیاهم گرید رفتیدست و دلش به کار نم گرید فیشر بابا

که چشم به گل  نیا يبه جا ندیگل سرخش را پرپر نما يپارك را لگدمال کنند و غنچه ها و بوته ها يباغچه ها کدستی

به ان دوخته بودم  دهیکه من د ستینگرینقطه م انپارك داشت و درست به هم يداشته باشد چشم به در ورود شیها

به گفتوگو  یلیکدام م چیدر ان لحظات ه میدیکشیو د ر سکوت انتظار م مینشستیم مکتین يب با هم به روهرروز غرو

گفتگو بود نیانتظار مانع از ا جانیو در واقع ه مینداشت

:دیو زبقان به شکوه گشود و پرس اوردیطاقت ن فیبابا شر دنیهفته چشم به در دوختن و انتظار کش کیبعد از  باالخره

اگه  ادینم گهیاون د کنهیهم نم رشیپ ياز بابا يادیگهید یکه حت يدختر اورد نیسر ا ییه خاطر خدا به من بگو چه بالواس-

ازش بپرسم خونش کجاس مگه اون بچه  دیبارم به فکرم نرس هییحت یچند سال نیتا حاال اومده بود چرا تو ا ادیب خواسیم

تو  ومدیغروبا خوش بود که م نیا دو نفر بشه اون طفل معصوم دلش به همشم نهیخشم و ک يفدا دیکرده که با یچه گناه

کردیم يپارك باز

:و گفتم دمیکش یاه

فیبابا شر یکاش ادرسش رو داشت-

:گفت نانیدوخت و با اطم دگانمیرا به د شیکم سو نگاه

داره از تو فرار  لیدل هییوقتدادمیمعلومه که نم دادمیاگه ادرسش رو داشتم به تو م يدختر فکر کرد يفکر کرد یچ-

کار کنم؟ یواسشون تنگ شده چ نقدریخودم که ا يدل صاب مرده  نیتو به من بگو که با ا شمیمن مانع فرارش نم کنهیم

:کنان گفتم ناله

من با دلم چکار کنم بابا جان؟-
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داره يا دهیچه فا دنشیسپر گهیحاال د يدیپرسیسوالو از خودت م نیا دیبا یشکستیدلشو م یاون موقع که داشت-

و  نیزر یکه دل او را شکست دل مرا هم شکست ول یمن نبودم که دلش را شکستم ان کس نیا فیباور کن بابا شر-

رمیتقصیکه من ب شودیبرادرش باورشان نم

:گفت يزیلحن طنز ام با

نه؟یاز ا ریدخالت داره غ هیقض نیپس حدسم درسته و برادرشم تو ا-

تکان دادم و  دییدر مورد ان صحبت کنم سرم را به عالمت تا امدینبود و من شرمم م انیده بود و قابل بدا يچه که رو ان

:گفتم

اورمیبه زبان ن یمورد کالم نیکه در ا دهمیم حیاست اما ترج نطوریهم-

بهش  يخوای مرو که حاال يزیو ناچارم بهت بگم اگه اون چ ارهیفقط دلم طاقت نم یهرطور راحت ستمیباشد من فضول ن-

يدادینه اونو عذاب م يدیکشینه خودت عذاب م یتا بهش ثابت کن يکردیتالش م شیهمون هفده سال پ یبفهمون

:گفتم زانیو اشکر ختمیرا بسته بود فرور میرا که راه گلو یبغض وارید

کنم شانیدایانها ادرس عوض کرده بودند و نتوانستم پ یمن همان موقع هم تالش خودم را کردم ول-

بهتر باشه که به  دیشا کنهیو هفده ساله که اون داره از تو فرار م يکردیمن هفده ساله که تو دنبالش م يچارهیب يدخترا-

؟یگناهیکه ب یثابت کن یتونیکه م یحرفت گوش کنه تو مطمئن

یجوان یدر پاک میدهایمن با ترد گناهمینبودم بتوانم ثابت کنم که ب مطمئن

.زده بودم که سرشار از محبت بود يپشت پا به محبت مرد.مبرا بود یکه از هر گناهکرده بودم  دیترد

:تکان دادم وگفتم يدیرا باناام سرم

.که آنها باورش کنند ستمیمطمئن ن.جان فیدانم بابا شر ینم-

:گفت یلحن سرد وسخت با
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.حال خودشون بذار وبرو اونا رو به یثابت کن تویگناه یب یکه بتون یستیپس حاال که خودتم مطمئن ن-

نبود در  لیمادرم که از ابتدا ما.حاصل بردارم یب يوادارم کنند تا دست از جستجو یقیقصد داشتند به طر انمیاطراف همه

که به  یآن روز موقع.کرد یکمک م یآذوقه زمستان هیدر ته تایمنزل پسرش بماند به ناچار تن به قضا داده بود وداشت به آز

 دنمیبه د.خواند یداشت روزنامه م کتایبودند و یوتدارك وسائل پخت رب گوجه فرنگ هیآن دو مشغول ته.خانه بازگشتم

:دیپرس يسر بلند کرد وبا لحن تمسخر آلود

چه خبر؟ تیاز گمشده ها-

:زد پاسخ دادم یدر آن موج م يدیکه نا ام ییتوجه به لحن طنز الودش با صدا بدون

.باره رد آنها گم کرده امکه دو نیمثل ا.ستین يخبر چیه-

:آمد وگفت رونیاز آشپزخانه ب میصدا دمیبا شن مادرم

.میوبه خانه برگرد میبهتر است جل وپالسمان را جمع کن يحاال که ردشان را گم کرده ا-

.را از دست نداده ام دمیهنوز ام.هنوز نه مادر-

.میبشو تایمزاحم آز نیاز ا شتریکه ب ستیدرست ن نیوا میدار یرفته که ما خودمان هم خانه وزندگ ادتیمثل آنکه --

.نشده ام دیمن هنوز ناام.به من فرصت بده گریفقط چند روز د.نرفته است ادمی-

:رو به مادرم کرد وگفت کتای

روز در  کیتا باالخره  يبهتر است او را به حال خودش بگذار.ستیسرش به سنگ نخورده دست بردار ن گریبار د کیتا -

خام به  يگرفته باشد با تو به خانه برگردد باز هم همان سودا يا جهینت نکهیاگر االن بدون ا دیشا.کند شانیدایطه پنق کی

با  ییارویاگر در رو یعمرش را هم به جستجو بگذراند ول يروزها ماندهیسرش بماند گذشته اش وبال گردنش باشدوباق

مطمئن باش که آن موقع فاصله موجود وبعد مسافت .شود داریفلت باز خواب غ دیها را لمس کند شا تیواقع یتلخ قتیحق

.بر وجودش ضربه بزند قتیحق انهیباعث خواهد شد که تاز



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 198

:دیرساند از او پرس یرا م شیدیکه ناام ییباصدا مادرم

م؟یبمان جانیبه انتظار آن روز در ا دیبا گریچند سال د ایاتفاق خواهد افتاد وچند ماه و نیچه موقع ا یکن یفکر م-

:وگفت ستیبا تعجب به مادرم نگر کتای

رفته که  ادتینکهیمثل ا.يآتش نشسته ا يگذرد که انگار به رو یبه تو سخت م نجایدر ا نقدریا یعنیشده مادر جان؟ یچ-

.یکن یبا ما زندگ ییایب يناچار یمهتا را شوهر بده یاگر باالخره بتوان

.دهد یدختر است که عذابم م نیا یوسرگردان یفیالتکلب نیحاال ا.کتایکند  یآن موقع فرق م-

:است وگفت دهیفا یاحساس کرد که بحث ب کتای

.برش دار وبرو یکن شیراض یتوان یاگر م.ودخترت یدان یخودت م-

از حد در خانه  ادهیکردم که ز یخانه اش را داشت ومن احساس م ياز ماندن در خانه عروسش خسته شده بود وهوا مادرم

.آنها شده ام شیدرم مانده ام وبا سماجتم مخل آسابرا

 کییحت میشد یماندن کتایکه در منزل  يگرچه از همان روز.افتیلحظه هم خواب به چشمم راه ن کیشب تا صبح  آن

 یوخواب نا آرام دیغلت یدنده به آن دنده م نیمادرم هم چون هر شب از ا.داشته باشم یشب هم نتوانسته بودم خواب آرام

:کنارش زانو زدم وگفتم.تکه سر از سجاده نماز برداش یصبح روز بعد موقع.اشتد

.میکنم وقتش شده که به خانه برگرد یفکر م-

:پنهان کنم وادامه دادم یلبخند تصنع کیاز  يتا اندوهم را در پشت پرده ا دمیکوش.دمیرا آشکار د شیناباور دگانشید در

.است دهیفا یب ستیبه گشودنش ن يدیام چیکه ه يبه در بسته ا دنیه مشت کوبام ک دهیرس جهینت نیبه ا گریحاال د-

:سجاده نهاد وگفت يراکه در دست داشت به رو یحیتسب

 یانتظارت را م اسیو يدیودر پس آن ناام ستیات ن یخوشبخت يبه رو يا چهیدر یگشودنش هست دیکه تو به ام يآن در-

تشنه  يبه لبها دنیقبل از رس یکن رابیتشنه ات را س يتا با آن لبها يرفته ارا که به دست گ يکاسه ترك خورده ا.کشد
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.است دهیفا یب يساز زشیلبر رهدوبا نکهیا يشود پس تالش تو برا یم یوسوزانت خال

.با سماجتم باعث رنجشت شدم مرا ببخش نکهیاز ا.حق با توست مادر-

:وگفت دیکش میموها ياز نوازش به رو یادست

.يرا مستجاب کرد میشکرت که دعا ایخدا یوسر عقل آمده باش ییکه راست بگو دوارمیام-

:از جا برخاست وگفت.اش باشم يدیتوانستم شاهد ناام ینم گریفقط د.مستجاب شده باشد شینبودم که دعا دواریام ادیز

.میبده تایوآز کتایخبر را به  نیا میبرو ایخوب ب-

 دگانمیبه او بنگرد نگاه کنجکاوش رابه د نکهیبدون ا کتایمیزگشت به خانه را دارکه مادرم اعالم کرد ما قصد با یموقع

:دوخت وگفت

راست بگو  یرسد که دست بردار باش یحاال به نظر نم یول يریرا بگ میتصم نیمنتظر بودم سرت به سنگ بخورد وبعد ا-

؟یادامه بدهتیبه جستجو ییدر چه جا يدار الیکجاست وخ يبعد ستگاهیخواهر کوچولو ا

:به او گفت يبا لحن تند مادرم

.راحتش بگذار کتایدست بردار -

:را باال افکند وگفت شیشانه ها کتای

.رسانم یبعد از صبحانه سر راهم شما را م دیبه خانه برگرد دیگرفت میخوب حاال که تصم یلیخ-

:جا برخاستم وبه مادر گفتم از

.نکنم هر روز غروب چشم انتظارم خواهد ماند یخداحافظ فیاگر با بابا شر.میآ یمن بعدا خودم م.برو مادر کتایتو با -

:سرش را تکان داد وگفت يدیبا ناام کتای

.ستیدختر دست بردار ن نینگفتم ا-
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27فصل

 ابانیواقع در آن خ يدر ورود يپشت پارك قرار داشت ومن هر روز از جلو ابانیخ یفرع ياز کوچه ها یکیدر  کتایخانه

بود  فیبا بابا شر یاما آن روز صبح چون قصدم فقط خداحافظ.شدم یداخل پارك م رانیشم یاصل ابانیگذشتم واز خ یم

.وارد پارك بشوم ودتر ب کیکه به خانه ما نزد يدادم از همان در حیترج

نفس  میکه  یانپسر جو.باز اطراف پراکنده بودند يدر فضا يادیز تیدر آن ساعت صبح هم جمع یخالف تصورم حت بر

.بود به سرعت از کنارم گذشت دنیمشغول دو یلحظه هم توقف کند در حال ورزش صبحگاه کینکهیبدون ا یحت

 یزن يبگردم که راه رفتن آشنا فیبه دنبال بابا شر یستیبا یکردم که در آن موقع در کدام قسمت پارك م یفکر م داشتم

کنان به هر  زیجست وخ يچند قدم جلوتر از او دختر بچه ا.ه خود جلب کردداشت نظرم راب یجلوتر از من قدم برم یکه کم

من هم به دنبال شان روان شدم  دندیچیبچه ها بود پ يکه محل باز یکه آن دو به طرف قسمت یموقع.دیدو یطرف م

:دیپرس یکه داشت م دمیرا شن شیرا بشنوم صدا شیصدا گریبار د کیکاش  يکردم ا یکه آرزو م يودرست در لظه ا

جان حالت چطور است؟ فیبابا شر-

بود ومن چهره اش  ستادهیپشت به من ا نیزر.شدم یمخف ینشوم در همان جا پشت درخت زشیدوباره باعث گر نکهیا يبرا

کردم  یمشاهده م دیدرخش یم دگانشیرا که در د يقرار داشت ومن برق شاد میدرست روبرو فیبابا شر یول دمید یرا نم

:گفت یکه م دمیشن یم دیلرز یاز شوق م راکه شیوصدا

.يایبه سراغم ن گهیکه د دمیترس یم نیشکرت از ا ایخدا ییتو نیخانوم جون ا نیزر-

دختر بشوم وبه  نیخواسته دل ا میبه خصوص که پونه هم دست بردار نبود باالخره ناچار شدم تسل امیخواست ب یدلم م-

.میایسراغت ب

باشه .يایکنه به سراغم ب یخودمه که وادارت م يدختر کوچولو نیوفقط ا ستیمهربون ن رتیپ يشه دلت به بابا یمعلوم م-
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.ينامهربون شد گهیآن توهم که د یم نجایخودم که راهشون دوره وکمتر به ا يبچه ها.دارم ییباالخره منم خدا

راستش را بگو هنوز به سراغت .مییآ یم باز هم مثل آن روزها با پونه به پارك دیآ ینجانمیبه ا گریاگر بدونم که مهتا د-

نه؟ ایدیآ یم

را متوجه  نیوضربان تند تپش قلبم زر مینفس ها يقلبم نهادم تا مبادا صدا يحبس کردم ودست به رو نهیدر س نفس

:وپاسخ داد دیاز نوازش به سر پونه کش یدست فیبابا شر.حضورم در آنجا کند

.آد یخب آره م-

د؟یآ یمعموال چه موقع ها م-

؟يایآد که تو اون موقع ن یچه موقع م یکه بدون نهیمنظورت ا-

راحت  المیکه خ یمن تا وقت.گرفت یآمدم پونه هر روز بهانه ات را م یکه نم يچند هفته ا نیدر ا.است نیبله منظورم هم-

.نخواهم آمد نجایغروب ها به ا دیآ ینم گرینشود که مهتا د

 یوبا ب نهیش یم مکتین هیآد با من رو یاون هر روز غروب م يدادم راستشو بخوا یبتو مجوا هیچ شیلیدونستم دل یاگه م-

.مونهیدونم که سخت پش یازش سر زده فقط م ییدونم چه خطا یکشه من نم یانتظار تورو م يصبر

:که نشانه نفرتش از من بود گفت يبا لحن سرد نیزر

.کارش برود یتا زودتر پ یکن دشین من ناامکن از آمد یسع.بسوزد شیها یمانیبگذار در آتش پش-

 یم مکتین هیکاش بازم مثل اون موقع ها که باهم رو يا.ده یدرد انتظار داره عذابش م.رمیاومدنشو بگ يتونم جلو یمن نم-

.نیبه هم مهربون بود نیشست

:وگفت دیکش رونیب نهیاز س يآه پرسوز نیزر

بعد از آن .شد یشکست تا دل شکسته نم یرا نم یکاش دل يا.وزگار خودش راکرد ونه ر یم اهیکاش نهروزگار ما را س يا-

.حقش است دیایکه سرش ب ییهر بال.که سر برادرم آورد ییبال
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خم شد وآن را  میپا يکنم پونه درست جلو یمخف یبتوانم خودم را پشت درخت نکهیوقبل از ا دیغلت میپونه به کنار پا توپ

تا توجه  دیبا اشاره دست کوش دیدرخش ییبرق آشنا اهشیدر چشمان س ستید وبه من نگرکه سر بلند کر یموقع.برداشت

:گفت يبلند يعمه اش رابه طرفم جلب کند وبا صدا

.کنه یم هیوبازم داره گر نجاسیکرد ا یم هیکه اون روز داشت گر یاون خانوم نیعمه زر-

:گفت يلحن تندبه طرف من برگشت ونگاه پرخشمش رابه صورتم دوخت وبا  نیزر

 يافکند مانیزندگ يات رابه رو هیوهر وقت سا یما هست یتو جغد شوم بدبخت.يدار یباز هم تو چرا دست از سرم برنم-

که  یآن کس ایاحساسش به خانه ات آمده بود دزد است  انیب يکه برا یبه نظر تو آن کس.ياش شد یکیوتار یاهیباعث س

.ستدیا یپشت درختان پارك گوش م

قدم به جلو نهادم ودرست  رمیبگ شیدر پ زیراه گر نکهیا يشکافت به جا ینگ باران کالمش که داشت قلبم را مس در

:قرار گرفتم وگفتم شیروبرو

.ينامهربان نبود نقدریآن موقع ها ا-

گذارم همه  یمهم  يرابه رو میکه چشمها نیاما هم.کشد یها پر م یمهربان يدلم به هوا یزن یم یکه دم از نامهربان یوقت-

.است یآورم نامهربان یم ادیآنچه که به 

:ومانع رفتنش شوم وگفتم رمیتا دستش را بگ دمیکوش

 ییاندازه رنج ها ابهیاست که گذشته  ییخطوط به اندازه سالها نیعمق ا ایکه آ نیام نگاه کن وبب یشانیپ يبه خطوط رو-

آن نقش بسته است؟ ياست که به رو

حک  يادگاریتو  یشانیپ يبه رو یزندگ ياگر دردها ورنج ها یول یات را به رخم بکش یشانیپ يروخطوط  یخواه یتو م-

.بگرد شیها يادگاریقلب وروح من دنبال  يایدر زوا اینموده اند پس ب



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 203

.نیدارم زر ازیدرد دل ن نیمن به ا.مینیدرد دل هم بنش يمثل آن موقع ها پا ایب-

؟يوبرو يبردارآن موقع دست از سرم  یده یقول م-

 فیامروز صبح آمده بودم تا با بابا شر یراستش را بخواه.روم یمن م يرا احساس کرد ازین نیگفتگو ا نیاگر تو بعد از ا-

سماجت کردم ودر منزل برادرم ماندم وهر  دمیپارك د نیکه تو را در ا ياز روز.کنم وبه خانه خودمان برگردم یخداحافظ

.یانتظار من يتو پاسخ سالها.شستمبه انتظارت ن فیروز غروب در کنار بابا شر

:زد وگفت يپوزخند نیزر

.هودهیانتظار عبث وب کی-

نسبت  يا نهیک گریود ابدیامیقلبت الت يجراحتها بیترت نیبه ا دیکالمت بر وجودم ضربه بزن تا شا انهیبا تاز یتوان یتا م-

.یبه من نداشته باش

شود؟ یتو م بینص یآن موقع چ-

:بود اشاره کردم وگفتم یکیکه در همان نزد یمکتینبه

ف؟یمگر نه بابا شر.مواظب پونه خواهد بود فیراحت باشد که بابا شر التیخ.مینیبنش مکتیآن ن يرو میبرو ایب-

:تکان داد وگفت دییسرش را به عالمت تا فیشر بابا

.نیریوآروم بگ نیکن یپاتون خال ریز يها زهیهاتونو رو سنگر نهیخشم وک نیبر.راحت باشه بچه ها التونیخ-

:کرد وگفت یهمراه نیبه ا قیبا نگاه گرم ومهربانش او را تشو فیبابا شر.بامن نداشت یبه همراه یلیتما نیزر

.سیدونم که ن یکه دلت از سنگه اما من م یبگ يخوا یتو م.نباش نقدرسختیا.برو دخترم-

:گفت زانیاشک ر نیزر

.تفاوت شده است یب شهینه سنگ است ونه ش گرید.شده است یوقت است که خورد ومتالش یلیاگر هم از سنگ بود خ-

:را گرفت وگفت نیدامن زر پونه
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 یشکنه واشکتو در م یدلتو م نهیب یآد که هر وقت تو رو م یخانوم اصال خوشم نم نیمن از ا.میبر اینکن ب هیگر نیعمه زر-

.آره

:تخم شد واو را در آغوش گرفت وگف نیزر

.میآ یخانم حرف بزنم م نیکه چند کلمه با ا نیمن هم بعد از ا.برو فیتو با بابا شر.نکن هیگر زمینه عز-

:کوچکش را به گردن او حلقه کرد وگفت يدستها پونه

.ینکن هیگر گهیپس قول بده د-

.دهم یباشد پونه قول م-

 يرو نکهیشدند دوخت وبدون ا یه آن دو که داشتند دور مچشم ب نیزر.به راه افتاد فیآروم گرفت وبه همراه بابا شر پونه

:برگرداند گفت

.مهتا میبرو ایب-

 مکتین يبه رو نکهیبه محض ا یول.مدرسه است يهمان روزها یبه مهربان شیلحظه احساس کردم که صدا کیيبرا

:گفت يبا لحن عجوالنه ا مینشست

.کنم یمن گوش م.بگو.خوب مهتا یلیخ-

با زبانم  دیکش یم ادیآوردم همه آنچه را که سالها در درونم فر ادیم وهمه آنچه راکه بر من گذشته بود به را بست میچشمها

بازگو کردم  شیکه اعترافات پدر در موقع احتضار را برا یدر سکوت گوش به سخنانم داشت زمان نیزر.آوردم ادیبه فر

:گفت يولب به سخن گشود وبا لحن سرد اوردیطاقت ن

 یحرفها نم نیبا ا.يایب دنمانیبه د یگرفت میوجدان خفته ات شد وتصم يداریباعث ب تیها یمانیوقع بود که پشهمان م-

 نانیاطم.یام پر رنگتر کن دهیراکه من از او کش يریاعترافات پدرت تصو انیبا ب ستیالزم ن.مهتا یخودت را تبرئه کن یتوان

من هم پدر تو را خوب .بود انینما شیها ودنائت ها یکرده ام همه پست رسم زاوکه ا يا هیداشته باش که در همان طرح اول
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 يدرد ورنج ضربه ا.نکردم دیترد شیگناه یوب یلحظه هم در پاک کییهم حت نیهم يشناختم وهم برادر خودم را برا یم

وشکنجه شدن توسط خطاکارکودك  کیهیدرست به اندازه تنب يکه توبه او زد يزد در مقابل ضربه ا نیکه پدرت به فرز

بار  يتو سالهاست که دار.است یشکنجه هنوز بر وجودش باق نیرحم با هم تفاوت داشت واثرات ا یشکنجه گر ب کی

 یول.ات شده است یاحساس توست که باعث سرگردان نیکه ا یکن یوبه اشتباه گمان م یکش یعذاب وجدانت رابه دوش م

 یتو از آن م.یگذارد آسوده باش یعذاب وجدانت است که نم نیکشاند بلکه ایم خودکه تو رابه دنبال  ستیاحساست ن نیا

هم هرگز  نیتوانم تو را ببخشم ومطمئنم که فرز یدرست است من نم.ينشو دهیکه چون پدرت تا لحظه مرگ آمرز یترس

آن زن به .خانم بود يبدر ریپدرم به شدت تحت تاث.میرا نداشت یکس گریکدیاز  ریمن وبرادرم به غ دیتو را نخواهد بخش

زبانه  نیافروخت درست به طرف فرز یکه پدرت م یآتش.ردیبگ يتوانست در او نفوذ کند واحساساتش رابه باز یم یراحت

رفت  یبه شمار م شیتو در دلش باز کرده بود همه دارائ يکه برا یحساب.ردیتوانست آرام گ ینم گرید.دیکش یم

فقط  نیدر واقع ا.دیشیاند یم شیهمه دارائ ياو داشت به دزد يدیشیاند یم یلعنتواهراتآن ج يکه تو به دزد یودرلحظات

بعد از آن .رفت یبودکه داشت از دستش م نیهمه داروندار فرز نیجواهرات مادرت نبود که به سرقت رفته بود بلکه ا

 یآشت یتا دوباره او را با زندگبود  نیشد ومن خودم را فراموش کردم وهمه تالشم ا ياز هر احساس واندوخته ا یقلبش خال

.بدهم

جهت پدرم را وادار کرد تا خرج  نیداشته باشد و به هم تیواقع یساختگ يخانم باورش شد که ممکن است ان ماجرا يبدر

 يبه زحمت توانست واحدها نیفرز. اجاره کردند و از ان محل رفتند  یکوچک يجدا کند، انها خانه  نیخودش را از فرز

خواست انقدر به دور از تهران باشد که  یاو م. دهد  لیتحص يادامه  امنتقل کند و در انج زیبه دانشگاه تبر اش را یدرس

.و سوءظن متصاعد بود یبدگمان يبو شینفس بکشد که در فضا يشهر يمجبور نشود در هوا گرید

توام با عشق  یزندگ کیشروع  يبرا ییطال يکوچکش را که با ارزوها يمغازه  نیما به فروش رفت و فرز يمهتا خانه  بله

 یبه انجامش نداشتم ، مجبور به ازدواج یلیشدم که تما يمن ناچار به سفر. کرده بود به مفت فروخت  يداریو محبت خر
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 نجایدلم ا. کنم  یبار ان شانه خال ریو کوششم نتوانستم از ز یسع يمهشده بود و با ه لیکه انجامش به من تحم دمیگرد

ما . عالقه بود  یهم نسبت به ان ب نیبدرالد. وصلت نداشتم  نیبه ا یلیبه همان اندازه که من تما. رفت  شیپ میدم هابود و ق

 يدختر دل شکسته و افسرده ا دمیرس نجابه ا یوقت. میداشت ییهم اشنا يهیو نه به روح میشناخت یرا از قبل م گرینه همد

بگذار اقرار . ، نداشتم  ابمیب يشده بود راه نفوذ میکه همراه زندگ یمرد جوان در دل نکهیبه ا یلیم نیبودم که کوچک تر

چیکردم که ه نتیاز ته دل نفر میشد ياریو هر کدام اواره د دیما از هم پاش یخانوادگ یزندگ يرازهیکه ش یکنم ، موقع

گشاده  ياز غم و اندوه ، با رو یخال یبا قلب کردم ، یرا توشه راهم نم میاگر درد و رنج ها دیشا. ینینب تیاز زندگ ریخ وقت

.نشست یدر انتظارش بود به دلش م نیکه بدرالد یبرخورد عروس نیدر اول. کردم  یاغاز سفر م دواریام یو دل

. میچه قدر به هم وابسته بود نیکه من و فرز یدان یتو خوب م. شد  دهیتدارك د میزندگ طیشرا نیسفر در بدتر نیا اغاز

خانم با  يبدر گریاز طرف د. شد  شیو پدرت ان معامله را با او کرد و باعث رسوائ یطرف تو دلش را شکست کیاز 

از هم  نیتصوراتمان شناخت من و بدرالد نهیدر ائ. خود براند  ازو سوءظنش پدرم را وادار کرد تا پسرش را  یبدگمان

. فرسنگ ها فاصله بود  میو انچه که در مقابل داشت میبود دهینانچه که ش انیم نیخانم بود و بنابرا يمحدود به سخنان بدر

که من  یزمان. گشت  یم یرانیا کیشناخت به دنبال خون گرم  یم اریکه در ان د يخون افراد يدر سرد نیبدرالد

 فیا تکلشدم و از همان ابتد اقشیاتش اشت يوجودم باعث سرد يبا سرد دمیاعتنا تر از ان ها از راه رس یخونسردتر و ب

 فیبود به وظا بانیبا ان دست به گر نیکه فرز یبه مشکالت دنیشیاند ياگر من به جا دیشا. خودم را با او روشن کردم 

.کوبم واریسر به د میشدم در سر راه بن بست زندگ ینمناچار  دمیشیاند یم مییزناشو

 یدامان پرمهر و محبت او را احساس م ینه گرم داد و یمادر مشامش را نوازش م راهنیپ ينه بو یکه از کودک نیبدرالد

 یبه دنبال راه فرار م یهمراه نیزار از ا یراه ب يدر انتها یبود ول میمحبتها رشیپذ ياماده  یراه به راحت يکرد در ابتدا

 یبرم نیمن که به زحمت ان ها را از زم يبه قدم ها دنیرس يبرا یاش تالش دهخسته و از پا افتا يقدم ها گرید. گشت 

که  یرمق یاز تابش نور افتاب ب دیهموطن و ناام کیخون  يدلسرد از سرد. کرد  یگذاشتم نم یم نیداشتم و دوباره به زم
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دوران تجرد را از سر  حاتیتفر جیبخش وجود او شود به تدر یتوانست گرم یتوانست وجود مرا گرم کند و نه م ینه م

.گرفت

که در  ییها انیاز شر يمهجور يغربت و سالها يدر سال ها. ه فکر محبت داشتن نبود اما ب. بود  دنیمحبت د يتشنه  او

دراز  میبه سو دیام نیسردش را به ا يدست ها. برده بود  ادی، راه محبت کردن را از  دیجوش یمحبت م يان ها چشمه 

گرم  يشعله ها يبه جا خیه ان کوه افسوس ک. ردیگ يمحبت بهره ا شانجو يدستانم از چشمه  یبا گرم دیکرده بود تا شا

از ان به  يجرقه ا افتنیدیاتش ، برودت و سرما را با خود به ارمغان اورده بود و او که به دنبال حرارت ان اتش بود ، به ام

.دیکش یسر م یو برزن يهر کو

دل بود ، برخالف شهر ما که  يفقط به دنبال هوا یاز هر عاطفه و محبت یو دل ها خال دندیخند یکه چهره ها م يشهر در

وطن  يبه دنبال هوا می، با نفس ها مانیدلها يبود به رو ی، حداقل جراحت سوزن گرانیبر قلب و روح د يجراحت هر نشتر

را به ماه و ماه  میزدم و روزها یام نقش م نهیس يرنج و اندوه را به رو ،میو سکوت روزها و شبها ییگشتم و در تنها یم

.رساندم یسال مرا به  میها

 يبود که من به رو نیفرقش ا. شد  یتر و گسترده تر م قیشده بود روز به روز عم جادیمشترك ما ا یکه در زندگ یشکاف

 یان را با شهد و شکر م نیدادم و بدرالد یناله و فغان سر م شیهمراه با سوزش زخمها دمیپاش ینمک م شیشکستها

 یها و لذات زود گذر غرق م یدر خوش شتریداشت ب یبر م یگانگیب يمن به سو که بر خالف جهت یو با هر قدم ختیام

.شد

که پدر و  يدختربچه ا ادیو فر يزار يصدا شیمجاور که از روزنه ها يبود که پشت در اپارتمان خانه  نیکارم ا روزها

ان دختر بکاهم با  ییحشت تنهااز و نکهیا يو برا نمیبنش دیرس یگذاشتند به گوش م یم شیمادرش در تالش معاش تنها

شد و  یم میها هیگر ينشستم دل پر دردم بهانه  یم ياز پا دیارام کردنش نا ام يکه در تالش برا یزمان. میسخن گو يو

به خانه بازگشته بود و شاهد  شهیروز زودتر از هم کیاعتراض مادرش که  ادیفر يبه زود. ختمیر یبه همراه او اشک م
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ن کارم باعث خواهم یو او مالمت کنان به من گفت که با ا دیبخش انیهم پا یدلخوش نیدخترش بود به ا سخن گفتن من با

او را به حال خودش  شیو فغانها ادیفر دنیدر موقع شن نیو از من خواست که بعد از ا دیایشد که دخترش لوس بار ب

.بگذارم

ان  گریبا مردم د سهیکه در مقا هیاز زنان همسا یکیمرگ  يعزاداردر مراسم . مهتا  میایتوانستم به رنگ انها در ب ینم من

زدم و اشک  ادیفر انیتفاوت و خونسرد اطراف یب دگانینسبت به من مهربان تر بود از شدت تاثر انقدر در مقابل د ارید

از نظر  یحت. ندستیبه من نگر بیو غر بیموجود عج کیانها به چشم  يشد و همه  یمتوف کانیکه باعث تعجب نزد ختمیر

 یتفاوت باشم و عکس العمل یب گرانیتوانستم در مقابل رنج و درد د یبودم که نم یبیو غر بیشوهرم هم من ، ادم عج

.نشان ندهم

بسپارم  یرا در وطنم به دست فراموش میها یخواست که من هم چون او همه احساسات ، عواطف و وابستگ یدلش م او

احساس باشم و نسبت به او گرم و  یتفاوت و ب یه قبل از امدنم به انجا به انها وابسته بودم بک یان کسان ينسبت به همه 

.مهربان ، اما نه من مثل او بودم و نه او مثل من

گرفته و لرزانم را  يتلفن کرد و صدا نکهیشب به محض ا کیکه  میداشت ییهم اشنا هیبه روح يبه اندازه ا نیو فرز من

:دیپرس یرا احساس کرد و با نگران مییرنج تنها دیشن

گرفته ؟ تی، چرا صدا نیشده زر یچ-

.دهد یازارم م ییفقط تنها. ستین یمهم زیچ: دادم  پاسخ

کجاست ؟ نیپس بدرالد: دیتعجب پرس با

 یم ادیه فررا ب میدرد و رنج ها يهمه  یستیبا یبدهم ، م یخواستم به ان جواب درست یسوال اسان نبود و اگر م نیا پاسخ

ازدواج ناهماهنگ و نامتناسب  کیاز  یرا که ناش ییو درد و حرمانها ییبود رنج تنها یاوردم تا به ان روز به هر جان کندن

:و گفتم اوردمیطاقت ن گرید هدر ان لحظ یبود تحمل کرده بودم ، ول
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.دانم کجاست یدرست نم-

:دیپرس یکه پ دیبه گوشم رس نیفرز يصدا

گذاشته ؟ تیشب کجاست و چرا تنها موقع نیا-

:و گفتم دمیکش یاه

:دیکش ادیفر ییبا لحن پرعتا. ندارد  یتازگ نیا. نیتنها هستم فرز شهیمن هم-

 ریتو در مملکت غربت غ. ینیاز پسرش بب يکه انتظار دار يا دهید يری؟ مگر ماز مادرش چه خ یکن یپس چرا تحمل م-

.بگذارد تیکه تنها ستیانصاف نپس . يرا ندار یاز شوهرت کس

:شد گفتم یخارج م میبه زحمت از گلو هیکه از شدت گر ییصدا با

من و  يایدن يفاصله . يگریاو را هم ندارم تا چه رسد به د یکس را ندارم ، چون من حت چیاز او ه ریغ یکن یفکر م-

.نجاستیاتا به  یکه تو در ان هست يفاصله شهر ياز هم به اندازه  نیبدرالد

:دیکش ادیبلندتر فر نیفرز

.یتحمل کن یستینفست به شماره خواهد افتاد ، مجبور ن یکن یهمه فاصله را ط نیا یاگر بخواه-

:دمیپرس يدیباناام

:دیچیو التهابش در گوشم پ یگرم و پرمحبت و پر از نگران ي؟ صدا دیا یاز دستم بر م ياخر اگر تحملش نکنم چه کار-

:دمیکش یم ادیمن بودم که فر نیبار ا نیا. ياست که به خانه ات برگرد نیا یبکن یتوان یکه م يکارحداقل -

کنم ؟ یبرگردم و با مادرش زندگ رانیرا ترك کنم ،بعد به ا نیتوانم بدرالد یم یکن یکدام خانه ، فکر م-

:به اعتراض پاسخ داد نیفرز

.یکن یو با من زندگ يبرگرد رانیبود که به ا نی،منظورم ا يپدر برگرد ينبود که به خانه  نیمنظورم ا-

:گفتم یلحن پرحسرت با
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.خواهم که وبال گردنت شوم یو من نم يگرفتار یکاف يتو به اندازه -

رنجشش اشکار بود ك شیلحن صدا در

 يبرا دیه خصوص حاال که باب. نیکنم زر یم ییمن به شدت احساس تنها. ییلحن با من سخن بگو نیانتظار نداشتم با ا-

 یاگر فکر م. خواهم کرد  ییاحساس تنها شتریب میزندگ دیجد طیدر مح عتایبروم و طب رازیتخصصم به ش يگذراندن دوره 

. ایرا روشن کن و ب فتینشده است تکل ریتا د یادامه بده یتوان ینم گریدو  يدیبه بن بست رس نیبا بدرالد یدر زندگ یکن

 نیکنم و در اول یسفرت را اماده م لیمن وسا. یرا فراهم کن ییتا تو مقدمات جدا. هستم  رازیعازم ش ندهیا یمن هفته

.فرصت با تو تماس خواهم گرفت

:دمیپرس يزیام دیلحن ترد با

است ؟ نیراهش ا یکن یفکر م-

:داد پاسخ

اگر  یول. يزیتو خانه و کاشانه ات را بهم بر خواهد که باعث شوم که یمن دلم نم. رسد بگو  یبه نظرت م ياگر راه بهتر-

و خود به دور از ان شاهد شعله  يافروزیاتش ب شیاست ، بهتر است به رو یخانه پوشال نیزنم ا یهمان طور که من حدس م

.یور شدنش باش

له ور بود پر وطنم به هر طرف شع ياتش اجاق ها در فضا يکه در گرما یمحبت یگرم يزمستان ، دلم به هوا يسرما در

:دمیکش ادیفر دیلرز یم اقیکه از شور اشت ییبا صدا. دیکش

.ریتحمل ماندن را ندارم ، پس هر چه زودتر با من تماس بگ نیاز ا شتریحاال که قرار است برگردم ب-

از  یعکس العمل خسته شده ام نه تعجب کرد و نه یهمراه نیگفتم که از ا نیو به بدرالد اوردمیکه باالخره طاقت ن یموقع

:گفت یانداخت و با لحن ارام نییسرش را پا. خود نشان داد 

.یکه نخواست يتو بود نیبردارم اما ا انیشده را از م جادیا يتالش کردم تا فاصله  یلیکه من خ یدان یخودت خوب م-
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 يمادر فیکه از ابتدا وظا يل مادردر مقاب ایدر مقابل من و . خواست خودش را تبرئه کند  یم یدانم در مقابل چه کس ینم

 يمرا چون تکه ا فشیدر انجام وظا یراحت کردن وجدانش به خاطر کوتاه يرا در حقش به انجام نرسانده بود و برا

.که باب دندان پسرش نبود یاندازد ، به دامان پسرش افکنده بود ، تکه گوشت یم يگربه ا يکه به جلو یگوشت

:سر بلند کردم و گفتم میتصم نیبا هم. حرف دلم را زده باشم ، ترکش کنم  نکهیخواست بدون ا ینم دلم

 يبرا یتا قدم ينه تو تالش کرد. ينکرد یتالش چیه ییگو یبرخالف انچه که م. یخودت را بکن یسع یتوانست یم-

نیو نه من ا يشدن به من بردار کینزد

 چیکه ه میدانستیاز ابتدا م م،چونیزحمت را به خودمان نداد نیاما .تر شوم کیکه قدم هم به تو نزد یکردم تا حت تالش

ورودم در دل داشت را به  يگرفت تا آنچه را که از ابتدا میهم تصم نیباالخره بدرالد.میستین يگریکدام لقمه دهان آن د

:اوردیزبان ب

و قصدت از  جوشدیمحبت م تیبالها ریتصور رو داشتم که از ز نی،ايرا آغاز کرد انهامیآش يکه تو پرواز به سو یزمان-

را  اشیگشتم،سردیدستانت م یکه به دنبال گرم یموقع یول.یمادرم را جبران کن یمحبت یعمر ب کیاست که  نیآمدن ا

.بوده است هودهیاحساس کردم و دانستم انتظارم ب

:به او بنگارم گفتم نکهیا بدون

صفر  ریز يمن در انجماد سرما گشت،داستانیم شیآت یال گرمبه دنب یزمستان زندگ ياگر دستان تو در آغاز سرما-

بخش  یگرم توانستمیهم نم نیهم يو برا گشتمیگرم کردنش م يبرا یزده بود،من هم چون تو به دنبال حرارت خییزندگ

.دستانت باشم

شت خار هم گرم پ کیوجود سرد من با سوزاندن  ی،ولیوجودت را گرم کن یتوانیبته خار کوچک هم م کیبا سوزان  تو

گشوده  انهاشیآش يپرواز به سو يرا برا شیمحبتت را پنهان نکرده،بالها يچشمه  شیبالها ریکه ز يا شود،پرندهینم

کشد؟یطالق چقدر طول م فاتیتشر یکنیفکر م.است
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:داد پاسخ

.زندیم ادیفر زیبه گر لیخسته ات م يطول بکشد،در چهره  ادیز کنمیفکر نم.دانمیدرست نم-

:آوردم و گفتم ادیرا به فر میصدا

که پدر و مادرش هر روز صبح  هیگناه همسا یب يدختر بچه  يهایو زر ونیش دنیحق با توست من خسته ام،خسته از شن-

با مرگ  ییارویدر رو ارید نیتفاوت مردم ا یسرد و ب يخسته از تحمل چهرهها.روندیو م کنندیم شیبه امان خدا رها

هر  خواهدیم ن،دلمیبدرالد یفهمیم.را درك نکرده است ستنیکه هنوز مفهوم با هم ز يبا مرد یاز همراه زشان،خستهیعز

.کوچک تنها بگذارم يبروم و تو را با بته خارها نجایچه زودتر از ا

:گفت یآرام يخاص خودش با صدا يبا خونسرد میادهایبه فر ییاعتنا یب

 يکوتاه در سر راه عبور از جاده  يدر توقفها توانندیآنها فقط م.بودندمن فراوان  یکوچک قبال در زندگ ياز آن بته خارها-

آن  يکه در پرتو گشتمیم یمن به دنبال آتش یول.را گرم کنند ،وجودتیکنیکه به شدت احساس سرما م ی،زمانیزندگ

.را احساس کنم اشیبتوانم گرم شهیهم

:جا برخاستم و گفتم از

که بتوانم با سوزاندن  یو نه خرمن آتش ستادهامیتو به انتظار ا یزندگ يجاده  هستم که در سر راه يمن نه بته خوار-

 يبه انتها دنیرس يدر لحظه  کردندیرا قطع نم گرینقطه همد چیکه در ه يدو خط مواز.ببخشم یتو گرم یوجودم به زندگ

.بودند ستادهیکنار هم ا فیخط عبور بالتکل

مشترکمان،به  یدر طول چهار سال زندگ شیهایجبران نامهربان گشت،بهین مگفت يبرا یباز هم به دنبال حرف نیبدرالد

.بگذرد يرا در دلم به جا شیهایمهربان يرد پا يبه نحو خواستیناگهان مهربان شده بود و م

:گفت يزیلحن محبت آم با

.مانمیمن در منزل دوستانم م یهست نجایکه ا یوقت ،تایتحملم کن یتوانینم گریاگر د-
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:دمیزدم و پرس يپوزخند

کوچک است؟ يمنظورت همان بته خارها-

:اعتنا به لحن تمسخر آلودم پاسخ داد یب

بازگشت را به هر  نیا یتوانیم یمورد سوال واقع نش نکهیا يبرا ییجدا نیمورد ا کند،دریم یتو چه فرق يبرا گریحاال د-

.یبده حیبه مادرم توض یدانیکه صالح م یقیطر

:تمبلند کردم و گف سر

.کنم یدارم با برادرم زندگ الیگردم و خ یمادرت برنم شیمن پ ست،چونین حیبه توض يازین-

:گفت یکوتاه یاز مکث بعد

.است يگریکه خبر دارم برادرت در شهر د ییتا آنجا-

:تکان دادم و گفتم دیرا به عالمت تائ سرم

را  التشیدر همان تهران تحص توانستیوگرنه م.تدرست است از برکت سر مادر توست که او به دور از شهر خودش اس-

.برساند انیبه پا

:دیتعجب نگاهم کرد و پرس با

چرا مگر مادرم به او چه کرده است؟-

:پاسخ سوالش را بدهم گفتم نکهیا يجا به

رار است ق يبه زود.میامشب با هم سخن گفته باش يبه اندازه  میکرد یکه با هم زندگ یدر طول چهار سال کنمیفکر نم-

.مادرت برگردم شیپ توانمینم لیمن به دو دل.برود رازیبه ش زیتخصصش از تبر يگذراندن دوره  يبرا نیفرز

است که او  نیا گرشید لیکنم و دل یکه بعد از ترك کردن تو بروم و با مادرت زندگ ستیکه درست ن لیدل نیبه ا یکی

که به لندن آمدم افسرده و  یموقع.بدهم يشتریب حیمورد توض نیدوست ندارم در ا.شکسته است یدل برادرم را به سخت



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 214

.یرا بپرس مافسرده بود لیدل یوقت نخواست چیدلشکسته بودم و تو ه

 نیهم يبه مرهم داشت و برا ازیقلب من هم ن يتازه  ،جراحتیگشتیزخم کهنه ات م يبه رو یموقع که به دنبال مرهم آن

بر  یاست،ول یاز هر گونه احساس یقلب من خال يکردیتو گمان م.م دلت باشمزخ يزخم رو يبرا یمرهم توانستمیهم نم

.دیترکیمحبت داشت م یخالف تصورت قلب من از انباشتگ

داشت و در جبر  ازیبه او وابستهام جدا شوم که او به شدت به من ن دایناچار شدم از برادرم که شد يدرست در لحظه ا چون

دارم که جلب محبتم کار  نانیاطم نیبا وجود ا.را نداشتم يگریمحبت د رشیپذ یآمادگ یبه سادگ ییجدا نیا يبرا یزندگ

.نبود یمشکل ادیز

 ینصف صحبت يچهار سال ما به اندازه  نیدر مجموع در ا کنمیهمان طور که گفتم گمان نم.است یدرد دل کاف گرید خوب

 رونیب نهیو از س میکردیرا قلوه م مانیمان ابتدا درد دلهااگر در ه دیشا.میحرف زده باش گریکدیم،بایکه امشب با هم داشت

ما حکمفرما  نیدر ب یو برودت کنون يم،سردینشستیگفتگو م بهمشترك با هم  یو در آغاز زندگ میفرستادیم

:دستش را به طرفم دراز کرد و گفت نیبدرالد.شدینم

.اندما به م نیدر ب یحرف چیه میو نگذار نیزر میقلوه کنش کن ایپس ب-

:را به اعتراض تکان دادم و گفتم سرم

 شیاست و در انتها دهیرس انیداستان به پا نیا.شده رید یلیشروع خ يبرا گریحاال د.منظر من از ابتدا بود نینه بدرالد-

شروع  دوباره از نو یتوانینم گرید ،اماییفزایچند جمله به آن ب هاشیدر حاش یبه توان دیشا.کندیم ییخودنما انیپا يکلمه 

.یکن

از من بود و نه  زیگر يبرا ينه به دنبال بهانه ا گریبعد از آن د.از نو آغازش کند را نکرد نکهیا يبرا یتالش گرید نیبدرالد

از آغازش احساس  شتریاقامتم ب يروزها نیغربت را در آخر اریدر د یزندگ یمن سخت.ماندن داشت يبرا يبهانه ا
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انتظارم  يسخت و طاقت فرسا قیکشتن لحظات و دقا م،بهیسند ازاد وردنو به دست آ نیفرز ییدر انتظار جابجا.کردمیم

.کردمیکند زمان را نظاره م يقدمها دنی،لنگیزندگ يو از پشت پنجره  پرداختمیم

برآورده  يبا من هم خانه نبود برا گریکه د نیوجود ا ش،بایها یمهربان يگذاشتن رد پا یباق يدر تالش برا نیبدرالد

.کردیبه آن خانه رفت و آمد م میماد يازهایودن ننم

که  يعبور تو از جاده ا يهم برگه  نیا نیخوب زر- :بر لب آورد و گفت يآمد لبخند دنمیبه د میکه با سند آزاد يروز

يتاب بود یعبور از آن ب يبرا

:را شستشو دادم و گفتم دگانمیانتظار،با باران اشک د دنیرس انیدر شوق به پا.

يکردیجاده عبور م نیتو هم با من از ا کاشیا نیکرم بدرالدمتش-

:تکان داد و گفت یرا به عالکت نف سرش

کشد تو  ریسازد در ان طرف مرز هم نخواهد توانست مرا به زنج بندیطرف مرز نتوانست تو را پا نیانچه که در ا نینه زر-

سپرده ام یرا به دست فراموش میگمن با گذشت زمان تعلقات زند یول يبه ان مرز و بوم تعلق دار

را خواندم دگانشیبه محبت در د ازیبه محبت ندارد ن ازیکه ن کردیتظاره م نکهیوجود ا با

بود از ان بته  شدهیک ریرا به زنج دگانشید يغم اشکار میکردیهفته بعد در روز موعود با هم وداع م کیکه  یموقع

به وجودش ییو نه گرما دیتابیاش م یبه زندگ ياش سازد نه نور یندگتا انها را چراغ راه ز دیکوشیکه م ییخارها

 میرا داشتم ناگفته مانده بود هردوبا هم چشم به پونه دوخت دنشیاما انچه که من انتظار شن نسادیاز سخن گفتن باز ا تیزر

دادیانها را نم ين به روقدم گذاشت ياجازه  یبه کس فیکه بابا شر دیدویهمان چمن ها م يکه داشت دنبال توپش به رو

:را به خود جلب کنم و گفتم نیتا توجه زر میدیکوش

؟"خوب بعد چه شد-

:برده بود با لحن تند پاسخ داد ادیدر نگاهش خواندم که وجودم را از  ستیرا برگرداند و به من نگر سرش
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ستین يازین چیه گریدمیشده ا هیحاال که هردو تخل یمن هم داشتم ول یکه تو به درد دل داشت يازین-

:گفتم يو با لحن ملتمسانه ا ستادمیا شیاز جا برخاستم و روبه رو رزدیاز دستم بگ یبار هم به سادگ نیانکه مبادا ا میب از

يچه کر رانیکه بعد از بازگشت به ا یبه درد دل است تو به من نگفت ازیهنوز ن نینه زر-

:زد گفتکه اتش را به جانم  يتمسخر الود يخنده ا با

من در مورد انچه بر  یتو در مورد انچه که بر تو گذشته بود سخن گفت دیشن یاز من نخواه یهست دنشیانچه که منتظر شن-

به زبان نخواهم اورد یکالم نیمطمئن باش در مورد فرز یمن گذشته بود ول

کندیبدانم که او کجاست و چه م خواهمیمن فقط م-

:گفت دیلرزیکه از خشم م ییو با صدا ستادیامیاز جا برخاست روبه رو نیزر

کندیکه کجاست و چه م کندیم یچه فرق گریحاال د-

 يپاسخش با همه  دنیبرده است من در حسرت شن غمایرا به  میجوان یساهل نیسوال هفده سال از بهتر نیانتظار پاسخ ا-

از خود پونه  یاسن؟اگر تو جوابم را نده نیفرزپونه دختر  ایبه انتظار نشسته ام به من جواب بده ا میزندگ يحسرت ها

دیخواهم پرس

:را از خشم به هم فشرد و گفت شیدندانها

او به  يریرا از ان طفل معصوم هم بگ یزندگ يها يشاد یخواهیو حاال م یرا از من گرفت یزندگ يها يشاد يتو همه -

خاطر وجود تو ناچارم از ان محرومش کنمبه  نیپارك دل خوش کرده است و بعد از ا نیبه ا شیرفت و امد ها

انداز شد نیدر فضا طن ادشیفر سپس

پونه زود باش عجله کن میبرو ایب-

:را به گوشش برسانم و گفتم میصدا میبغض گلو يتا از البه ال دمیندهم کوش زیقرار گرفتم تا به او مجال گر شیرو روبه

از  ریما را غضب کردند خ یزندگ يها يکه شاد ییان خوش باشم انها را از شما نگرفتم که خودم با یزندگ يها يمن شاد-
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ما قد  انینفرتت در م یسنگ واریاست حاال که د دهیند ریو مطمئنم که عباس اقا هم خ دیند ریپدرم خ دنیدین شانیزندگ

و بدون کمک تو قادر به ییبرافراشته است و بازوان ناتوان من به تنها

خداحافظ رومیم من ستین وارید نیشکستن ا

:ارامتر شد و گفت شیصدا لحن

هنوز هوا  ینشو چون درست است که باران بند امده ول رهیبه اسمان خ خودیاما ب یکمان بعد از باران نیتو به دنبال رنگ-

 وقت در سر راه چیه گریکه د دیام نیمهتا به ا یکنیوقت تلف م يدار ستین دایپ یکمان نیرنگ چیاست و در ان ه يابر

خدافظ يریما قرار نگ یزندگ

28فصل

 لیو دوباره به عقب متما دادیبه رو به رو تعادل خود را از دست م ستنیسر به عقب برگردانده بودم که گردنم در نگر انقدر

که با خود  شیسال پ کیو فقط به رو به رو نگاه کنم از  رمیداشتم هر طور شده گردنم را راست بگ میبار تصم نیا شدیم

برادرم هم  يقدم به خانه  یانکه مبادا ناچجار شوم عهد بسته را بشکنم حت میب زهد بسته بودم قدم به ان پارك نگذارم اع

گشتمیکمانش نم نیبه دنبال رنگ میزندگ يدر اسمان ابر گریو د گذاشتمینم

ان ها بودند که به  نیا شتریو ب کردیپسرش رفت و امد م يکمتر به خانه  دمیکشیکه من م یاضتیر يادامه  يبرا مادرم

ام به  نهیبه همراه حرکت چرخ کند زمان از درون س یزندگ یو خال یدلم در لحظات ته ادیناله و فر يصدا امدمدیما م دنید

دواندیم شهیدر وجودم ر شتریب رمیدر ان ارام بگ توانستمیکه نم يا اشانهاز ک زیبه گر لیو روز به روز م دیرسیگوش م

او با مادرم دانستم که انها  يو نجواها یدرگوش يامده بود ازگفتگوها دنمانیکه خاله فروزنده به د ییوزهااز ر یکیدر

که سال گذشته همسرش را از دست داده بود کنند زدانیبه ازدواج با برادر  یمرا راض يگرفته اند به نحو میتصم

با لحن  میه به خانه اش بازگشت و من و مادرم تنها شدخاله فروزند نکهیبعد از ا دیخشم در وجودم زبانه مش يها شعله
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:دمیاز او پرس يغضب الود

کرد؟یخاله فروزنده حرفش را قطع م شدمیامروز چه خبر بود مادر که هروقت وارد اتاق م-

:دست پاچه شدو پاسخ داد مادرم

.باشد يخبر دیکه با دیاز کجا به فکرت رس.نبود يخبر چیه-

کنم  یتعجب م.است دهیخواب د میدانم که خاله دوباره برا یکه من نم دیکن یم الیخ.هست يکه خبر مطمئنم نکهیا يبرا-

 يخواهرزاده  ادیترحم به  ياز رو ندیب یرا که م يا دهیزن طالق د ایدارد و هر مرد زن مرده و  یچرا او دست از سرم بر نم

.شده است حطق شیافتد که شوهر برا یبخت برگشته اش م

ات به دلش مانده است و آرزو دارد که تو  یاو هم مثل من حسرت عروس ست،آخریطور ن نیا.زمیعز یکن یتباه متو اش-

.يریسر و سامان بگ

.شوهر کند ییگدا میکردم،نه حاال که او مجبور باشد برا یکار را م نیا شیخواستم شوهر کنم ،سالها پ یمن اگر م-

:آرامم کند و گفت تا دیگرم و پر محبتش کوش يبا صدا مادرم

مطمن باش که خاله ات به .است زدانیبرادر  زدیدر نظر گرفته،ا تیکه فروزنده برا ي،مردیزن یکه م هیحرف ها چ نیا-

کرده  شنهادیبه برادرش پ قیدختر خوب و ال کیاست که تو را به عنوان  زدانینیو ا ستین تیشوهر برا ییدنبال گدا

.است

:گفتم دیزلر یکه از خشم م ییصدا با

نزن که دلم  یکنم تو هم حرف یخواهش م.خام بردارند يسودا نیکه دست از ا ییبهتر است به خواهرت و شوهرش بگو-

 کینشده ام که بخواهم با  ریهنوز آنقدر پ.دیتو خواهم رنج ،ازیکن قمیو تشو يبا انها همدست شو یاگر بخواه.یرا بشکن

سال  ستیکه ب يکه پدر وادارم کند با مرد يدیترس یداشتم از ان م لپانزده سا یوقت.کنم یمرد پنجاه ساله زن مرده عروس
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که سر راهم قرار  يرمردیباشد به هر پ میاسم شوهر به رو نکهیا يفقط برا يحاال حاضر یول.کنم یاز من بزرگتر بود عروس

.مادر یطور فکر کن نیاز تو توقع نداشتم ا.یشوهرم بده ردیبگ

:گفت يا هدیبا لحن رنج مادرم

.يریو سر و سامان بگ یبه حال خودت بکن يفقط خواستم که فکر.يبشو زدیمن از تو نخواستم که زن ا-

است  يشده در اثر رنج و درد دیسف شیاگر موها.ستیهم از تو بزرگتر ن یلیچهل و پنج سال دارد و خ زدیان گذشته ا از

.همسرش تحمل کرده است يماریب يکه در سالها

راستش را  یپنهان کند،ول شیموها يدیسپ ياش را در ال به ال یبخت اهیخواهد س یشود که او هم چون من م یمعلوم م-

.گذارد یآسوده ام نم يبه سرم زده که لحظه ا يفکر ،مدتهاستیبخواه

زم؟یعز يچه فکر-

.مملکت بروم نیگرفته ام از ا میتصم-

:گفت يزیآم دیبا لحن ترد.زد یموج م يش ناباوردر چهره ا.زده نگاهم کرد رتیخورد و ح يا کهیمادرم

؟يبرو رانیاز ا یخواه یم یعنی.باشم دهیکنم درست شن یفکر نم-

:تکان دادم و گفتم دییرا به عالمت تا سرم

.بروم رانیخواهم از ا یم.يا دهیبله مادر درستشن-

چه؟ يآخر چرا،برا-

شده است و در دست و پا  دهیچیسخت و محکم به دور گردنم پ یگذشته چون طناب.رمیتوانم آرام بگ ینم نجایچون من ا-

که مرتکب نشده ام  یسال است دارم خودم رابه خاطر گناه جدهیه.برم ینم ییاز چنگالش راه به جا ییرها يزدن برا

دل تو به خانه  تشیاز سرا يریجلوگ يسوزم در آتش است،برا نهیس يخانه دلم از آه ها نکهیبا وجود ا.کنم یمجازات م

احساس  يبروم که در آن تارها ییدور بشوم و به کشورها طیبروم،از مح نجایاگر از ا دیشا.شوم یم نهیمانع خروجش از س
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که ناخواسته بر  يادر انجا ناچار نباشم به خاطر ضربه  دیشا.و برگردم رمیآرام بگ ستین ریپذ بیحد لرزان و آس نیتا به ا

.تر بر وجودم وارد سازم نیسخت و تر و سهمگ يرا شکنجه کنم و هر بار ضربه ا عمر خودم کیوارد ساخته ام، يوجود

 مروزیچون آفتاب ن یجوان.ستیحد ترد و شکنده ن نیاحساسشان تا به ا يو تارها ستندیهمه مثل تو ن یهم که هست نجایا-

 کیبه  دیرس واریه به کنج دک نیشود و هم یگستر م هیخانه ات سا طیح اطیکف ح یسنگفرش يبه رو یاست که چند ساعت

.گردد یم دیچشم بر هم زدن ناپد

 نجایخواهم از ا یاست که م نیهم ياست و برا دهیرس واریکه به کنج د نمیب یآفتاب را م نیدانم مادر،من االن دارم ا یم-

.بروم

که در غروب  یدان ینم ؟مگرینبازگردا اطیبه کف ح واریآن را دوباره از کنج د یتوان یم يبرو نجایاگر از ا یکن یفکر م-

.ستیبه طلوع مجددش در همان روز ن يدیام گریهر آفتاب د

را  میتصم نیامد ا دیبا هم کنار خواه تاینداشتم که تو و آز نانیاگر اطم.بروم نجایپس چه بهتر که تا قبل از غروب آن از ا-

و به همان اندازه که خودت از بودن با بچه  رفتیاهند پذبا اغوش باز تو را خو کتایراحت است که او و  المیگرفتم،اما خ ینم

.بودن با تو شاد خواهند بود ازشد انها هم  یها خوشحال خواه

از  يداشتم که هر وقت تو ازدواج کرد میکتا،تصمیبعد از فوت پدرت و ازدواج .کنم یندارم بروم با انها زندگ الیمن خ-

و منور تنها شده  ستیزنده ن امرزیخداب یرجبعل گریحاال هم که د.کنند یبا من زندگو  ندیایب نجایبخواهم به ا یمنور و رجبعل

 یوقت دیایم ادمیسوزد؟ یدلم از چه م یدان یم.تو نگران من نباش مهتا.را بکنم ارک نیتوانم هم یاست اگر الزم باشد م

تر از موعد به خانه بخت بفرستم و تالشم که پدرت وادارت کند تا تو را زود دمیترس یم نیاز ا ینداشت شتریپانزده سال ب

از موعد هم حاضر  رترید یحت ،بلکهیاقدامش باعثشد که نه تنها زودتر از موعد به خانه بخت نرفت نیاز هم يریجلوگ يبرا

اگر بدانم  یاست،ول میخواب شبها ییارامت الال ينفس ها يرا ندارم و صدا تیدرست است که تحمل دور.يکار نشد نیبه ا

.خواهد اورد و دل نا ارامت را آرام خواهد کرد،دل نا ارام من هم ارام خواهد گرفت تیخنده به لبها طیمح نیشدن از ا دور



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 221

کردم،تو هم مثل خاله فروزنده به فکر پر کردن  یاگر من هم به موقع ازدواج م دیشا.يدیند يریبا پدر خ یتو از زندگ-

.يندما یو تنها نم يافتاد یات م ییلحظات تنها

:و گفت دیکش رونیاش ب نهیاز س یاش را به صورت آه یزندگ يهمه حسرت ها مادرم

کردم همان موقع  یمن اگر مثل فروزنده فکر م.دوباره تجربه کرد دیرا نبا یتلخ زندگ يآزمود و تجربه ها دیآزموده را نبا-

.رفتم یکردم و م یرا رها م کتایتو و  دیبا یم دینبود شیب یکه طفل

:را غرق بوسه کردم و گفتم شینارش زانو زدم و دست هاک در

.دوستتد ارم یلیاست که خ نیهم يدانم مادرو برا یم-

 یگذارم ،نابسامان یکه چشم بر هم م یدارم تا زمان یکه سر از خواب بر م ياز لحظه ا.یباعث آزار من ی،وليدوستم دار-

که دچار  يو تا لحظه ا یچرخ یوار به دور خودت م رهیکه دا نمیب یتو را م.گذارد یآسوده ام نم يتو لحظه ا یزندگ

خط  انیو در نقطه پا يریگ یوارت را از سر م رهیقوا گردش دا دیتجدبار بعد از  ،هرینیش یاز پا نم ينشده ا جهیسرگ

در نقطه مرکز  که درست نمیب یباز هم تو را م يبه رفتن گرفته ا میاکنون هم که تصم.يگرد یبه نقطه آغازش باز م رهیدا

.یآورت ادامه بده جهیکه به چرخش سرگ يو قصد آن را دار يا ستادهیا رهیدا نیا

ست؟ین يبه رفتن کار عاقالنه ا میتصم ین کیتو فکر م یبعن-

؟يبرو يدار الیکه کجا خ ياز آن گذشته تو هنوز به من نگفته ا.ستین یدارم که کار درست نانیکنم،بلکه اطم یفکر نم-

.دور شوم طیمح نیاست که از ا نیمهم ا.دیخوش آ دیآ شیکه پهر جا -

اگر .بر من خواهد گذشت یتو بودن به اندازه قرن یب هیدانم که ار ثان یم یگر چه به خوب.خواهم خودخواه باشم مهتا ینم-

 یر از خودش ممن دخترم را بهت یول.کردم ینم یچاره ساز دردت خواهد بود اعتراض طیداشتم که عوض کردن مح نانیاطم

.گرفت یدانم که آرام نخواه یشناسم و م
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:اش فشردم و گفتم نهیرا به س سرم

.کنم مانع رفتنم نشو و بگذار بروم یخواهش م.رمیبتوانم آرام گ دیشا-

.داد یخفه و غم گرفته اش رنج درونش را نشان م يصدا دم،اماید یاش بود و چهره اش را نم نهیس يبه رو سرم

.شوم یمن مانعت نم يخواهد برو یاگر دلت م.نکن هیگر زمیزخوب ع یلیخ-

*******

29فصل

سخنان مادرم و خاله  دنیان شب بعد از شن.بودم دهیشیندیمملکت ن نیبه مساله رفتن از ا يبه آن روز به طور جد تا

داشت مرا فارغ از همه  شهیاند نیکه ا یموقع.دمیشیاند یبه رفتن م رمیان که بتوانم آرام گ دیام م،بهیها یفروزنده،در ناارام

وادارم کرد از رختخواب  دیرس یبه گوش م يعاد ریمادرم که به طور غ ارامنا  ينفس ها يساخت،صدا یم میها شهیاند

 یکنم و با نگران دارشیتا ب دمیبا دست لرزان بدنش را لمس کردم،کوش یکیابتدا در تار.و به کنار تختش بروم میایب رونیب

:دمیپرس

شده است مادر؟ یچ-

 یبلند سوالم را تکرار کردم،ول يبا صدا گریبار د کی.ام افزود یجواب،بر نگران دنیماندم و نشن يانتظار پاسخش به جا در

برق را زدم و دوباره  دیمرتعش کل یبت عجله و دست.دیبه گوشم نرس يگرید ينا ارامش صدا يتفس ها ياز صدا ریبه غ

 واریگچ د يدیگلگونش به سپ شهیهم يگونه ها.شدم رهیاش خ دهیبه چهره رنگ پر ییروشنا در.به کنار تختش برگشتم

که  یبعد مسافت.مانده باشد یوجودش باق يها انیاست در شر اتیکه نشانه ح یخون گرم چیکه ه دیرس یبود و به نظر نم

که  ییوجود تار تنها اب.داشته باشم شیاریه ب يدیکه در ان لحظه ام شدیوجود داشت،مانع از ان م کتایخانه ما و منزل  انیم
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به محض .رساند مارستانیشتافت و ما را به ب میاریها به  هیاز همسا یکیکمک  ادیفر نیبودم با اول هیبه دور خود و مادرم تن

داد  نناینجات جان او آغاز کرد و به من اطم يدکتر متخصص،برا دنیرا تا رس هیاقدامات اول کیورود بالفاصله پزشک کش

.به هوش خواهد آمد يو مادرم به زود ستینینگران يکه جا

داشتم اشک حسرت از  میآفتاب زندگ دنیکه به دم يا هودهیبر انتظار ب یان شب سخت و طوالن دهیسپ دنیانتظار دم در

کسب  ي،براراند رونیشب را به ب یکیپنجره را شکافت و تار شهیش یکه نور آفتاب صبحگاه یزمان.ختمیر یفرو م دهید

 میپا يصدا نکهیا يآن ساعت صبح در بخش حکمفرما بود،برا رکه د یدر سکوت.اطالع از امدن پزشک از اتاق خارج شدم

به  دهیکش یخواب یبخش که با چهره حسته و ب يمتصد زیدر کنار م.داشتم ینشود،آهسته قدم بر م مارانیمانع استراحت ب

:دمیو پرس ستادمیحوصله بود ا یانتظر عوض کردن پست با همکارش خسته و ب

دکتر چه موقع خواهد آمد؟ يآقا دییخانم،ممکن است به من بگو دیببخش-

:مرا مورد خطاب قرار داد یمتعجب ياو پاسخم را بدهد صدا نکهیاز ا قبل

!دیشما هست نیمن مهتا خانم ا يخدا-

ام  یباعث خوشحال شیصدا دنیرفت،شن یم به شمار ینعمت بیغر طیاشنا در ان مح يصدا کیدنیشن نکهیوجود ا با

.ستمیبرگرداندم وبه او نگر يکه داشتم رو ياز تصور نانیاطم يام افکندم و برا یشانیبه پ یچشن.نشد

ام زهر  یزندگ يها يشاد يبه رو شیکه سال ها پ يمرد ریبود از تصو یقرار داشت طرح میکه رو به رو يمرد چهره

موقع شانه زدن با غرور به انها  شهیسرش که هم يجلو يموها.نبود يازین یاز صالبت و بياثر دگانشیدر د.دیکش یناکام

بود و به  يو خاکستر دیسپ يمانده اش به اندازه گذر سال ها یاقب يشده بود،تارها یزد در گذر عمر کامال خال یروغن م

.زد یاش خط اندوه نقش م یشانیپ يرو قیعم نیچ يرو

:دمیپاسخ پرس يه جانفرت نگاهش کردم و ب با

د؟یکن یکار م یچ نجایشما ا-
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.آمده ام نجایبه ا ضمیمن به همراه مر-

 زم،امایبود بگر میها يها و نامراد یکه باعث همه ناکام یخواستم هر چه زودتر از کس یبه گفتگو نداشتم و م يا عالقه

:عباس آقا با التماس متوقفم ساخت و گفت

قلب .ستجابشود تانیابد،دعایمن هم شفا  ضیمر دیاگر دعا کن دیشا.بدهد شیشفا د،خدایداریضیمر نجایاگر شما هم در ا-

و بعد از .به اصرار اقوام مجبور به ازدواج شدم دیو از خود راند دیکرد دیان موقع که مرا ناام.است ماریپسرم سالهاست که ب

افسوس .پسر را به ما داد نیا ،خدایدرمان طوالن تا باالخره بعد از دوا و سوختمیان پنج سال در حسرت داشتن فرزند م

 يها چهیاز در یکیبردم دانستم که  یاش پ يماریکه به ب یداشت موقع يماریکه به زور از خدا گرفته بودم قلب ب يفرزند

دل به عمل .ستین یجراح عملاز  ریبه غ ياش چاره ا يماریدرمان ب ياز حد گشاد است و برا شیقلب جگر گوشه ام ب

دارد که هر چه  دهیعق یدکتر فرخ.ندارد شتریمهتا خانم،به خصوص که او هشت سال ب ستین یرناك دادن کار آسانخط

.و عمل مشکل تر خواهد بود شودیکلفت تر م چهیدر نیبزرگ تر شود ا يهاد

:لب زمزمه کرد و گفتم ریرا ز یدکتر فرخ يآشنا نام

؟یدکتر فرخ-

است و او قرار  یانجام دهد دکتر فرخ تیعمل مشکل را با موفق نیکه قادر است ا یشکتنها پز ندیگو یم.بله مهتا خانم-

خواست خدا بود که باالخره شما را سر راه من قرار داد تا عذر گناهم را  نیا دیشا.را عمل کند ياست امروز هاد

،عشق چشم عقلم را کور کرده ان موقع جوان بودم و غافل.ام شدهیدانم مرتکب چه گناه بزرگ یسال هاست که م.بخواهم

 رونیشده نگذارم که آن جوان،دختر مورد عالقه ام را از چنگم ب بیخواستم به هر ترت یاز عقوبت عملم غافل بودم و م.بود

که درد قلب پسر  یماناز ز یول.هم وجدانم را به احساسم فروختم و ان عمل ناجوانمردانه از من سر زد نیهم يبرا.اوردیب

گرفتم به منتزلتان  میبار تصم نیچند.گذاشت یکه به درد اورده بودم آسوده ام نم ییقلب ها شهیشد،اند شروع مارمیب

.افتمیکار را ن نیوقت جرات ا چیه دیو از شما بخشش بخواهم،اما راستش را بخواه فتمیب تانیدست و پا م،بهیایب
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:وجودم را انباشته بود با کالمم آشکار کردم و گفتم يدو نا مرا یناکام يرا که در سال ها يآن احساس نفرت و انزجار همه

که  ییبال.ستیقابل بخشش ن یدانست یم یکه به خوب یرا بخواه یامد عذرگناه یشرمت م ،چونیافتیکار را ن نیجرات ا-

 نییپا تیروز هم اب خوش از گلو کییبارها ارزو کردم که حت.امد یبهسر پسرت آمد حقش بود که به سر خودت م

.يتو هم در عذاب بود دمیکش یمن عذاب م هک یمستجاب شده و در تمام مدت میکه دعا نمیب یحاال م.ودنر

د؟یکن یرا نم شیشفا يندارد و آرزو یارزش ماریطفل ب کیشما جان  يبرا یعنی-

که از  ییابرگرداندم و دستم را به طرفش تکان دادم و ب اصد شیرو به سو يبه تند.بودم دهیاتاق مادرم رس کینز به

:گفتم دیلرز یشدت خشم و غضب م

.فعال راحتم بگذار تا به مادرم برسم.دانم که هر چه مقدر باشد همان خواهد شد یندارم و م ییآرزو چیمورد،ه نیمن در ا-

تخت مادرم خم  يکه به رو یپزشک یجو گندم يو موها دهیورز کلیکه در اتاق را گشودم و داخل شدم قد بلند و ه یموقع

 شیتا خطوط اشنا دمید ینه چهره اش را م نکهیبا وجود ا.کرد نظرم را به خود جلب کرد یم نهیده بود و داشت او را معاش

تا از  دمیشن یرا م شیدهم و نه صدا صیشد،تشخ یمحو نم رمیضم حهلحظه هم از صف کییحت ییرا که در سال ها جدا

بعد از  دیشا.است ستادهیاوست که در کنار تخت مادرم ا نیا نداشتم يدیبشوم ترد تشیماه صیآن قادر به تشخ نیطن

ده اش یدستان ورز بیو ترک ستادنیهم طرز ا دیشا.کردم یاز زبان عباس آقا وجودش را احساس م شینام آشنا دنیشن

 یحالداشت در  مارشیدر ارامش گوش به ضربان قلب ب.داد یحضورش را م دیقلب مادرم نهاده بود نو يرا به رو یکه گوش

باعث  نکهیرا قبل از ا اقمیاشت ادیحبس کردم تا فر نهیزدم،نفس در س یم شیکه با ضربان تند قلبم با همه وجود صدا

.م شود در گلو محبوس سازم ییرسوا

 یام ضربه م نهیکه ان چنان سخت بر قفسه س دیشن یتپش تند قبل مرا نم يگوش به ضربان قلب مادرم داشت و صدا او

.دیآ رونیب نهینمانده بود آن را بشکافد و از س يزینواخت که چ

را که با  ينظر مرد کیکه او هم چون من،با  دیرس یبه نظر م.کرد ینگاهش م یبه هوش آمده بود و داشت با شگفت مادرم
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که عباس اقا دست از سماجت  ابمینانیآهسته سر به عقب برگرداندم تا اطم.چشم به او دوخته،شناخته است یمهربان

با دست اشاره کردم که از انجا .نگرد یو به من م ستادهیدورتر ا یکم هک دمیاو را د.رداشته و به دنبال کار خود رفته استب

 نکهیا يمادرم متوجه حضورم شد و برا.سپس در را پشت سر بستم و چند قدم به جلو برداشتم.بگذارد میدور شود و تنها

.دنشان ندا یتوجه او را جلب نکند عکس العمل

:گفت یکه م دمیرا شن شیصدا نمیچهره اش را بب نکهیاز ا قبل

تانشده بود؟ یباعث نگران يزیچ.است یشوك عصب کیفقط .ستین یمهم زیچ.راحت باشد التانیخ-

:که پاسخ داد دیناله مانند مادرم به گوش رس يصدا

که مرتکب نشده مجازات  یخاطر گناه سال است که دارد خودش را به جدهیاو ه.مشکل من دخترم است.دکتر يبله آقا-

است و  یجوان ياز ان سالها ياش را تباه کرده و انچه که اکنون در مقابل دارد فقط ته مانده ا یجوان يسالها نیبهتر.کند یم

.دیخواهد رس ییاو تنه يریپ يبعد از ان نوبت به اندوه سالها

 یجمله کوتاه م کیانیحرکت و ب کیفقط .ز خودم نشان بدهما یتکان بخورم و عکس العمل میاز جا دیدانستم که نبا یم

 یکه از مادرم م دمیرا داشتم شن دنشیشن يرا که سال ها آرزو ینیگر و پر طن يدوباره صدا.شود زشیتوانست باعث گر

:دیپرس

خواهد خودش را مجازات کند؟ یگناه را مرتکب نشده،پس چرا م نیاگر او ا-

من سال هاست.پر درد است یلیکه خ دیذاردلم نگ يدست رو.دکتر يآقا-

 دهیکه دارد به چشم د يگمشده ا افتنیيرا برا رشیناپذ یخستک يهستم تالش و جستجو شیها يشاهد اشک و زار که

که  یبارها بند بند وجودم را لرزانده اسن موقع يجستجو نیراه بن بست ا يبه انتها دنیدردش در موقع رس يها ادیام فر

 نهیادامه داده است اه س شیو به جستجو دهیخز نیزم يپا به رو وچهار دست  دیاز پا بنشن نکهیا يش به جاخسته از تال
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از درد را نقش زده است يریمن تصو ماریقلب ب يخودش را سوزانده و هم به رو نهیسوزش هم س

بوده باش ریتقص یچندان هم ب زیگر نیدخترتان در ا کنمیگمان نم-

تا با کلمات  دیکوشیم نیهم ياش در همان نگاه اول او را شناخته اسن برا يماریضعف و ب يمادرم با همه  که افتمینانیاطم

 شیکه به زحمت از گلو یتازه کرد و با کلمات ینفس شهیاند نیموثر انچه را که من قادر به اثباتش نبودم اثبات کند با هم

:به گفتگو ادامه داد شدیخارج م

دختر  نیکه بدجور داشت در وجود ا یکشتن احساس يگناه بود پدرش برا یدکتر دخترم کامال بياقا ستیطور ن نیا-

او تهمت زد جواهرات مرا در گوشه  يداده بود به مرد مورد عالقه  بیترت کشیکه به کمک شر يبا توطئه ا دواندیم شهیر

مبرا بود انداخت و باعث کوچ  یه از هر گناهرا به گردن ان پسر جوان ک دنشیاز خانه خودمان پنهان کرد و گناه دزد يا

از انها  یپرداخت و نتوانست نشان شانیشد از ان روز به بعد دخترم به جستوجو کردندیم یکه در ان زندگ يانها از خانه ا

ابدیب

کار ان جوان است؟ يدزد نیدخترتان باورش شد که ا یعنی-

کار خواهد  نیبا ا کردیباورش نکردم و برخالف تصور همسرم که گمان مالبته که باورش نشد نه تنها او باور نکرد من هم -

سر نگرفت یعروس نیبه او نداشت بکند ا يعالقه ا نیکه کوچکتر يتوانست دخترم را وادار به ازدواج کند با مرد

جواهرات مسروقه در خانه خودتان پنهان است؟ دیدیشما از کجا فهم-

محاکمه و  یاو در دادگاه عدل اله دیزود به مجازات عمل خالفش رس یلیشوهرم خدکتر  يدار مکافات است اقا ایدن-

 میامر برد قتیبه حق یکرد ما پ دایخانه ان جواهرات را پ ریشد پسرم در موقع تعم ریگ نیزم يمحکوم و در اثر سکته مغز

 متیکه به ق یه او ببخشد اما گناهاعتراف کرد و از دخترم خواست ک هاحتضار به گناه مرتکب شد يو بعد شوهرم در لحظه 

دختر تمام شده بود قابل بخشش نبود مهتا حاضر نشد او را  کییجوان و تباه شدن سال ها جوان کیتیثیشدن ح مالیپا

هاست که دارم به  لسا دیدیشود چشم از جهان فروبست حاال علت درد قلبم را فهم دههیامرز نکهیببخشد و شوهرم بدون ا
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به گفته  یو نه توج شنودیرا م میبنگرد ولو او نه صدا ندهیکند به ا یدر گذشته زندگ نکهیا يتا به جا کنمیاس مدختر التم نیا

چهره و  يگذتنش را به رو يو نه رد پا شنودیاش را م یجوان يسالها يگذشتن لحظه به لحظه  يپا يدارد نه صدا میها

مرا  یمدت يگرفته برا مینشستم اقرار کرد که خسته از جستجو تصمبا او به گفتگو  شبیکه د یموقع کندیاندامش مشاهده م

او و  انیم اهیس يدردش باشد و چون پرده ا يرفتن چاره  نیا دیاعتراض نکردم شا مشیبرود به تصم رانیترك کند و از ا

ستم اگر شما ه نجایاست که االن در ا نیهم يرااش را ندارم و ب يطاقت دور یگذشته اش حائل شود راستش را بخواه

میگویکه من چه م دیفهمیخوب م دیداشته باش يفرزند

:ندارم اما او گفت يپاسخ بدهد که من فرزند کردمیکند ارزو م میتپش تند قلبم رسوا يکه صدا دمیترسیان م از

بخش به  قرص ارام کیمیگویبه پرستار م یاز دخترم را ندارم خوب خانم کرمان يمن هم تحمل دور دییگویم یچ فهممیم-

 ادتیهم ع گرید يها ضیاز مر دیچون با دیمرا ببخش دیشو جانیو کمتر دچار ه دیشما بدهد فعال بهتر است استراحت کن

کنم

بدون  دیکوش سوزاندیرا م میکه نگاهش گونه ها یدر حال ستیعقب برگشت و با تعجب به من که چشم به او داشتم نگر به

 شیبه ابتدا رهیخط دا يدر انتها خواستمینم گریشود از کنارم بگذرد و برود د انینما ییرنگ اشنا دگانشیدر د نکهیا

شدم و به در اهشاوردم ادامه بدهم سد ر جهیبرگردم و به گردش سرگ

:دادم و گفتم هیتک یخروج

.یگوش کن میبه حرفها دیبا.یدر خارج بش نیاز ا گذارمینم نینه فرز-

:گرد گفتسر بلند کند و به من به ن نکهیا بدون

بهتر است مانع :گفت ییبه من بگو یخواستیمادرت همه آنچه را که تو م.گفتن مانده باشد يبرا یحرف کنمیفکر نم-

.یدارم از تو به خواهم که کمتر آزارش بده فهیمن به عنوان پزشک معالجش وظ.ياستراحت اش نشو
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قصد را دارم که آرامش  نیفکر نکن ا.تو افتنیيرامن خسته ام،خسته از تالش ب.نمیبیآزار م یخام آزارش بدم ول ینم-

او  نکهیو هر دو بار او بدون ا دمیبرادرم د يخانه  کیرا در پارك نزد نیسال گذشته دو بار زر.ات را به هم بزنم یزندگ

.يزیمن بگر گذارمازینم گریبار د نیا.ختیگوش به سخنانم بدهد از من گر

:ناله کنان گفت مادرم

دلش را باز  يکه سفره  یتا وقت.اوردیدر دل دارد به زبان ب یبگذار هر چ.گوش کن شیدکتر به حرفها مکنیخواهش م-

.نکند دلش آرام نخواهد گرفت

:سخنش آرام تر شد و گفت لحن

 ماریاالن چند ب.است مارانیاز ب ادتیع فهامیپزشکم و وظ کیالبته نه حاال،من .کنمیگوش م تیخوب مهتا به حرفها یلیخ-

عمل  کیدیمن امروز با.شود فهامیکه احساسات مانع انجام وظ ستیدرست ن نیا.بروم دنشانیحال منتظرند که من به د بد

.از به آرامش دارمیهم ن نیهم يقلب مشکل انجام بدم و برا یجراح

 یعذاب رنج و يهمه  یکه باعث و بان يپسر همان نامرد یعنیپسر عباس آقاست، یکه قرار است عملش کن يآن پسر-

:دیبا تعجب پرس يو البد تو او را نشناخته ا میکشیاست که ما م

؟یدانیتو از کجا م-

که  دمیامروز به چشم د یول نمیشدنش را به چشم بب لیذل کنمیسال هاست که آرزو م.دمیبخش او را د يمتصد زیکنار م0

.دیکشیالعالج پسرش عذاب م يماریچطور داشت به خاطره ب

.مهتا يگدل نبودتو که انقدر سن-

من هم سنگ به دل .قلب سنگ کار گذشته است يکه در خلقتشان به جا ییدر مقابل آنها.سنگدل نبودم اما سنگدل شدم-

و  هایبدبخت يهمه  یاو باعث و بان یو بدان یگوش کن میاگر به حرفها.مرد چه به روز ما آورده است نیا یدانیتو نم.گذاشتم
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.یپسرش را عمل کن يشویحاضر نموقت  چیماست ه يهایدر به در

بر عهده دارم که ملزم به انجامش  يا فهیمن به عنوان پزشک وظ.کار نیبه ا یلیکار دارم و نه م نیا يبرا یاالن نه وقت-

.نجاتش بدهم دیپسر در خطر است و من با کیهستم جان 

.يتو او را نشناخته ا یعنیپدرم است؟ کیاو پسر عباس آقا شر یاگر بدان یحت-

و  یبه مادرت برس یحاال بهتر است کم.دمیپدرت د ياو را در حجره  کباریچون من فقط همان .خوب معلوم است نشناختم-

.من هم به کارم برسم يبگذار

.يبرو گذارمینم یگوش نده میتا به حرفها-

و سخنان تو  رمیقرار بگ تیحرفها ریکه تحت تأث ترسمیگوش کنم،چون از آن م تیبه حرفها توانمیحاال نه مهتا،حاال نم-

انتقام  یخواهیچه م يبرا.بشوم ییناکرده مرتکب خطا يبشود،در موقع عمل دستم بلرزد و خدا امیحاکم بر وجدان پزشک

.يریگناه بگ یبچه ب نیاز ا تیهایهمه ناکام

مبادا به فکرت برسد .يبسپار یرا به دست فراموش تتیو نفرت آنقدر بر وجودت حاکم شود که عواطف و انسان نهیک نگذار

.گذشتهام داشته آگاهم یکه او در زندگ یهستم و از نقش یکه من ک ییکه به عباس آقا بگو

ام قصور کنم و  فهیتصور را داشته باشد که ممکن است من قصد انتقام در انجام وظ نیخواهم در اثر ترس و وحشت ا ینم

چون سد  اهمیتلخ و س يگذشته  خواهمینم.من بسپارد یجراح غیجگر گوشه اش را به دم ت ماریجرات نکنند قلب ب گرید

.قد عالم کند فهامیمن و وظ انیم یمحکم

.گردمیبه پا کردهام و به دنبالت م یآخر من مدت هاست که کفش آهن.يبگذارم که برو توانمیچطور م-

؟يبرو رانیاز ا یخواستیبود که م نیهم يبرا-

.ارمیب رونینتوانستم آن را ب گریتنگ شد که د میماند و آنقدر به پا میکفش به پانیمن بزرگ شد و ا يپا نکهیا يبرا-

.اورمیب رونیب میو آن را از پا شمیندیب يدر آنجا چاره ا دیبود که شا نیبروم ا رانیاز ا خواستمیم نکهیا لیدل
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:بار به دقت نگاهم کرد و گفت نیاول يبرا

که به  یهست يعاطفه و سست عنصر یدختر ب دیرسیبه نظرم م دمیشیاندیم که به تو یموقع شهیاست هم یباور نکردن-

.یپشت پا به عهده بسته ات بزن یتوانیم یراحت

؟يسپرد یحاکم بر احساساتت شد و مرا به دست فراموش تیو نفرتها نهیتصور سالها ک نیو با هم-

.بود که از تو داشتم يتصور نهایا-

؟يدارتصور را  نیحاال هم هم یحاال چ-

.بشوم یرا داشته باشم و احساسات یکه بتوانم شور و حال جوان ستمیآنقدر جوان ن گریمن حاال د-

.شمیندیبه آن روزها ب خواهمیو من نم يآوریم ادمیرا به  امیزندگ کیتار يروزها تو

.یشیندیب یخواهیآن روزها هم نم ؟بهیچ یکیروشن قبل از آن تار يبه روزها-

 یمیقد يخانه  واریدر و د ياز شما به سراغ توران خانم رفتم همه خاطرات آن روزها را به رو ینشان فتنایيکه برا یموقع

را  شیتا آن را نشنوم باز هم صدا گرفتمیرا هم م میاگر گوشها یخاطرهها آنقدر بلند بود که حت يصدا.دمیشما منعکس د

.دمیشنیم

.يریرا بگ شیو رد پايگذشته قدم بردار يهیبه سا هیسا يمجبور نبود-

که آن  یموقع.يو نه باعث عذاب مادرت بشو ینه خودت را عذاب بده.یشیندیات ب ندهیبه آ یتوانستیکار م نیا يجا به

را  امیو زندگ کردمیرا گم م میو پا دادم،دستیضعف نشان م یاگر کم.افتاد و در مظان اتهام قرار گرفتم میاتفاق برا

.باختمیم

تو .را هموار کردم و از آن گذشتم امیکه بر سر راهم قرار گرفته بود،تبر به دست گرفتم و راه زندگ یتوجود کوه مشکال با

.یکار را بکن نیا یتوانستیهم م

.یات را روشن کن یو راه زندگ يریبه دست بگ ،چراغيقدم بردار یکیکورمال،کورمال در تار نکهیا يجا به
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وقت  چیه ،امایو از آن گذشت يات را هموار کرد یرا ببخش،تو راه زندگم یهنوز نتوانست ،چونیزنیحرف را م نیا-

تو از همان .يریوجودم را بپذ یتوانینم یهم به راحت نیهم يبرا.يبسپار یتلخ را به دست فراموش يآن خاطره  ینتوانست

هر دو با  نیکه تو زربود  یمیتصم نیا.دلم يشهیشکستن ش يبرایباش یبا من سنگ ییارویکه در رو یگرفت میزمان تصم

.دلم بود يشهیشکستن ش یکه من با او روبرو شدم در پ يچون آن دوبار دیهم گرفت

از شکستن دلت  يا ستادهیا میروبرو نجایحاال ا.یوجودم که غرورم بود شکست يهیسرما نیتو با کمک پدرت بزرگتر-

.ینالیم

 یجمله آتش نیبا ا دیترسیم دیاست شا دهیمن نگفت که تو را د به نیزر.شکست ات را بردار برو و بگذار به کارم برسم دل

نهفته  رشیدر ز یآتش چیه گریتا د دهامیخاکسترش آب پاش يمن به رو نکهیغافل از ا..بکشد رونیخاکستر ب ریرا از ز

.نماند

 توانستینم گریآن دبعد از .کرده بود یعمر با آبرو در آن محل زندگ کیپدرم .تمام شد میگران برا یلیکار پدرت خ آن

 واریباورش شد که من از د یبود به سادگ یزن پدرم که زن ساده لوح.محل بنگرد يکاسبها يسرش را بلند کند و به رو

و جواهراتش را به سرقت  اورمیبال را سر او ب نیکه ا دیترسیم نیشما باال رفتهام و جواهرات مادرت را دزده ام،از ا يخانه 

.ببرم

 يمن با نقشه  دانستیم یمادرت که به خوب ،اگريرا باور نکرده ا چیکه ه يدادیم دیو به من ام يماندیم متو در کنار اگر

وارد اتاق خوابش نشده ام و خودش ناچار شده مرا یقبل

 در مقابل همسرش می ایستاد و او را وادار به اقرار می کرد و خیلی اگر هاي دیگر که حوصله تکرارش را. مخفی کند  آنجا

.ندارم شاید آنچه که اتفاق افتاد اتفاق نمی افتاد و هیچ کدام ناچار به تحمل رنجی که کشیدیم نمی شدیم

:تعجب پرسیدم با
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!مگر تو رنج کشیدي ؟ _

تو به سادگی روي از من پنهان کردي و . آن توقعی که من از تو داشتم برآورده نشد.خوب معلوم است که رنج کشیدم -

رم که تا حدي هم آنچه را که پدرت با مهارت می کوشید تا به تو تلقین کند باور کردي و از من روي گردان حتی اطمینان دا

ساکن آن خانه بودیم ، به سراغ من و دوست چندین ساله ات نیامدي و  هنوزدلیلش این است که تا آن زمانی که ما . شدي 

ی به جستجویمان آمدي که حقیقت آشکار شده بود و رو سیاهی شاید حتی زمان. به سادگی ما را به دست فراموشی سپردي 

.به آن هایی مانده بود که می خواستند رو سیاهم کنند

نه این طور نیست وقتی من به سراغتان آمدم شما تازه از آن خانه رفته بودید و توران خانم حاضر نشد نشانی از شما به  _

.من بدهد

.داشت چون بعد از آن ماجرا حتی او هم حاضر به معاشرت با ما نبودتوران خانم هیچ نشانی از ما ن _

اولین بار که به سراغش رفتم مرا به خانه اش راه نداد و به سردي با من برخورد . او دلیل دیگري براي این کار داشت  _

نسبت به . ی از شما ندارد وقتی پدرم مریض شده بود یک بار دیگر به سراغش رفتم و آن موقع فهمیدم او هیچ نشان. کرد 

علت این که توران خانم یک باره از شما کناره گیري کرد این بود که همیشه گمان می . همه بد قضاوت می کنی فرزین 

وقتی راز عشق ما به همه آشکار شد و او فهمید که در مورد احساس تو . کرد یک روز تو داماد آن خانواده خواهی شد 

از این که دخترش سر و  عدکرده است ، اندوه پروانه باعث شد ترك خانواده شما را بکند ، ولی بنسبت به دخترش اشتباه 

.سامان گرفت و احساسی را که به تو داشت به دست فراموشی سپرد ، توران خانم هم کینه هاي گذشته اش را از یاد برد

فکر می کنم علتش این بود که آنقدر به . بردم خیلی عجیب است که من هیچ وقت به احساس پروانه نسبت به خودم پی ن _

.تو می اندیشیدم که غیر از اندیشه تو سودایی در دل نداشتم

شاید دلیلش این است که می خواهی تصویري که از سال هاي جوانی من در ذهن . تو حتی یک بار هم به من نگاه نکردي -

.ان طور دست نخورده باقی بماندداري بدون هیچ چینی به روي پیشانی و زیر چشمانم ، هم
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بعد از آن ماجرا همه تالشم این است که در برخوردهایم با اشخاص تصویرشان را بامداد در ذهنم بکشم تا هر وقت که  _

بله مهتا اکنون سال هاست که من طرح چهره ها را فقط با مداد در صفحه ضمیرم . بخواهم به آسانی بتوانم آن را پاك کنم 

به نظر نمی رسد نگران مادرت باشی ، چون از لحظه ایی که .نم نه با مرکب سیاه که نتوانم به آسانی پاکش کنم رسم می ک

.دکتر معالجش را دیده اي ، حتی یک بار هم حالش را نپرسیده اي

من حرف هاي تو را با او شنیدم و می دانم که بیماریش فقط یک شوك عصبی است دکتر ؟ _

.ت و البد دلیل این شوك را هم می دانینه همین طور اس _

.دلیلش نابسامانی و پریشانی زندگی دخترش است دختر نا آرامی که هیچ کجا آرام نمی گیرد _

.تو اشتباه کردي که سال هاي جوانی ات را هدر دادي _

براي اینکه به هدر نرود باید چکار می کردم ؟ _

.نه زندگی منچرا از من می پرسی ، این زندگی توست  _

همه آن سال هایی را که تو افسوس به هدر رفتنش را می خوري ، در جستجوي . فکر می کنم که دلیل پرسیدنم را بدانی  _

.تو گذشته است

من گمان می کنم که این احساسات نبود که تو را به دنبال من می کشاند ، بلکه این وجدان ناآرامت بود که نمی گذاشت  _

.ريتو آرام بگی

دلم می خواهد بدانم باالخره چطور توانستی آن تصویري . هر دو آن ها دست به دست دادند و جوانی ام را به هدر بردند  _

.را که با مرکب سیاه به روي صفحه ضمیرت رسم کرده بودي محو کنی

.باقی نمانده است محو کردنش کار آسانی نبود ، ولی من به رویش خط کشیدم و اکنون دیگر اثري از تصویرش _

.شاید با مداد به رویش خط کشیده باشی و بشود آن خط ها را از روي تصویرش پاك کرد _

:از او پرسیدم.این که به من بنگرد ، لبخندي گوشه لبانش را از هم گشود ، کوشیدم تا نگاهش را متوجه خود کنم  بدون
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تو می ترسی به من نگاه کنی چرا ؟ _

ن از نگاه کردن به تو واهمه دارم چون به غیر از فاصله ي سال هایی که میان ما ایستاده موانع دیگري هم م.حق با توست _

.من نمی خواهم از آن موانع بگذرم و به تو برسم.بر سر راهمان است 

مانعی را که تو از آن حرف می زنی مادر پونه است ؟-

مگر تو پونه را می شناسی ؟! مادر پونه  _

حدسم درست است فرزین ؟.من دو بار او را در پارك دیده ام  بله _

:کوشید تا از پاسخ طفره برود گفت _

بگذار من به کارم برسم مهتا ، قول می دهم بعد از اتمام کارم به عیادت مادرت بیایم و بعد به تو فرصت بدهم تا هر چند  _

.ساعت که می خواهی گذشته را به تصویر بکشی

ی حتما این کار را بکنی ؟قول می ده _

مادرت مریض من است و وظیفه ام عیادت از اوست . من یک پزشکم و نمی توانم وظایفم را به دست فراموشی بسپارم  _

.پس مطمئن باش که خواهم آمد.

:را به روي دستگیره در گذاشت ، آن را گشود و گفت دستش

ایستاده اند چشم امید آن ها به من است تو به من گفتی که در مقابل پدر و مادر هادي در انتهاي کریدور به انتظارم  _

التماس هاي عباس آقا حاضر نشدي از گناهش بگذري ، کار درستی نکردي مهتا ، به خاطر این که مبادا آه تو دامن پسرش 

.کنرا بگیرد او را ببخش و از خطایش چشم پوشی 

:را به اعتراض تکان دادم و گفتم سرم

فرزین ، من نمی توانم از ذره ذره وجودم بکاهم و آه سینه سوزم را نادیده بگیرم و انسانیتم را در طبق اخالص نهم و نه  _

.آن را تقدیم به مردي کنم که بویی از انسانیت نبرده است
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* * *

30فصل

انتظارم را روشن  يسالها فین تکلکه پاسخ به آ یسؤال.بود یوجود داشت،هنوز باق نیفرز یکه در مقابل زندگ یسؤال عالمت

تر  کیخاطره ها را که هر لحظه نزد يپا يشد،صدایرفتن او که هر لحظه دورتر م يپا يصدا.جواب ماند یهم ب کرد،بازیم

.رساندیبه گوش م شدیم

اندازه تلخ و  هم به همان نیاو با فرز دارید ینیریدهانم را تلخ کرده بود،در ش نیبا زر دارید ینیریکه در ش یبادام مزه

 يعباس آقا و همسرش از دو طرف احاطه اش کردند و زار.ستادیمتوقف شد و ا يدر کنار اتاق هاد شیقدمها.بود نیزهرآگ

را که به طرفش دراز شده بود در دست فشرد و به اتفاق  یآلوده به گناه تبا محبت دس نیفرز.کنان به گفتگو پرداختند

 فیدست ضع یبا ناتوان.و به طرفش رفتم دمیرا شن شیزد تا صدا میبار صدا نیمادرم چند.شد مارشانیآنها داخل اتاق پسر ب

:فتگ دیرسیبه زحمت به گوش م يماریکه از شدت ب ییدراز کرد و با صدا میو لرزانش را به سو

او رفتم و کنار  کیبه ناچار اطاعت کردم و به نزد.میگویچه م نیو خوب گوش کن،بب نیکنار تختم بنش ایمهتا،ب نجایا ایب_

:تازه کرد و گفت ینفس.تختش نشستم و چشم به دهانش دوختم

بوده ام  تیها يدیآنقدر شاهد ناام.یدانیرا م نیتعلق دارد و تو خودت هم ا يگریمرد به د نیا.نده دیخود به خودت ام یب_

در  يحرف نگفته ا چیه گریو د يو سبک شد يحاال که درد دلت را کرد.ات را ندارد يدیتحمل ناام مارمیقلب ب گریکه د

عمر  کیکه  یهست يتو درست مانند پرنده ا.يبنگر ندهیو به آ یکن شتهوقتش شده است که پشت به گذ.دلت نمانده است

گشوده شده،باز هم طبق  شیو اکنون که در قفس به رو دیکوبیاطراف قفسش م یآهن يها لهیرا به م شیبالها ییرها دیبه ام

که در قفس باز شده و تو  حاالبه من بگو مهتا،.ندارد ییبه رها یلیو م کوبدیها م لهیآن م ياش را به رو یزخم يعادت بالها

تو .افتیخواد  امیالت جیزخم به تدر نیا یاست ول یزخم تیاست که بالها ؟درستيندار ییبه رها یلیچرا م ،پسيآزاد
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گناه را از  نیکه عذر ا یبسته شده و تا زمان تیپا است که به دست و يپدرت بند يخواسته ها يکردیوانمود م شهیهم

که هنوز هم در  یوانمود کن یخواهیچرا م ست،پسین تیآن بند به پا گریاکنون که د.يشویآسوده نم ینخواه نیفرز

تا با فشار  یکوشیماندن ندارد و تو با سماجت م يبرا ییدر خانه تنگ دلت جا تیسالهاست که وسعت آرزوها.يبند

آن .دیایب رونینهانخانه دلت ب ازيو نگذار یشده در همانجا محبوسش کن بیبه هر ترت يسازیوارد م شیکه به رویدردناک

.شود مینمانده که باعث نابود يزیو چ فشاردیقلب مرا هم در خود م يسازیقلبت وارد م يکه تو به رو يفشار

:و دست لرزانش را در دست فشردم و گفتم ستمیرا پووشانده بود به مادرم نگر دگانمیکه د یپس پرده تار اشک از

و  فشاردیکه چطور دستان آلوده به گناه عباس آقا را در دست م کردمینکردم مادر،فقط داشتم از دور نگاهش م يمن کار_

با گذشت و  نقدریبتواند ا یکه کس شودیباورم نم.دارد یمرد روح بزرگ نیا.کندیآنها را به آرامش دعوت م یبا چه مجبت

.بخشنده باشد

.يبه او دل ببند يدرست است که او بزرگوار و بخشنده است،اما تو حق ندار_

.یکنیچه مالمتم م ينگفتم مادر،پس برا يزیمن که از احساسم چ_

.خوانمیدر نگاهت م يا اوردهیرا که هنوز به زبان ن ،آنچهینگفت يزیتو چ نکهیبا وجود ا_

.توانمیست،نمیدست خودم ن یول.اشمتفاوت ب ینسبت به او ب خواهدیدلم م_

اگر آن  یمطمئن باش حت.بود میخواه بانیدست به گر یبا چه مشکالت نیبعد از ا داندیبر من،خدا م يبر تو و وا يپس وا_

تو را هم  توانستیدنمیکه عباس آقا را بخش یبه همان آسان نیکه او به آن اشاره کرد بر سر راهتان نبود باز هم فرز یموانع

گذشتن .که به محبتش دل خوش کرده بود داشت،از پدرت و عباس آقا نداشت يرا که او از دختر یشد،چون آن توقعببخ

.ستیتو آسان ن ياما گذشتن از خطا.آسان باشد دیآنها شا ياز خطا

.باگذشت نبود نقدریکاش در مورد عباس آقا ا يا_

و  یرا به قلبش بپاش تیها نهیبذر ک یتوانینم یدر هم تالش کنکه هرچق یبهتر است بدان.کندیاش عمل م فهیاو دارد به وظ_
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.گذشت و سخت دل باشد یکه چون تو ب یاز او بخواه

 یراست به طرف تخت خواهرش رفت و با نگران کیبه درون آمد و  مهیپاسخش را بدهم،خاله فروزنده سراس نکهیاز ا قبل

:دیپرس

؟يسر خودت آورد ییچه بال شبید پس،يخوب و سرحال بود روزیشده فروز؟تو که د یچ_

:به او گفت یبخش نانیبا لحن اطم مادر

.دیرا گم کرد و ترس شیخود دست و پا یدختر ب نیفروزنده،فقط ا ستین یمهم زیچ_

:اعتراض گفتم به

ال از حال مادر کام.افتاد یم یچه اتفاق داندیوگرنه خدا م دمیرا گم نکردم،فقط به موقع به دادش رس میمن و دست و پا_

شما .دیایبا خبر شود و ب کتایصبر کنم تا  توانستمینم یبودم که حت دهیترس يرفته بود،اصال رنگ به رو نداشت و من به قدر

خاله؟ دیتنها آمد

:داد پاسخ

داخل  دیربایاز آن م یکه نگران يبا چهره ا کتای.بچه ها بماند شیناچار شد پ ماهیفقط فر.ندیآ یهم دارند م تایو آز کتاینه،_

:به من گفت يزیشد و بالحن مالمت آم

مهتا؟ يچرا به موقع خبرم نکرد_

:پاسخ دادم يا دهیلحن رنج با

.گذشت ریو سالم،الحمداله به خ حیهم مادرت صح نیشده است؟ا یحاال مگر چ_

:بوسه زد و گفت شیطرف مادر رفت و برگونه ها به

با او حرف بزنم؟ دیدکتر کجاست من با_

:به او گفت يزیبه لب آورد و با لحن محبت آم يلبخندمادرم
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.ستین ینگران يمن که حالم خوب است و جا.افتاده یمگر چه اتفاق.یکنیشلوغش م نقدریا کتا،چرایشده  یچ_

؟یاز حال رفت کدفعهیچه بوده که  لشیآخر دل_

امروز  نیهم خواهدیالح بداند دلم مبود،حاال هم حالم کامال خوب است و اگر دکتر ص یشوك عصب کیفقط .ستین يزیچ_

.به خانه برگردم

:و گفتم دمیصحبتش دو انیم به

.میبه خانه برگرد یدهینم تیها رضا يزود نیاگر بخواهم به حرف تو گوش کنم،به ا_

:دیبه طرف من برگشت و پرس کتای

ست؟یاسم دکترش چ_

انجام  يقلب پسر بچه ا يرا به رو یمشکل یاو عمل جراح امروز قرار است.و فکر کنم اآلن در اتاق عمل باشد یدکتر فرخ_

.دهد که پدرش قلب ندارد

:گفت يزیبالحن مالمت آم مادرم

جان  یجراح غیت ریپسر در ز نیاگر ا.یپدرت را هم در دم مرگ ببخش ینتوانست یحت ،چونيتو عادت به بخشش ندار_

توقع  تواندیهم نم گرانیکه عادت به بخشش ندارد از د یکس.یببخش یتوانیخودت را هم نم یحت گریبسپارد،آن موقع د

.بخشش داشته باشد

در موقع يهاد ماریقلب ب نکهیاز فکر ا.ستمیبلند کردم و به مادرم نگر سر

هرگز نخواهد توانست  نیفرز فتدیاتفاق ب نیکه اگر ا دانستمیم ختیفرور نهیقلبم در س سندیاز حرکت باز با یجراح عمل

:گفتم يمانند ادیفر يبرخاستم و با صدا ياز جا يحرکت تندمرا ببخشد با 

دیهرگز مرا نخواهد بخش نیفرز ردیاو بم ردیبم يهاد گذارمینه من نم-
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دیبا تعجب از مادر پرس کتای

د؟یگویمادر مهتا چه م ستیجربان چ-

 شهیدن او با من هم زبان شود مادر همکر نیهم در لعن و نفر کتایکه اگر در ان لحظه نام عباس اقا را ببرد  دیترسیان م از

بعد از ان ظلم و جور به  یاو حت شدیهم صدا نم شیو نفرت با بچه ها نهیوقت در ابراز ک چیداشت و ه يقلب بخشنده ا

که خود  یانتظار بخشش داشتم در حال یمن بخشنده نبود ول ردیبگ دهیناد ار بکارشیتوانسته بود گناه همسر فر یسادگ

 نکهیکند قبل از ا یمن و خانواده ام چشم پوش يتوقع داشتم که از خطا نیببخشم از فرز توانستمیعباس اقا نمگناه پدر و 

:را بدهد به طرف در رفتم و گفتم کتایمادرم پاسخ 

گردمیمن االن بر م-

:دیبا تعجب از مادرم پرس اوردیما سر در نم يفروزنده که از حرفها خاله

فروز؟ رودیاو کجا دارد م-

:گفتیکه م دمیمادر را شن يکه از در خارج شدم صدا یموقع

 ياریبس هیکند در موقع تصف یخال شیو نفرتها نهیاگر بتواند قلبش را از ک دیکار خدا پسندانه انجام دهد شا کیتا  رودیم-

شود هیخامش هم به همراه ان تصف ياز سوادها

 دیبا کردمیم یخال نهیقلبم را از ک فتدیب ياتفاق ناگوار نکهیقبل از ا دیبا رساندمیهر زودتد خودم را به پشت اتاق عمل م دیبا

گر  دمیبخشیرا شکافت م نیرا که قلب من و فرز یرا بشکافد گناه دستان يقلب هاد نیدستان معجزه گر فرز نکهیقبل از ا

یان را خال دیرس ياتاق هادکه به کنار  یو حقش نبود که از گناهش ر گذرم موقع تداش یاهیدستها قلب س نیچه صاحب ا

اتاق عمل را  یکه سر راهم بود نشان يپرستار نیبه اتاق عمل برده اند از اول یعمل جراح يدانستم که او را برا افتمی

جا ارم  کیلحظه هم در  کییتند و نا ارام عباس اقا حت يرفتم قدم ها نییپا يو با عجله از پله ها به طرف طبقه  دمیپرس

برگشتن  يبه اندازه  شیبود که پاها مودهیاتاق عمل قرار داشت پ يکه در جلو یکیدر طول و عرض راهرو بارانق گرفتینم
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که درست در  یمکتین يمرتعش به رو یو لبان دهیپر یو خسته و از پا افتاده بود همسرش با رنگ یطوالن يرو ادهیپ کیاز 

در انتاظر گشوده شدن در به ان نقطه  یحرکت چیبدون ه ثابت و دگانشیاتاق عمل قرار داشت نشسته بود و د يروروب

ان  يو از رو گذاشتیلحظاتش م يعباس اقا پشت به من داشت و در گذراندن لحظات سخت انتظار پا به رو ستینگریم

لباس  انیبه صورتم دوخت و از م يرا با ناباور عجبشبرگرداند نگاه مت يرو دیراهرو رس يکه به انتها یموقع گذشتیم

:کالم خارج شد نیرتعش و لرزانش ام

مهتا خانوم؟ دیشما هست نیا-

:تا به خود مسلط شوم و گفتم دمیبود کوش یو نفرتم نسبت به او به همان حد گذشته باق نهیک نکهیوجود ا با

بله عباس اقا خودم هستم-

:گفت يناله مانند يو با صدا ستادیا میامد روبرو کترینزد

د؟یامده ا نجایبه ا یشما به دنبال چه کس زندیپر پر م یجراح غیت ریزدارد در  گناهمیطفل ب-

ام فقط امده ام تا در گذراندن لحظات ست انتظار با شما هم گام بشوم امدهین نجایبه ا ینه عباس اقا من به دنبال کس-

:دیپرس يو با شاد دیدرخش يدینور ام شیها يدیناام در

د؟یا دهیشما مرا بخش یعنی-

بدهد شیکه شفا خواهمیو از خدا م دمیبخش دیکه دار يماریا را به قلب طفل بمن شم-

پردرد و رنج گذشتهام گم  يسال ها يدیناام ياشک ها البیس انیدر م دیدرخش دگانشیکه در آن لحظه در د یاشک قطره

:و گفت دیکش یبه راحت ینفس.ومحو بود

 یدر مقابل نفس ایدن يهمه ثروت ها. ترسم مهتا خانم یم یلیخ. باشم ردوایام يهاد يتوانم به شفا یم دیدیحاال که مرابخش-

عمر اندوختم حاضرم نثار  کیبود  یهمه آنچه را که به هر زحمت.ارزش است یب مید،برایآ یم رونیپسرب نیا نهیکه از س

بخشش را  نیا اقتیدانم که ل یظلم کردم و م یلیمن به شما خ. نباشد همایکنم اگر او نباشد کاش دن شیتار مو کی
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 يگذارد و شعله ها یسوزتان قدم م نهیس يآه ها يرد پا يو دردمند که سال هاست به رو دیادم ناام کیدنیندارم،اما بخش

 يآه برا کیکه سوز  دمکر یوقت گمان نم چیه. ستین یجگرش را سوزانده کار مشکل یآه ها به اندازه کاف نیسوزان ا

.استیکاف یزندگ کیآتش زدن خرمن 

است یکاف یزندگ کیزدن خرمن  يآه برا کیسوز  نیا-

گناه بدنامش ساخته  یخاست که شما ب یبرم یگناه یجوان ب نهیکه ازس یآه نبود بلکه سوز دو آه بودسوز آه کیسوز نیا-

.دیبود

:داد و گفت تکانیدیرا با ناام سرش

.ممکن است که او هم مرا ببخشد یعنیو بخواهم،و عذر گناهانم را از ا ابمیتوانستم آن جوان را ب یکاش م يا-

.باشد دهیکنم بخش یفکر م-

د؟یدان یشما از کجا م-

کشد؟ یعمل چند ساع طول م. سوال را بعدا خواهم داد نیپاسخ ا-

 ییبه دکتر پنجه طال مارستانیب نیدر ا یدکتر فرخ.هم طول بکشد گریدو ساعت د یکیدیدانم،شا یدرست نم- کالمش

.کند یمعجزه م شیدست ها ندیگو یم.ستمعروف ا

تا نرم و قابل انعطاف و  دیدلم را با هاون کالمش آنقدرکوب یامروز او سخت. کند و هم کالمش یمعجزه م شیهم دست ها-

.به سرقت نداشت ازین دیبار یکه از آنها طال م ییدست ها. آماده بخشش شود

از  یزده نگاهم کرد و با زبان رتیبه مفهوم آن برد و ح یتامل پ یکم بعد از یآقا ابتدا کالمم را درك نکرد ،ول عباس

:وحشت به لکنت افتاده بود گفت

 يوا....باشد که  یشود،آخرچطور ممکن است که او همان جوان ینه باورم نم....یکه دکتر فرخ دییبگو دیخواه ینکند م-

.من به دادم برس يخدا
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:مه داددو دست را با هم به سر کوفت و ادا هر

بخشنده  شهیمن تو هم يخدا.مقصر خودم هستم.فتدیب يهاد يبرا یاگر اتفاق.مهتا خانم چطور نتوانستم او را بشناسم يوا-

 یقربان نمینازن يهاد نکهیعجله کنم و تا قبل از ا دیبا. شکل تقاص پس بدهم  نیکه به ا يشو یم ی،پس چطور راض يا

.ببخشم ییاو را از چنگالش رهادکتروعالجش بشود  نهیرید نهیخشم و ک

:زدم و گفتم شیصدا. برگرداند و با عجله به طرف اتاق عمل به راه افتتاد يرو

روح او آنقدربزرگ و بخشنده است که توانست به قلب .است هودهیتو ب یخود عجله نکن نگران یب. صبرکن عباس آقا -

پس مطمئن باش که . او بود که از من خواست تا گناهت راببخشم.اردمن هم اثر بگذارد و آن را به لرزه وا د نهیو پر ک اهیس

.است دهیخودش هم آنرا بخش

:سرش را به عالمت اعتراض تکان داد و گفت.زد یموج م يدر چهره اش ناباور.ستادیلحظه از حرکت باز ا کیيبرا

خواهد به  یکه م ییبدهم که هر بالکه بخونم تشنه است اجازه  يدست بگذارم و به مرد يچطور ممکن است دست به رو-

.اوردیسر پسرم ب

.دیبه قلب پسرت خواهد بخش. يفرو گذار نکرد یستم چیکشتن احساسش لز ه يکه تو برا یداشته باش قلب نانیاطم-

که از شدت  ییبه طرف او رفت و با صدا مهیاورد،سراسیما با هم بود؛طاقت ن يشاهد گفتگو یعباس آقا که با نگران همسر

:دیلرزان بود پرس یگرانن

افتاده است؟ يهاد يبرا ی؟نکند اتفاق يآشفته ا نقدریشده عباس ،چرا ا یچ-

:آقا او را به آرامش دعوت کرد و گفت عباس

.است فتادهین یاتفاق چیه.نه اعظم،نگران نباش-

:دیخانم از پاسخش قانع نشد و دوباره پرس اعظم
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است؟ افتاده یراستش را بگو عباس،چه اتفاق-

 هیچشمانش از شدت گر.میگرفت یهم قرار م يبود که روبرو يبار نیاول نیا.نگاهش نکرده بودم کیبه آن لحظه از نزد تا

 يا دهیورز کلیبرخالف همسرش که قد بلند و ه.بود دایمحو ناپ دگانشید یآنها در سرخ یمتورم شده بود و رنگ واقع

 يماریرا که از ب یچشم درد و رنج ریز يگونه و کبود یتگفرورف و دیرس یبه نظر م دهیو تک فیداشت،جثه اش ضع

:بدهم و گفتم شیتا دلدار دمیکوش.ساخت یم انید،نمایکش یفرزندش م

.نخواهد افتاد یاتفاق چیراحت باشد که ه التانیخ یعمل مشکل است ول نیخانم درست است که ا دینگران نباش-

:کرد و به او گفت یشدستیعباس آقا پ.خواست خود را آشنا جلوه بدهد دوخت یکه م يا گانهیپرسوالش را به چهره ب نگاه

از حال  یآگاه يهستند و برا يبستر مارستانیب نیمادرشان در هم.است یکرمان يسابق من،آقا کیمهتا خانم دختر شر-

.به سراغمان آمده اند يهاد

 يریگرچه د.دمید انیرا نما شیتفاوت یا در لبخندش بام.با من نشان بدهد ییرا از آشنا شیخوشحال يخواست با لبخند یم

انتظارش  يپا ریکند و در کنارم به شمردن لحظات د میرا با من تقس شینگران یکالمم باعث شد به سادگ یکه گرم دیینپا

 يانتها وارید يکه به رو یبزرگ يواریساعت د يحرکت عقربه ها يندانتظار را ک رگذرید قیحرکت دقا يکند.بپردازد

را در چنگ  میگلو نیزمان سخت و سهمگ يعقربه ها.رساند یرا به لب م نیداد و جان منتظر یراهرو قرار داشت نشان م

 ییاز چنگالش رها ار میبتوانم گلو يکردم که به نحو یآرزو م.برساند ینمانده بود که آن را به مرز خفگ يزیفشرد و چ یم

.برسانم و خالص شوم یفشارم که آن را به مرز خفگرا در چنگ ب شیبار من آنقدر گلو نیبخشم و ا

به  دیرس یراهرو م يبه انتها یوقت.و سرسام آورش را در طول و عرض راهرو از سرگرفته بود یآقا گردش عصب عباس

 ریکه ز دمیشن یرا م شیصدا دیرس یما م کیکه به نزد یهربار موقع.داد یدوباره به حرکتش ادامه م.گشت یسرعت بازم

:کرد یرار ملب تک

.رحم کند يخدا به هاد.کنم ینه من باور نم.شود باور کرد یآخر چطور م-
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ما را که  دگانیک،دیو تار اهیس يبعد از چند ساعت انتظار،باز شدن در اتاق عمل،درست مانند ورود نور به نقطه ا باالخره

را که داشت از آنجا  يو پرستار میدیده دوهر سه با هم به طرف در گشوده ش.ساعت ها به همان نقطه دوخته شده بود زد

.عمل را داشت نیخوش ا انیاز پا تیحکا زشیآم تیلبخند رضا.میشد احاطه کرد یخارج م

:به او گفت يزیآهن گداخته بود کرد و با لحن محبت آم یبه سرخ دگانشید یبه اعظم خانم که سرخ رو

حاال عمل .معجزه کرد گرید کبارییستان معجزه گز دکتر فرخحال پسرت کامال خوب است و د.برو خدا را شکر کن خانم-

.ستین ینگران يجا گرید میاو از من خواست که به شما بگو.زند یم هیتمام شده است و دکتر دارد محل عمل را بخ

خواست همسرش را با خود  یاش فقط م يساخته بود،اما در لحظات شاد کیلحظات انتظارش مرا شر یخانم در سخت اعظم

 نکهیبعد از ا.فشردند یرا با محبت در دست م گریکدیو دستان  دندیخند یم هیگر انیهر دو با هم در م.سازد کیشر

 شانیشاد يادهایدورتر از آنها شاهد فر یآقا به طرف من که کم د،عباسیرس انیها به پا يشاد جانیالتهاب انتظار در ه

:داشت گفت ریکه سر به ز یبودم آمد و در حال

توانم سرم را به بلند کنم و به  یم گریچطور د دییحاال به من بگو.دکتر يشما و هم از رو يهم از رو.شما شرمنده ام يواز ر-

که  دیمرا ببخش.اورمیبرزبان ب یبتوانم کالم نکهینگاهش کنم تا چه رسد به ا یکه حت دیآ یشرمم م.صورت او نگاه کنم

.دارد قسمت شما بشود ياشندهروح بزرگ و بخ نقدریکه ا ينگذاشتم مرد

 رونیبه ب يگریپس از د یکیامواج پرتالطم اشک را .که به من شده بود در درونم برپا شد یظلم يادآوریکه از  یطوفان

:گفتم يگرفته ا يبا صدا.راند

رق پخش شده است و دگانمیاز آب د شیخواهم صفحه گذشته ها را که مرکب نوشته ها ینم گریبود حاال د یظلم بزرگ-

.بزنم

:دیبار به دقت نگاهم کرد و پرس نیاول يبرا
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.مهتا خانم دیشما هنوز ازدواج نکرده ا-

.هنوز ازدواج نکرده ام دیام را از من رو گردان کرد یاز برکت سر شما که مرد زندگ.نه عباس آقا-

:افکند و گفت یشانیبه پ نیچ

.فقط من مقصر نبودم،بلکه پدرتان هم مقصر بود هیدر آن قض.دنینش یم میشانیگذشته عرق شرم بر پ يادآوریاز .متاسفم-

:و گفتم دمیکش یآه

.دیاعمالش رس يزود به سزا یلیکه پدرم هم خ دیشما شاهد بود.شود یمجازات م یقیهرکس به طر-

 میوگل يمن هم که آن موقع بدجور.ردیوصلت را بگ نیا يکه ممکن است جلو یقیخواست به هر طر یم.خدا رحمتش کند-

.ناجوانمردانه با او هم صدا شدم يکرده بود به کمکش شتافتم و در آن صحنه ساز ریشما گ شیپ

قرار نبود به نبش قبر گذشته ها  میخوب بگذر.کس تمام نشد،نه شما را به هدفتان رساند و نه پدرم را چیبه نفع ه هیآن قض-

دکتر،قلب پسرتان را  نکهیو من منتظرم تا بعد از ا دیرس انیاانجام شد،انتظار شما به پ تیعمل پسر شما با موفق.میبپرداز

.من کند ماریهم به حال دل ب يفکر دیبخش امیالت

را که دستان معجزه گر دکتر را غرق بوسه کنم و از او عذر گناهم را  يانتظار لحظه ا.کشم یمن هنوز دارم انتظار م-

نگذارم  نیگناه پشتم را خم کرده است و تا آن را به زم نیبار ا ینیسنگ.ستین یبخواهم گرچه تحمل لحظه انفعال کار آسان

.شوم یخالص نم

:گفت یکه م دیزده اعظم خانم به گوش رس جانیه يصدا

.دیآ یعباس دکتر دارد م ایب-

 د،امایایبه خود داد تا به طرفم ب یحرکت.شد رتشیحضورم در آنجا باعث ح.بود دهیاو مرا د نمیرا بب نیمن فرز نکهیاز ا قبل

لحظه هم  کییحت نکهیرا در دست گرفت و بدون ا شیعباس آقا به سرعت خود را به او،رساند از هر دو طرف دست ها

:بر آنها بوسه زد و گفت یدر پ یمکث کند پ
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به  من.توانم سرم را بلند کنم و به صورتت نگاه کنم یاز شدت شرم نم.عذر گناهم قاصراست انیزبانم از ب.مرا ببخش دکتر-

.بد کردم،آن موقع جوان بودم و غافل و آن کار باعث شد که مهتا خانم به قسمت شما بشود و نه قسمت من یلیشما خ

 يرا به دور پاها شیکه با سماجت دست ها یعباس آقا در حال.بلند کند شیپا يبه خود داد تا او را از جلو یحرکت نیفرز

:داد ست،ادامهیگر یم یه تلخزد و ب یحلقه کرده بود و بر آنها بوسه م يو

مبادا به  نکهیاز فکر ا.ناجوانمردانه بدنامش ساختم یکرمان يکه من با کمک آقا دیهست یشما همان جوان دمیکه فهم یموقع-

 یاز هر مجازات میبرا یسرافکندگ دیحاال که جان پسرم را نجات داده ا.به وحشت افتادم دیکار به پسرم صدمه بزن نیا یتالف

.شرمنده شوم نیاز ا شیو نگذار ب ببخشکنم دکتر مرا  یخواهش م.است سخت تر

:بلند کرد و گفت شیپا يبه زحمت او را از جلو نیفرز باالخره

 نیهم يو برا دمیمن تو را بخش یعذر گناهت را از من بخواه نکهیقبل از ا.است بلند شود یکاف.خوب عباس آقا یلیخ-

قابل تحمل بود،با گذشت زمان به  ریضربه آن عمل ناجوانمردانه سخت و غ نکهیا با وجود.شدم پسرت را عمل کنم یراض

.دمیبخشامیرا الت شیها یزخم دلم مرهم گذاشتم و شکستگ يرو

باالخره طاقت .آورد یو از حرکات همسرش سردرنم ستینگر یکه در مقابل داشت م يبه صحنه ا رتیخانم با ح اعظم

:دیو از من پرس اوردین

اول شما و حاال .حوادث امروز کالفه ام کرده است.خواهد یمگر عباس به دکتر چه کرده که از او بخشش م.ستیچانیجر-

.ستیچ انیکه جر دینفر به من بگو کیخدا  يبرا.دکتر

:ناچار پاسخ دادم به

من و دکتر با هم زمان قرار بود  کی.میاش را ورق نزن دهیبهتر است صفحات رنگ پر.دور است يمربوط به گذشته ها نیا-

سال در دادگاه وجدانش خود را  جدهیوصلت شد و حاال او بعد از ه نیشوهر شما مانع از ا يها سهیدس م،امایازدواج کن

.محاکمه و محکوم کرده است
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.دیلب نال ریخانم ز اعظم

مه زد و باعث گناهش بود که قلب سخت او به قلب نازك پسرم صد نیهم لیبه دل دیشا.رحم کند يپس خدا به هاد-

.شد شیماریب

:گفت یکه به عباس آقا م دیبه گوش رس نیفرز يصدا

درست است که .ستادمیخوردن سخت،به زحمت بلند شدم و ا دیگران تمام شد و بعد از آن زم یلیمن خ يبرا هیآن قض-

چند ساعت انتظار به  نیدانم که ایم.ام ستادهیا میپاها يکه به رو دینیب یبود،حاال م یکار مشکل ستادنیپا ا يدوباره به رو

.دینیاو را بب دیشما اجازه دار.برند یم ژهیو يرا به بخش مراقبت ها پسرتاناالن دارند .بر شما گذشته است یاندازه قرن

:و گفت دیدست عباس آقا را کش یتاب یخانم با ب اعظم

.ستیحرفها ن نیحاال وقت ا.نمیرا بب يهاد میزودتر برو ایب.عجله کن عباس-

:را به حال خود رها کند و گفت نیداد فرز تیعباس آقا رضا باالخره

.خدا پشت و پناهت.ینیات بب یاز زندگ ریخ دوارمیام.باز هم متشکرم دکتر-

نام  يادآوریآقا و همسرش با  يعبا.کردم یگذشتن از سد زمان احساس م يآن لحظه به بعد شتاب لحظه ها را برا از

 میتر آمد و درست روبرو کینزد نیفرز.شدند و با عجله از پله ها باال رفتند يگرید شهیاندفرزندشان فارغ از هر 

.دمید انینما یوالناش را بعد از آن عمل سخت و ط یخستگ دگانشیدر د.ستادیا

:دیشد و پرس رهیخ دگانمید به

؟ییبه آنها نگو يزیکار تو بود مهتا؟مگر قرار نبود در مورد من چ يصحنه ساز نیا-

:افکندم و گفتم ریرا به ز سرم

آن که مبادا در موقع  مینبود از ب یکار آسان دنشیاو را ببخشم،گرچه بخش يفقط چون تو از من خواسته بود.حق با توست-

تو را آشکار کردم که الاقل او از عمل  تیهو لیدل نیبه ا.دمیرا بخش ،اویو تو موفق نباش فتدیپسرش ب يبرا یعمل اتفاق
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.شرمسار شودگذشته اش 

خودت را  تیانسان یتوان یکه نم یو گفت يکرد دیکردم تو مرا از خودت ناام یکه داشتم اتاق مادرت را ترك م يلحظه ا-

.نبرده است تیاز انسان ییکه بو یکن يمرد مبهیو آن را تقد یدر طبق اخالص نه

 یه باعث آن شکست شده کار آسانک یکس دنیکن بعد از آن شکست سخت بخش قیتصد.را گفتم نیدرست است من ا-

من  ،چرایآنقدر بخشنده و بزرگوار باش یتوان یکه تو م یوقت ،پسيدیاز من صدمه د شتریتو ب هیدر آن قض یول.ستین

.نباشم

:گفت يزیلحن محبت آم با

.يدیکه بخش يکرد یکار خوب-

.یکه تو هم مرا ببخش دمیبخش دیام نیمن او را به ا-

:دوخت و گفت وارید يرو يواریرا به ساعت د نگاهش

من خسته و گرسنه ام تو چطور؟-

.کنم ینم ینخورده ام،احساس گرسنگ يزیاز صبح تا به حال چ نکهیبا وجود ا-

.میبا هم غذا بخور میو بعد برو میبه مادرت بزن يبهتر است اول سر.شود تیاشتها کیکباب باعث تحر يبو دیشا-

بروم به  نینخواهم توانست از دستشان خالص شوم و به همراه فرز گرید فتدیبه من ب تاکیدانستم که اگر چشم مادرم و  یم

:اعتراض گفتم

میبه آنها بزن يبهتر باشد بعد از غذا سر دیشلوغ است،شا یسر مادرم به اندازه کاف-

ندارم یمن هم حرف. طور بهتر است  نیا یکن یاگر تو فکر م-

***

31فصل
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از پا نشسته  افتنیکه که خسته از  يا ندهیرا نداشتو جو دنیتوان دو گریه از نفس افتاده بودم و دبودم ک يخسته ا دونده

از  يرو ختنشیاز فرو ر دیکه ناام يدرست در لحظه ا دمیکوب یمشت م شیشکستن آن به رو يعمر برا کیکه  يبود سد

شکستن واهمه داشتم  نیا يتالشم برا یهودگیستاده بودم از بیآن برگرداندم،شکست و اکنون که در آن طرف سد ا

مردمک  يکه به رو يریدر تصو. اش را به چهره ام دوخت رهیو نگاه خ ستادیا یبخش جراح يراهرو يدر انتها نیفرز.

داشتم که او هم چون من در مردمک  نانیام گشتم و اطم یگمشده جوان يمنعکس شده بود به دنبال سالها دگانشیر

.گشت یاش م یگمشده جوان يها به دنبال سال دگانمید

:دمیرا شکستم و پرس سکوت

ن؟یفرز یکن یفکر م یبه چ-

و آرزوبه در خانه اش  دیپر از ام یو با قلب اقیمتوسطه،با اش پلمیاز گرفتن د ش،بعدیسال پ کیو  ستیکه ب یبه دختر جوان-

.منتظرم بماند التمیحصت انیرا به او بدهم و از او بخواهم که تا پا تیموفق نیرفتم تا خبر ا

رحمانه  یب يپا ي،جا یسال ان دختر هنوز به عهدش وفادار ماندهو اگر به دقت به چهره اش نگاه کن کیو  ستیبعد از ب-

چهره اش و هم نقش  يانتظار را به رو يهم نقش سال ها.دید یخطوط صورتش خواه يانتظارش را به رو يگذشتن سال ها

.اش نهیس يحسرت ها را به رو

بود و نه سال ها  ی، نه حسرت يشد یاگر تو مرتکب اشتباه نم.يات را حسرت بگذار ینام اشتباهات زندگ یخواه یتو م-

يبه رو شیپا يکه جا يانتظار

توانستم از ظلم بزرگ عباس آقا بگذرم و او را  یآسان نیکه چطور به ا یکن یتعجب م نیاز ا دیشا.ات نقش بندد چهره

 يا گانهیام ب یآن مرد در زندگ.چون من از تو توقع داشتم نه از عباس آقا.رمیبگ دهیتو را ناد يتوانم خطایببخشم و چرا نم

 نیداشتم،بر اساس هم دیام يکه با من بسته بود يمن به تو و عهد یول.وشمنمتوانست دوستم باشد و هم د یبود که هم م
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.شکست یآن را خواه یسادگ نیروز به ا کیکه  دیرس ینمبه فکرم هم  یکردم و حت یم يزیام طرح ر ندهیآ يعهد برا

.يهم داشتم آن را کور کرد ییاگر اشتها تیحرفها نیو حاال با ا ياوریکباب مرا اشتها ب يتو قرار بود با بو-

:به من بنگرد،گفت نکهیا بدون

خوردم  یم نیمشکالت بارها به زم میکه در موقع باال رفتن از کوه عظ ییدر تمام سال ها.گفته شود دیهست که با ییحرفها-

جمالت را با خود  نیلب ا ریز.دادم یخاستم و به راهم ادامه م یوارده دوباره به زحمت از جا برم يو بدون توجه به زخم ها

که سکوت کنم و باعث کور شدن  یخواه یاز من م اورمیرا در مقابل تو بر زبان ب احاال وقتش شده تا آنه.کردم یتکرار م

.نشوم تیهااشت

از او  نکهیبدون ا.میاختصاص داشت گذشت وییس یو بخش س یقلب مارانیکه به ب يو از طبقه ا میهم از پله ها باال آمد با

بود احساس آرامش و  شیهمراه قدم ها میقدم ها نکهیداشتم و از ا یسوال کنم کجا مس خواهد برود به همراهش قدم برم

.فتگر یوجودم را در خود م یلذت خاص

را  یزندگ يداشت و هوا یبود که در کنارم قدم بر م یموجود قابل لمس.دور نبود ياز گذشته ا يا هیسا میبرا نیفرز گرید

.انباشت یشد از عطر وجودش م یدر آن داشت فراموشم م دنیکه نفس کش

 رشیپذ يمطب برا مخصوص آن یبه مطب پزشکان اختصاص داشت و در سرتاسر راهرو در کنار هر در،منش يبعد طبقه

که آزرده بودم مجال را بدهم تا به  یخواستم به قلب یداشتم و م شیدر سکوت گوش به مالمت ها.داد ینوبت م مارانیب

نبود  يمنتظر خبر مارانیکه پشت در اتاقش از ب یمطب ناردر ک.ازاردیدارش قلبم را ب شیآن آزارها با سخنان ن یتالف

:به من کرد و گفت ستاد،رویا

 یرا در مطبم م میدارم غذا یکه عمل جراح ییمن معموال روزها.يرا بخور تیکور نشده است غذا تیهتر است تا اشتهاب-

.خورم

:دمیتعجب پرس با
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جاست؟ نیمگر مطبت هم هم-

:بودم اشاره کرد و پاسخ داد ستادهیکه در کنارش ا یاتاق به

.يخوش آمد یبه مطب دکتر فرخ.جاست نیبله هم-

؟يکرده ا لیمروز صبح مطبت را تعطپس چرا ا-

.است ریکنم و مطب فقط بعدازظهرها دا ینم ادتیع مارانمیدارم از ب یصبح ها چون اکثرا عمل جراح-

توانستم از او توقع محبت  ید،نمیکش یم دكیکه آنها را با خود  یتا وقت.کردم یم یخال شیها نهیقلبش را از خشم و ک دیبا

:تلفن را برداشت و گفت یکارش رفت و گوش زیبا عجله به طرف م میداخل اتاق شد نکهیبه محض ا.را داشته باشم

از آن گذشته اگر به موقع با او .است ياست که او تب کرده و در منزل بستر يچند روز.بهتر است اول به پونه زنگ بزنم-

.اش را کالفه خواهد کرد چارهیعمه ب رمیتماس نگ

و بعد با محبت با پونه به گفتگو  دیحال دخترش را پرس نیاز زر یابتدا با نگران.ش دوختمنشستم و چشم به دهان شیروبرو

که انتظار داشتم با همسرش  يدر لحظه ا.دیایصرف ناهار به خانه ب يتواند برا یپرداخت و به او گفت که گرفتار است و نم

.انداز شد نیبلندگو در فضا طن يهم گفتگو بکند،صدا

.214اق شماره به ات یدکتر فرخ-

:گذاشت و گفت نیرا به زم یکرد و گوش یعجله خداحافظ با

.زنند یمرا صدا م نکهیا ند؟مثلیگو یچه م يدیتو شن-

:تکان دادم و گفتم دییرا به عالمت تا سرم

214به اتاق شماره  یدکتر فرخ.زنند یدرست است تو را صدا م-

:از جا برخاستم و گفتم مهیکردم و سپس سراس یمکث
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 یخواهش م نیعجله من فرز.نکند باز هم حال مادرم به هم خورده است.که شماره اتاق مادر من است نیا یول.214شماره -

.کنم

:آرامم کند و گفت یتا با کلمات دیشد و کوش دیبود ناپد انینما دگانشیکه در د يا نهیو ک خشم

.باشد یمهم زیکنم چ یفکر نم.خود نگران نباش یب-

از خاله ام  مهیمکث داخل شدم و سراس يلحظه ا دم،بدونیدر اتاق مادرم رس يجلو یدم،وقتینفس دو کیاه را طول ر تمام

:دمیپرس

شده است خاله؟ یچ-

که در اطراف بستر او حلقه  تایو آز کتایابتدا با سر به خاله ام،.به دنبال من داخل اتاق شد و به طرف تخت مادرم رفت نیفرز

.اش پرداخت نهیو بعد به معازده بودند سالم کرد 

:دیاز من پرس يبا لحن غضب آلود کتای

؟یده یعذابش م نقدریچه ا يآخر برا.يریگ یآرام نم دیایسر مادر ن ییتا بال.ییمعلوم است تو کجا چیه-

:گفتم يلحن مظلومانه ا با

؟یکن یمگر من چه کرده ام که مالمتم م-

.دق مرگ شد چارهیزن ب.يکجا رفته ا ستیست معلوم ندرست چهار ساعت ا.یچه کار کن یخواست یم-

:کرد و گفت کتایفروزنده رو به  خاله

.بگذار دکتر کارش را بکند.ستیحرفها ن نیحاال وقت ا کتایخوب  یلیخ-

:رفت و گفت نیآرام گرفت و به طرف فرز کتای

ال هاست من و خانواده ام شرمنده شما دانم س یکه م ییتا آنجا.با شما خوشوقتم ییاز آشنا.دکتر يآقا دیمرا ببخش-

.میهست
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:کرد،گفت یم نهیکه هنوز داشت مادرم را معا یدر حال نیفرز

گرچه خواهر من و شما سال ها با هم رفت و آمد .با شما خوشوقتم ییمن هم از آشنا.یکرمان يدشمنتان شرمنده آقا-

کردم حالش خوب  نهیصبح که مادرتان را معا.شود یم مبینص دارتانید قیاست که توف يبار نیاول نیداشتند،ا یخانوادگ

افتاد که دوباره حالش به هم خورد؟ یچه اتفاق.بود

.قلبش گذاشت و از حال رفت يدفعه دست رو کیدانم چطور شد که  ینم-

.منتقل کنم ژهیفعال ناچارم او را به بخش مراقبت و-

:دمیپرس نیاز فرز.جست رونیام ب نهیاز س یکوتاه ادیفر

بد است؟ نقدریحالش ا یعنی-

 رمیکه نوار قلبش را نگ یاز آن گذشته تا وقت.بهتر است که به آن بخش منتقل شود اطیاحت يفقط برا.ستین ینگران يجا-

.نفس بکشد یبه راحت دیو بگذار دیبهتر است از اطرافش پراکنده شو.توانم اظهار نظر کنم ینم

به آن بخش منتقل  نکهیبعد از ا.منتقل کنند وییس یتا او را بخش س میشدو منتظر  میآمد رونیناچار از اتاق ب به

.میدر انتظار خروج و اظهار نظرش در راهرو بخش اجتماع کرد.هم به همراهش به آن قسمت رفت نیشد،فرز

فتاد بالفاصله ا یاو م يبرا یهر وقت اتفاق.اش را نداشت يماریبه شدت به مادرم وابسته بود و تحمل ب یاز نظر عاطف کتای

آرام  کجایتوانست در  یبود و نم شانیدر آن لحظه به شدت آشفته و پر.شد یکرد و آشفته م یرا گم م شیدست و پا

پک هم به  کییحت نکهیشد،بدون ا یسوخت و خاکستر م یم لرزانشانگشتان  انیروشن در م گاریکه س یدر حال.ردیبگ

.پراکند یآن بزند خاکسترش را به اطراف م

 يطاقت فرسا ياز اندازه چاق شده بود،قادر به تحمل گرما شیفروزنده که به موازات باال رفتن سن و عدم تحرك،بب الهخ

لب  ریبود انداخته بود و داشت ز ستادهیکه در کنارش ا تایشانه آز يبدنش را رو ینیسنگ زانیظهر تابستان نبود و عرق ر

.خواند یدعا م
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 نکهیدانستم به محض ا یرا نداشتم و م انشیب دم،جراتیکش یمادرم رنج م يماریاز ب کتایازه من هم به اند نکهیوجود ا با

را  دگانشیاز نگاهش،د زیپره يبا همه تالشم برا.رها خواهد ساخت میخشمش را به سو ریت.از دهانم خارج شود یکالم

:متوجه من ساخت و گفت

 یاش م وانهیداشت د یداشت و فقط چشم به در دوخته بود،نگرانما ن ياصال گوش به حرفها يکه تو رفته بود یاز وقت-

مهتا؟ يتو کجا رفته بود.داد یکلمه هم پاسخم را نم کییحت دمیپرس یهر چه از او م.کرد

داشت قلب پسر عباس آقا  یدکتر فرخ.دانست خشم و غضب مانع از قضاوت درستت خواهد بود یپاسخت را نداد چون م-

عباس آقا دامن  يکردم که مبادا خطاها یبودم و دعا م ستادهیمن پشت در اتاق عمل ا.کرد یم یاحسابق پدر را چر کیشر

.و باعث مرگش شود ردیگناه را بگ یآن طفل ب

:زنان گفت ادیفر کتای

ات را به  یزندگ يدرد و حسرت ها یسادگ نیبه ا یچطور توانست ؟آخریکار را بکن نیاز تو خواسته بود که ا یچه کس-

؟یو او را ببخش يبسپار یفراموش دست

.پسر را گرفته بود رد،دامنیدامن پدر را بگ نکهیا يچون آن آه ها به جا-

را که  يآن کار ،نهیده یخواهد انجام م یرا که خودت دلت م يهرکار شهیهم.ام اوردمیوقت از کار تو سر در ن چیمن ه-

از .کند ریعاقبت همه ما را به خ ،خدايتو مقصر فتدیب شیبرا یاتفاقاگر .يجان مادر را به لب رسانده ا ،تویانجام بده دیبا

است که  نیحاال هم بهانه ات ا.یو رفت يبه راه افتاد ،دنبالشيبرد ادیز را از یافتاد همه چ نیکه چشمت به فرز يلحظه ا

که باعث و  یشرف یبگو آن ببه من .بخشم یمن نه نم ی،ولیاو را ببخش دیتو دختر نادان شا.یعباس آقا را ببخش يرفته بود

بگذار  يرا که تو جرات انجامش را ندار يرکا.ماست االن کجاست تا من داد تو و مادر را از او بستانم يها یهمه بدبخت یبان

.من انجام بدهم
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.پسرش گناه او را ببخشم ماریخواست تا گذشت کنم و به خاطر قلب ب یمادر بود که م نیا.کتاینزن  ادیخود فر یب-

.نمانده است ياز دل سوخته اش به جا ياثر گریدل سوزانده که د گرانیزن آنقدر بر د نیا-

:گفتم زانیشکست و اشک ر میگلو بغض

.دیآ ینم یپس چرا دکتر فرخ.کتاینگرانم  یلیخ-

 يظه اوقت به لح چیه یکن یگذرد که گمان م یبه سرعت بگذرد آنقدر آهسته و آرام م یکن یکه آرزو م یلحظات یزندگ

.دیرس ینخواه یخواه یکه م

:دیبه طعنه پرس کتای

نگران مادر؟ اییدکتر هست امدنینگران ن-

.مالمتم نکن گریکنم،تو د یدارم خودم را مالمت م یکم به من طعنه بزن،به اندازه کاف-

.يکه خطا کار یدان یپس خودت هم م-

کند با همه تالشم دل  تیسوزاند به دل مادر هم سرا یم را مکه داشت دل یآتش يکردم که نگذارم زبانه ها یسع یلیمن خ-

 شیبرا یاگر اتفاق.کرد که از آتش به دور است یسوخت و وانمود م یسرکش م يمادرم هم داشت با همان شعله ها

.دیمن هرگز خودم را نخواهم بخش.فتدیب

 گریکه خود را آماده کرده بود تا بار د کتای.دیآیکه دارد به طرف ما م دمیرا د نیپاسخم را بدهد،فرز کتاینکهیاز ا قبل

:دیبرگرداند،با عجله به طرف او رفت و سرراهش را گرفت و پرس يمالمتم کند رو

دکتر؟ يحال مادرم چطور است آقا-

.گذشته و حالش خوب است ریفعال به خ یول.شده فیدچار سکته خف-

.ستین ینگران يحالش خوب است و جا دیکه شما صبح گفته بود دمیمن شن-

:دلش گذاشت و گفت يفروزنده دست به رو خاله
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لیدل نیالبته ا.امروز صبح حالش کامال خوب بود.طور است نیهم-

.دیایبه قلبش فشار ب دیبگذار دینبا. دیمواظبش باش دیبا. کنم  نیسالمت قلبش را تضم شهیهم يشود که من برا ینم

:گشود و گفتزبان به مالمتم  شهیفروزنده مثا هم خاله

/يباالخره چه به روزش آورد يدید. خون به دل مادرت نکن  نقدریبار به تو گفتم که ا نیچند-

:را از خشم به هم فشردم و گفتم میها دندان

.حاله ستیحرفها ن نیحاال فقط ا-

:و گفت ستیو لبان لرزانم نگر دهیبا محبت به رنگ پر نیفرز

.دینخورده ا يزیتتا به حال چ شبیکه از د دیشما گفت. است دهیپر تانیرنگ و رو-

.دکتر دینخورده ا يزیشما هم چ-

.کنم ینم دایدارم فرصت غذا خوردن را پ یعمل جراح ایبد حال  ضیکه مر یاکثرا موقع. من عادت دارم -

.دیهم به خودتان فکر کن یکم دیباش گرانیبه د دنیبخش یکه فقط به فکر زندگ ستیدرست ن نیا-

:کرد و گفت کتایسپس رو به . دیکن یم حتیمرا نص دیکه شما دار نمیب یکنم حاال م حتیبود من شما را نصقرار-

 يمختصر يغذا مانیبرا میگویم. میبهتر است با هم به مطب من برو. دیکدام از شما هنوز غذا نخورده ا جیفکر کنم ه-

.بخورم يشما چند لقمه ا يمن هم به هوا دیاماده کنند شا

:سرش را به اعتراض تکان داد و گفت اکتی

.میشو ینه دکتر مزاحم شما نم-

:به لب اورد و گفت يلبخند نیفرز

.ستین یمعمول ضیمر کیمن  يبرا یخانم کرمان-

ستند؟یدر خانه منتظر شما ن یول. رود یضعف م یمن که دلم دارد از گرسنگ. حق با دکتر است -
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 یداشت به دنبال پاسخ وسال من که هنوز پاسخش را نم ياو با کنجکاو. دانستم یل مسوا نیخاله فروزنده را از ا منظور

.گشت یدانستم م

.صرف نهار به منزل بروم يکنم برا یمن کمتر فرصت م اداستیز مارستانیفاصله خانه ما تا ب. چرا هستند -

 یکارش قاب عکس کوچک زیم يبه رو. ندبه اطراف افک ينظر يخاله فروزنده با کنجکاو م،یکه وارد مطب دکتر شد یموقع

. ناهاردر سکوت صرف شد . خورد یاش در آنجا به چشم نم یخصوص یاز زندگ يگریکرد،اما اثر د یم ییاز پونه خودنما

:رو به من کرد و گفت نیسپس فرز

مادرتان را هم در آن و  دیبه آنها بزن يبا من سر دیتوان یم دیاگر دوست داشته باش.بروم يهاد ادتیوقتش است که به ع-

.دینیبخش بب

:همراه او از جا برخاستم و گفتم به

.میآ ینداشته باشد من هم م یاگر اشکال-

:دیبا تعجب پرس کتای

ست؟یک گرید يهاد-

:من پاسخ داد يفروزنده به جا خاله

.البد منظورش پسر همان عباس نامرد است-

:من گفتبه  يزیهم از جا برخاست و با لحن تحکم آم کتای

عاقل  یکم. يببر ادیرا که به تو کرده از  یظلم یتوان یآخر چطور م.يپسر آن نامرد برو دنیدارد که تو به د یچه لزوم-

.باش دختر

:و گفتم ستادمیا شیروبرو

راموش را که به او شده ف یتواند ظلم یدکتر م یاز پدرش ازآن گذشته وقت داریاست نه د ماریاز آن پسر ب داریقصد من د-
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.کار را نکنم نیباشد به فکر التام دردشان است چرا من ا یبه فکر تالف نکهیا يکند و به جا

:دیبا تعجب پرس کتای

؟يسپرد یتلخت را به دست فراموش يگذشته ها یسادگ نیبه هم یعنی-

اگر هم  یگذشته حت جانسوز يزهر خاطره ها یتلخ. جواب گذاشتم  یهم آن را ب نیهم يسوال آسان نبود برا نیا پاسخ

داد که چون او بخشنده  یقدرت را م نیدر کنارم به من ا نیتنها فرز. بود یدر وجودم باق میشیندیبه آن ب میخواست ینم

باشم

به  نیفرز. نظر داشتند ریخم شده بودند و حرکاتش را ز يتخت هاد ياعظم خانم و عباس آقا به رو ژهیمراقبت و بخش

 کباری. به استقبالش آمد نیفرز دنیعالس آقا با د. و چشم به او دوختم  ستادمینجا در کنار در امن هما. رفن مارشیطرف ب

خدا عمرت  - :بود گفت انیاش در نگاهش نما یکه هنوز سر افکندگ یدست او را به لب برد و بر آن بوسه زد و درحال گرید

به  يزیآم تیسپس لبخند رضا.اش پرداخت  نهیمعابه . رفت ماریبه طرف تخت ب نیفرز. دیپسرم به هوش آ. بدهد دکتر 

:لب آورد و گفت

و بعد با دست به طرف من که درکنار . راحت باشد  الشیخ. ستین ینگران يجا گریاش خوب است و د یوصع عموم-

:درفراموش شده بودم اشاره کرد و گفت

.را بپرسند يمهتا خانم آمده اند که حال هاد-

:و گفت ستیه من نگرب یخانم با شرمندگ اعظم

.میاست که اصال متوجه آمدن شما نشد يکه آنقدر فکرمان متوجه هاد دیما را ببخش. خانم  دیلطف کرد-

:گفت. افکند  ریآقا سر به ز عباس

دانم که  ینم دیفکر نکن. کنم یدکتر را فراموش نم يخانم ،من هرگز محبت شما وآقا دیما را شرمنده کرد یلیامروز خ-

روز از شما خواهم خورد از  کیکردم  یرا که گمان م يقدرت خدا را بنازم آن ضربه ا. همه محبت را ندارم نیا اقتیل
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.روزگار خوردم

:به طرف من آمد و گفت نیفرز

 یفقط از دورنگاهش کن و بعد ب.یهم به مادرت بزن يسر یتوان یبروم م رونیبخش ب نیاز ا نکهیخوب حاال قبل از ا یلیخ-

.اق خارج شوصدا از ات

 ریتوانستم س یتا م.و چشم به او دوختم  ستادمیبه خواب رفته بود ،ا ژنیچادر اکس ریدور ازتخت مادرم که در ز یکم

و ظلم  ندیظلم بب شهیهم یاو عادت کرده بود که زندگ.يداریدر خواب به همان اندازه آرام بود که در ب. نگاهش کردم

 دنینفس کش يبرا ییجا گریکه د ختیاش فرو ر نهیآمد آنقدر در س یم رونیاش ب نهیاز س دیکه با يدرد يادهایفر.نکند

:شانه ام گذاشت و آهسته گفت يدست به رو نیفرز.نماند یدر آن باق

.میبرو ایب. است  یخوب مهتا کاف یلیخ-

:بخ راه افتادم و گفتم نیبرگرداندم و به همراه فرز يبا حسرت نگاهش کردم،سپس رو گرید کباری

 نیا.را از او گرفتم یمن بودم که دلش را خون کردم و آرامش زندگ نیا. گناهش به گردن من است فتدیب يبرا یاگر اتفاق-

دلم است که قلبش را از هر طرف در خود  يفشار دردها نیو ا دهیسوز من است که دلش را به آتش کش نهیس يآه ها

 يبرا.میایب يداشت در کنارش نباشم و به دنبال تو و هاد اجیمن احت هب شهیاز هم شیکه پ یدر لحظات دیچرا با. فشرده است

کنم  هیگناه تنب نیکالمم خودم را به خاطر ا انهیحاال وقتش است که با تاز.گناه بگذرم خودم را آلوده گناه کردم  کیاز  نکهیا

.يگریکالم د انهینه با تاز

در مقابل . یدان یخود را گناهکار م انتیتو در مقابل همه اطراف .یخودت را مالمت کن شهیکه هم يچه عادت کرده ا يبرا-

.و من نتیریمادرت ،برادرت،دوست د

:دمیو پرس ستمیپر مهرش نگر دگانیرابلند کردم و به د سرم

281تا  278؟صفحهیدان یتو مرا خطاکار نم یعنی. ستمیکه گناهکار ن ییبگو یخواه یم-
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.دیایبه قلبش فشار ب دیبگذار دینبا. دیمواظبش باش دیبا. کنم  نیلبش را تضمسالمت ق شهیهم يشود که من برا ینم

:زبان به مالمتم گشود و گفت شهیفروزنده مثا هم خاله

/يباالخره چه به روزش آورد يدید. خون به دل مادرت نکن  نقدریبار به تو گفتم که ا نیچند-

:را از خشم به هم فشردم و گفتم میها دندان

.حاله ستیحرفها ن نیط احاال فق-

:و گفت ستیو لبان لرزانم نگر دهیبا محبت به رنگ پر نیفرز

.دینخورده ا يزیتتا به حال چ شبیکه از د دیشما گفت. است دهیپر تانیرنگ و رو-

.دکتر دینخورده ا يزیشما هم چ-

.کنم ینم دایدن را پدارم فرصت غذا خور یعمل جراح ایبد حال  ضیکه مر یاکثرا موقع. من عادت دارم -

.دیهم به خودتان فکر کن یکم دیباش گرانیبه د دنیبخش یکه فقط به فکر زندگ ستیدرست ن نیا-

:کرد و گفت کتایسپس رو به . دیکن یم حتیمرا نص دیکه شما دار نمیب یکنم حاال م حتیقراربود من شما را نص-

 يمختصر يغذا مانیبرا میگویم. میاست با هم به مطب من بروبهتر . دیکدام از شما هنوز غذا نخورده ا جیفکر کنم ه-

.بخورم يشما چند لقمه ا يمن هم به هوا دیاماده کنند شا

:سرش را به اعتراض تکان داد و گفت کتای

.میشو ینه دکتر مزاحم شما نم-

:به لب اورد و گفت يلبخند نیفرز

.ستین یمعمول ضیمر کیمن  يبرا یخانم کرمان-

ستند؟یدر خانه منتظر شما ن یول. رود یضعف م یمن که دلم دارد از گرسنگ. دکتر است حق با -

 یداشت به دنبال پاسخ وسال من که هنوز پاسخش را نم ياو با کنجکاو. دانستم یسوال م نیخاله فروزنده را از ا منظور
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.گشت یدانستم م

.صرف نهار به منزل بروم يکنم برا یفرصت ممن کمتر  اداستیز مارستانیفاصله خانه ما تا ب. چرا هستند -

 یکارش قاب عکس کوچک زیم يبه رو. به اطراف افکند ينظر يخاله فروزنده با کنجکاو م،یکه وارد مطب دکتر شد یموقع

. ناهاردر سکوت صرف شد . خورد یاش در آنجا به چشم نم یخصوص یاز زندگ يگریکرد،اما اثر د یم ییاز پونه خودنما

:رو به من کرد و گفت نیسپس فرز

و مادرتان را هم در آن  دیبه آنها بزن يبا من سر دیتوان یم دیاگر دوست داشته باش.بروم يهاد ادتیوقتش است که به ع-

.دینیبخش بب

:همراه او از جا برخاستم و گفتم به

.میآ ینداشته باشد من هم م یاگر اشکال-

:دیبا تعجب پرس کتای

ست؟یک گرید يهاد-

:من پاسخ داد يفروزنده به جاخاله

.البد منظورش پسر همان عباس نامرد است-

:به من گفت يزیهم از جا برخاست و با لحن تحکم آم کتای

عاقل  یکم. يببر ادیرا که به تو کرده از  یظلم یتوان یآخر چطور م.يپسر آن نامرد برو دنیدارد که تو به د یچه لزوم-

.باش دختر

:گفتمو  ستادمیا شیروبرو

را که به او شده فراموش  یتواند ظلم یدکتر م یاز پدرش ازآن گذشته وقت داریاست نه د ماریاز آن پسر ب داریقصد من د-

.کار را نکنم نیباشد به فکر التام دردشان است چرا من ا یبه فکر تالف نکهیا يکند و به جا
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:دیبا تعجب پرس کتای

؟يسپرد یرا به دست فراموشتلخت  يگذشته ها یسادگ نیبه هم یعنی-

اگر هم  یجانسوز گذشته حت يزهر خاطره ها یتلخ. جواب گذاشتم  یهم آن را ب نیهم يسوال آسان نبود برا نیا پاسخ

داد که چون او بخشنده  یقدرت را م نیدر کنارم به من ا نیتنها فرز. بود یدر وجودم باق میشیندیبه آن ب میخواست ینم

باشم

به  نیفرز. نظر داشتند ریخم شده بودند و حرکاتش را ز يتخت هاد ياعظم خانم و عباس آقا به رو ژهیمراقبت و بخش

 کباری. به استقبالش آمد نیفرز دنیعالس آقا با د. و چشم به او دوختم  ستادمیمن همانجا در کنار در ا. رفن مارشیطرف ب

خدا عمرت  - :بود گفت انیاش در نگاهش نما یسر افکندگ که هنوز یدست او را به لب برد و بر آن بوسه زد و درحال گرید

به  يزیآم تیسپس لبخند رضا.اش پرداخت  نهیبه معا. رفت ماریبه طرف تخت ب نیفرز. دیپسرم به هوش آ. بدهد دکتر 

:لب آورد و گفت

ه درکنار و بعد با دست به طرف من ک. راحت باشد  الشیخ. ستین ینگران يجا گریاش خوب است و د یوصع عموم-

:درفراموش شده بودم اشاره کرد و گفت

.را بپرسند يمهتا خانم آمده اند که حال هاد-

:و گفت ستیبه من نگر یخانم با شرمندگ اعظم

.میاست که اصال متوجه آمدن شما نشد يکه آنقدر فکرمان متوجه هاد دیما را ببخش. خانم  دیلطف کرد-

:گفت. افکند  ریآقا سر به ز عباس

دانم که  ینم دیفکر نکن. کنم یدکتر را فراموش نم يخانم ،من هرگز محبت شما وآقا دیما را شرمنده کرد یلیروز خام-

روز از شما خواهم خورد از  کیکردم  یرا که گمان م يقدرت خدا را بنازم آن ضربه ا. همه محبت را ندارم نیا اقتیل

.روزگار خوردم
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:به طرف من آمد و گفت نیفرز

 یفقط از دورنگاهش کن و بعد ب.یهم به مادرت بزن يسر یتوان یبروم م رونیبخش ب نیاز ا نکهیوب حاال قبل از اخ یلیخ-

.صدا از اتاق خارج شو

 ریتوانستم س یتا م.و چشم به او دوختم  ستادمیبه خواب رفته بود ،ا ژنیچادر اکس ریدور ازتخت مادرم که در ز یکم

و ظلم  ندیظلم بب شهیهم یاو عادت کرده بود که زندگ.يداریندازه آرام بود که در بدر خواب به همان ا. نگاهش کردم

 دنینفس کش يبرا ییجا گریکه د ختیاش فرو ر نهیآمد آنقدر در س یم رونیاش ب نهیاز س دیکه با يدرد يادهایفر.نکند

:شانه ام گذاشت و آهسته گفت يدست به رو نیفرز.نماند یدر آن باق

.میبرو ایب. است  یکاف خوب مهتا یلیخ-

:بخ راه افتادم و گفتم نیبرگرداندم و به همراه فرز يبا حسرت نگاهش کردم،سپس رو گرید کباری

 نیا.را از او گرفتم یمن بودم که دلش را خون کردم و آرامش زندگ نیا. گناهش به گردن من است فتدیب يبرا یاگر اتفاق-

دلم است که قلبش را از هر طرف در خود  يفشار دردها نیو ا دهیتش کشسوز من است که دلش را به آ نهیس يآه ها

 يبرا.میایب يداشت در کنارش نباشم و به دنبال تو و هاد اجیمن احت هب شهیاز هم شیکه پ یدر لحظات دیچرا با. فشرده است

کنم  هیگناه تنب نیخودم را به خاطر اکالمم  انهیحاال وقتش است که با تاز.گناه بگذرم خودم را آلوده گناه کردم  کیاز  نکهیا

.يگریکالم د انهینه با تاز

در مقابل . یدان یخود را گناهکار م انتیتو در مقابل همه اطراف. یخودت را مالمت کن شهیکه هم يچه عادت کرده ا يبرا-

.و من نتیریمادرت ،برادرت،دوست د

:دمیو پرس ستمیپر مهرش نگر دگانیرابلند کردم و به د سرم

؟یدان یتو مرا خطاکار نم یعنی. ستمیکه گناهکار ن ییبگو یخواه یم-

ادیبه  ،خوبيا دهیعذابش را کش یبه اندازه کاف ياگر هم مرتکب گناه شده ا-
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را به  مینمانده بود جوان يزیاز جمله خود من که چ.را داشتند تیهمسر يآرزو یلیخ يبود یآن موقع ها که دختر جوان دارم

.خورم یات افسوس م یاز دست رفته جوان يو من به سال ها يشد گرانیاشتباه د يتو فدا.مهدر کن تیپا

رفت و نه  یمن به هدر م ینه جوان.رفت یام هدر نم یکردم تا به عهد بسته ام وفادار بمانم جوان یاگر تالش نم دیشا-

.شد یکند م زشیاستغاته آم يادهایحرکت قلب مادرم در اثر فر

.نگران نباش.شود یب محال مادرت خو-

.باز هم به او صدمه خواهم زد نیرفتار کنم بنابرا لشیتوانم مطابق م یمن نم.تونم نگرانش نباشم یچطور م-

 گریحاال د.یتا به او صدمه نرن یبکن دیحالش بهتر شد به عنوان دکتر معالجش به تو خواهم گفت که چه کار با نکهیبعد از ا-

 شیپ شیبرا یمشکل نیهستم و اگر کوچکتر نجایراحت باشد من ا التیخ.کنم ادتیع مارانمیببه مطب برگردم و از  دیبا

من .یو استراح کن يبهتر است با برادرت به خانه برگرد.ندارد يمورد نجایاماندن شما در .به کمکش خواهم شتافت دیایب

باشد تا  یفرصت دیآن موقع شا.ینیمادرت را بب يایب يفردا صبح دوباره اجازه دار.به خانه برگردم دیکارم با انیهم بعد از پا

.میبا هم صحبت کن شتریب

.تنها بگذارم و به خانه برگردم نجایتوانم مادرم را در ا یمن نم-

از آن گذشته مادرت به استراحت .يماندن ندار يبرا ییبخش داشتن همراه ممنوع است و تو جا نیدر ا.يبرو يمجبور-

.بهتر است ندیبه خصوص هر چه کمتر تو را بب.ستیخوب ن شیبرا جانیدارد و ه ازین

؟یکن یم رونمیب مارستانیاز ب يدار-

دانم که  یاست و م انیدر چهره ات کامال نما یآثار خستگ.رفت یخودت نخواه لیکار را بکنم،چون تو به م نیا ناچارم

.يبه استراحت دار ازیچقدر ن

؟یکن یکار نم نیچرا ا يربه استراحت دا ازیتو هم ن.يتو هم خسته ا-
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.کنم یروم و استراحت م یکارم تمام شد به خانه م نکهیمن هم بعد از ا-

:که از دور چشم به ما داشت رفت و به او گفت کتایبه طرف  نیفرز

اشد ما راحت ب التانیخ.دیو بعد با هم به خانه برگرد دینیمادرتان را بب دیتوان یم دیشما هم اگر بخواه یکرمان يخوب آقا-

او از ساعت چهار صبح که به .که استراحت کند دیکنم مهتا خانم را هم با خودتان ببر یخواهش م.میمواظبش هست نجایا

.است نکردهلحظه هم استراحت  کییآمده حت مارستانیب

:رو به من کرد و گفت تایآز

سال است  کیاالن حدود .یست در منزل ما بمانا مارستانیبهتر است تا مادر در ب.يگذارم تنها به خانه ات برو یمن که نم-

.يا امدهیکه به خانه ما ن

:دیبا تعجب از او پرس نیفرز

چرا؟!است امدهیسال است که به خانه شما ن کیحدود -

:افکندم و گفتم ریسرم را به ز.رمیرا بگ میاشک ها زشیر ينخواهم توانست جلو گریدانستم که اگر نگاهش کنم د یم

را که به رفتن به پارك مجاور آن  یلیم يتوانستم جلو یرفتم نم یمنزل شماست و اگر به آنجا م کینزد تاکیچون خانه -

.رمیخانه داشتم بگ

؟یرفت یداشت اگر به آن پارك م یخوب چه اشکال-

:گفتميگرفته ا يبا صدا.سال ناچار به تحملش بودم کیکه در طول  يرنج و درد.بود میسوال به همه رنج ها نیا پاسخ

گرفتم آنها  میخاطر بود که من تصم نیبه هم.من،پونه را از آمدن به آن پارك محروم کرده بود داریاز د زیگر يبرا نیزر-

.به آنجا نروم گریرا به حال خودشان بگذارم و د

دون ب.دمید انیرا نما میزندگ يهمه حسرت ها دگانشیدر مردمک د ستمیکه سربلند کردم و به چهره اش نگر یموقع

هم زبان به  یخداحافظ يبرا یحت.خاست بر لبانش نقش بسته بود یکه از دلش برم یآه حسرت دیلب از هم بگشا نکهیا
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.دستش را به طرف ما تکان داد و و دور شد.سخن نگشود

***

32فصل

را از سر  یمیقد ياستان هادوباره د کتایم،یخاله فروزنده را به خانه اش رساند نکهیاز ا مارستان،بعدیراه بازگشت از ب در

 یاز جوان ریبود که نه خ ياز نظر او مادر زن پاك باخته ا.مادرم لعنت فرستاد يمن و نامراد یناکام یو بر باعث و بان.گرفت

گذاشت تا بتواند  یمن آسوده اش م یسرانجام یب الیو آرامش داشت فکر و خ استراحتبه  ازیو نه اکنون که ن دیاش د

که تظاهر به  یهم نهاده بودم،در حال يرا به رو دگانمید لیعقب اتومب یصندل ،دریاز شدت خستگ.کشد یبه راحت ینفس

 لیاتومب شهیش نکهیا وجودبا .بردم یرنج م دنشیاز شن شهیو چون هم دمیشن یدارش را م شیکردم سخنان ن یخواب م

 یاز شدت گرما بکاهد بر شدت آن م نکهیا يجا بهد،یوز یبه داخل م لیکه در اثر حرکت اتومب یبود،باد گرم نییکامال پا

:گفت کتایموضوع بحث را عوض کند به  نکهیا يبرا تایآز.بمانند ماهیبچه ها قرار بود آن شب در منزل فر.افزود

 یلیبه خانه روح نبخشند خ شانیو سروصدا طنتیبچه ها در منزل نباشند و با ش یوقت.امشب خانه سوت و کور خواهد بود-

.بمانند ماهیآنها شب را در منزل فر يداد یکاش اجازه نم.ردیگ یدلم م

 نیبمانند و گرنه من که از سر راه به ا يداد تیو رضا یدر مقابل اصرارشان مقاومت کن یکه نتوانست يخودت بود نیا-

.اورمیقصد به آنجا رفتم که بچه ها را ب

 دهیبه مقصد رس گریاورم،دیب رونیرا که به همراه داشتم بیبادبزن کوچک فمیرا گشودم تا از داخل ک میچشم ها یوقت

نمانده بود که از حال  يزیو ضعف چ یگرچه از شدت خستگ.دیچیپ یمجاور پارك م ابانیداشت به داخل خ کتایو  میبود

:به او گفتم اریاخت یبروم ب

.بشوم ادهیخواهم پ یم.کتاینگهدار -
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:دیپرستعجب سرش را به عقب برگرداند و از من  با

؟يشو ادهیپ یخواه یچه م يبرا!ستیمنظورت چ-

.در پارك قدم بزنم یخواهم کم یم-

:گفت يزیبا لحن تحکم آم کتای

؟یدر پارك قدم بزن یخواه یبه سرت زده است که م یالیچه خ ،بازينمانده که از حال برو يزیچ یاز شدت خستگ-

نکهیاز آن گذشته مثل ا.خواهم به دنبالش بگردم یم یه گمان کنندارم ک يگمشده ا گریحاال که د.دارد یمگر چه اشکال-

تا همسرش را آرام  دیکوش تایآز.توانم انجام بدهم یرا که دلم بخواهد م يو هفت سال دارم و هرکار یرفته من س ادتی

:کند و گفت

.بگذار راحت باشد.يگذار یسربه سرش م نقدریچرا ا-

:رساند گفت یکه خشمش را م ییترمز فشرد و با صدا يپا به رو کتای

.میآ یوقت از عهده تو برنم چیه یکیمن .شو ادهیخوب پ یلیخ-

:را گشودم و گفتم لیاتومب در

.که بزرگ شده ام يدیرس جهینت نیباالخره به ا نکهیمثل ا.یکن یمرا خواهر کوچولو خطاب نم گرید-

:تکان دادم و گفتم تایم و دستم را به طرف آزشد ادهیپ.تر از آن بود که بتواند پاسخ را بدهد نیخشمگ کتای

.تایگردم آز یزود برم-

درست .وارد شدم یاز همان در اصل.تازه داشتم يبه هوا ازیو ن.کرد یسرم به شدت درد م.به سرعت دور شد کتایلیاتومب

سر به صخره  ینه زندگرودخا ریبه همراه امواج خروشان در مس.گذشت یکه به آنجا آمده بودم م يبار نیسال از آخر کی

را  فیکردم که دوباره بتوانم بابا شر یآرزو م.شدم یبه جلو رانده م باشمداشته  ياز خود اراده ا نکهیو بدون ا دمیکوب یم

را کرد که فراموشم شد تا چه حد خسته  شیهوا يدلم به اندازه ا.ابمیمورد عالقه اش را در آنجا ب يگل ها ياریدر موقع آب
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اش مشامم  یسیپار متیعطر گران ق ياز کنارم گذشت و بو ییبایزن جوان و ز.افزودم میبر سرعت قدم ها.ده امو از پا افتا

آنقدر خسته بودم که قدرت آن را که به دنبالش بگردم در خود .دمیرا ند فیبه هر طرف نگاه کردم بابا شر.را نوازش داد

 انیاو و پا افتنیيخواستم به شاد یکه م یدر لحظات.نیغنگ ایشاد بودم  نیفرز افتنیدانستم از  یدرست نم.افتمیینم

که آن زن  دیرس یبه نظر م.افکند یم هیسا میها يشاد يمبهم به رو یو غم دمیشیاند یبه اندوهش م شمیندیب میجستجو

داد  ین منگاهش در موقع راه رفتن نشا یحرکات تند و عجوالنه و سرگردان.گردد یم يزیچ اییهم چون من به دنبال کس

 یطرف م کینگاه جستجوگرش هر لحظه به .ستین یمعمول یگردش و وقت گذران کیپارك  نیآمدنش به ا لیکه دل

بر زبان  یکالم یاز بابت عذرخواه نکهیگذشتند تنه زد و بدون ا یکه از کنارش م یهوا به اشخاص یبار ب نید،چندیچرخ

رفت به  یو به هر طرف که او م رمیرا بگ شیگرفتم رد پا میبدانم تصم را میکنجکاو لیآنکه دل یب.آورد به راهش ادامه داد

 يبه رو هودهیو پرسه زدن ب ییمایشد و خسته از راه پ دیبود تاام شیکه در جستجو یشخص افتنیباالخره از .بروم نبالشد

دم کرده شهر بود باز يقابل تحمل تر از هوا يتا حدود یآن نواح يهرچند هوا.بود نشست یکیکه در همان نزد یمکتین

داشتم که تا آن  نانیاطم.نکرد یتعجب چیه دنمینشستم از د نارشکه در ک یموقع.کرد یم ینیام سنگ نهیهم نفس در س

را  یرنگ ییطال گاریس یاش قوط یدست فیاز داخل ک یعصب یبا حرکت.خود احساس نکرده بود یکیلحظه وجودم را در نزد

:دیف من دراز کرد و پرسآورد و ابتدا آن را به طر رونیب

د؟یکش یم گاریس-

:تکان دادم و گفتم یرا به عالمت نف سرم

.ستمین يدود.نه متشکرم-

د؟یشو یبکشم ناراحت نم گاریاگر من س-

.دییآ یم یبه نظر عصب.دیراحت باش.نه اصال-

د؟ییآ یپارك م نیبه ا ادیشما ز.تحمل رقابلیو غ یعصب-
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؟یچ شما.میآ یم یگاه یاد،ولینه ز-

.زنم یم نجایبه ا يکه آمده ام غروب ها سر ياز روز یول.کنم ینم یزندگ رانیمن در ا-

.است ییو با صفا بایپارك ز-

به  نکهیپس از ا.که توپش را به طرف ما غلتانده بود نظرش را به خود جلب کرد يخنده دختر بچه ا يلحظه صدا کیيبرا

:از او برگرداند و گفت يدقت نگاهش کرد رو

د؟یکن یتحمل است شما چطور تحملش م رقابلیتابستان تهران غ-

 یبپردازد خنک شیگل ها ياریپارك به آب ریخسته شود و باغبان پ دنیاز تاب دیکه خودش نیهم.عادت دارم شیمن به هوا-

.پارك است نیا کیالبد خانه شما هم نزد.هوا مطبوع خواهد بود

.ستیدور ن نجایاز ا ادیانه پدرم زالبته خ.ندارم يشهر خانه ا نیمن در ا-

د؟یدان یمگر خودتان را از پدرتان جدا م-

قصد آمده ام تا آن  نیبه ا یمدت کوتاه يبرگشته ام،بلکه برا رانیکه به ا ستیاو ن دنید لیبه دل.ندارد يحد ییجدا نیا-

سه .را دارم دنشیبه د دیام نجایط در ااست که فق نیپارك هم ا نیآمدنم به ا لیدل.نمیدهد بب یآزارم م شیرا که دور یکس

.دیآ ینم نجایبه ا گرید نکهیمثل ا یول.نمیبتوانم او را بب دیشا ات میآ یم نجایروز است که هر غروب به ا

د؟یرو یبه خانه اش نم دنشید يخوب چرا برا-

.رفتیچون پدر و عمه اش مرا نخواهند پذ.توانم به خانه اش بروم ینم-

دارد؟ یبا شما چه نسبت دیگرد یکه به دنبالش م یاگر بپرسم کس باشد یفضول دیشا-

:مکث پاسخ داد يلحظه ا بدون

.او دختر من است خانم-

:دمیپاسخ را به من خواهد داد از پاسخش تعجب کردم و از او پرس نیداشتم ا نانیاطم گرچه
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ست؟یشما ن شیپس چرا پ!دختر شما-

گمان بودم  نیآن موقع بر ا.خود صرف نظر کردم ياز حق مادر شهیهم يبرا ییدامن از پدرش جدا شده ام و در موقع ج-

 ابانیکه در خ یموقع.شهر متنفرم نیمن از ا.کردم یکه اشتباه م نمیب یکنم و حاال م رونیتوانم مهرش را از دلم ب یکه م

جدا کرده  هیسا نیخودم را از ا سال هاست که.دارند یمن قدم بر م يپاپا به  میتلخ گذشته ها هیروم سا یراه م شیها

کرده ام و محبت همه آن  تیبازگشت به سرم نزند ترك تابع يهوا گرید نکهیا يبرا.مملکت دل کنده ام نیمن از ا.ام

مرا به  اریاخت یب ستین یندنکه از دلم ک یگذاشته ام از دل کندم و به دور افکندم،اما آن محبت يبه جا نجایرا که در ا یکسان

.میگو یکه چه م دیدیفهم یم دیاز فرزندتان جدا شو دیشد یاگر شما هم مثل من مجبور م.کشاند یم نجایا

.من هنوز ازدواج نکرده ام خانم-

علت تجرد را بداند از  نکهیبه ا يعالقه ا چیرا برانداز کرد و ه میسراپا يشتریبا دقت ب.شد انینما ینگاهش حالت تعجب در

 رونیدلش را ب ياش دردها نهیخواست از انبار س یم.دنیسخن گفتن داشت تا سخن شن به لیم شتریب.خود نشان نداد

:و گفت دیکش یآه.آن انبار کند يرورا هم به  يگریدرد د نکهیو سبک شود نه ا زدیبر

 یقلب تان فشار نم يو التهاب به رو جانی،دلشوره،هینگران.دیکن یم یشما به خاطر دل خودتان زندگ.خوش به حالتان-

.دیآسوده و راحت دیگذار یم نیورد و شب ها که سر به بالآ

نداشته باشد خسته  یهدف یکه زندگ یوقت.از لذت نباشد یو دلشوره هم خال یجان،نگرانیکنم آن ه یفکر م-

.شود یتحمل م رقابلیو کم کم غ کنواختیکننده،

پک .سوال را نکرد نیا دیچرا تا حاال ازدواج نگردپس  دیکن یطور فکر م نیانتظار داشتم از من بپرسد اگر ا نکهیوجود ا با

:که تازه روشن کرده بود زد و گفت يگاریس نیبه سوم یقیعم

.ها را گسست یرشته همه وابستگ دیها با یاز وابستگ ییرها يبرا-
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د؟یکار را نکرد نیپش چرا شما ا:دمیپرس اریاخت یب

کنار  شیشانیپ يکامل داشت از رو یکم رنگش هماهنگ یشیم رنگ شده اش را که با چهره روشن و چشمان ییطال يموها

:زد و گفت

.نتوانستم یکینیدر مورد ا یول.کار را بکنم نیبود که هم نیهمه تالشم ا-

د؟یو رفت دیکرد شیپس چرا رها دیحد به او وابسته بود نیشما که تا ا-

اگر سال  دیشا.کردم یام را م یداشتم زندگ الیخ یبخودم رابا دلم روشن کرده بودم و  فیمن تکل.طور نبود نیا لیاوا-

خانه  کیشدم که در نزد یوسوسه نم نجایآمدم و در ا ینم رانیاش به ناچار به ا هیارث میتقس يبعد از فوت مادرم برا شیپ

ملکت م نیمن در ا.شوم رانیا یراه دنشید يناچار نبودم باز هم به هوا.کنم نیدخترم کم دارید دیهمسر سابقم به ام

سال  ازدهیکه پدرم و مادرم از هم جدا شدند  یموقع.ندارم یآب و خاك دلبستگ نیهم به ا نیهم يبزرگ نشده ام،برا

ام  نهیشه شربت سیش کییبه قصد خودکش میآنقدر سخت بود که با همه خردسال ییجدا نیتحمل ا مینداشتم و برا شتریب

کرد و بعد از  مارستانمیمعده روانه ب يشستشو يپدر برا.ام شد یآلودگباعث خواب  يدارو فقط چند روز نیا.دمیرا سر کش

من به دور از پدرومادرم،به دور از مملکتم بزرگ شدم و بعد در سن .مرا به فرانسه بفرستد یمدت يگرفت برا میآن تصم

نخواهم ماند به  شتریب یقصد که چند ماه نیمن به ا.گرفت دوباره مرا نزد خود بازگرداند میپدرم تصم یو دو سالگ ستیب

کرد تا به  یهم تالش م نیهم يبرا.دخترش از خود گانهیاز جدا کردن  مانیپدرم به شدت تنها بود و پش.بازگشتم رانیا

مرا به مملکت غربت  یاگر در آن سن بحران دیشا.ماندن نداشتم نیبه ا یلیمن تما.شوم یماندن رانیوادارم کند در ا ينحو

که دلم پر از عاطفه و محبت  یدر سن.افتاد یفاصله نم مانیدل ها نیشت تا در کنارش بمانم،آنقدر ما بگذا یفرستاد و م ینم

 یم رانیبرساند وادارم کرد که سخت دل باشم و بعد از بازگشت مجدد به ا انیمبادا رقت قلبم به من ز نکهیا يبود،برا

که از جاده  یموقع.پنهان کنم میمحبت ها یدر گرم را شیخواست وادارم کند که سنگ دلم را بشکنم و خورده سنگ ها

 میموقع عبور از جاده هموارش ب ،دريسرگردان بشو شیو خم ها چیکه در پ یترس یاز آن م يگذر یم یو خم زندگ چیپرپ
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 نیو به زم دیمن در موقع عبور از جاده هموارش لغز يطور که پا ماندرست ه.يبخور نیبلغزد و به زم تیرود که پا یآن م

با  گانهیو ب یدختر کامال غرب کیکه بازگشتم  یگرفت،زمان یتازه داشت شکل م تمیرفتم شخص رانیکه از ا یزمان.خوردم

 میمستق ریو من غ داداز پزشکان جوان همکارش را سر راهم قرار  یکیرکانهیپدرم ز نکهیبعد از ا.بودم یرانیا يسنت ها

 زیهمه چ.شده باشد یمرد شرق کییبودم که وارد زندگ یدختر غرب کینند و ازدواج ما با هم شد،درست ما یکیباعث نزد

 یبود تا دور از چشم پدرم در زندگ افتهییطرف مادرم که بعد از ازدواجم فرصت کیاز .تحمل بود رقابلیو غ بیعج میبرا

او مرا .اعتماد نداشته باشم يردم چیبنگرم و به محبت ه ینیبدب نیکرد که تا به احساسم با ذره ب یشود،وادارم م شیدایام پ

 یبه اطراف م اسیینیبدب نکیبا ع ییدر الك تنها.گرانیاز محبت خودش محروم کرد و هم خودش را از محبت د

دانست از حکومت  یم یرا تجربه تلخ خوداو ازدواج .شده است دهیبود که به اشتباه زن آفر يبه نظر من او مرد.ستینگر

 کیکامل  ییبایمادرم در ظاهر لطافت و ز.برود يسلطه ا نیبار چن ریز دینبا یزن جیداشت که هدهیزن و عق کیمرد بر  کی

 یموقع شیدانست و چند سال پ یم یاز هر محبت ازین یاو خود را ب.مرد را کییزن را داشت و در باطن خشونت و مردانگ

 یم امیراح قلب است و درد همه قلب ها را التپدرم ج.کس را نداشت تا به دادش برسد چیه ستادیاز حرکت باز ا بشکه قل

به فکر پر  نکهیا ياز مادرم به جا ییوقت نتوانسته درمان کند و بعد از جدا چیدرد قلب خودش را ه نیبا وجود ا دیبخش

 یرنج نم میمحبت یاز ب نقدریکرد اکنون ا یمرا از خودش جدا نم اگردیشا.اش باشد،تنها مانده است ییکردن لحظات تنها

حرفها را به  نیدانم چرا من ا یدرست نم.اش را یو ناتوان يریپ يو من رنج و اندوه سال ها ندیب یاو هنوز حال را م.بردم

 یبعد از شکست در زندگ هرمخواهر شو.را ندارن تا با او درد دل کنم یکس نجایاست که در ا نیا لشیدل دیزنم شا یشما م

 يا گانهیکرد و به من به چشم زن ب یم یغرب بزرگ شده بود با برادش زندگ که چون من در مملکت یرانیجوان ا کیبا

او از همان ابتدا .هماهنگ کند یرانیزن ا کیاتیو روح اتیرا با خصوص اتشیتواند روح یوقت نم چیکه ه ستینگر یم

به ناچار با من هم  قتم،هرویستیز یسقف م کیریکه با هم در ز یو در طول آن دو سال بودمخالف ازدواج من و برادرش 

بود که  نینگاه نکردنش ا لیداشتم دل نانیاطم.کرد یبار هم در موقع سخن گفتن به صورتم نگاه نم کییشد،حت یسخن م
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مرا عروسک  گرانیبا د شیدر برخوردها یخانوادگ يدر جمع ها.از حدش را از من پنهان کند ادهیتوانست نفرت ز ینم

غافل از .ام بود یشکاف در زندگ جادیخورده بود به فکر ا یکه خود در زندگ یشکست کرد و به جبران یخطاب م یفرنگ

.کردم یام درنگ نم انهیآش يپرواز به سو يلحظه هم برا کییساختند حت یم میبودم که اگر رها يمن پرنده دربند نکهیا

 یاز درون قوط.را گشود فشیوباره در ککرد و د اریبودم تا نظرش را در مورد همسر سابقش بدانم،اما او سکوت اخت منتظر

 یبه دنبال فندك م فشیکه در داخل ک یآورد و در حال رونیمانده بود ب یرا که در آن باق يگاریس نیاش آخر ییطال گاریس

:ش گفتیگشت تا آن را روشن کند در ادامه صحبت ها

 دنشیشن يبرا يا زهیانگ چیکه ه گانهیزن ب کیل طور با عالقه به درد د نیکه ا دیدار يچه حوصله ا.سرتان را درد آوردم-

.دیکن یگوش م دیندار

که افکار و  یزن.نیمادر پونه و همسر سابق فرز.داشتم آن زن مادر پونه است نانیاطم گرید.نکردم دیترد تشیهو در

ست چند سال تحملش بود که در عجب بودم او چطور توانسته ا نیفرز يآنقدر به دور از افکار و خواسته ها شیخواسته ها

مرد  کیاز نظر  یمشابه خودش شود،ول ییبا افکار و خواسته ها یمرد غرب کییتوانست همراه زندگ یآن زن م دیشا.کند

ییبایو طراوتش درست مانند ز ییبایز.و دختر لحظه ها باشد یزن سطح کیتوانست  یفقط م یشرق

محکوم کردن و  ياستداللم در تالش برا يبا همه .لذت برد شیشد از تماشا یبود که فقط م يرنگ و روغن زده ا عروسک

سفر را بر خود هموار کرده  نیاو وجود داشت،مادر پونه بود و اکنون در طلبش رنج ا.ماندم تش،ناکامیگرفتن موجود دهیناد

 میبه او بگو توانستم یخواست م یدلم م.ردیبگ دهیوجودش را ناد انستتو ینم گرید نیگذاشت،فرز یم شیبود اگر قدم پ

:اما گفتم.هستم دنشیهم مشتاق شن یلیهم به من ارتباط دارد و خ یلیاتفاقاً خ

.همسرتان یاخالق اتیاز خصوص ریبه غ دیصحبت کرد انیهمه اطراف یاخالق اتیشما در مورد خصوص-

:و گفت دیرا بلع گاریدود س شینفس ها با

پرنده  یول.باشد میبرا یآل دهیتوانست همسر ا یشدم او م یزرگ ممملکت ب نیاگر من در ا دیدر واقع شا.حق با شماست-



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 275

با آن نداشت  یالفت چیکه ه يا انهیتوانست در آش ینم گریکرده بودند،د شیجدا انیکه به زور از آش يگم کرده ا انیآش

از  نکهیبح قبل از اهرروز ص.عالقه شد یاز ازدواج مان نگذشته بود که او نسبت به من سرد و ب یهنوز چندماه.ردیآرام گ

گشت که من در انتظار بازگشتش به خواب رفته  یکه به خانه بازم یرفت و موقع یم رونیخانه ب زمازیخواب برخ

 یواضح محبت و سرد بود و به شکل کامالً یما شد،نسبت به من ب يخواهرش که از روز اول ازدواجمان سرجهاز.بودم

آن موقع ها .ردیتا محبتش را از من بگ دیشد،او را به خود اختصاص داد و کوشکه دحترم متولد  ياز روز.تحملم را نداشت

آوردم و بدم  یتخت دخترم در کنار تخت عمه اش قرار داشت خم به ابرو نم نکهیاز ا.نداشت تیاهم میمسئله برا نیا ادیز

سفر کردم  سیمختلف به پار يبهانه هااو متولد شود،دوبار به  نکهیازدواج قبل از ا لیواا.آمد زحمتش به گردن او باشد ینم

سفر  نیسفر چندماه بعد از تولد دخترم بود و چهارم نیسوم.هربار به زحمت و دراثر فشار همسرم ناچار به بازگشت شدم

دخترم وادار به بازگشتم  يماریبه بهانه ب سرمهم.قصد بازگشت نداشتم باًیبار تقر نینداشت و ا شتریسال ب کیکه او  یزمان

را از هم جدا  مانیاست و وقتش شده که راه زندگ دهیفا یوضع ب نیکه ادامه ا میدیرس جهینت نیبعد از ان هردو به ا.کرد

.میکن

:دمیخودم را روشن کنم از او پرس فیتکل نکهیا يبرا

بهره  یب دخترتان از محبت شما دیو نگذار دیدوباره نزد همسرتان برگرد دیکن ینم یچرا سع دیشده ا مانیحاال که پش-

باشد؟

 نیشوهر من هم به ا.هم به بازگشت ندارم یلیدر واقع م.توانم به بازگشت فکر کنم ینم گریمن حاال شوهر دارم خانم و د-

.است ياو فرانسو.مملکت تعلق ندارد

شیگل ها ياریکه مشغول آب دمیرا د فیاز دور باباشر.داد یشب م یکیخود را به تار يرنگ غروب جا یکم سرخ کم

به آنجا آمده بودم بعد از آن  دارشیبه شوق د نکهیوجود ا ای.شد میاحساس بودنش در آن پارك باعث دلگرم.است

 نکهیقبل از ا.افتمیبا او به گفتگو بپردازم در خود ن توانمقدرت آن را که ب گریخارج از انتظار در طول آن روز،د يدارهاید
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:رفم دراز کرد و گفتاز جا برخاست و دستش را به ط زمیمن از جا برخ

 یفرصت دارم و فکر م گریمن فقط سه روز د.دخرتم گذشت دنیاز اقامتم هم بدون د گریروز د کی.سرتان را درد آوردم-

 یشنونده خوب نکهیخانم از ا دیمرا ببخش.کنم نیندارم که در گوشه و کنار خانه آنها کم نیاز ا ریبه غ يگریکنم چاره د

.متشکرم دیبود میبرا

:را فشردم و گفتم شدست

.ستیکه اسمتان چ دیشما به من نگفت یراست-

:و گفت دیکش رونیرا از دستم ب دستش

.ایپر-

برگرداند و به  يرو افکندیبه اطراف ب ینگاه مین نکهیبار بدون ا نیا.به خودش زحمت نداد که نام مرا هم سوال کند یحت

.سرعت دور شد

33فصل

ایخواب  کیتوهم نباشم که وجودش  نیگذاشت تا با استشمام آن بر ا ياش را به جا یسیرخوش عطر پا حهیرفت و را او

 نیبنا نهاده بود،در ا گرید ياریو اساس خانواده،خانه و کاشانه خود را در د انیساختن بن رانیکه بعد از و یزن.استیرو کی

 یتالش چیگذشت و ه یم شیو برزن ها يواز ک ياش به طور عبور یندگز ریبود که در سر راه مس يچون رهگذر ارید

در غربت مطرح نبود و  ایماندن در وطن  ياو برا.کرد یبگذارد،نم ياز خود بر جا ییدر موقع عبور اثر و ردپا نکهیا يبرا

زبان آوردن نام  بهکه در موقع  یآن احساس.زودگذر عمر بود و بس ياو مهم بود،لذت بردن از لحظه ها يکه برا يزیچ

 یتر نم شیو از آن پ ستادیا یبه ساحل باز م دنیبود که قبل از رس یداد،چون موج آرام یز خود نشان مدخترش ا

کمتر دچار  نکهیا يبرا.دمید یرا م میپا يبود که به زحمت جلو کیآمدم هوا آنقدر تار رونیکه از پارك ب یموقع.رفت
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از ساعت  یکم.ن جهت مشغول رفت و آمد بودنددر ا يشتریب تیکه جمع دارمقدم بر یتا در جهت دمیهراس شوم،کوش

.را بر سرم ببارد شیآماده است تا باران مالمت ها شهیمثل هم کتایداشتم که  نانیاطم.هشت گذشته بود

:دیپرس یکه م دمیرا شن ییگرم آشنا يمرا به خود آورد و صدا یلیترمز اتومب يصدا

!مهتا؟ یکن یچکار م نجایتو ا-

:و گفتم ستمینشسته بود نگر لیکه پشت رل اتومب نیشتم و با تعجب به فرزطرف صاحب ضدا برگ به

از  یول.یقرار نگرفت میوقت سر راه زندگ چیگشتم،ه یبه دنبالت م يدیکه با ناام ییدر تمام سالها.نیاست فرز بیعج یلیخ-

.یم هستا یدارم تو سر راه زندگ یهر طرف که قدم برم ستم،بهین تیدر جستجو گریامروز صبح که د

؟یباشم ناراحت تیمن سر راه زندگ نکهیتو از ا-

.کنمیفقط تعجب م ستمینه ناراحت ن-

؟یکن یچه کار م ابانیخ يموقع شب تنها تو نیباال تا ا ایب-

:نشستم و گفتم کنارش

روبرو شدم که دل یآنجا با زن.به پارك مجاور رفتم مارستانیموقع برگشتن از ب.داشتم يبه هواخور ازیدلم گرفته بود و ن-

.نمیدرددلش بنش ياز روزگار داشت و ناچار شدم پا يپر درد

.يباز کرد شیالبد تو هم سفره دلت را برا-

درددل  دنیاو فقط به درددل بود نه به شن ازین.به گوش کردن به درددلم نداشت يدر واقع او هم عالقه ا.ستیطور ن نینه ا-

.گرانید

.یچه آدم خودخواه-

ل مادرم چطور بود؟حا یراست-

خوب .خطر کامالً رفع شده و حالش خوب است.رفتم دنشیخارج بشوم،به د مارستانیخواستم از ب یکه م يلحظه ا نیآخر-
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؟يبرو یخواست یکجا م

.یکوچه اش گذشت يکنم از جلو یفکر م.کتایبه خانه -

؟يرفتن به خانه عجله دار يبرا.زنم یندارد دور م یبیع-

 نیا شهیتو هم.سرزنشم خواهد کرد کتایهر صورت  گر،دریساعت د کیچه االن بروم و چه .کرده ام رید یبه اندازه کاف-

؟يگرد یموقع به خانه برم

 ریاست و بهانه گ ضیبه خصوص حاال که پونه مر.کنم شب زودتر برگردم یم یسع میآ یکه ناهار به خانه نم ییروزها-

.شده است

؟يعجله ندار رفتن به خانه يپس چرا حاال برا-

:به من بنگرد گفت نکهیو بدون ا دیچیمقابل پ ابانیبه طرف خ.گذشت ابانیخ ییاز سرباال.افزود لیسرعت اتومب بر

.نمیصحبتت بنش يکه داده ام عمل کنم و پا یفرصت نکنم به قول دیشا.عمل مشکل قلب دارم کیچون من فردا صبح -

.یرا داشته باش الیخ نیرسد که ا یحاال به نظر نم.يبا من طفره برو يگفتگواز  یخواست یم يقول را داد نیآن موقع که ا-

و تو را  دهیکردم که عباس آقا با آن توطئه ناجوانمردانه به هدفش رس یخبر بودم، گمان م یکه از تو ب يدر تمام سال ها-

.يسترس بوددور از د يمحو آرزو يایرو کیمیبرا شهیهم هم نیهم يبرا.به عقد خود درآورده است

و نه انتظارم را  ينه به من فکر کرد.يخانواده داد لیو تشک يبود که عهد بسته را فراموش کرد لیدل نیالبد به هم-

.يدیکش

.شده بود نیکه از تو داشتم چرک ییچون خاطره ها.توانستم به تو فکر کنم ینم-

ما به هم هست فکر  دنیکه در سر راه رس یآن موانعهنوز هم به  یعنیچرا؟.يتو هنوز هم از نگاه کردن به من هراس دار-

.یکن یم

.کردم که نگاهت کنم یکردم سربلند نم یباشد آن موقع ها هم هروقت با تو صحبت م ادتیاگر -
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و  دیهزاران ام دگانشیدختر جوان شاداب را که در د کییستینگر یو به چهره ام نم يکرد یآن موقع اگر سربلند نم-

را  شیرو یاهیاز س ياست که پرده ا يبه گذشته ا ستنیحاال نگاه کردن به من نگر ،امايدید یدر مقابل م زد یآرزو موج م

ها  شیو به تعداد آن ن دید یخواه شیایخنجر را در زوا شی،صدها اثر نیتو اگر کالبد گذشته ها را بشکاف.پوشاهده است

.یرا شمارش کن میشانیپ يرو يها نیچ یتوان یم

که خم  یفقط هنگام یکن یکه تو از آن ها صبحت م ییها نیدانم چ یرا م نیهنوز به دقت نگاهت نکرده ام،ا نکهیبا وجود ا-

.یمثل آن روزها نگاه ها را به دنبال بکش یتوان یتو هنوز هم م.شود یات ظاهر م یشانیپ يبه رو یافکن یبه ابرو م

خوش حالت و چره با طراواتش احساس حقارت کردم و  شیمان مچش يادآوریاز .برآمدم ایخود با پر سهیبه مقا المیخ درر

.خسته شده بود یزن نیبا چن یزود از همراه یلیخ نیآوردم که فرز ادیبعد بالفاصله به 

:کردم و گفتم سربلند

.طور باشد نیکنم ا یفکر نم-

بهتراست از دورن .یکن یمرا شمارش  شیخنجرها شیو ن يپرداز یگذشته م یچه مرتب به کالبدشکاف يبرا.چرا هست-

 یبه زندگ يبلند يهمان طور که اگر از باال.دید یصورت همه آنها را وارونه خواه نیدر ا ،چونيننگر یزندگ ریبه تصو نهیآ

.خورد یاش را خواه یدرخشندگ بیرف یو به سادگ دید یاش را نخواه یواقع ،چهرهيبنگر

؟تا چه حد مشکل است یکه گفت یگذشتن از آن موانع-

.است ریمحبت ها سخت و نفوذناپذ رشیاو در پذ.ستین یدختر کار آسان نیکردن به قلب ا دایراه پ.مشکل من پونه است-

در مورد  نیزر. است که نفوذ به قلب پونه به همان اندازه سخت است که نفوذ در قلب سرد و منجمد عمه اش نیمنظورت ا-

.گذشت بود یسخت و ب یلیمن خ

سال  جدهیاز آن ماجرا ه نکهیوجود ا ،بایباور نکن دیشا.میدید بیآس یلیخ هیقض نیکه من و او در ااست  نیا لشیدل-

 يدر ازدواج با برادر بدر نیاز آن تهمت،شکست زر ریالبته به غ.میگذشته است هنوز هم ما به خانه پدرم رفت و آمد ندار
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نداشته  يدیبازد دهاید نیکه ا میده یم حیما ترج یول دیآ یما م دنیبه د یپدرم گاه.دامن زد نیمابیخانم بر کدورت ف

.باشد

شومم را از سر راه  هیو از من خواست که سا دیاش نام یمرا جغد شوم بدبخت نیزر.از چه سوخت شتریدلم ب یدان یم-

.شما بردارم یزندگ

او قدرت و .ینیرا ببخودت  یزندگ يکه فقط شکست ها ستیدرست ن نیا.يشد یناراحت م نیاز رفتار زر دیتو نبا-

ییبعد از جدا.کند یرا گم م شیزود دست و پا یلیندارد و خ یزندگ ماتیاستقامت مرا در مقابله با نامال

را  گریکس د چیو محبت ه جوشدیکس نم چیبا ه نیاز من و زر ریبه شدت به پونه وابسته شده و حاال پونه به غ نیبدرالد از

ردیپذینم

:دمیپرس يا رکانهیلحن ز با

شود؟یپس محبت مادرش چه م-

:مکث پاسخ داد يلحظه ا بدون

او مادر ندارد مهتا-

:زدم و گفتم ایدل را به در دمیترسیاز عکسالعملش م نکهیوجود ا با

یوجود مادرش را انکار کن یتوانیچرا دارد تو نم-

:دیرسدوخت و با تعجب پ دگانمینگاه پر سوالش را به د ستادیترمز فشرد ا يبه رو پا

که او مادر دارد؟ یدانیتو از کجا م-

درد دل مادرش نشسته بودم يپا شیچند لحظه پ نیتا هم نکهیا يبرا-

ا؟یپر-
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ایبله پر-

:دیکش ادیو فر دیکوب لیرل اتوموب يبه رو یمحکم مشت

بر نخواهد  نجایبه ا وقت دوباره چیدارم که ه نانیرفته است و من اطم رانیسال هاست که از ا ایممکن است پر ریغ نیا-

گشت

فرزندش برگشته است دارید دیو به ام نیاو برگشته فرز یول-

:زد ادیفر بلند

که شش سال است دخترش را ترك کرده و به  یدارد زن يکه مادر داندیدختر اصال نم نیجا کرده که برگشته است ا یب-

اق ان حق باشددارد که به دنبال احق یو هوس دلش رفته است به چه حق يدنبال هو

:تا ارامش کنم و گفتم دمیکوش

دارد یاو اصال ادعا نکرد که حق-

عدم وجود  ایکه وجود  یاز احساسات و عواطف نبرده زن ییاش بو یکه در تمام زندگ یچه امده است زن يپس برا-

شده است؟ شیدایپ نجایچه در ا ينداشته حاال برا یتیاصال اهم شیدخترش برا

باشد او مادر پونه استباالخره هر چه -

نمانده بود با  يزیکه چ دیچیمقابل پ ابانیبه اطراف ان چنان به سرعت به خ توجهیرا از خشم به هم فشرد و ب شیدندانها

که  دمیرا شن نیمانند فرز ادیفر يرا با دو دست پوشاندم و صدا میبرخورد کند چشم ها امدیکه از روبرو م یلیاتوموب

:گفتیم

 ستیطور ن نیاوردن بچه است نه ا ایمادر بودن فقط به دن کندیخودش گذاشته او فکر م ياسم مادر را به رو غلط کرده که-

به ثمر رساندنش را تحمل  یو رنج و سخت سوزاندیدل م شیبرا زدیریان کودك م ياش را به پا یزندگ يکه همه  یان کس

با  کییپونه متولد شد حت یاز وقت یاز او بپرس یخواستیم ینلکه دار نک امادر اوست پس بهتر است نام مقدس مادر ر کندیم
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 يمادر کیکه تو هم  یاحساس را داشته باش نیوجودش باعث شود ا یکرم دیتا شا ینمونه او را در اغوش گرفت يهم برا

ر اگ دیشا یبرسو به دادش  يکه سر از حواب ناز بردار يبه خودت زحمت داد سوختیکه در تب چهل درجه م یموقع

نداشت  شتریپونه چند ماه ب یهمانطور که وقت رفتیو م دیکشیراهش را م دیکشیاز مادر بودنش خجالت م يدیپرسیم

شب ها  يماریاو در موقع ب ایاست نه پر نیدختر زر نیفرانسه شد مادر ا یراه شیو هوس ها يکرد و به دنبال هو شیرها

ندارد و  یوابستگ یزن چیبه ه نیاز زر ریداده است پونه به غ شیاه يو زار الهنشسته و گوش به ن داریدر کنار بسترش ب

دخترم را به هم بزند من با او مقابله خواهم کرد یزن بخواهد ارامش زندگ نیاگر ا

قصد که او را از  نیدخترت را به هم بزند و نه به ا یقصد امده که ارامش زندگ نینه به ا این،پریفرز یبهتر است ارام باش-

شود و چه نشود به  دنشیاش و چه موفق به د یزندگ گرید ياست چون هوس ها یاز پونه هوس داریبه نظر من د دریتو بگ

گذشته هم او به سالکه  یتو ندان دیفروکش خواهد کرد شا یراحت

کرده است دنیپارك از دخترش د نیشکل و در هم نیهم

نگفت يزیمورد چ نیبه من در ا نیپس چرا زر-

ندارد مطمئن باش  يگریتوقع د نیاز ا شیب رودیو م کنندیفقط از دور دخترش را تماشا م ایپر دانستینميزیچون او چ-

حد است بهتر است مانع  نیقبول نخواهد کرد جوشش محبتش فقط در هم یکن مشیهم پونه را تقد یاگر تو دو دست

ينشو دارشید

که  کردمیفکر م یلیبه دال یحت یکن يطرفدار ایکه تو از پر نمیبینم یلیدل چیاز ان گذشته ه ندیبگذارم او را بب توانمینه نم-

یرا نداشته باش دنشیچشم د دیشا

:و گفتم دمیکش یاوردم اه ادیرا به  میو اندوه سال ها رنج

 کنمیکه خوب فکر م یاست که تو را از من گرفت گرچه وقت یرا داشته باشم چون او کس دنشیجشم د دیدر اصل نبا-

 يبه رو شدیکاش م يتو را از دست دادم ا یمن بودم که به سادگ نینبود که تو را از من جدا کرد بلکه ا ایپر نیا نمیبیم
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 نیصورت ا نیبرگشت و دوباره از نو شروع کرد مطمئنم که در ا بان گذشت به عق يگذشته ا قدم گذاشت از رو يپا يجا

دادمیاز دستت نم یو به سادگ دانستمیبار قدر تو را م

که پدرت به من تهمت  یکاش موقع يکاش نبود ا يا يبه تکرار کلمه  يازیکه ن میکردیعمل م يطور یکاش در زندگ يا-

وصله  نیکه ا يکردیو ثابت م یپرداختیبا او م يبه مقابله  یکه از من داشت یو با شناخت يستادیا یدر مقابلش م زدیم يدزد

کاش کمک  ياز واژه افسوس و ا یاست ناچار نباش یزندگ يحسرت ها يهمه  انیب يتا اکنون برا چسبدیها به من نم

 يدادم برا حیترج میمتقابل پاسخ بگو يپدرت را به ضربه ا يکه به او داشتم مانع از ان شد که هر ضربه  یاحساس يریبگ

از انکه احساس کردم  عدات کنار بروم ب یاز سر راه زندگ يپدرت برو يبه دنبال خواسته ها یو بتوان یتو اسوده باش نکهیا

و باورشان شده که ممکن است من مرتکب ان عمل خالف شده باشم  نگرندیبه من م ینیبدب يدهیپدر و زن پدرم با د

شروع  دیکه به ام يروزگار را بگذرانند ان مغازه ا شانیها یگرفتم انها را به حال خودشان رها کنم تا با ساده دل میتصم

شهر  نیبود که زودتر ان را بفروشم و خالص شوم از ا نیتالشم ا يبودم به حراج رفت همه  هدیمشترك با تو خر یزندگ

 زیباالخره موفق شدم در تبر يزیبگر رانیاز ا یخواستیو م يبود دهیبه ان رس شبیکه تو د يدرست مانند نقطه ا زمیبگر

پا گذاشت استادم در  ریتو وجدانش را ز هبرداشتن من از سر را يبدهم در انجا برخالف پدرت که برا لیتحص يادامه 

 یبعد از ان ماجرا هم دلم شکسته بود و هم امادگ رمیبگ یتا وادارم کند دخترش را به زن کردیتالش م یدانشکده پزشک

 زقصد ازدواج ندارم بعد ا التیتحص انیتا به استادم بفهمانم تا پا دمیجهت مودبانه کوش نیرا نداشتم به هم یمحبت چیقبول ه

 يکه برا یو سکوت گذشت موقع يدر سرد شیدر تالش و کوشش و شبها شیروزها زیاقامتم در تبر يسال ها يان همه 

در انجا به من ملحق شد در  نیبعد از شکست در ازدواج با بدرالد نیشدم و زر رازیتخصصم عازم ش يگذراندن دوره 

قلب به تهران بازگشتم و به کار طبابت  یجراح خصصت يمجرد ماندن مصرتر شدم بعد از اتمام دوره  يبرا میتصم

را که  شیپا زیدختر گر نکهیا ياشنا شدم او برا ایپدر پر سیتهران با دکتر پرد يها مارستانیاز ب یکیپرداختم و بعد در 

به  قیتشومرا  شهیهم نیزر نکهیرا نداشت وادار به ماندن کند مرا بر سرراهش قرار داد با وجود ا رانیقصد ماندن در ا
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از تو چه پنهان مهتا  دانستیرا متناسب من نم ایازدواج بود و پر نیاز روز اول مخالف ا کردیخانواده م لیازدواج و تشک

 نیزر يتوجه به التماس ها یاش بشوم و ب فتهیرا گم کنم و ش میزود باعث شد که من دست و پا یلیو طراوت او خ ییبایز

به زحمت توانستم خود را از بندش  یبود که بعد از دو سال زندگ یدام يشدم ا رفتاردام در دامش گ نیاز ا زیگر يبرا

برهانم

پدرش  کردمیبند تالش م نیگسستن ا يو هر بار برا دمیارامش ند يروز هم رو کییحت ایبا پر یزندگ اهیس يسال ها در

بار خانه و کاشانه اش را رها نیومس يکه او برا یباالخره موقع کردیم میو دعوت به صبر و بردبار شدیمانعم م

 یصفت و ب یدانستم که او زن ب یچون م.را به دور افکندم دهیرا گرفتم و دندان پوس یینها میخت،تصمیو به فرانسه گر کرد

.ردیاز دخترش بگ یوقت سراغ چیکردم ه یاست،فکر نم يعاطفه ا

که دوباره ازدواج کرده است؟ یخبر داشت-

 یسر در م نگیکاباره دانس کیبند و بار مثل خودش است و هر شب از  یب يجوان فرانسو کیدانم شوهرش یبله م-

.اورند

؟یدان یرا از کجا م نهایتو ا:دمیتعجب پرس با

طور بار  نیخودش بود که باعث شد دخترش ا نیا.ستیخودکرده را چاره ن.پدرش به آسمان بلند است ادیچون فر-

است  یعیخوب طب.ساله اش را به خارج از کشور بفرستد ازدهیاز همسرش دختر  ییاز جداداشت بعد  یآخر چه لزوم.دیایب

 ییدر مقابل جدا ایعکس العمل پر نیبا اول یستیبا یاو نم.دبزرگ شود به رنگ همان ها در خواهد آم طیدر آن مح یکه وقت

.کرد یرا گم م شیمادرش دست و پا

تواند با مشکالت دختر کنار  یباالخره مادرراحت تر م.کرد یه مادرش واگذار مدخترش را ب ییبهتر بود در موقع جدا دیشا-

.است شتریو صبر و حوصله اش ب دیایب
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به گرفتن  یلیاست که همسرش تما نیمسئله ا.دو تا نبود یکیسیباشد،مشکل دکتر پرد يدارد چه جور مادر یبستگ-

از هر  يچه نسبت به همسر و چه نسبت به دخترش عارمخالف بود، یدر زندگ یدخترش نداشت و با هر نوع دلبستگ

 یو وجودش را به دست فراموش دیکش اردخترش کن یخودش را از زندگ ییراحت بعد از جدا یلیخ.بود یاحساس

که  سیما کرد،صبر دکتر پرد یبه رفت و آمد به خانه ما و دخالت در زندگ ا،شروعیکه بعداز ازدواج من و پر یموقع.سپرد

.را تحمل کرده بود تعجب کردم یزن نیل چندوازده سا

.بود یکنم تحمل او هم کار آسان یفکر نم.يرا دو سال تحمل کرد يمادر نیتو خودت دختر چن-

صبر و تحمل بتوانم او را به رنگ خودم  یبا کم دیکردم شا یسوخت و فکر م یاش م یگناه یو ب یمن دلم بر جوان-

.اورمیدرب

قدم بردارد لعنت  شیکه ناچار است رو ینیصد بار به زم يبرگشته روز رانیکه به ا ينم از روزک یفکر م.یباطل الیچه خ-

.فرستاده است

مراجعت دارد؟ الیبه تو نگفت که چه موقع خ-

.گریکنم سه روز د یچرا فکر م-

از ترس  ایکنم پر یبرود،گمان نم رونیتواند از خانه ب یاست و نم يپونه هنوز بستر گریخدا راشکر،چون تا سه روز د-

.جرات داخل شدن به خانه ما ر اداشته باشد نیزر

 یاو با دخترش م داریام مانع از د یقلب لیکارم خالف م نیبا ا نجاست،چونیا ایمن اشتباه کردم که به تو گفتم پر دیشا-

.شوم

 رونیا قادر نخواهد بود از خانه به يزود نیاست و به ا يو بستر ضیپونه مر یدان یتو که م.دچار عذاب وجدان نشو خودیب-

سفر را  نیرنج ا دنشیبه د خودیده،بیدخترش نتپ ادیبار هم به  کییکه تا کنون حت یدل.یگناهیتو ب هیقض نیپس در ا.دیایب

.بر خود هموار کرده است
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و  نهیپر از ک وجودت يهمه  یکن یصحبت م ایکه از پر یموقع یول.است یخال یو نفرت نهیکردم قلبت از هر ک یفکر م-

.شود ینفرت م

:رساند گفت یرا م شیحوصلگ یکه ب یلحن با

.ببرم نیزر دنیتو را به د يخواهم به زود یخودت را آماده کن چون م.است یکاف ایبحث در مورد پر گرید-

شش ناکام مانده و اگر بداند که در تال رمیتالشش را کرد تا نگذارد تو قرار بگ ياو همه .من تحملش را ندارم.نینه فرز-

.دیخواهد بار میرا بر سر و رو شیها نهیکالمش آتش خشم و ک شیاست با ن

کنم و آرام  یدلم را خال يتا عقده ها يفرصت را داد نیمن ا ،بهيکالم مرا تحمل کرد شیهمانطور که ن.یتحملش کن دیبا-

حاال وقتش است که به.رمیبگ

 کتایرفت و آمد تو و  يسپارم که برا یآنجا م. دیتو را خواهم د مارستانیدر ب فردا. یو استراحت کن يبرادرت برو يخانه

برادرت در کدام کوچه است؟ يخوب حاال به من بگو خانه . قائل نشوند یتیمحدود

:سرش را با حسرت تکان داد و گفت. در آن قرار داشت اشاره کردم کتایيکه خانه  يدست به طرف کوچه ا با

 کتای. کنم یاست که هر روز و هر شب از کنارش عبور م ياعتنا از کنارش گذشتم همان کوچه ا یمروز بکه ا يکوچه ا-

خانه سکن است؟ نیچند سال است در ا

.که ازدواج کرده است یاز وقت یعنی. سال زدهیحدود س-

به هم  نقدریسال ها اسرنوشت ما بود که  نیا. کنم یم یخانه زندگ نیاست من هشت سال است که در ا بیعج یلیخ-

.میحد از هم دور باش نیو تا ا میکینزد

پدال ترمز فشرد که  يرا آن چنان به رو شیپا میا دهیرس کتایيکه به او اشاره کردم به خانه  نیهم. دیچیداخل کوچه پ به

.اصابت کند لیاتوموب يجلو يشهینمانده بود سرم به ش يزیاز شدت تکان چ
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:و گفتنگاهم کرد  یشرمندگ با

 دوارمیام. ریشب بخ. یدان یرا م لشیکنم و خودت هم دل یم یقدر بد رانندگ نیبار است که ا نیاول نیمرا ببخش مهتا، ا-

خواهم کرد  ادتیکه از او ع يماریب نیروم و مطمئن باش اول یم مارستانیفردا هشت صبح به ب. ینیخوش بب يخواب ها

.مادر توست

:شدم و گفتم دهایرا گشودم پ لیاتوموب در

.ریشب بخ. ینیخوش بب يکه تو خواب ها دوارمیمن هم ام. نیمتشکرم فرز-

.زنگ در را به صدا در آوردم. را به طرفم تکان داد و به سرعت دور شد دستش

:ام دوخت و گفت دهیخسته و رنگ پر يرا به چهره  زشیگشود و نگاه محبت آم میدر را به رو تایآز

.دیجوش یو سرکه م ریدلم داشت مثل س. يآمد خدا رو شکر که-

کجاست؟ کتای

داشت قبل از مراجعت  الیالبته خ. عقب مانده اش به شرکت برگشت يانجام کارها يمرا به خانه رساند برا نکهیبعد از ا-

.هم به مادرت بزند يسر

:و گفتم دمیکش یبه راحت ینفس

.را ندارم شیولند هاغر دنیشن يخوب خدا رو شکر، چون اصال حوصله -

.را آماده کنم تیتا من غذا ریبرو دوش بگ. يگرسنه و خسته ا یلیحتما خ-

توانم هم  ینم یهستم که حت یمرا ببخش اگر مهمان مزاحم. به استراحت دارم ازیفقط خسته ام و ن. اصال اشتها ندارم-

.باشم تیبرا یصحبت خوب

:و به اعتراض گفتبه من دوخت  يمهربانش را با دلسوز دگانید

.ياز آن بخور دیمورد عالقه ات را پخته ام و با يمن به خاطر تو غذا. یگذارم گرسنه بخواب یمگر م-
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:ناچار گفتم به

خورم یم يچند لقمه ا يتو ناراحت نشو نکهیبه خاطر ا تایباشد آز-

 یطرف خستگ کیخواب خواهم رفت از  به محض رفتن به رخت خواب به یدر اثر خستگ کردمیتصورم که فکر م برخالف

داشته  یکه بتوانم خواب راحت شدیکه در آن روز اتفاق افتاده بود مانع از آن م یو التهاب حوادث جانیه گریو از طرف د

.ردیآرام بگ یکیچراغ خواب ننگرد و در تار ییناروش يبه کورسو گریرا به هم فشردم تا د دگانمیباشم،د

.کنم يریمغزم انباشته شده بود جلوگ يکه به رو يفشردنش از هجوم افکار نتوانستم با به هم یول

و گاه دختر دل  گشتیم یبه دنبال خاطرات دوران کودک اشیمیقد يخانه  يرانههایکه در و شدمیم یدختر جوان گاه

فرو  هدیخطوط اشک حسرت از د نیدر رسم ا اشیدقت یبر ب اشیخطوط کج و معوج جوان يکه در انتها يشکسته ا

 یجراح غید،تیچیپیکه به دور گردنم م شدیمیطناب محکم ایو مجعد پر یطالئ يشبان موها مهیدر کابوس ن.ختیریم

 یهالهل فرستد،زهریما م يکه آن روزگارن عباس آقا به در خانه  ییو تحفهها شکافتیکه قلبم را م شدیم يدشنه ا نیفرز

.کردیرا سوراخ م میکه گلو

.دیعادت داشتم پر کش شیبه رو دنیکه به خواب یپر قو و تخت يمتکا  خانه و يبه هوا دلم

همه  نش،بایریخاطرات تلخ و ش يرا با همه  امیمورث يکنم و خانه  اریو د ارینمانده بود که ترك  يزیبردم که چ ادمیاز

.بگذارم يدر پشت سر به جا میهایمتعلقات و وابستگ

آوردم که  ادیبه .دیشده بود به مشامم رس دهیخودمان چ اتیکه به دور حوض ح ییگلدانها اسل ی◌ٔ عطر گ میاهایرو در

و من طبق  کشاندیخود م يمرا به سو اریاخت یب نشیعطر اگ يگشودم،بویاتاقم را م يکه پنجره  نیهر روز صبح به محض ا

از آن  یکوچک يدستم گلوله  کف دم،دریبویکه با لذت آنها را م نیاز ا دم،بعدیچلها را می◌ٔ گ يگریپس از د یکیعادت 

.تا در تمام روز عطرش با من باشد کردمیپنهان م نهیو در س ساختمیم
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شب غلبه کرده باشد و بعد دوباره  یکیصبح بر تار يدیسپ دیکه شا گشودمیرا م دگانمید دیام نیبه ا کباریساعت  مین هر

.فشردمیرا به هم م دگانمید يدیاتاقم با نام یاهیو س یکیدر تار

بر خالف .آن اتاق و تختخابش عادت ندارم طیکه به مح نستیا امیخواب یکه علت ب دمیرس جهینت نیخواب را زدم و به ا دیق

بدهم،هر شب  صیداخل اتاق را تشخ ایاش یکیدر تار توانستمیم یبگشام به راحت دهید نکهیخودمان که شبها بدون ا يخانه 

نا  میبرا زیهمه چ کردمیو در آرامش به خواب بروم،هر وقت چشم باز م کنمحلقه میرا به دور متکا میطبق عادت دستها

.بود گانهیآشنا و ب

آن شب بر ترس و وحشتم از تنها ماندن در آن خانه  يباشد و از فردا کتایشب اقامتم در منزل  نیآخر نیگرفتم ا میتصم

.بزرگ و درندشت غلبه کنم و در رختخواب خودم بخوابم

.بر من غلبه کرد و به خواب رفتم یآفتاب نمانده بود که خستگبه طلوع  يزیچ

.ساعت هشت صبح بود بایکه چش از خواب گشودم تقر یموقع

 دنیاز آشپزخانه خارج شد و با د میپا يصدا دنیبه شن تایرفتم،آز رونیو از اتاق ب دمیعجله از جا برخاستم،لباس پوش با

:گفتو  ستیبا تعجب به من نگر شانمیپر يچهره 

؟يدیمهتا،خوب خواب ریصبح بخ-

:گفتم دمیکشیم زهیکه هنوز خم یحال در

.میبرو مارستانیزودتر به ب دیکجاست؟با کتای.تایآز ریصبح بخ-

.ندیبرود و مادر را بب مارستانیداشت نتوانست منتظر بماند و ناچار شد زودتر به ب یچون امروز قرار مهم کتای-

:گفتم يا دهیا لحن رنجانداختم و ب یشانیبه پ ینیچ

.يکردیم دارمیاز خواب ب دیبا-

.صبحانه آماده است.يخسته بود یلیخ شبیتو د.ومدیراستش دلم ن-
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خوابم  یاز نگران شبید.بروم مارستانیبهتر است زودتر حاضر شوم و به ب.فرصت خوردنش رو داشته باشم کنمیفکر نم-

.نبرد

:دست پاچه شد و گفت تایآز

.خبر کنم یتلفن یتاکس کیتیپس بگذار برا-

:گفتم شدمیکه داشتم آماده رفتن م یحال در

مرا جان  کردمیفکر نم.کنمیتعجب م کتایاز .کنم دایپ لهیوس توانمیراحت تر م ابانیسر خ.شودیم رید دیایب ینه تا تاکس-

.کند داریمرا ب توانستیانقدر عجله داشت،الاقل م یوقت.بگذرد و برود

.مرا ببخش.ن بود مهتا،من مانعاش شدم و گفتم بگذار استراحت کندم ریبار تقص نیا-

.ینداشت يقصد بد تا،تویندارد آز یاشکال-

تکه نان برشته شده به اصرار  کیبا  تایرا که آز يریش وانیو به دنبال آن ل دمیتلخ را سر کش يفنجان چا کیعجله  با

:خودمان بگذرانم و گفتم يکه شب را در خانه داشتم  میخوردم، و فراموش کرده بودم تصم کردیتعارف م

.القبا باشم،فعال خداحافظ کیدوست ندارم .اورمیخودم ب يخودمان بروم و چند دست لباس برا يبه خانه  دیبعد از ظهر با-

که  دمیودیهنوز داشتم م.شدم یاصل ابانیو داخل خ. تند و به حالت دو از کوچه گذشتم يو با گامها دمیرا بوس تایآز يگونه

:گفتیبه گوشم خورد که م ییآشنا يصدا

.من هم به شما برسم دیخانم،بگذار دیصبر کن-

هم  ستادم،اویکه ا یموقع.آمدیکه داشت به طرفم م دمیرا د ایو به عقب برگشتم،با تعجب پر ستادمیآهسته کردم و ا قدم

:و گفت ستادیتازه کرد،ا ینفس

.میبا هم به پارك برو دییایب.عجله نیبا ا ،کجایتصادف ر،چهیصبح بخ-

.است و من عجله دارم که زودتر به آنجا برسم مارستانینه متشکرم مادرم در ب-
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.دیگوش کن امیزندگ يماجرا هیداشت با بق یچه بد،فکر کردم فرصت خواه-

:گفتم داشتیمن قدم بر م يو او هم پا به پا دادمیکه به راهم ادامه م یحال در

.دیکرده ا فیتعر میآنها را برا يشما همه  که کردمیم الیمن خ-

.نمیموفق شدم دخترم را بب شبینه همه اش، را،چون باالخره د-

:و با تعجب گفتم ستادمیاز حرکت ا دوباره

:شدم و گفتم مانیبود پش دهیاز دهانم پر اریاخت یکه ب يجمله ا انیاز ب.ممکن است ریغ نیا-

د؟یکار را بکن نیا دیآخر چطور توانست-

کردم تا باالخره دخترم  نیآنها رساندم و آنقدر در گوشه کنار خانهشان کم يکه از شما جدا شدم خودم را به کوچه  یموقع-

و  دهیبه نظر رنگ پر.نگاهش کردم ریس توانستمیتا م.دیکشیاتاق انتظار مراجعت پدرش را م يکه در پشت پنجره  دمیرا د

.است نیارك همبه پ امدنشین لیدل دیو شا آمدیم ضیمر

:کردم و گفتم یو اسودگ یبود،احساس سبک دهیبدون دردسر دخترش را د نکهیا از

د؟یچه کن دیدار الید،خینیاو را بب دیحاال که موفق شد-

ندارم خانم  يادیمن وقت ز.آنها پرسه بزنم يدر اطراف خانه  دنشیدوباره د دیدر پارك بزنم و به ام يدارم دور الیخ-

.ر به بازگشت هستمپس فردا ناچا

به وجود من  يازیپونه ن.را ندارم نجایمراجعت به ا الیخ گریو بعد از آن د. باشد رانیسفرم به ا نیآخر نیا کنمیم فکر

.است يادیز انیم نیکه وجودم در ا رسدیپر کرده است و به نظر م اشیرا در زندگ امیخال يجا یعمه اش به راحت.ندارد

غربت شود ادیر یراحت بار سفر ببندد و راه الیتا با خ کردیوجدانش را اسوده م داشت

:گفتم ایاشاره کرم و به پر گذشتیکه داشت از کنارم م یخال یتاکس کیطرف  به
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و خدافظ ریسفرتان به خ دیمرا ببخش-

و  دیمایرا بپ ابانیها بگذرند تا او بتواند عرض خ لیکه اتوموب ستادیدستش را به طرفم تکان داد منتظر ا یاحساس چیه بدون

طرف پارك مجاور روان شد

او که هر لحظه  ریاز پشت پنجره به تصو شدیداشت به سرعت دور م لیکه اتوموب ینشستم و در حال یعقب تاکس یصندل در

 باز هم سرنوشت او را بر سر ایما با هم بود و  دارید نیاخر نیا ایا دمیشیو با خود اند ستمینگر شدیکوچکتر و کوچکتر م

راهم قرار خواهد داد

 مارانشیاز ب یکیقلب  یجراح يبرا مارانیاز ب ادتیبعد از ع نیفرز دمیرس مارستانیبه ساعت ده نمانده بود که به ب يزیچ

:چشمان رنجورش را به زحمت باز کرد و گفت دنمیبه اتاق عمل رفته بود مادرم به محض د

مهتا يامد-

:بوسه کردم و گفتم اش را غرق دهیرنگ پر يشدم و گونه  خم

بگذارم تینارم تنها الیخ نیبله مادر امدم و بعد از ا-

:انگشتان ناتوانش بفشارد و گفت انیتا ان را در م دیرا در دست گرفت و کوش دستم

؟یبه او فکر نکن گرید یدهیزن و بچه دارد قول م گریحاال د یخواستیکه تو م یان جوان-

زن ندارد مدت هاست که از همسرش جدا شده زن سابقش  یول ستیجوان ن ادیز گریدحاال  خواستمیکه من م یان جوان-

مساله نباش نیرفته نگران ا رانیاز ا شهیهم يدوباهر شوهر کرده و برا

:شد و گفت زیخ مین شیو در جا دیدرخش دگانشیدر د ياز شاد یبرق

و  یمانیتو تنها م رمیکه اگر من بم کردمیر مفک شهیهم يشو ریممکن است که تو هم عاقبت به خ یعنی؟ییگویراست م-

 میکرد و راه نفس ها زشیقلبم ر يرو یغصه چون کوه نیات ا یاز زندگ ریو نه خ ینیبیات م یاز جوان ریچون مادرت نه خ

پسر عباس اقا چطور است؟.ندارم  ایدن نیدر ا يکار گرید يشویم ریرا بست اگر بدانم که عاقبت بخ
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دارم اگر  اجیهم به فکر خودت باش او حالش خوبست پس تو هم خوب باش من به تو احت یکم یگرانیبه فکر د شهیتو هم-

يبدوز میام را خودت برا یلباس عروس دیقسمت باشد که عروس بشوم با

هنوز در  ینروم؟ان جواهرات لعنت ایممکن است که من اروز به دل از دن یعنییکه دلم را خوش کن یزنیحرفها را م نیا-

دستم را به عقب  يا دهیتا لمسشان کنم چون مار گز برمیم شیهر بار دستم را پ کندیم ینیاخل جعبه جواهراتم سنگد

 ییحق دخترش است هر بال يجواهرات هر مادر یخالص کنم ول ابار خواستم انها را بفروشم و خودم ر نیچند کشمیم

 شیکفش به رو يات با پاشنه  یبدبخت اهیس يبه تعداد سال ها و یفکمیب نیانها را به زم یتوانیم اوریبه سرشان ب يخوایم

 یبه کس همان جواهرات را  يدیرا بخش تیها یبدبخت يو همان طور که عامل همه  یبشنده باش یتوانیو م یضربه بزن

بخشنده  نقدریا اندتویامده بود او چطور م دنمیبه د يدکتر فخر ییایتو ب نکهیقبل از ا يزیاویانها را به گردنت ب ایو  یببخش

کاش  يا ستیخوب یلیاو مرد خ ردیبگ دهیگناهمان را ناد یمهتا اخر چطور توانست به راحت میکرد يبد یلیباشد ما به او خ

شاهد  یقدرت را که حداقل تا وقت نیو به من ا دهدیم رویتو به قلبم ن یبه سرانجام گرفتن زندگ دیمباالخره قسمت تو شود ا

کاش  يا بوسمیمهربان و شفا بخشش را م يدستها دیایب دنمیبار که به د نیا ستدیقلبم از حرکت باز نا ات باشم یبخت دیسپ

.فقط شفا بخش قلب من نباشد و شفابخش قلب تو هم بشود

.قلبت ضرر دارد يبرا.مادر ينشو یاحساسات نقدریبهتر است ا_

:دیام دوخت و پرس هدیتازه کرد و نگاه پر محبتش را به چهره خسته و رنگ پر ینفس

؟يدیخوب نخواب شبیمگر د.ییآ یبه نظر خسته م_

البد .داشته باشم یعوض شده بود نتوانستم خواب آرام میکه هم نگران تو بودم و هم چون جا نستیا لشیدل.دمینه نخواب_

.ناچار شدم تا برگشتن تو به خانه،در منزل آنها بمانم تایکه من به اصرار آز یدانیم

.یستیراحت است که تنها ن المیحاال خ.زدیشور م تیدلم برا يماندیاگر در خانه تنها م.يکرد یکار خوب_
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نه؟ ایآمد  دنتیبه د کتایامروز صبح _

.بود نجایآمد که دکتر هم ا یاتفاقا وقت_

از من نگرفت؟ یسراغ نیفرز_

.يبه او گفت که موقع آمدنش تو هنوز خواب بود کتاییچرا،ول_

.کنم یباعث شد که بدقول کتای.باشم نجایعت هشت اقرار بود سا_

 ياو مرد پرکار.به ما بزند يکارش سر انیندارد،چون دکتر هم ناچار بود به اتاق عمل برود و قرار است بعد از پا یبیع_

؟ییایکنار ب نیبا زر یخواهیچطور م.بخشدیم یکند زندگ یزندگ نکهیا ياست و به جا

 رم،باعثیبرادرش قرار بگ یکه اگر من سر راه زندگ ترسدیم نیاز ا نیزر.باشد یو کار مشکلکنار آمدن با ا کنمیفکر نم_

.گذشته اش را جبران کنم يها یکه ناکام نستیبار قصد من ا نیا یاش بشوم ول یناکام

:و گفت دیکش یآه مادر

 يدلت را به بچه ها دیحاال با.بودندقد خودت دورت را گرفته  میقد و ن يبچه ها ،االنیرفتیاگر به وقتش به خانه بخت م_

.دیایبا تو کنار ب یدخترش به سادگ ستیتازه معلوم ن.یمردم خوش کن

:گفتم ردیمادرم آرام بگ ماریقلب ب نکهیا يبرا م،امایبا هم نگذاشته بود يقرار چیهنوز ه نیو فرز من

 یلیاز آن گذشته حاال خ.ستین یکار مشکل پونه فقط شش سال دارد و به دست آوردن دلش.را نکن مادر زهایچ نیفکر ا_

به او فرصت بدهم تا با  دیم،بایا دهیسال تازه به هم رس جدهیبعد از ه نیمن و فرز.فکر کنم زهایچ نیزود است که به ا

:دیپرس یمادرم با نگران.دیایمشکالتش کنار ب

.ارمتحملش را ند گریمن که د.در انتظارت باشد يدیممکن است باز هم ناام یعنی_

 نیاز دوشم بردارم و به زم خواستمیرا که به زحمت م یسنگ.تحملش را نخواهم داشت گریکه من هم د دانستمیم

.ناتوانم توان نگهداشتنش را نداشت يآن را به دوش بکشم،شانه ها شدمیاگر دوباره ناچار م.افکنمیب
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.بسترش آمد کیمادر وارد بخش شد و به نزد يداروها ینیبا س پرستار

:اش گفتم یپاسخ به سالم و احولپرس رد

.خدا را شکر حالش بهتر است_

:به لب آورد و گفت یپر محبت لبخند

.را به ما کرده است ماریب نیسفارش ا یلیخ یدکتر فرخ.نشود جانیدچار ه ادیز دیمواظب باش_

دکتر چه موقع خواهد آمد؟:دمیپرس

 دیدو میکه به گونه ها یخون یسرخ.شدیم کیکه داشت نزد دیرس به گوشم ییآشنا يپاسخم را بدهد صدا نکهیاز ا قبل

توجه به نگاه  یب.کرد شیکنم صدا شیو صدا میزبان بگشا نکهیتپش تند قلبم قبل از ا يو صدا دیباعث گلگون شدنش گرد

:فرصت اعتراض را به او ندادم گفتم.دانتظارش بو ياینگاهش گو.کنجکاو پرستار به طرفش رفتم

سخت از خواب  یلیو صبح خ دمیبد خواب یلیخ شبید.شدنم از خانه خارج شد داریقبل از ب.بود کتایریقصت.مرا بخشش_

.شدم داریب

.میباهم برو ایکه استراحت کند،ب يبهتر است مادرت را به حال خودش بگذار.يداغ دار يچا کیبه  ازیپس ن_

:منتظر پاسخم بشود رو به مادرم کرد و گفت نکهیبعد بدون ا و

؟یخانم کرمان دیدهیاجازه م_

:به لب آورد و گفت يزیآم تیلبخند رضا مادرم

.اجازه ما هم دست شماست دکتر_

:و گفتم دمیشدم و گونه اش را بوس خم

.مادر گردمیزود برم_

:دو دست گرفت و گفت انیرا با محبت م سرم
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.خوش باش يا دهیسالها کش نیکه در ا یرنج یو به تالف زمیبرو عز_

:دیباتعجب پرس نیم،فرزیکه از بخش خارج شد یعموق

بود؟ یمنظور مادرت چ_

خوش  شیها الیبگذارم با خ ردینشود و قلبش نگ يدیدوباره دچار ناام نکهیا يناچار شدم برا ن،چونیمرا ببخش فرز_

.باشد

ش؟یها الیکدوم خ_

 یکنیتو به عنوان دکتر معالجش فکر م یعنی.هستينبود،وانمود کردم که قول و قرار يما قول و قرار نیب نکهیبا وجود ا_

کردم؟ يکار بد

؟یم،موافقیرا در مطب من بخور يچطور است چا.يکرد ینه برعکس کار خوب_

؟ي،مختاریکن ییرایاز من پذ یمن مهمان تو هستم و هرجا که بخواه_

.داشت میصحبت کردن خواه يبرا يشتریدر مطب فرصت ب کنمیفکر م_

که در دست داشت در را باز کرد و کنار رفت تا  يدیبا کل نیفرز.میتصاص به مطب پزشکان داشت شدکه اخ یبخش داخل

:که در کنار در واقع شده بود اشاره کرد و گفت یکیسپس با دست به طرف آشپزخانه کوچک و بار.من داخل شوم

.نمیرا بب ییبگذار اول تدارك چا_

.يتو خسته ا.کار را بکنم نینه بگذار من ا_: راهش را گرفتم و گفتم سر

باز و بسته  يکه صدا گشتمیداشتم به دنبال فنجانها م.زدم زیرا پر از آب کردم و دو شاخه آن را به پر یکوپک برق يکتر

:گفتیکه م دمیرا شن نیزر نیپرطن يو به دنبال آن صدا دیشدن در مطب به گوش رس

ن؟یفرز یهست نجایا_

:دیبا تعجب پرس نیفرز
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؟يآورد رونیچه پونه را از خانه ب يبرا!نیزر یکنیچه کار م انجیتو ا_

.پناه بردم واریشده است به پشت د ریارتکاب جرم غافلگ نیکه در ح يحبس کردم و چون دزد نهیرا در س نفس

مجعد و چشمان  ییطال سوانیگ.بود دهیچهره اش الغر و رنگ پر.و در آغوشش پناه گرفت دیبه طرف پدرش دو پونه

.ساختیم انینما شتریرا که مادرش در حقش کرده بود ب یخوش حالتش ظلمیشیم

:به برادرش گفت رساندیاش را م یشانیکه پر یینفس زنان و با صدا نیزر

داشتم قبل از  الیخ.یکنیآورده ام مالمت نم نجایاو را به ا نکهیمرا به خاطر ا گریافتاده د یامروز صبح چه اتفاق یاگر بدان_

 ستادهیخانه ا يکه روبرو دمیرا د ایپر هینرفته بودم که سا رونیهنوز از در ب.از خانه خارج بشوم دیخر يونه براشدن پ داریب

به اتاق پونه  مهیسراس.در را بستم،به داخل خانه برگشتم ندیاو مرا بب نکهیقبل از ا.است دوختهو چشم به پنجره اتاق پونه 

شدم و با سرعت از ساختمان  لیسوار اتومب دم،بعدیدو نگیتم،به داخل پارکرفتم،او را که هنوز خواب بود در آغوش گرف

 یترس و وحشت باعث شد که در موقع رانندگ.دیلرزیم یبودم که دستانم در موقع رانندگ دهیآنقدر ترس.آمدم رونیب

باش  مواظب«دیکشیم ادیشده بود و مرتب فر داریپونه ب.نمانده بود تصادف کنم يزیبار چ نیکنترلم را از دست بدهم و چند

.گذشت ریبه خ زیخدا را شکر که باالخره همه چ»عمه

:دینشان بدهد پرس یتعجب نکهیکه تا انتها گوش به سخنانش داشت بدون ا نیفرز

؟یکار را بکن نیداشت که ا یچه لزوم_

:افکند و گفت ماریمخصوص ب یصندل يخود را رو یشد،با خستگ نیباعث تعجب زر نیفرز يخونسرد

به  یلیاو به دل یکنیکه باعث وحشتت بشود؟فکر نم ستین يزنگ خطر تیبرا ایآمدن پر!؟ينکرد ییتعجب چیتو ه یعنی_

برگشته و به در خانه ما آمده است؟ رانیا

:سرش را به عالمت افسوس تکان داد و گفت نیفرز
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وحشت  دنشینداشت از د یلزوم.یکنیمن دایپ يزی،چيزن به دنبال رگ عاطفه و محبتش بگرد نیا یتو اگر در رگ و پ_

.یکن

.داد یبه اندازه من عکس العمل نشان خواه يکه اگر تو از آمدنش باخبر بشو کردمیمن فکر م_

:پرداخت و گفت فشردیاش م نهیپونه که در آغوش پدر سر به س ییطال سوانیبه نوازش گ نیفرز

.داد سکوت کردم یعکس العمل را نشان خواه نیهم یدانکه اگر تو ب دانستمیکه او آمده فقط چون م دانستمیمن م_

:دیمکث پرس يبدون لحظه ا دهیو با کلمات تند و بر ستادیاو ا يزده از جا برخاست و روبرو جانیه نیزر

چه آمده است،به تو چه گفت؟ يچه موقع آمده،برا_

که آمده  ستین شتریب يچند روز ایپر.بزنمبگذار حرفم را .نیخونسرد باش زر_: او را به آرامش دعوت کرد و گفت نیفرز

 نیاو اگر به ا.است که چندان دوام نخواهد آورد يپونه هوس زودگذر دنید.هم خواهد رفت گریدو روز د یکیاحتماال 

 يبرا رشیکه هم سفر سال گذشته و هم سفر اخ یرا بدان نیبهتر است ا.برود کردینم شیداشت که رها یدختر محبت

.است دهیاست که از مادرش به او رس یتهنگف هیتصاحب ارث

:دیجواب پرس يصبر برا یب نیزر

خودش به تو گفت که قصد برگشتن دارد؟_

عکس العمل تو را  نیاز آمدنش باخبر شدم هم یمن هم وقت.گفته است يزیاو نه با من روبرو شده و نه به من چ.نینه زر_

سال گذشته هم  یداد که او قصد ربودن پونه را ندارد و حت نانیاطم گذاشت به من انیکه مرا در جر ینشان دادم،اما آن کس

.کرده است دنیشکل د نیدر پارك مجاور خانه ما از او به هم

پس گرفتنش با تو به مبارزه  يو برا ندیدختر به دلش بنش نیکه باالخره مهر ا رودیو م دیآ یآنقدر م نطور،اویپس ا_

.زدیبرخ

بالفاصله خاطره تلخ .ستیپدرش برداشت و به من نگر نهیس يناگهان سر از رو د،پونهیدینم پشت به من داشت و مرا نیزر
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:به عمه اش گفت کردیکه به من اشاره م یآورد و در حال ادیدر پارك را به  شیبرخوردها

.نجاسیهم يدیاون خانومه که تو ازش ترس.کن گایاونجا رو ن نیعمه زر_

آنجاست به  ایپر نکهیبه تصور ا نیزر.من باعث ترس و هراس عمه اش شده استکه باز هم وجود  کردیگمان م پونه

بود که در آن روز به او  يضربه ا نیدوم نیا،ایبعد از برخورد آن روز صبح با پر.سرعت به عقب برگشت و متوجه من شد

دش را فرا گرفته بود وجو يکه سراپا يرعشه ا.دمید انیازده اش خشم و غضبش را نم رتیدر چهره ملتهب و ح.خوردیم

چند لحظه در سکوت به هم  يبرا.آنقدر خارج از حد تصورش بود که قدرت تکلم را نداشت دارید نیا.شد میباعث نگران

.کرد يدیبه ناام لیکنم تبد لیبتوانم وجودم را به او تحم نکهیرا به ا دمیزد،امیموج م دگانشیکه در د ینفرت.میشد رهیخ

 یشد که داشت نفسم را بند م یکه در دست داشتم باعث شکستن سکوت یشکستن فنجانافتادن و  نیبه زم يصدا

:به لب آورد و گفت يبرخورد از فرصت استفاده کرد و لبخند نیا يبردن برودت و سرد نیاز ب يبرا نیفرز.آورد

.ندارد مهتا رفع قضا و بال بود یبیع_

:دیبرگشت و پرس نیزرا از خشم به هم فشرد و به طرف فر شیدندان ها نیزر

که خودش  یاجازه را بده نیبه او ا يکه به سرت آورد چطور حاضر شد ییاز آن بال ن؟بعدیفرز کندیچه کار م نجایمهتا ا_

.به سرش بزند ییالهایکند و خ کیرا به تو نزد

را که  یشم و نفرتکن زهر خ یسع.است تیست،واقعین الیخ نیا_: پاسخ داد يبا خونسرد نیاعتنا به خشم زر یب نیفرز

که  یوقت.مهتا به تو بد نکرد به من بد کرد.یپاك کن یکرده با پادزهر گذشت و چشم پوش نیدر قلبت را زهرآگ يخون جار

 گریوقت د شد،آنیبر وجودمان حاکم نم نهیحد خشم و ک نیتا به ا راگ دیشا.یکنیگذشت کنم تو چرا گذشت نم توانمیمن م

و از  يدیرا د ایتو امروز پر.مهتا ییتنها يوجود داشت و نه درد و اندوه سالها ایمن و پر یدگپرطالتم زن ينه شکنجه سالها

با  یگذارد،حتیسر به دنبالت م ریتقد يپا زیکه اسب ت یموقع.يبود ختهیهمانطور که سال گذشته از مهتا گر.یختیاو گر
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مهتا هرچقدر هم که جرمش .يزیچنگالش بگراز  یتوانیهم نم یزندگ کیتنگ و تار يپنهان شدن در کوچه پس کوچه ها

.يبسپار یگذشته را به دست فراموش يرا گذرانده است و حاال وقتش شده که کدورت ها تشیبود دوران محکوم نیسنگ

:گفت يمانند ایفر يدستش را به اعتراض تکان داد و با صدا نیزر

.را از من نخواه نیا.او را ببخشم توانمینه،من نم_

که در  یهر باد مخالف.ردیرا به گردن بگ تیکه او گناه همه شکستها يچون توقع دار.او را ببخش یتوانینم چرا یدانیم_

منصفانه  یجهت شمار گناهانش از اندازه گذشت و تو نتوانست نیبه هم.يگناهش را به گردن مهتا افکند دیات وز یزندگ

 نیا ست،درین یتو در زندگ ياو مسئول همه شکست ها.ینثارش کن ششو به همان اندازه بخ يریرا اندازه بگ شیحد خطا

ات  نهیرید يها نهیک.جستجو کن يگرید يعامل شکست خودت را در جا.میدیکه صدمه د میمن و مهتا بود نیا هیقض

.ییمانده اش را از دلت بزدا يآثار به جا یتوانینم یآنقدر در دلت مانده که زنگ زده و به سادگ

.نیفرز يظالم نبود نقدریوقت ا چیتو ه.یزنیحرفها را م نیکه ا ییتو نیا شودیباورم نم_

گشودم،اما  شیآغوش به رو ستمیگریم یکه به سخت یحال رد،دریبازوان گشاده ام پناه بگ انیدر م نیزر دیشا نکهیا دیام به

:دیکش ادیاو با خشم دستم را کنار زد و فر

که سنگدل  يداد ادیو به من  يکه دلم را سنگ کرد يتو بود نیا یستم،ولیمن سنگدل ن.توانمینه،نه امکان ندارد،نم__

قرار  نیسر راه فرز نکهیا يتابستان گذشته برا.بخشنده باشم توانمیبخشش را ندارد نم اقتیکه ل یکس يبرا.باشم

اش را  دهینجو دل ر یکن شیدایدوباره پ یچطور توانست داندیم امورد عالقه اش محروم کردم،خد حیرا از تفر ،پونهيرینگ

.یبه خودت مهربان کن

:رو به او کرد و گفت نیمن پاسخش را بدهم،فرز نکهیاز ا قبل

دختر چون غده  نیا يدست سرنوشت بود که ما را سر راه هم قرار داد سالهاست که غصه ها نیا.او سر راه مرا نگرفت_

به  لیقلب آن زن تبد يکه ناله ها یموقع شبیپر.اش شده است يماریدوانده و باعث ب شهیدر قلب مادرش ر میبدخ يا
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خواست خدا بود که آنها به  دیشا.و درمانگاه فراوان است مارستانیب هرش نیدر ا.آورد مارستانیب نیشد،مهتا او را به ا ادیفر

 یمان را از خوشخود نکهیرا به خاطر ا گریمن و تو بارها همد.کشاند و ما را بعد از سالها دوباره بر سر راه هم قرار داد نجایا

عمل کنم و سرو  حتتیبه نص خواهمیکه م م،حاالیمورد مالمت قرار داده ا میمحروم کرده ا یخانوادگ یها و لذت زندگ

 دیبرخورد ام نیبه ا یخانم کرمان.ام که آسان از او بگذرم دهیمن آسان به مهتا نرس.یکنیچرا مالمتم م رم،پسیسامان بگ

یرفع خستگ يتا برا میو آمد میگذاشت شیمن و مهتا چند لحظه تنها.درد قلبش شده استنیباعث تسک دیام نیبسته و هم

او .و هم باعث آرامش دل خودت يدردش بشو نیهم باعث تسک یاگر از او عبادت کن دیشا.میبخور ییفنجان چا کی

 ینیری،شيادآوریته را به گذش يها یتلخ نکهیا يتو هم صبور باش و به جا.است که من تاکنون شناخته ام یزن نیصبورتر

.باش يات گذرانده ا نهیریکه با دوست د یخوش يخاطرات روزها دیو به فکر تجد ادآوریرا به  شیها

و شاهد آن باشد که برادرش با سخنان  ستدیطاقت نداشت که در آنجا با نیاز ا شیپ.دیرس انیبه پا نیصبر زر باالخره

اش نهاد،آن را گشود  رهیدستگ يد و به سرعت به طرف در رفت،دستش را به روبرگردان يرو.ظالمانه اش او را محکوم کند

.شد دیو به سرعت ناپد

تا دست،پدرش را کنار  دیکوشیکه با سماجت م یاو در حال.ختیپونه درهم آم هیگر يبسته شدن در مطب با صدا يصدا

:دیکش ادیکنان فر يزار دیآ رونیبزند و از آغوشش ب

.امیبر کم بذار منم باهات بص.نرو نینه عمه زر_

:و گفت دیبا محبت گونه اش را بوس نیفررز

.گرددیزود برم زم،عمهینکن عز هیگر_

فرار  شهیم داشیو هر وقت که پ ترسهیآخه عمه ازش م.گردهیبرنم نجاسیخانوم ا نیا یکه تا وقت دونمیم.گردهینه برنم_

.کن بذاره بره يکار هیبمونه، نجایا خوامیمنم نم.کنهیم

:به او گفت يزیبالحن مالمت آم نیفرز
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.دوست دارد یلیاست و تو را هم خ یخانم زن مهربان نیتصورت ا زم،برخالفیحرفها را نزن عز نیا_

:تکرار کرد زانیاش را به صورتم دوخت و اشک ر نهینگاه غضب آلود و پرک پونه

تو به خاطر اون عمه رو .کنه یرو عصبان نیعمه زر نجایا ادیب یآخه چرا گذاشت.منو دوست داشته باشه خوامینه،نه من نم_

.بذاره بره يو باعث شد يدعوا کرد

:و گفت دیاز نوازش بر سرش کش یدست نیفرز

.میکردیمطمئن باش که ما دعوا نم.کنمیوقت عمه را دعوا نم چیمن ه_

:رو به من کرد و گفت سپس

مهتا؟حاضر نشد  ییچا نی،ایبه من بده ییچا کیتو قرار بود _

:و گفتم ختمیرا در فنجان ر ییارزان چا یدست با

.آورم یچرا حاضر شد،االن م_

برگرداند و به  زیم يآن را به رو اتیفنجان کوفت،محتو يدستش را به عتاب به رو ز،پونهیم ياز گذاشتن فنجان به رو قبل

:پدرش گفت

.ياونو بخور ذارمیمن نم.زهیبر ییخانوم حق نداره واسه تو چا نیا_

و به  دمیرا کنار کش زیم يبردم،لوازم رو شیپ م،دستیبزدا میببرم تا قطرات اشک را از گونه ها شیدست پ نکهیا يجا به

:به او گفت يبه پشت دست دخترش نواخت و بالحن تند یبه خشم ضربه محکم نیفرز.پاك کردن آن پرداختم

.از خانم معذرت بخواه يفور.پونه یهست يبد یلیتو دختر خ_

 یسرش را به عناد تکان داد و با سرسخت ستیگریم یکه به سخت یحال ستاد،دریا شیآمد و روبرو نییاز آغوش پدر پا پونه

:تکرار کرد

.دوستت ندارم گهید.يخانوم منو زد نیباشه که به خاطر ا ادتیتو هم .خوامینه،من ازش معذرت نم_
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 نکهیا يبرا یگونه تالش چیجهت ه نیبه هم.تر خواهد کرد يا جرکه در آن لحظه هرگونه تظاهر به محبت پونه ر دانستمیم

:به او گفتم يزیام را برداشتم و با لحن سرزنش آم یدست فیمن هم ک.محبتش را جلب کنم از خود نشان ندادم

رم ماد شیبهتر است من پ.یافکن یو پونه فاصله م نیمن و زر نیب شتریحرفها ب نیبا ا.آرام باش نیفرز کنمیخواهش م_

 شتریب لیدل نیبه هم دیبرخورد را نداشت و شا نیهم از تو انتظار ا نیزر کنمیفکر م.برگردم و تو را با دخترت تنها بگذارم

.شد نیباشد از تو خشمگ نیاز آنکه از من خشمگ

ش است که مصرف ییدارو یآن درست مانند تلخ یتلخ یتلخ است،ول شهیهم قتیحق.شدیگفته م دیبود که با ییحرفها_

.شودیم ماریب يباعث شفا

35فصل

پونه  ادیفر يدر آن لحظه صدا.او را از پا انداخته باشد فیحر يضربه کار نگیر يبودم که در انتها يمبارز خسته ا مانند

قدرت بازگشت و ادامه مبارزه را در خود  گریاما د.شدیانداز م نیچون شمارش اعداد و دعوت به ادامه مبارزه در گوشم طن

.دمیدینم

پشتش را  یکه بشود به سادگ ستین یفیبود که او حر تیواقع نیا انگریشرربارش نما يو نگاهها نیسخنان زهرآگ تجسم

.دیرا چش يروزیو طعم پ دیبه خاك مال

 خواستیرا که م یزن فینداشت،از همان ابتدا تکل یمحبت گریکس د چیاز پدر و عمه اش به ه ریکه به غ یسرسخت دختر

 يبرخوردها ز،بازتابیم يبه رو يبرگرداندن فنجان چا.را به خود اختصاص بدهد روشن کرده بود يحبت پدر واز م یمین

با  نیرا با من داشته باشد که زر ياز عمه اش قصد آن را داشت که همان رفتار تیبا من بود و او به تبع نیزر زیخشونت آم

.من داشت

امان پونه  یب يادهایفر.دمیطعم تلخ شکست را چش دیرا خواهم چشيروزیطعم پ کردمیم الیکه خ یدر لحظات درست
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با بسته شدن در مطب،پونه .دیاو همراه گرد يها يدلم با زار يسوزش زخم کهنه ام از نو آغاز شد و ناله ها.بدرقه راهم بود

از .دیبه گوش رس کردیمرفتارش مالمت  نین که داشت او را به خاطر ایفرز زیتحکم آم يو صدا ستادیزدن باز ا ادیاز فر

هم  دیاکنون همان روزنه کوچک ام یول.گشتمیباز شده بود به دنبال پنجره گشوده اش م میکه به رو يدیروزنه کوچک ام

 یتلخ را به دست فراموش يبتواند گذشته ها نیاگر فرز کردمیبودم که تصور م الیچه خوش خ.بسته شده بود میبه رو

 يبرا نیکه فرز یموانع.هم نبود يدینمانده بود ام يانتظار گریو اکنون که د دیسر خواهد رستار انتظارم به  يبسپارد شبها

 دنیو پونه راه رس نیسد وجود زر.برسر راهش قد علم کرده و راه عبورش را بسته بود گذشتیاز آنها م دیبه من با دنیرس

گواه رنج درونم  شانمیچهره آشفته و پر.بود يا هودهیسد کار عبث و ب نیشکست ا يو تالش برا کردیما را به هم مسدود م

خارج  مارستانیبه ناچار از ب.خواهد برد یرنج پ نیبه ا یکه اگر در آن لحظه به نزد مادرم بازگردم به سادگ دانستمیم.بود

حرکت  يارایمیپاها گریکه د مودمیاطراف را پ يابانهایآنقدر طول و عرض خ.شدم و به پرسه زدن در اطراف آن پرداختم

خسته ام را خسته تر کنم  يپاها نکهیا يگرفتم به جا میباالخره تصم.زدیدامن م میشب گذشته بر ناتوان یخواب یب.را نداشت

.الزم به خانه خودمان بروم لیبرداشتن وسا يبرا

 ییاندوه تنها پر يو سالها یپرشور جوان يکه شاهد سالها يخانه ا.که در آنجا حکمفرما بود دلم گرفت یو سکوت يسرد از

.دیرسیبه نظر م اتیح ياز شور غوغا یام بود،بدون وجود مادرم خال

حال مادرم سراغم آمده است،بدون  دنیپرس يبرا گانیاز همسا یکیدیتصور که شا نیکه زنگ در به صدا آمد باا یموقع

را در  نیزر نهیپر از ک دگانیدبه محض گشودنش چهره غضب آلود و .به طرف در رفتم ینشان بدهم با تأن يعجله ا نکهیا

:دمیسو پر ستمیزده به او نگر رتیح.دمید انیمقابلم نما

ن؟یزر ییتو نیا_

:زهر لبخندش نفرتش را نشان داد گفت با

است  لیدل نیآمدنم به ا.میایب دنتیام نبود که به د یقلب لیم نیا ،چونیتعجب کن يمهتا،حق دار يتعجب کرد دنمیاز د_
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بار التماست کنم که او  نی،ایرا از بند نجات بده نیخانه آمدم و التماست کردم که فرز نیته که به در همکه مثل دفعه گذش

.يدارو دست از سرش بر یرا از بند خودت برهان

:دمیرا به گوشش برسانم و پرس میصدا میبغض گلو يتا از البالها دمیکوش

؟يفراز من متن نقدریچه ا ين،برایمن به تو چه کرده ام زر_

:به چهره ام بنگرد گفت نکهیو بدون ا ستادیپله ا نیاول يدرون آمد و به رو به

 یدرست است که برادرم قلب مهربان و با گذشت.ینفرتم را بدان لیدل یو به گذشته نگاه کن ياگر به عقب برگرد دیشا_

.دعهد کن دیگناهت را ببخشد و با تو تجد یسادگ نیکه به ا شدیدارد،اصال باورم نم

مطمئن باش اگر مرا نخواهد از سر .کنم لیخودم را به او تحم خواهمیمن نم.به من نداده است یقول چیه یده،ولیمرا بخش_

.اش کنار خواهم رفت یراه زندگ

راهت را  ياوریخم به ابرو ب نکهیبدون ا یرفتیاز سر راهش کنار م دیآن موقع که نبا ،چونياز سر راهش کنار برو دیبا_

.یکار را بکن نیا گذارمینم ،منیبمان یحاال هم بخواه.یرفتو  يدیکش

وقت  چیم،هیرا در گوش هم نجوا کرد یزندگ يو دردها مینشست مکتین کیيگرچه من و تو سالها در کنار هم به رو_

طف و که از احساسات،عوا یو با وجود شناخت نیزر یکنیتو در مورد من اشتباه م.یمرا آنطور که هستم بشناس ینتوانست

.یمحکوم کن یمحبت یو ب یعاطفگ یو مرا به ب يبه آن بنگر ینیببد دیکه از د يقصد آن را دار ،تعمدايدار میخواسته ها

نسبت به  ایچون پر نیکرد که فرز یخواه يگرفت و کار یمهتا،تو محبت پونه را از پدرش خواه کنمیمن اشتباه نم_

از تو به خاطر کس  ریگذاشت به غ یکرد و نخواه یلت محبوس خواهرا در چنگا نیتو قلب فرز.اعتنا شود یدخترش ب

تو .شکست یدل نازك پونه را خواه تیها یخودخواه اکه ب دانمیو م شناسمیبرخالف تصورت تو را خوب م.بطپد يگرید

که مانع جوانه زدنش هستند  يگریهمه درختان د ي،حاضریدرخت عشقت را به جوانه بنشان يشاخه ها نکهیا يبرا

.یبخشکان
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شکستنش غرق  يو از صدا یافکنیب نیو نفرتت به زم نهیکه با همه ک دهمیآن را به تو م يشکستن دلم آمده ا ياگر برا_

.يلذت بشو

مرا متهم کند که  نیتا فرز يو باعث شد يکه قصد شکستن دلم را دار ییتو نیا.ام امدهیشکستن دلت ن يمن برا_

.ندازمیام را به گردنت بیزندگ يگناه همه شکست ها خواهمیم

؟یرا نداشت الیخ نیتو ا ن،مگریاست زر نیاز ا ریمگر غ_

 یما گذاشت یکه دوباره قدم به زندگ يو از لحظه ا يکرد قیتزر نیرا به فرز شهیاند نیکه ا يتو بود نیا یکنیپس اقرار م_

.یتا او را از من و دخترش روگردان کن یدر تالش

:هم فشردم و گفتمرا از خشم به  میها دندان

 دیبودم،به من فهماند که نبا ختهیپدرش ر يکه برا ییاو با برگرداندن فنجان چا.دنده است کیپونه هم مانند تو سخت و _

.بتوانم نظرش را به خود جلب کنم داشته باشم نکهیبه ا يدیام

و نفرت  نهیبر ک بیترت نیو به ارا مورد سرزنش قرار بدهد  رد،اویبه دخترش خشم بگ نیکه فرز يکرد يآن وقت کار_

چه  ي،برايات برو یو به دنبال زندگ يریسرو سامان بگ ينکرد یسالها سع نیچرا در ا.يطفل معصوم به خودت افزود نیا

تو .يزیاش را به بر یو آرامش زندگ یبکش رشیزنج ،بهیکن شیدایتا دوباره پ يدی،کوشیبا سماجت به دنبال برادرم گشت

پزشک موفق  کیاو  ینیبیو حاال که م يکه از نظر خانواده ات هم در شأن تو نبود طرد کرد را يریفق يدانشجو

را  هقلب من و پون تیکه اثر دندان ها ستیمهم ن تیاصال برا.يخودت نگهدار يبا چنگ و دندان او را برا یخواهیاست،م

.دیخواهد خراش

که  یکنیمرا متهم م ي،داريکه آمده ا ياز لحظه ا.نیزر یانصاف یب یلیتو خ.خراشدیکالم توست که قلبم را م شین نیا_

از .رمیام که بخواهم آن را از شما بگ اوردهیمن هنوز محبت او را به دست ن.را نسبت به تو و پونه سرد کنم نیقصد دارم فرز

 هودهیات ب ینپس نگرا.ستیانصاف ن یب شیمحبت ها میکه در تقس یدانیو م یشناسیآن گذشته تو برادر خودت را بهتر م



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 307

.یکنیرا ندارم و تو در مورد من اشتباه م یالیخ نیمطمئن باش چن.است

:گفت یرا به اعتراض تکان داد و با لحن مصمم سرش

.کنمیمن مطمئنم که اشتباه نم_

:بود اشاره کردم و گفتم ستادهیا يپله ورود نیاول ياو که هنوز به رو به

ما نقش  یخاطرات خوش دوران کودک شیوارهایاست که بر درو د يهمان خانه ا نیرفته که ا ادتیتو،مگر  ییآ یچرا نم_

.بسته است

را  شیرو رنگیو ن بیمانده باشد،چون مدتهاست که رنگ فر یباق شیوارهایآن نقش ها هنوز بر درو د کنمیفکر نم_

مانده  يکه اثربه جا راشدخیاز خاطرات آن چنان قلب و روح را م یبعض.اش را محو کرده است یپوشانده و خطوط اصل

آن،باعث سوزش دوباره و  يبه رو ینمک دنیاش چون پاش يادآوریکه  شودیم يبه زخم کهنه ا لیتبد جیتدر ش،بهیخراشها

خانه ات  يوارهایدر و د يام تا کمک کنم خطوط پاك شده به رو امدهین نجایمن به ا.شودیدرد م ادیآمدن فر رونیب نهیاز س

محو  شیوارهاید يمانده آن نقش ها را هم از رو یآمده ام تا از تو بخواهم آثار باق ،بلکهین نقش بزنآ يرا دوباره به رو

دوباره گرفتارت بشود  نکهیاز ا ،قبلیکش راههیو او را به ب ياش ببند یراه عبور برادرم را در جاده زندگ نکهیا يجا ،بهیکن

من مشت گره کرده ام را آنقدر به .پررنگ کردنش يام نه برا محو کردن آن نقش ها آمده يدر واقع من برا.یکن شیرها

آن را به  تیدهایترد.بود داریعشق تو سست و ناپا.و خاطره ها نابود شوند زندیها فرو بر وارید تاکوبمیم وارهاید نیا يرو

ها آشکار  تیر رفت و واقعبه کنا تیدهایپرده ترد نکهیبعد از ا.برد ادتیرا از  تیکشاند و قول و قرارها يبه نابود یسادگ

به .يریقرار نگ نیفرز یوقت بر سر جاده زندگ چیکه ه کردمیآرزو م.یتا به خاطرات مرده جان بده يدیشد،دوباره کوش

 داندیبا همه تالشم خدا م.یاز آنها عبور کن یتو نتوان بستم،تایپشت سرش م گذشتیرا که او از آنها م ییجاده ها لیدل نیهم

.يریاش قرار بگ یسر راه رندگ ینستچطور دوباره توا

حاال مادرم به مالقات .دمیدیوقت دوباره او را نم چیو من ه يدیرسیتو به هدفت خودت م شدینم ضیاگر مادرم مر دیشا_
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.به قلبش صدمه خواهد زد يدیدارم که ناام نانیبسته است و اطم دیام نیمجدد من و فرز

:و گفت لبانش نقش بست يبه رو يزیتمسخر آم لبخند

پاسخ  یرا با مهربان تیها یمادرت نامهربان ماریقلب ب يمداوا يتا برا یرا وادار کن نیفرز یخواستیحربه م نیالبد با هم_

.یرا به خود مهربان کن نیفرز دهیشده است تا دل رنج يمادرت بهانه ا يماریبدهد و در واقع ب

است و من  ماریقلب مادرم واقعا ب.استفاده کنم نیبازگرداندن فرز يبرا يمادرم به عنوان حربه ا يماریاز ب خواهمیمن نم_

در آن  یدانیتو که م.یتو هم چون من نگرانش باش دیشا کردمیفکر م یراستش را بخواه.اش هستم یبه شدت نگران سالمت

به حال خودت  يکرتو چرا ف یراست.یباش نیندارد که نسبت به او خشمگ یلیدل نینداشت و بنابرا يریتقص چیمادرم ه هیقض

.یکن ییشکست نوحه سرا يعمر برا کیدیکه نبا يشکست خورد کباریاگر .نیزر یکنینم

درست است .یکنیمالمت م ییشده که مرا به خاطر نوحه سرا یحاال چ.ينکرد ییشکست نوجه سرا يعمر برا کیمگر تو _

از فشار آن  یناش يزخمها یدلم برداشتم،ول ياز روآورد، یآن فشار م يدلم افتاده بود و به رو يرا که به رو یکه من سنگ

هم به  کنم،تویم ییشکست نوحه سرا کیيهنوز دارم به غلط برا الهااگر من بعد از س.است یقلبم باق يسنگ،هنوز به رو

 يو برا یجان گذشته را به رخم بکش مهیخاطرات ن یخواهیم تیها يزار ،بایکنیم ییاشتباه نوحه سرا کیيبرا يغلط دار

.یکنیبه داخل خونه دعوتم م یآنکه خاطرات جان ده

که خاطرات ما را در خود نهفته دارد؟ ستین يهمان خانه ا نجایمگر ا_

 نیدارم آخر ادیخوب به .دهدینم ییمجال خودنما گریبه خاطرات د خراشدیکه قلبم را م يچرا هست،اما آن خاطره ا_

 یپدرت برادر ب يکه نگذار کردمیالتماست م زانیبودم و اشک ر ستادهیا نقطه نیخانه آمدم درست در هم نیکه به ا يبار

پدرت  نکهیبردم که قبل از ا ینکته پ نیبه ا يدیاثر نکرد و با ناام تدر دل سنگ میآن روز اشک و زار.گناهم را محکوم کند

.تو را ببخشم از گناهت درگذرم و توانمیاست که نم نیهم يبرا.ياو را محکوم کند تو محکومش کرده بود
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.نداشتم ياریرفته که من در مقابل پدرم اخت ادتیمگر _

شما فاصله  انیم یسادگ نیبه ا يدادیو به آنها اجازه نم ينبود اریاخت یداشت،آنقدر ب تیاهم تیبرا نیاگر وجود فرز_

 گریبار د کیو  يبردار انیتا آن را از م يچه دوباره آمده ا يبرا ،پسيفاصله را خودت به وجود آورد نیا.ندازندیب

.یگرفتارش کن

.است ستادهیندارم دوباره گرفتارش کنم،به خصوص که پونه سخت تر از تو در مقابلم ا الیمن خ_

را به  چرخاند،دستشیکه آن را در دست م یآورد و در حال رونیرا ب لشیاتومب چیاش را گشود،از داخل آن سوئ یدست فیک

:به طرفم تکان داد و گفت دیتهد

تو مبارز خسته و از پا .را راحت کنم التیپس بهتر است خ.ام ستادهیمطمئن باش که من هم در جبهه مقابل،در کنار پونه ا_

به  دانیشدن از م روزیپ يندارد و بارها در کشمکش برا يبرد تیمبارزه برا نیا.و پونه مبارز تازه نفس و پرتوان يافتاده ا

پونه تو را از پا خواهد  يضربه کار نگیر يانتها ،دریو به مبارزه ادامه بدهیاگر بازهم سماجت کن.شد یدر خواه

 نیآخر نیا دوارمیام.خداحافظ مهتا.نیاش را بب جهیبه مبارزه ادامه بده و نت یخواهیباخودت است،اگر م میتصم.افکند

.مالقات ما با هم باشد

را فرو دادم،با  میبغض گلو.آغاز کند حرف دلم را زده باشمرا  شیآسا لیبارش س نکهیامان خواستم تا قبل از ا میاشکها از

:گفتم يخفه و گرفته ا يصدا

 یرم،حتیدوباره سر راهت قرار نگ نکهیبه خاطر ا میدفعه قبل که با هم برخورد کرد.ستمیمحبت ن ییمن به دنبال گدا_

 نیآخر نیا یکنیهمان طور که تو آرزو م دیشا.کار را بکنم نیباز هم بتوانم هم کنمیترك خانه برادرم را هم کردم،فکر م

تو کمبود همه محبت .کنم يادآوریرا به تو  یتلخ قتیحق میاز هم جدا بشو نکهیفقط بگذار قبل از ا.مالقات ما با هم باشد

ینسبت به من پ نیبود که همان روز اول که به احساس فرز لیدل نیبه هم دیشا.ینیبیات را در وجود برادرت م یزندگ يها

تا به  کوفتیپنجره اتاقت م شهیاش را به ش ییطال يبالها یاگر پرنده خوشبخت یتو حت.یبه مبارزه با آن برخاست يبرد
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دوست  یدوست داشته باش دیکه با ياز آن حد شیتو برادرت را ب.يدادیپرش م د،آگاهانهیمحض باز شدن آن به درون آ

ام همان  دهیلحظه به آن رس نیکه من در ا يا جهینت.یکن میتقس يرگیمحبت را با کس د نیا یخواهیوجه نم چیو به ه يدار

 يبرادرت بسته ا ياز آن را به پا یمیکه به اشتباه ن يبند.بود دهیبا همسرش به آن رس یهم در زندگ ایاست که پر يا جهینت

 دهیرا نچش یطعم خوشبختوقت  چیتو چون ه.دهدیو نه به او اجازه قدم برداشتن را م يتو راه خودت را برو گذاردینه م

دهانت را آب  یاشتها آور خوشبخت يرا داشت که بو انتظارنیا شودینم نیبنابرا.دارد يکه چه مزه ا یدانینم یدرست ،بهيا

اشتها  يهم بو نیهم يبرا.نمانده بود که من مزه آن را بچشم يزیچ یول.یمزه اش را داشته باش دنیو هوس چش ندازدیب

.مزه اش را دارم دنیاندازد و هوس چش یآورش دهانم را آب م

دستش را از  نکهیدر نهاد،آن را گشود و سپس به طرف من برگشت و بدون ا رهیدستگ يبرگرداند،دستش را به رو يرو

:دیپرس یبردارد،نگاه غضب آلودش را به صورتم دوخت و بالحن پر اعتاب رهیدستگ يرو

بودم؟ ایو پر نیفرز یکه من سد راه خوشبخت یدانیتو از کجا م_

:پاسخ داد يتوجه به خشمش باخونسرد یب

مرا بشناسد سفره دلش را  نکهیاو بدون ا.نشسته بودم ایدرد دل پر يساعتها در پارك مجاور خانه پا روزیمن د نکهیا يبرا_

.کرد یدلش را خال يگشود و همه عقده ها میبرا

 ندازیآنها را به گردن من ن ییخود گناه جدا یب.باز کند تینداشت که آن را برا يدل او سفره ا.يو تو باورش کرد_

محبت همسر و  شیو برا رفتیدلش م يبود که فقط به دنبال هوس و هوس ها يبند و بار یعاطفه و ب یزن ب ایپر.مهتا

؟ينکرد حساسرا ا نیدر گفتگو با او ا یعنی.نداشت یارزش چیفرزند ه

.تو بگذارد يرا برا نیراهش را بکشد و پونه و فرز ایپر یخواستیاز خدا مرا که  نیمن هم آن را احساس کردم و هم ا_

.یدهیکه من ظالم هستم و ظلم مرا با ظلم پاسخ م یبه همان اندازه ظالم باش یخواهیتو م_

؟یکه ظالم یکنیم قیپس خودت تصد_
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و بگذار  ریما قرار نگ یراه زندگوقت سر  چیه گرید.به جهنم رفت،تو هم به جهنم برو ایپر.یظلم هست نیچون مستحق ا_

.خداحافظ مهتا شهیهم يبار برا نیا.آلوده اش نکرده باشد تینفسها يکه بو مینفس بکش ییکه ما در هوا

****

36فصل

همه وجودم را فرا گرفته بود و  یحال یضعف و ب.دادم هیتک وارینشوم به د نینقش زم نکهیا يکردم و برا جهیسرگ احساس

 دیرسیخانه محو و تار به نظر م يوارهاید ياز پشت پرده اشک نقش خاطره ها به رو.تعادلم را حفظ کن وانستمتیم یبه سخت

 يحصار.کشانده بود يآنها را به نابود نشیکند با سخنان زهرآگ شیمشت محکمش را حواله نقش ها نکهیبدون ا نیو زر

.افکند یما فاصله م انیم ییجدا يبه اندازه همان سالها درست گرید کباریبودند، دهیکش نیو پونه به دور فرز نیکه زر

 دیاش را در هاون ام یزندگ يکه داشت حسرت ها سوختیمادرم م يخودم بسوزد،دلم برا ياز آنکه دلم برا شتریب

.دیکوبیم

.را متمرکز کنم و به داخل ساختمان بروم میتا توانستم قوا دیچه مدت طول کش دانمینم درست

با همان .نشان ندادم مارستانیبازگشت به ب يبرا يکردنم نگران خواهد شد،عجله ا ریمادرم از د دانستمیم هنکیوجود ا با

دلشوره و .رمیآرام بگ یبتوانم ساعت دیرا برهم نهادم تا شا میو چشم ها دمیتخت دراز کش يکه به تن داشتم به رو یلباس

حرکت را  يارایمیپاها نکهیاستراحت به محض ا یاز کم گرفتم بعد میتصم.کردمیدر وجودم احساس م یبیاضطراب عج

.برگردم مارستانیداشته باشد به ب

را از هم گشودم با عجله  میکه چشمها یبعد موقع یساعت.و اضطرابم غلبه کرد و به خواب رفتم یبر نگران یخستگ باالخره

عجله باعث شد فراموش کنم به چه .است رمیکه مادرم نگران تأخ دانستمیم.به تن کردم یبرخاستم و لباس راحت ياز جا

.الزم از خانه خارج شدم لیسامنظور به آنجا آمده ام و بدون همراه برداشتن و
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کنندگان  ادتیو از ع کردیوقت مالقات را اعالم م انیکه داشت پا دیرسیبلندگو به گوش م يصدا مارستانیراهرو ب در

.مجال استراحت بدهند مارانشانید و به برا ترك کنن مارستانیکه هرچه زودتر ب خواستیم

ام  یبهار زندگ شیکه در جستجو یآن کس.است مارانیاز ب ادتیدر مطبش مشغول ع نیداشتم که در آن لحظه فرز نانیاطم

.محروم کنم دارشیخودم را از د یستیبا یام قرار داشت باز هم به اجبار م یکه در چند قدم د،اکنونیرسیداشت به خزان م

 شیبه سو نیکه زر یقلوه سنگ زد،بایاش را به هم م ییطال يبالها نیکه قبل از ظهر آن روز بر بام فرز یخوشبخت پرنده

بود تا  نیدر دست در کم يگریبا قلوه سنگ د نیبه بازگشتش نبود،زر يدیام گریگرچه د.و رفت دیپرتاب کرد،پر کش

.محض مراجعت دوباره پرش بدهد

از  شدمیم کتریبود که هرچه به آن نزد یسراب افتهیباشد،اما محل باز  افتهیمحل کوچ خود را  بودم که یسرگردان یکول چون

.نبود يگریاز کوچ و رفتن به محل د ریبه غ يو باز هم چاره ا شدینظرم دورتر و دورتر م

:دیبلندگو دوباره به گوش رس يصدا

.وییس یبه س یدکتر فرخ_

از آسانسور استفاده کنم باعجله از پله ها  نکهیا يافزودم و به جا میبر سرعت قدم ها.دیو اضطرابم به اوج خود رس دلشوره

پاسخم را بدهد  نکهیا يو او به جا دمیکه سر راهم بود حال مادرم را پرس يپرستار نیبه محض ورود به بخش از اول.رفتم

:گفت

.رسدیاآلن دکتر م دینگران نباش_

:دمیزنان پرس ادیر بخش حکمفرما باشد فرد یستیبا یکه م یتوجه به سکوت بدون

افتاده است؟ یمگر چه اتفاق_

:گفت شدیم دهیکه به زحمت شن يآهسته ا يسبابه اش را به عالمت سکوت بر لب نهاد و با صدا انگشت
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.دینیاو را بب دیبرو دیتوانیم.ستین یمهم زیچ واشتری_

و نگاه هراسان  شانیکه با چهره پر دمیرا د نیبه آنجا برسم زر کهنیقبل از ا.دمیندانستم و به طرف بخش دو زیرا جا درنگ

:دمیکش ادیبه من دست داد،احساس خطر کردم و دوباره فر ياحساس بد دنشیبا د.دیآ یبه طرفم م

ن؟یزر يبه سرش آورد یچ_

:گفت یلرزان يمرتعشش را از هم گشود و با صدا لبان

.دفعه از هوش رفت کیچطور شد که  دانمینم_

؟يآمد دنشیچه به د ياصال برا.يکردیچه کار م نجایآخر تو ا_

:را به طرفم دراز کرد و گفت شیآمد و دستها کترینزد

.به او صدمه بزنم،باورکن خواستمینم_

 کباریاز آن بود که  یبرهم نهاده اش حاک دگانیو د دهیچهره رنگ پر.مادرم رفتم نیبه بال مهیرا کنار زدم و سراس دستش

 دیتپش قلبش نو فیضربان ضع يصدا.کردم شیکنان صدا ياش نهادم و زار نهیس يسرم را به رو.رفته است از هوش

:دمیبه اعتراض پرس.دادیم اتیح

د؟یآ یپس دکتر کجاست،چرا نم_

:گفتیکه م دمیرا شن ییآشنا يشانه ام احساس کردم و صدا يرا به رو یدست یگرم

.تا من بتوانم کارم را انجام بدهميبهتر است تو کنار برو.نجاستیدکتر ا_

:و التماس کنان گفتم ستمیپر مهرش نگر دگانیرا بلند کردم،به د سرم

.را ندارم یاز او کس ریمن به غ یدانیتو م.به دادش برس دکتر_

:اشاره دست به سکوت دعوتم کرد و گفت با

 ضمیمن در آرامش به مر د،تایمنتظر باش رونیبنیبهتر است تو و زر.یهم باش گرید مارانیبه فکر ب دیبا.آرامتر یکم_
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.برسم

در سکوت به دنبالم  اوردیبر زبان ب یکالم نکهیاو هم بدون ا.بود از بخش خارج شدم ستادهیا میکه روبر نیتوجه به زر بدون

.آمد

خشم و غضبش در نگاهش  گریبه خصوص که د.ستیارتباط ن یدر آنجا ب نینداشتم که وخامت حال مادرم،با بودن زر یشک

 لیاز م ياثر گرید.ساختیتر م انیرا که مرتکب شده بود نما یو چهره منفعل و شرم زده اش عمل خالف دمیدینم انیرا نما

رو به .همراه شد میبا قدمها شیزدن در راهرو بخش کردم،قدمها قدمتابانه شروع به  یکه ب یموقع.در وجودش نبود زیگر

:دمیپرس يزیطرفش برگرداندم و با لحن تحکم آم

چه دوباره  يبرا رفتم،پسیم رونیبرادرت ب یو از زندگ دمیکشیمن که داشتم راهم را م.که از حال رفت یبه او چه گفت_

؟يدیماجرا را آفر نیا

:گفت یآرام يسپس با صدا.ستمیدست به من اشاره کرد با ستاد،بایا میروبرو

در موقع  نیهم يبرا.بسته است دیمالقات ام نیادرت به اکه م يتو به من گفته بود.من قصد نداشتم آزارش بدهم_

گوشه  یبخش دیلبخند ام دیکه مرا د یموقع.کنم يدیبه ناام لیرا تبد دشیام یقیگرفتم به طر میتصم مارستانیمراجعت از ب

پر  يهااز سال یو هم نقش یپرخاطره جوان ياز سالها یبهم من در نگاهش هم نقش ستنیدر موقع نگر.شد انیلبانش نما

 یبا ناتوان.شاد شده است دنمیاز آن بود که از د یحاک شیاینگاه مهربان و گو.دمیرا آشکار د يریاندوه و پر حسرت پ

در آغوشش پناه گرفتم و صورتش را غرق در بوسه  اریاخت یب.گشود میدراز کرد و آغوش به رو میهردو دستش را به سو

که فقط  میرا خورد ییو حسرت روزها میتر خاطرات مشترك را ورق زددف گرید يها شهیبعد هردو فارغ از اند.کردم

خفقان آور  يو بو میدیکشیم یپاك زندگ يهنوز در هوا.نداشت مانیبه قلب ها یراه نهیعشق بود،صفا و عاطفه،بغض و ک

خوش  دل یمحبت نیو به کوچکتر میمحبت ها را باور داشت.زردآ یمشاممان را نم رنگیو ن بیو فر ریو تزو ایر

که  یراه مودنیاز پ ریبه غ يچاره ا چیراه بازگشت مسدود است و ه یطرفه زندگ کیابانیافسوس که در خ یول.میکردیم
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.ستین يدر مقابل دار

به آنجا آمده  یآوردم که به خاطر چه هدف ادیبود مهار کردم و به  افتهیکه به قلبم راه  یاحساسات و عواطف باالخره

را از صفحه دلم پاك کردم و  یو نوجوان یخوش دوران کودک يو نقش خاطره ها افتیبر وجودم راه  هنیدوباره خشم و ک.ام

.دمیشیاند شیها یبه تلخ

:را از خشم به فشردم و گفتم میدندانها

 نداشت که یتیاهم تیاصال برا.يتکرار کرد شیرا که قلب مرا آزرد برا يآن وقت همان سخنان تلخ و رنج آور و ظالمانه ا_

.آورد یعمل چه به سرش خواه نیبا ا

باشد که  الیخ نیبه ا دینبا.ببندد دیدوباره اش ام داریدلخوش کند و به د نیبه محبت فرز دیمن فقط گفتم که مهتا نبا_

و با  دیجمله را بر زبان آوردم رنگ از رخسارش پر نیکه ا یموقع.دیعهد نما دیبا او تجد گرید کباریممکن است برادرم 

تکان دادم و  یرا نگذاشته اند؟سرم را به عالمت منف شانیقول و قرارها مو مهتا با ه نیمگر فرز:دیپرس یلرزانيصدا

قلبش  يجمله دست به رو نیا دنیپس از شن.باز خواهد گشت يآب رفته به جو کندیم الیفقط مهتاست که خ نینه،ا:گفتم

مساله آنقدر  نیکه ا کردمیمن فکر نم.ود و بعد از حال رفتآخ کوتاه ب کیکه از دهانش خارج شد  یگذاشت و تنها کالم

.داشته باشد تیاهم شیبرا

:گفتم دیلرزیکه از خشم م ییصدا با

.يکرد انشیهم ب نیهم يدارد برا تیاهم شیمساله چقدر برا نیکه ا یدانستیتو م_

.آزارش بدهم باور کن خواستمیمن نم_

من .یتکرار کن شیبرا يرا که به من زد ییداشت حرفها یچه لزوم.يداد چرا آزارش ،پسیآزارش بده یخواستیاگر نم_

تو .یکن مارتریرا ب مارشیداشت که قلب ب یلیچه دل گریبرادرت کنار خواهم رفت،پس د یکه به تو گفتم از سر راه زندگ

 یهمان عنفوان جواناز  یدانیهمان طور که خودت م.ستیظلم ن قاو مستح یول.يو به من ظلم کرد یمرا مستحق ظلم دانست
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تو از قلب .قلبش را فرسوده یزندگ ياست که فشار رنج ها ياو زن دردمند.مورد ظلم واقع شده و مظلوم بوده است

بت را یرنج و مص نیکه تحمل فشار ا يدار اورد،توقعیب رونیدردمندش ب نهیاز س ینفس تواندیکه به زحمت م یفرسوده زن

هر چقدر که دلت  یتوانی،ميقلبش نهاد يو ظالمانه پا به رو يدیرس تیبه آرزو حاال که نیخوب زر یلیخ.داشته باشد

حمله جان سالم به در  نیمن مطمئنم که او از ا.یفشار بده رشیپذ بیقلب نازك و آس يرا محکمتر به رو تیپا خواهدیم

.نخواهد برد

تو چون احساس گناه .يقلبش شد يماریبگذشته ها،باعث  يپا يجا يدرجا زدن به رو يکه با سماجت برا يتو بود نیا_

.يمتهم کردن مرا دار ،قصدیو وجدانت را آسوده کن یاز بار گناهت بکاه نکهیا ي،برایکنیم

درجا  يکه با سماجتم برا دانستمیآخر من نم.قلبش شده ام يماریشهامت را دارم که اقرار کنم که خودم باعث ب نیمن ا_

که دانستم چه به سرش آورده ام درصدد  يبه سرش خواهم آورد و از لحظه ا ییگذشته ها چه بال يپا يجا يزدن به رو

راحت  التیحاال که خ.یخشمت را در آن فرو کن ریتأث ینشانه گرفت او قلبش ر يدیجبرانش بودم،اما تو آگاهانه کمان کش

 ؟برادرتيبه سر دار یالیچه خ گری؟ديرویو نم کشیراهت را نم ؟چرایهست نجایچه هنوز ا يبرا يدیشد و به هدفت رس

است برو و راحتم  یکاف.کنم یو قصد آن را ندارم که مادرم را در راه احساسم قربان خواهمیاو را نم گریمن د.خودت یارزان

.بگذار

:اعتنا به خشمم گفت یب نیزر

رفع شده و او به هوش مطمئن نشوم خطر  یتا وقت.جا در کنارت انتظار بکشم نیدارم هم الیخ یو چه نخواه یچه تو بخواه_

.نخواهم رفت نجایآمده از ا

بار وجدانت را به دوش یخواهیتو فقط م.دیاین ایدیایکه او به هوش ب کندیم یچه فرق تیبرا_

سالهاست که احساسات و عواطف در شکاف قلب شکسته ات پنهان .ندارد یتیاهم تیوگرنه بودن و نبودنش برا یفکنیب من

هوا را  نیاز ا يمقدار دیآ یم رونیات ب نهیکه از س یو با هر نفس يحسرت کرده ا يپر از هوا را تیتو نفس ها.شده است
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بار مادرم جان  نیکه ا دانمیم.ردیکه سوز آهت دامن خانواده مرا بگ یخواهیو از خدا م یفرستیم رونیب نهیبه صورت آه از س

 يها یداشت او بداند ناکام یلزوم ،چهیت گذاشتچون تو دانسته درست به نقطه حساس انگش.سالم به در نخواهد برد

.خودت کمک کن ایخدا.من تحملش را نخواهم داشت فتدیب شیبرا یاگر اتفاق.ندارد یانیدخترش پا

 یمانیبه ابراز پش يازیدر آن لحظه ن.دادیمرا آزار بدهد،خودش را آزار م نکهیاز ا شتریکه در وجودش بود ب یو نفرت نهیک

از من از  شتریب دیشا یاحساسش بود،حت نیا انگریتا به کالمش بدهد ب دیکوشیکه م یمزده و رنگ محبتنگاه شر.نبود شیها

:گفت یبا لحن گرم.فتدیمادرم ب يبرا یکه اتفاق دیترسیآن م

.ندینخواهد گذاشت او صدمه بب نیمطمئنم که فرز.نخواهد افتاد شیبرا یاتفاق_

:دمیپرس ینگران با

دهد؟یاو به ما نم از يخبر نیپس چرا فرز_

.بشود شیدایپ دیبا گرید نیفرز.صبر داشته باش_

:و گفتم ستمیچهره گناه آلودش نگر به

.ینیعملت را بب جهیتا نت يالبد منتظر.یمعطل چه هست ،پسیختیتو که زهرت را ر_

:پاچه به من گفتو دست  ستینگر شدیم کیکه داشت به ما نزد نیبرگرداند و به فرز يرو نیباز شدن در زر يصدا با

.دیآ یدارد م نیفرز.یبهتر است آرام باش_

بر لب  يزیکه لبخند محبت آم یو درحال ستادیا میو روبرو دیبردارم او به من رس نیبه طرف فرز یمن قدم نکهیاز ا قبل

:داشت خطاب به من گفت

.ندیتو را بب خواهدیمادرت حالش خوب است و م_

:دمیپرس ناباورانه

که به هوش آمده است؟ ییبگو یخواهیم یعنی_



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 318

.فقط در اثر ضعف از حال رفته بود.دیاینشده بود که به هوش ب هوشیب_

:دمیو دوباره پرس دمیکش یبه راحت ینفس

که فقط در اثر ضعف بوده است؟ یمطمئن_

:دیتعجب پرس با

مکن است باعث از حال رفتنش شده م یکنیافتاده که فکر م شیبرا یقبل از آمدن من اتفاق ،مگریکنیسؤال را م نیچرا ا_

باشد؟

لرزان احساسم به دنبال خشم و  يو در تارها ستمینگر نیپاسخش را بدهم به چهره برافروخته و نگران زر نکهیاز ا قبل

از حال  یکه بعد از آگاه یو شعف يشده بود گشتم،اما احساس شاد یبر وجودم مستول شیپ قهیچند دق نیکه تا هم یغضب

.دادینم ییمجال خودنما گریبود به احساسات د افتهین راه مادرم به آ

:تکان دادم و گفتم یرا به عالمت نف سرم

از من باعث  يخبر یرفتم،ب رونیب مارستانیگذاشتم و از ب شیتنها یکه مبادا چون چند ساعت دمیترسینه،فقط از آن م_

.وخامت حالش شده باشد

توانسته باشم خشم و غضبم را نسبت به او مهار  یسادگ نیکه به ا شدیرش نمباو.دیدرخش نیزر دگانیاز تعجب در د یبرق

و با  میکه مرتکب شده بود سخن بگو یزنان از گناه ادیم،فریانتظار داشت لب به شکوه از او بگشا.کنم و از گناهش بگذرم

 کردیگمان م.کنم م،همواریمایبپ نیبه قلب فرز دنیرس يبرا خواستمیم هرا ک ی،راهيخشم برادرش نسبت به و ختنیبرانگ

.کنم یخال گرید ينفوذ در قلبش آن را از محبت ها يقصد را دارم تا برا نیجلب محبت برادش ا يکه من برا

 انینما دگانمیدر مقابل د بستیام نقش م یدوران نوجوان يرهایکه در تصو ییبه کنار رفت و نگاه آشنا یگانگیب پرده

به طرف هم قدم  میکردیم میرا با هم تقس مانیها و غم ها يون همان زمان که شادزمان به عقب بازگشت ما چ.دیگرد

را  ییهمه اشکها یشانه ام نهاد و تلخ يسر به رو نین،زریفرز شبخ تیزده و لبخند رضا رتیح دگانیدر مقابل د.برداشتم
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به  ساختیم نیاش را زهرآگ یزندگو کام  سوزاندیاش را م نهیس شیپنهان ماندنش از مدتها پ نهیو در س ختنیکه فرو نر

.ختیشانه ام فرو ر يرو

اشک  دگانیشانه ام بلند کردم و د يسرش را از رو میبا دستها.احساس کردم میگونه ها ياشک شوق را به رو رطوبت

:گفتیکه م دمیرا شن شیصدا شیبغض گلو ياز البال.فشردم سوانشیگ يآلودم را به رو

.مرا ببخش مهتا_

.یمرا ببخش دیبا که ییتو نیا_

:را به اعتراض تکان داد و گفت سرش

 تیبه سو یمجال دادم که قدم نیام نه به فرز نهیتو و برادرم شدم،با خشم و ک یمن بودم که سد راه خوشبخت نینه نه،ا_

دم که بر خو یجوان يو درست به اندازه سالها يبشو افتنشیموفق به  تیفرصت را که در جستجوها نیبردارد و نه به تو ا

.دادم دشما را هم بر با یجوان يباد رفته است سالها

:را به عالمت افسوس تکان دادم و گفتم سرم

افسوس که گذشته بر .بازگرداند توانیباد و طوفان سخت هم نم کیبا  یبر باد رفته است،حت میباد مال کیآنچه را که با _

.میم برومادر دنیبا هم به د ایب.خواهد افزود یزندگ يحسرت ها

:گوشه لبانش نمودار شد و گفت یرنگ یب لبخند

.مهتا میبرو ایب_

 يبرا.دادیاش را نشان م یاحساسات درون یدگرگون دگانشیبر لبانش و برق محبت در د زیآم تیلبخند رضا کینقش

.ستینگریصحنه م نیبه ا يو ناباور رتیبود و با ح یو باور نکردت بیو ابراز احساساتش عج نیحال زر یدگرگون نیفرز

.نداشت يصحنه ا نیکه آن روز در مطبش شاهد آن بود،انتظار چن ياز آن برخورد سخت و خصمانه ا بعد

و بدون  ستادیمحکم در مقابلش ا يخودش را به کنار در رساند،چون سد نیم،فرزیبشو وییس یما داخل س نکهیاز ا قبل
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:کرد و گفت توجه به من که قصد اعتراض را داشتم رو به خواهرش

 یاز هر احساس یکه قلبت خال یتظاهر کن یخواستیتو م.ياتاق برو نیو بعد به ا یگوش کن میبهتر است اول به حرفها_

خاکستر  ریتا در ز يدیکوش یو فقط با سماجت م ستیاز احساس ن یکه خال يعکس العملت ثابت کرد نیاست،اما با ا

 ینبش قبر کوچک همه آن احساس کیکه با  ینیبیاکنون م.یزنده به گورش کنکه دلت را سوزانده بود  یاز آتش ماندهیباق

که در موقع از حال رفتن خانم  دمیمن از پرستار بخش شن.تمام وجودت را در خود گرفته است یکه قصد کشتنش را داشت

 هشما چ نیکه بحدس بزنم  توانمیم شناسمیچون خواهرم را بهتر از خودش م.يکردیبا او صحبت م یتو داشت یکرمان

عمر ناچار  کیاز خشم و غضب من و مهتا، ریوگرنه به غ.جان سالم به در برد یکه خانم کرمان يشانس آورد.گذشته است

فقط با ابراز احساسات و  خواندیتو را به خود م یکه زندگ یموقع.یبکش دكیو عذاب وجدان را با خود  یمانیپش يبود

 یبه مالقات خانم کرمان نکهیقبل از ا.کن یاست زندگ يجار تیکه خون در رگها ینتا زما.یپاسخش را بده یتوانیعواطف م

 يو خاطره ها ادهایشوازیآه حسرتتان را به پ دیخواهیاگر م.دیزیجا بر نیهم دیدار ختنیر يبرا یاگر تو و مهتا اشک دیبرو

 نیتحمل ا یخانم کرمان بکه قل دانمیماتاق را نخواهم داد،چون  نیبه شما اجازه ورود به ا د،منیدوران گذشته بفرست

.را ندارد جانیه

نکته  نیبه ا یهم بعد از آن تجربه تلخ به خوب نیو اضطراب را ندارد و زر جانیکه قلب مادرم تحمل ه دانستمیهم م من

:کرد و به برادرش گفت یدست شیجهت پ نیواقف بود و به هم

م؟یداخل بشو میحاال اجازه دار.شد مینخواه جانیه آنجا دچار هک دهمیم نانیمن از بابت خودم و مهتا به تو اطم_

 يموها يدر البال.دمید انیعشق و محبت را به ع دگانشیدر د.ستیبه او بنگرد به من نگر نکهیا يبه جا نیفرز

 عیسدشت و یکه در تالف گشتمیم یبکر و دست نخورده جوان ریو اطراف لبانش به دنبال تصو یشانیپ يرو ،خطوطیجوگندم

اکنون به نظر .میکردیو آرزو را استشام م دیشکفته ام هتاز يخوش عطر غنچه ها يدر کنار هم بو يروزگار مانیآرزوها

تا غنچه تازه شکفته  میو هردو در تالش میا ستادهیدشت در کنار هم ا نیا یدر نقطه تالق گرید کباریکه باز هم  دیرسیم
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.میرا شکوفا ساز مانیآرزوها

***** 

37لفص

بسپارد و اکنون که دوباره به  یدخترش را به دست فراموش يرنج و حرمان ها يخبر یاز حال رفته بود تا در عالم ب مادرم

.بازگشته بود ياریعالم هوش

 یدنده به آن دنده م نیتخت از ا ينا آرام به رو. زد یرنگ اندوه را بر چهره اش نقش م میها يها و نامراد یناکام يادآوری

 یمشک يموها يدر ال بال يخاکستر يساخت و تارها یو لبان لرزانش رنج درونش را اشکار م دهیصورت رنگ پر. دیتغل

.داد یعمر را نشان م يرحمانه  یبراقش گذر ب

داد  یبه خرج م يادیآنها وسواس ز شیکه هنوز هم در آرا سوانشیگ ياش نشسته بود تارها یشانیپ يکه به رو یعرق از

ام  نهیریدشمن د نکهیاز ا. خورد کهیما با هم  دنیاز د میوارد اتاق شد نیکه من و زر یموقع. و نمناك بود دهیبه هم چسب

با محبت دستش را به پشتم  نیزر. تاب بود یدانستن علتش ب يو برا زدهرتیداشت ح یآن طور آرام در کنارم قدم بر م

 ياینگاه مالمت بارش گو. ندیرا متمرکز کند و بنش شیتا قوا دیکوش شد ، زیخ مین شیمادرم در جا. نهاد و مرا به جلو راند

:خطاب به من گفت یبا لحن پر عتاب. بود که از من به دل داشت  یرنجش

فکر . ییداشت به من دروغ بگو ی، آخر چه لزوم يگذاشته ا نیرا با فرز تیقول و قرار ها يکه همه  يتو به من گفته بود-

.شود یآشکار م قتیباالخره حق ينکرد

 نیبه ا یتوانست یم یو وارونه جلوه دادن آن ، تا ک قتیبا کتمان حق یول یبیمرا بفر یتوانست یم یمدت کوتاه يبرا دیشا

.یادامه بده بیفر



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 322

. نخواهد داشت يا جهینت چیبه دست آوردن دلش ه يخواهد و تالشت برا یتو را نم گرید نیبه من گفت که فرز نیزر

؟يتکرار کرد میجمله را برا نیا نیکه ع يتو بود نی؟ ا نیزرمیگو یدرست م

 نیبه مادرم ا نکهیا يبرا. کرد یدورتر از ما گوش به سخنان مادرم داشت تالق یکه کم نیفرز زیبا نگاه مالمت آم نیزر نگاه

 يلبه  يرفت و به روکتریاش شده بود تکرار کند نزد یحال یکه باعث ب يرحمانه ا یمجال را ندهد که باز هم جمالت ب

بدون  نیفرز نکهیغافل از ا. آن دو گذشته است آگاه شود  نینگران بود که برادرش از آنچه که ب شتریب. تختش نشست 

 انیدستپاچه به م نیکه زر نیهم. داشت یآنها گذشته بود آگاه نیبه او گفته باشد از آنچه ب يزیمورد چ نیدر ا یکس نکهیا

چشم به آن دوخت  مارشیب العملشد و در انتظار عکس  انینما نیلبان فرز يگوشه  يا رکانهیز لبخند دیصحبت مادرم دو

تنگ  يفرار از فضا يکه درون ظرف در حال جوشش است ، برا یخواهرش چون آب يها یمانیدانست که پش یاو م. 

 اوردیه آزرده بود دوباره به دست برا ک يقلب رنجور نیمنتظر بود تا زر. شود  یاطرافش به صورت بخار در هوا متصاعد م

.دل خودش را هم درمان کند ينهاد،زخم کهنه  یدل او م مزخ يکه به رو یو با مرهم

من هم سر به . اش را غرق بوسه کرد دهیرنگ پر يو گونه ها ختیرا به دور گردن مادرم آو شیدست ها نیکه زر یموقع

. تاب بود یپاسخ سؤالش ب دنیشن يمادرم برا. و بر آنها بوسه زدم دمییرا بو شیعطر آشنا يمادرم نهادم، بو سوانیگ يرو

:گفت یدستش نهاد و با لحن گرم و پر محبت يدستانش را از دور گردن او باز کرد و دست راستش را به رو يحلقه  نیزر

 نهیرید ينهیبا ک دیتش را بخواهراس یعنی. را گذاشته اند شانیمن اصال خبر نداشتم که آنها قول و قرارها. حق با مهتا بود-

مدت  د،یباعث آزارتان شدم مرا ببخش نکهیاز ا. آن دو با هم شوم يدوباره  یوستگیمانع از پ یقیخواستم به طر یام م

.گردم یلغزم و به عقب بر م یم شیها خیيام به رو یزندگ يزده  خیيعبور از جاده  يهاست که در تالش برا

داشت  نیما به زر یکه از دوران کودک یرنگ محبت دگانشیدر د. دیلرز یم نیدست گرم زرانیسر مادرم در م دست

:به او گفت يزیاش دل سوزاند و با لحن سرزنش آم يبر نامراد. آشکار شد

 خیهمان  يدر رو یتوانست یم یتالش به سادگ یوگرنه با کم. يبه عقب برگرد یخواست یبود که خودت م نیا لشیدل-
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تا ان را به دور گردن مهتا  یبافت یو نفرتت طناب محکم نهیتو از ک. يو از ان بگذر یکن داین راه عبورت را پلغزا يها

 يفشرد و پا به پا یخودت را م ياو را بفشارد گلو ياز انکه گلو شیبطناب  نیاما فشار ا ،يساز زشیو حلق او يزیاویب

سر  یاست که نه مهتا سرو سامان گرفت و نه تو توانست نیا لشیدل. يدیکش یخودت هم عذاب م يداد یکه به او م یعذاب

،  يدیبخش یرا م واگر تو به موقع ا دیقابل بخشش بود شا شیخطا یدرست است که مهتا خطا کرد ، ول.يریو سامان بگ

تو و برادرت و نه  ینجوا يرفت ، نه سالها یاو به باد م یجوان ينه سال ها. از گناهش بگذرد  يکرد یبرادرت را هم وادار م

 یرا نم یزندگ يبه من مجال ادامه  گریحسرت هاست که د نیهم. که حاال به دل من است به دلم مانده بود  یان حسرت

.ردیگ یکه مهتا دارد سرو سامان م ودش یهنوز باورم نم. دهد 

خودم  يرا بدهم که پاسخش برا یالمشکل بود پاسخ سو میبرا. احساس کردم  دگانمید ينگاه پر سوالش را به رو ینیسنگ

:کرد و گفت یدست شیپ نی، فرز میناچار بشوم لب به سخن بگشا نکهیقبل از ا. هم نامعلوم بود

مان را هدر  یبه جا مانده از زندگ يسال ها مانیدهایتا با ترد میستیان قدر جوان ن گریاست که من و مهتا د نیا تیواقع-

گذاشت  میرا خواه مانیاالن قول و قرارها نیهم دیاگر شما اجازه بده یول. مینگذاشته ا يرارما هنوز با هم قول و ق. میده

؟ دیده یاجازه م. 

:مادرم از شوق لرزان بود يصدا

. ستین ماریب گری، چون قلب من د دیمرا هم نکن ماریو فکر قلب ب دیرا با هم بزن تانیحرفها دیبرو. دهم  یالبته که اجازه م-

 یاز خدا م. منور مدت هاست که کالفه ام کرده است .دیمن هم نباش ییبه فکر تنها تانیباشد در گفتگوها ادتانیدر ضمن 

.کند یو با من زندگ دیایما ب یخواهد که مهتا شوهر کند و برود تا او بتواند به خانه

:و گفتم دمیشدم و صورت مادرم را بوس خم

.بگذارم تانیوقت حاضر نخواهم شد تنها چیمانم مادر و ه یکنار شما م شهیمن هم-

:سرش را به اعتراض تکان داد و گفت. لبانش نمودار شد  يگوشه  یرنگ یب لبخند
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 دیاز جانب تو راحت شود ، شا المیکه خ یموقع. يکه به دنبال شرنوشتت برو دهیوقتش رس يمن مانده ا شیپ يادیز-

.میبا هم درد و دل کن یکم نیخوب حاال برو و بگذار من و زر یلیخ. دیایب رونیب نهیراحت تر از س مینفس ها

 ادتیشده بود و راهرو از ع يزمان مالقات سپر. از جا برخاستم و به همراه او از اتاق خارج شدم  نیفرز ياشاره  به

که در  یموقع. بود  شده یکردند خال یاجتماع م وییس یخود در پشت در بخش س مارانیاز حال ب یاگاه يکه برا یکنندگان

 یدر تالف.میستینگر یو به هم م میبود ستادهیهم ا يروبه رو نیمنو فرز طفق اریاز اغ یرا پشت سر بستم ، در راهرو خال

.دیدو مینگاهش با نگاهم خون به گونه ها

:به لب اورد و گفت يلبخند

.شدم یسرخ م ستمینگر یه تو مکردم و ب یهر وقت سر بلند م. ان موقع ها قدرت نداشتم نگاهت کنم -

:ام را به خاطر اوردم و گفتم یپر حسرت زندگس ي، روزها یو التهاب جوان جانیه ياداوریاز

.شدم یکردم سرخ م یمن هم هر وقت نگاهت م-

.يحاال هم سرخ شده ا-

:و گفتم ستمیچشم دوخته بود نگر نیبه من و فرز يعبور با کنجکاو نیکه در ح يپرستار به

؟ یشناس یگفتگو نم يرا برا يبهتر يجا-

بهتر بود  دیشا. را کالفه کرده است  یام خانم فروغ یدر مطب منتظرم هستند و مطمئنم که پونه هم منش مارانینه چون ب-

 هم نیهم يبرا میبار فرصت گفتگو را از دست داده ا نیما تا کنون چند یول. میکرد یمطب با هم گفتگو م لیبعد از تعط

من . میرا بگذار مانیحق با مادرت است وقتش شده که قول و قرارها. موکول کنم  يگریخواهم ان را به وقت د ینم گرید

هم ما با هم قول و  شیکه سالها پ دیا یم ادتیحتما . میصبر کردن ندار يبرا یوقت گریکه د میو تو انقدر صبر کرده ا

.يزدپشت پا به عهد بسته  یخورده بود و به سادگان موقع هنوز سرت به سنگ ن. میداشت يقرار

.یو رفت یخبر گذاشت یکه ب يتو بود نیا. من به عهد بسته وفادار ماندم -
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مهتا ؟ يکرد یچه کار م يمن بود يتو جا-

.میرس ینم ییبه جا میرا مالمت کن گریاگر قرار باشد همد-

و  میان بلغز يندارد که به رو یلیدل. مانده است  یباق ياثر خبندانیمان از یزندگ يجاده  يحاال که به رو. حق با توست -

.یپشت پا به عهد بسته بزن تیدهایدهم تا با ترد یفرصت را به تو نم نیا گریبار د نیا. میبه عقب برگرد

:گذشت دور شود و سپس گفت یکه از کنارمان م يکرد و منتظر ماند تا پرستار یمکث

 یام بزن نهیاگر دست رد به س یترس یکه م يهمسرم بشو لیدل نیخواهد فقط به ا یدلم نم. ن مهتا را بک تیخوب فکرها-

با مرا تحمل  یزندگ يها یکه هم سخت ياگر هنوز انقدر محبتم را به دل دار نیبه من نگاه کن و بب. مادرت از غصه دق کند 

 میستیانقدر جوان ن گریماد. پاسخ مثبت بده  شنهادمیپ به یکن ياست مادر ازمندیکه به محبتت ن يو هم در حق دختر یکن

 دیشا. يو نادم شو مانیپش يکه گرفته ا یمیبرسد که از تصم يخواهد روز یدلم نم. میکن یکه فقط با احساسمان زندگ

جمان شود بر مانع ازدوا نکهیا يکردم باز هم برا یم ياگر هنوز مرحوم پدرت زنده بود و من دوباره تو را از او خواستگار

سنگ را بر سر راهم  نی، خودت ا یشیاند یبا من م یاگر به مشکالت زندگ ستیحاال که او ن. انداخت  یسر راهم سنگ م

.تن شده ام نیوقت است که روئ یلیخ. من تحملش را دارم . فکنیب

که  يدختربچه ا زیاعتراض ام يهاادیغضب الود و فر يچهره  ياداوریبا  یول. را باور کنم  یخوشبخت نیخواهد ا یدلم م-

 یکه گذشتن از سد پونه کار مشکل یتو خودت به من گفت. ستیباورش اسان ن ردیمحبتم را بپذ ستیعنوان حاضر ن چیبه ه

.است

او سخت  نکهیندارد با وجود ا شتریپونه شش سال ب. ستیکه اسان ن میگو یحاال هم م یعنیرا گفتم  نیدرست است من ا-

 ازشیتوانست با براورده ساختن ن یخواه یتالش به سادگ یبه محبت دارد و مطمئنم تو با کم ازیست به شدت نو سرکش ا

با تو مهربان باشد پونه هم از او  نیزر یوقت. پونه عمه اش است  يمحبت ها  يالگو. یخودت جلب کن ينظرش را به سو

 ازمندیشوهر کند و پونه به تو ن دیبا يچون عمه اش به زود. ارد د ازیمحبت ن نیاز ان گذشته پونه به ا. خواهد کرد  تیتبع
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.ردینخواهد داشت که محبتت را بپذ يخواهد شد و چاره ا

:دمیتعجب پرس با

.را داشته باشد یالیخ نیشود که او چن یباورم نم! شوهر خواهد کرد  نیزر-

همسرش را  شیکه چند سال پ نیدوستم دکتر مت شنهادیپخواهم به کمک تو وادارش کنم تا به  یم یندارد ول الیهنوز خ-

.در اثر تصادف از دست داده است ، پاسخ مثبت بدهد

کند تا بعاد همدستت بشوم يمادر نگه دار یاز چند بچه ب دیبا نیتو چند سال دارد و زر نیدکتر مت ياقا نیبدانم ا دیاول با-

.

در دهانش باشد و  ینشده که دندان مصنوع ریهنوز انقدر پ. ال من است هم سن و س بایتقر نیراحت باشد دکتر مت التیخ-

وصلت  نیهم به ا نیکنم زر ینه ؟ البته فکر م ایيهمدستم بشو يخوب حاال حاضر. ندارد ياز همسر مرحومش هم فرزند

ئنم که بعد از زادواج ما با مطم. ندارد  يمورد ینگران گریبود که حاال د همن و پون ییفقط نگران تنها. ستین لیم یچندان ب

.نباشد گرانیوبال د یو به تصور خودش به نوع ردیخواهد داد خودش هم سر و سامان بگ حیهم ترج

مادرت سخت است  یزندگ طیتو دورل شدن از مح يو به همان اندازه که برا میوابسته ا یلیاست که ما به هم خ درست

بگذارم او هم دنبال  خواهمیاش است که م ندهیقط به خاطر سعادت اف ستیمن هم جدا شدن از خواهرم اسان ن يبرا

سرنوشتش برود

:تکان دادم و گفتم اسیرا به عالمت  سرم

دیایپونه با من کنار ب دانمیم دیبع-

ه فرق کرد زیکه همه چ ینیبیو حاال م ینداشت دیایهم با تو کنار ب نیزر نگهیبه ا يدیام چیه شیچند ساعت پ نیتا هم دیشا-

 نهیخشم و ک دمیشیاندیهر وقت به تو م شیچند روز پ نیتا هم يرا نشناخته ا ياست تو زر و بم عواطف و احساست بشر

شدیحاکم بر وجودم م
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؟يان احساس را ندار گریحالال د-

نه ندارم-

 يام نبود شهیو اصال در اندبرود و کوچه به کوچه به دنبالت گشتم ت غمایام را سر راه گذاشته بودم تا به  یان موقع که جوان-

تو را از سرم به در کنند من  يدر وجودم سودا يدیناام قیتا با تزر دندیکوشیکه مادر و برادرم به زحمت م ییدر تمام سالها

دمیشیاند یفقط به تو م

امد  رونیب وییس یتا هروقت که بخوهد نزد پسرش بماند از بخش س دادندیبه او اجازه م نیفرز يهیاقا که به توص عباس

ستیبه ما نگر يو با کنجکاو

:و گفت دیصحبتم دو انیم نیفرز

تا به  کشدینکند باز هم دارد نقشه م کندیچطور دارد به ما نگاه م نیبب دیا یطرف م نیعباس اقا دارد به ا واشترییکم-

کند مانیاز هم جدا یقیطر

رودیخودش کلنجار م یزندگ ماتینامالو فعال با  ستیچشمانش به دنبال من ن گریراحت او د التیخ-

کنم؟ يو تو را رسما از او خواستگار میایبرادرت ب يالزم باشد به خانه  یکنیفکر م-

نظرشان را محترم بشمارم دیدارم و با يالبته که الزم است باالخره من هم بزرگتر-

پدرت سخت نباشد يامدوارم برادرت به اندازه -

 یراه جوان يهستم که در انتها يدم که صدا ها چشم به دنبالم بود و حاال دختر دل شکسته ابو یان موقع من دختر جوان-

که پونه را به  خواستمیم یو از خانم فروغ امدمیبا تو به مطبت م خواستیرا به سر دارد دلم م یوران نوجوان ياش هنوز سودا

و سختش روبه رو بشومبا همان عکس العمل تند  همکه باز  ترسمیم نیمن بسپارد فقط از ا

دارم  نانیاطم یکنم ول دتیناام خواهمینم يدلش را به دست اور نیتا با کمک زر یصبر کن دیخواهد بد با نطوریحتما هم-

گره کرده اش را محکم  يو مشت ها گرداندیدامنت بر م يدوباره فنجان داغ را بر رو ياالن به سراغش برود نیکه اگر هم
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رست مثل عمه اش سخت و انتقام جوستاو د زندیات م نهیبه س

در ان قدم پگذارم پر از خس و خاشاك است و در موقع عبور از ان  خواهمیرا که م یتا بدانم راه ییگویرا به من م نهایا-

نداشته باشم؟ یهراس شودیکه بر وجودم وارد م ییاز خراش ها دیبا

 چیه یاز ان عبور کن دیکه با يجاده ا يخوایمهتا تو م يشویر مبه د دانیزود از م یلیتو خ دانمیچون م میگویرا م نهایا-

تصور  نیبا ا یکه از ان عبور نکن یدهیم حیراه مورد نظرت پر دست انداز است ترج ینداشته باشد و اگر بدان يدست انداز

را ببند دستت را به  تیپس چشم ها يجاده ندار نیاز عبور از ا ریبه غ يچاره ا یخواهیاگر مرا م دیرس یجا نخواه جیبه ه

و تو را نخواهد خورد او فقط طفل لجباز و  ستیپونه لولو خورخوره ن میو از ان بگذر میکن یراه را ط نیمن بده تا با هم ا

صبر و حوصلخ سر به راه خواهد شد یاست که با کم يا کدندهی

بود به يکه در وسط دو ابرو افکنده بود خط عمود ینیگره کرده و چ ابروان

که داشت  يو پر مشغله ا تیکار پر مسئول لیخطوط به دل نیداشتم که ا نانیاطم.اش  یشانیپ يرو قیعم يها نیچ يرو

آن نهاده  يپا به رو ایپر گریبار من دلش را شکسته بودم و بار د کی.آن دوبار شکستن دلش بود یاصل لینشکسته بود و دل

.بود

.دل خودم يدل او و نه پا به رو يپا به رو نه.دلش بگذارم يخواستم پا به رو ینم گرید

:را به طرفش دراز کردم و گفتم دستم

.جاده بگذرم نیخواهم به همراه تو از ا یدهم و م ینم تیاهم شیبه دست انداز ها گرید-

:از هم گشود و گفت ياش را با لبخند یشانیپ يها نیچ

؟یترس یراه نم یکه از سخت ییبگو یخواه یم-

.وجودم را بسوزاند يهمه  شیفنجان چا یاگر پونه با داغ یحت.مترس ینه نم-

وجودم را  ییجدا يکه از در تمام سال ها يکنم سوزش آن از سوز یاز آن ندارم و گمان نم یباک یتو در کنارم باش یوقت
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به خزان رسانده ام و  میاه یمانیو بعد از آن در التهاب پش میها دیام را ابتدا با ترد یمن بهار جوان.سوزاند سوزانتر باشد

 خواهمیزرد و پژمرده اش م يبرگ ها ياریبه بهارش با آب دنیام ،در حسرت رس ستادهیام ا یاکنون که در خزان بهار زندگ

.به بهارش کنم لیتبد

 یخطوط جیراه به تدر ریدر مس.یرانیآن انگشت به دهان ح لیتکم يو برا داستیکمرنگ و ناپ یراه خطوط زندگ يابتدا در

 یراه زندگ يبه انتها یرنگ است و بعد وقت یمحو و ب يبه آن را دار دنیکه قصد رس یپررنگ و خطوط يگذر یکه از آن م

.يشو یم جهیگ ریدچار  يسر نهاده ا شتکه پ یبه خطوط کج و معوج ستنیاز نگر یرس یات م

 يو کالفه از گرما زانیتانش عرق رتابس شود،دریبخش وجودت م یمطبوعش گرم يو گرما میمال مینس یبهار زندگ در

و در  يشو یم تیها یشاداب زانیشاهد برگ ر زییپا زانیبرگ ر ،دریبرس زشییکه به پا یکن یآرزو م شیطاقت فرسا

.یکش یم رونیب نهیمطبوع بهارش آه از س يگرما يزمستانش در آرزو يسرما خبندانی

 گریبه فصل د دنیزودتر رس ياز آن آرزو یفصل چیلذت برد و ه دیکه با يبه اندازه ا یشد از تمام فصول زندگ یکاش م يا

.را نکرد

38فصل

.ام شود نهیاز حد قلوم باعث از جا کنده شدن س شیب یکوبیو پا يام گذشتم تا مبادا شاد نهیس يرا رو دستم

بود که  دهیوقت آن رس گریون داکن.نتوانست نگاهم را به دنبال بکشد گریو د دیراهرو رس ينگاهش کردم تا به انتها آنقدر

 يهایکنم از شاد يتظاهر به شاد اشیدلخوش يناچار باشم برا نکهیو بدون ا ایر یبار ب نیبه کنار بستر مادرم بازگردم و ا

.میدلم با او سخن بگو

.بود مصادف شدم ستادهیعباس آقا که درست پشت سرم ا يبرگرداندم شانه به شانه  يرو نکهیمحض ا به

 یعباس آقا همچون زهر تلخ میدر خاطرها.وجودم را فرا گرفت يرنگ باخت و خشم و غضب سرتاپا میها يشاد لهبالفاص
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 ینیریش خواستمیم گرید کباریشد و در آن لحظه که  میام باعث تلخ کام یزندگ يها ینیریش يشدن به رو ختهیبود که با ر

قصد آزارش را داشته باشم  نکهیو بدون ا دمیآبرو در هم کش وجودش در کنارم یرا باور کنم،از احساس تلخ امیزندگ يها

:جمله را بر زبان آوردم نیا اریاخت یب

.باز هم شما-

را  اشیکه شرم سار یپدرانه نگاهم کرد و با لحن یبار با محبت نیاول يبه احساسات درونم برد و برا یلحن کالمم پ از

:گفت رساندیم

بود که از  نیا نجایدر ا ستادنیقصدم از ا دیراستش را بخواه.مزاحمان شوم خواستمینم دیباور کن.مهتا خانم دیمرا ببخش-

 یول.و بعد نوبت من بشود دیرا بزن تانیصبر کردم تا حرفها دیشما سرگرم گفتگو هست دمیدکتر حال پسرم را بپرسم،چون د

.نبود اریباز شانس با من  نکهیمثل ا

:دمیپرس يلحن سرد با

د؟یما تمام شد چرا حرف تان را نزد يصحبت ها نکهیخوب بعد از ا-

.رمیکه من هم وقتش را بگ ستیدرست ن نیعجله دارد و ا یلیدکتر خ دمید-

 یو پ يدر آنجا فقط کنجکاو ستادنشیا لیدارم دل نانینگاهش کردم تا بداند گفته اش را باور نکرده ام و اطم يناباور با

که به زحمت به  یافکند و با صدائ ریافکارم را در نگاهم خواند،از شرم سر به ز.ه استبود گذشتیما م نیبردن به آنچه که ب

:گفت دیرسیگوش م

و .کنمیمدت هاست که نگران سرنوشتتان هستم و نسبت به شما احساس گناه م.نبود یبدجنس ياز رو امیبار کنجکاو نیا-

از ته دل  دیآوریبه دست م دیدوباره دار دمیا دزداز شم شیکه هفده سال پ یآن خوشبخت نمیبیم نکهیا نیحاال از ا

.خوشحالم

د؟یرا شما از من دزد یکه آن خوشبخت دیکنیپس اقرار م-
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پدرتان  يکه به حجره  يبار نیدارم اول ادیخوب به .آن موقع بد جور گرفتار تان شده بودم.محبت نبود يقصد من دزد-

.دیکش ریزنجشما مرا به  اهیدر همان نگاه اول چشمان س دیآمد

.ازدواج با من ثروت پدرم بود يعلت سماجت شما برا کردمیفکر م شیچند لحظه پ نیاست،چون تا هم یباور نکردن-

نبودم که به دنبال تصاحب آن  يزیچ یکه من آدم ب دیدانیخودتان م.ثروت پدرتان نبود يبرا دینه مهتا خانم مطمئن باش-

از  یبه خوب امرزمیمادر خدا ب.انداختیعشق بد جور دلم را به تب و تاب م نیا.مفقط همان بود که گفت لشیدل..ثروت باشم

 يآنقدر آب دعا.شدیجلب توجه شما مرتب به جادو جنبل متوسل م يبرا مه نیداشت و به خاطر هم یآگاه شانمیحال پر

.اندبرس میباالخره موفق خواهد شد مرا به آرزو کردمیکه فکر م دادیمهر و محبت به خوردتان م

.کردیشما بر حذر م يپس خاله فروزنده حق داشت که مرا از خوردن تحفه ها-

:دیتعجب پرس با

د؟یخوردیشما از آن تحفه ها نم یعنی-

 يمهر و محبت مادرتان کارگر شود و محبتتان را در دلم بنشاند،بلکه برا يدعا دمیترسیم نکهیبه خاطر ا خوردم،نهینه نم-

.آمدیکار خوشم نمنیکه از ا خوردمینم نیا

 چیاست که با سحر ه ییبه جادو و جنبل دارد،چون خودش جادو ازیو نه ن یاست و نه فرختن یدنیو محبت نه خر عشق

اوقات آنچه را که ما هفدفش  شتریب یول.به هدف است دنیرس يتالش برا یزندگ يهر چند همه .شودیباطل نم ییجادو

.خواندیرا به خود ماست که به غلط ما  یفقط سراب میپنداریم

که سرم به سنگ خورد و  یوقت یحت.را به سر داشتم یآن موقع من جوان بودم و شور و حال جوان.دیداغ دل مرا تازه نکن-

.هم از رو نرفتم و دست از تالش برنداشتم د،بازیرا به دل دار يگریدانستم که شما مهر کس د

.دار شد و بر سماجتم افزودم حهیاست غرورم جر انیر مد بیرق يکه دانستم پا یشما چه پنهان از موقع از

.به در کنم دانیاو را از م توانمیدادم که راحت م دیاست،به دلم ام یبردم آن جوان دستش خال یخصوص که پ به
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 ادیوجودم را در خود گرفت و فر يخاطرات گذشته خشم و نفرت سر تاپا يادآوریاز .نکردم ینیبود که عقب نش نیا يبرا

:دمیشک

.کهنه شده است گریگرچه آن قصه د-

از  نیفرز دم،چونیمن شما را بخش..برده ام ادیکه گذشته ها را از  نستیا لشیدل دهامیکه اگر شما را بخش دیفکر نکن یول

با  یارتباط ينقطه  چیه مانییو در رسم خطوط زندگ میدهان هم نبود يکدام لقمه  چیما ه.من خواست که شما را ببخشم

در  یارتباط يشده نقطه  بیبه هر ترت یکه تا با رسم خطوط فرع دیکوشیپدرم بود که با سماجت م نیا.وجود نداشت هم

شما هم  دیمطمئن باش.با شما خوشبخت بشم توانستمیوقت نم چیه دانمیم نیقیهمانطور که من به .ابدیخطوط ب نیا انیم

اگر شما .دیآور دستبه  دیرا که طلبش بود یآن آرامش و سعادتبا من  یدر زندگ دیتوانستیکه شما هم نم دیتوانستینم

حاال دارم به  أسیو  يدیرا که بعد از سالها نا ام یآن خوشبخت دید،شایشدیمن ظاهر نم یو در زندگ دیکردیسماجت نم

.آوردمیو آرزو داشتم بدست م دیپر از ام یموقع که قلب آورم،آنیدست م

 يبه اندازه .دیزدیضربه چماق بر سرم م د،صدیبرد میبه خطا یدکتر پ يقع که شما و آقااگر همان مو.چوب خدا صدا ندارد-

.صدا بر سرم آورد،دردناك نبود یکه خدا ب يضربه ا کیهمان 

.را به اوج رساند میها یمانیپش ادیمرا از پا انداخت و فر يهاد يماریب

خداوند .گناهم را یمجازات کند،نه پسر ب امیدوران جوان ياهااز خدا خواستم که فقط مرا به خاطره خط يبا اه و زار بارها

فرستاد،تا بعد از شناختنش بعد از  میاریبه  يحد يشفا يرا در لباس انسان برا يو فرشته ا دیام را شن یمانیپش يادهایفر

.ندام مرا به اشد مجازات برسا يشرمسار

وان مورد عالقه تان را مسدود کرده کرده بود در اثر مرور شما و ج یارتباط جادش،خطیکه پدرتان با ا یخطوط فرع آن

 يشما در همان نقطه ا یاکنون من در زندگ.است تیپر رنگ و قابل رو یزندگ یرفته و حاال فقط خطوط اصل نیزمان از ب

.ستادمیایدر آنجا م یستیبأیاستادم که از ابتدا م
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.دهان شما ينه من لقمه دیدهان من بود يبا شماست مهتا خانم،نه شما لقمه  حق

خودتان  د،نهیحصرم بش دیشدیو شما ناچار م شدینم دایپ یو آن جواهرات لعنت رفتیمن و پدرتان لو نم ياگر توطئه  دیشا

سوادش را به رخم بکشد و نه  تواندیاعظم مثل خود من است،نه م.دیمرا خوشبخت کن دیتوانستیو نه م دیشدیخوشبخت م

.شکستیبا شما بارها غرورم م یدر زندگ دیشا.غرورش وکه مرد است  دیدانیتان مخود.را اشیثروت خانوادگ

.کنمیم یخوشبخت يآرزو تانیبرا.بر همسرم را يهم غرورم را دارم و هم حس برتر حاال

 يراو نه ب ماندیم یباق يشرمسار يشما سالها ينه برا دیدیرسیم دیدیکه حاال به آن رس يا جهیبه نت شیاگر سالها پ دیشا-

.وقت است که مادرم را تنها گذشته ام خداحافظ یلیخ دیمرا ببخش.يدینام يمن سالها

نیا دیشیاندیدر آن لحظه داشت با خود م دیشا.سکوت نگاهم کرد در

به سخن گفتن  لیکه هنوز م یرس یرا نداشت به نظر م نیو لعن و نفر يهمه شرمسار نیآنقدر ها هم ارزش ا اهیس چشمان

:کرد و گفت میصدا گرید کباری.برگرداندم و قصد رفتن کردم ياش بشوم،رو یمانع پرحرف نکهیايبرا. دارد

.بود نه ثروت پدرتان یآن اشتباه فقط خواطر خواه لیکه دل دیخواهد باور کن یدلم م.مهتا خانم-

.دیاقباتش عذاب نده يانقدر خودتان را برا.کندیم یچه فرق گریحاال د-

:دیه پرسمکث کرد و دوبار یکم

د؟یستیاز من دلخور ن گریشما د یعنی-

:پاسخ دادم یحوصلگیباب

.دیسالم مرا به اعظم خانم برسان.خداحافظ.ستمینه ن-

که گوش به سخنانش  یحال در حال یرا که آزرده بود به دست آورد مادرم خسته و ب یتا دل کردیداشت تالش م نیزر

چهره اش را  يدهیخطوط رنگ پر يوارد اتاق که شدملبخند.ه در دوخته بودچشم ب یداشت در انتظار بازگشت من با نگران

:گفت دیرس یبه نظر م نجورکه هنوز ر ییاز هم گشود،با محبت نگاهم کرد و با صدا
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.حالم را نکن تیبار راستش را به من بگو و رعا نیا.يباالخره آمد-

:آن را لرزان ساخته بود گفتم يشاد يکه رگه هاییفشردم و با صدا میدست ها انیدو دستش را با هم در م هر

؟یکن یفکر م یتو چ. خودت حدس بزن مادر-

:با دقت نگاهم کرد و گفت گرید کباری

قبل از ظهر .را از من پنهان کند قتیوقت نتوانسته حق چیاز صبح امروز ه ریبه غ اهیچشمان س نیدارم ا ادیکه به  ییتا آنجا-

را خوردم و گفته ات را  بتیبود که فر نیهم ي،برايدیدزد ینگاهت را از من م میکرد یت مکه با هم صحب یدر تمام مدت

نه؟ ایمیگو ینبود ،راست م دایامروز صبح در آن هو داستیچشمانت هو رکه االن د یآن درخشش خوشبخت.باور کردم

:را تکان دادم و گفتم شیدست ها جانیتوجه به وخامت حالش با ه یب

و اگر تو  دیایب میبه خواستگار خواهدیم نیکنم زود تر خوب شو چون فرز یخواهش م.مادر حق باتوست ییگو یراست م-

.ستین یکار عمل نیا یباش ضیمر

:گفت دیلرز یکه از شوق م ییو با صدا ندیبه خود داد تا بنش یتکان

. است دهیبه خود ند ينگ شادما ر يوقت است که خانه  یلیخ. در رختخواب بمانم خواهمینم گرید.نمیکمکم کن بنش-

.انجام بدهم دیکارهاست که با یلیخ

فقط به خودت کمک کن که زودتر خوب . ییایب نییاز تخت پا گذارمیاجازه ندهم نم نیفرز یتا وقت. عجله نکن مادر-

.يبشو

 دهیرنگ پر یلیخ يصبح که آمد. زند یبرق م تیچشم ها.خانه کند یطاقت شده ام مهتا به دکتر بگو زودتر مرا راه یب-

.ستین دهیپر گریگلگون شده و د تیحاال گونه ها یول. بود

شود خوابم  یعوض م میجا یوقت شهیهم.بودم داریاصال خوابم نبرد و تمام شب را ب کتایدر منزل  شبیکه د نستیعلتش ا-

.برد ینم
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.یخودمان بخواب يامشب را در خانه  یتوان یم یاگر ناراحت-

مدت در سکوت گوش به سخنانمان  نیدر کنار تختش نشسته بود برگرداند و به او که در تمام ا نیزر که یرا به سمت سرش

:دیداشت اشاره کرد و پرس

؟يهستم مهتا را تنها نگذار نجایکه من در ا یتا وقت يحاضر تو

ان  دیزل ما بگذراند شاکرد شب را در من یبود اگر او موافقت م دهیفرا رس میتصم يلحظه . میستیبه هم نگر نیو زر من

.میشد یم کیو دوباره به هم نزد ختیر یانداخت، فرو م یمان فاصله م یدوست انیکه سال ها م يوارید

ما گذشته بود  نیبا وجود آنچه که ب. کرد یمبارژه م شیها دیداشت با ترد نیزر.دیکش یچون من انتظار پاصخ او را م مادرم

.ته با من صاف کندهنوز نتوانسته بود دلش را چون گذش

سرش را. غلبه کند شیها دیپر انتظار مادرم باعث شد که باالخره بر ترد نگاه

:بالتکلیفی تکان داد و گفت با

.من حرفی ندارم، فقط نمی توانم پونه را تنها بگذارم-

.را در دلش بنشانیفکر می کنم این وظیفه توست که به تدریج محبت مهتا . باالخره باید به این دختر عادت بدهی-

.نکرد به مادرم بگوید که انجام این کار چندان آسان نیست جرأت

:محبت گونه اش را بوسید و به خاطر رعایت حالش به ناچار گفت با

.خداحافظ. خوب استراحت کنید و نگران مهتا نباشید. باالخره باید از یک جایی شروع کرد. حق با شماست-

:ه اي پاسخ داد و گفتبوسه اش را با بوس مادرم

وقتی بدانم تو و مهتا چون گذشته با هم مهربان هستید همیشه خیالم راحت است و نگرانی موردي . خداحافظ عزیزم-

.ندارد

:رو به من کرد و پرسید زرین



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 336

تا کی خیال داري پیش مادرت بمانی؟-

.حاضر باشی، من هم براي رفتن حاضرم اگر تو. می کنم بهتر باشد مادر را تنها بگذارم که استراحت کند فکر

.پس من می روم پونه را از خانم فروغی بگیرم و جریان را به فرزین اطالع بدهم-

.تا تو به دنبال پونه می روي، من هم می روم به آزیتا تلفن کنم و بگویم که شب منتظرم نباشد-

.پس من در سالن انتظار پایین منتظرت می شوم، خداحافظ-

:دست هایم را به دور گردن مادرم حلقه کردم، با محبت گونه اش را بوسیدم و گفتم. به طرف در رفت زرین

فکر می کنم صورت خوشی ندارد که ما از موقعیت فرزین زیاده از حد سوءاستفاده کنیم و بیشتر . بهتر است من هم بروم-

.آیمفردا صبح اول وقت به دیدنت می . از آنکه باید در بخش بمانیم

:دو دستش صورتم را جلوي صورتش گرفت، با محبت به دیدگانم خیره شد و گفت با

.ولی اگر نتوانی با دخترش کنار بیایی خوشبخت شدن با او آسان نیست. فرزین پسر خوبی است-

:را به سینه اش فشردم و بدون اینکه خودم گفته ام را باور داشته باشم پاسخ دادم سرم

.به راحتی با هم کنار خواهیم آمدمطمئن باش ما -

*****

39فصل

از لحظه اي که گوشی را به دست . او در میان خانواده به خوش تعارف ترین زن فامیل شهرت داشت. دست بردار نبود آزیتا

عالقه ام که گرفتم و با او به گفتگو پرداختم، تا لحظه اي که آن را به زمین نهادم، یک بند تعارف می کرد و از غذاي مورد 

حتی یک لحظه هم به من فرصت نمی داد تا به او بگویم که . داشتند سخن می گفت دنمپخته بود و انتظاري که بچه ها به دی

.تنها نیستم و مهمان دارم
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:به هر ترتیب بود حرفش را قطع کردم و گفتم باالخره

دوستم زرین را که می شناسی، قرار . زیاد صحبت کنم آزیتا جان من از تلفن عمومی بیمارستان زنگ می زنم و نمی توانم-

.است او و پونه دختر فرزین شب را پیش من بخوابند

:وقت آرام گرفت و با صداي هیجان زده اي پرسید آن

.خوب حاال که این طور است خوش بگذرد. پس خبرهایی هست-

انتظار خلوت بود و رفت و آمد زیادي در آن به چشم  سالن. نفس راحتی کشیدم و آرام گرفتم. مکالمه پایان یافت باالخره

روي اولین صندلی که در نزدیکی ام بود نشستم و در حالی که التهاب و نگرانی خاصی سراپاي وجودم را در خود . نمی خورد

:هنوز به درستی روي صندلی جا به جا نشده بودم که صداي یکتا را شنیدم. گرفته بود، چشم به راه آنها ماندم

اینجا چرا نشسته اي مهتا؟ منتظر کسی هستی؟-

:بلند کردم و گفتم سر

.قرار است امشب پیش من بخوابد. منتظر زرین هستم-

.مثل اینکه چیزي نمانده که خواهر کوچولویم عروس شود. خب پس باالخره روابط حسنه شد-

.کم سر به سرم بگذار یکتا-

فقط این بار حواست را . پس به این ترتیب دیگر مشکلی نیست. ش جدا شده استمادرم می گفت که دکتر از همسر سابق-

.جمع کن که اشتباه نکنی

:با دست پاچگی به یکتا گفتم. زرین و پونه از آن پیاده شدند. ایستاد آسانسور

.زرین و پونه دارند می آیند. یواشتر-

.من که حرف بدي نزدم. خوب بیایند-

:تا شاهد برخورد سرد و خصمانه ي پونه با من باشد، به او گفتمدلم نمی خواست یک چون
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.من با آنها می روم. تو برو پیش مادر و تا قبل از اینکه بخوابد او را ببین-

.اگر کمی صبر کنید شما را به خانه می رسانم-

.زرین خودش اتومبیل دارد و مشکلی نیست. نه متشکرم-

:صداي فریاد مانند پونه به گوشم رسید. با قدم هاي تند و با عجله از پله ها باال رفتسماجت نکرد و تسلیم شد و  یکتا

.عمه زرین نیگا کن بازم اون خانومه که تو ازش می ترسی اینجاس-

به نظرم مبارز پر . از یاد بردم که پونه فقط یک دختر کوچک شش ساله است. نکردم روي برگردانم و به او بنگرم جرأت

باالخره آسیاب احساس زرین با . د که قصد داشت در میدان مبارزه با همان ضربه ي اول مرا از میدان به در کندقدرتی بو

:نرم کردن سنگ دلش به کمکم آمد و با لحن گرم و پر محبتی به او گفت

حاال . نداشته است حاال می فهمم که او زن خوب و مهربانی است و هیچ وقت هم قصد آزار ما را. من اشتباه کردم عزیزم-

.هم از ما دعوت کرده که به خانه اش برویم

:را با لجاجت به زمین کوبید و گفت پاهایش

.نه نمی آیم-

.به حرفم گوش کن عزیزم-

می ترسیدم که اگر دستم را به طرفش دراز کنم، با . جایم میخکوب شده بودم، قدرت حرکت و قدرت تکلم را نداشتم بر

:بلند تر فریاد کشید. ز برخورد صبح آن روز رو به رو بشومبرخوردي سخت تر ا

.تونم به حرفت گوش کنم عمه جون یدفعه نم نیا-

.ينبود يتو که دختر بد. لجاجت نکن پونه-

.شم یبد م میخانوم بر نیاگه قرار باشه با ا-

.یمان یروم و تو تنها م یاون وقت من م-
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:گفت يبغض کرده ا يو با صدا اوردیب رونیب نیتا دستش را از دست زر دیکوش. مپنداشت یلجوج تر از آن بود که م او

.بابام شیگردم پ یمن بر م. باشه برو-

:گفت يزیو با لحن تحکم آم دیبا خشونت دستش را کش نیزر

.میبرو ایب. کمتر سر و صدا کن-

. داشته باشم به دنبالشان به راه افتادم ياز خود اراده انکهیبدون ا. خارج کرد مارستانیبود او را از ب یبه هر زحمت باالخره

دلم . افزود یام م یبر نفس تنگ دیوز یکه م یباد گرم. کرد یم ینیام سنگ نهینفس در س. ام را باور نداشتم یخوشبخت گرید

حد  يریاندازه گ يبرا است که نیما انسان ها در ا یبدبخت دیشا. به خانه بازگردم ییتنها بهخواست آنها را رها کنم و  یم

اش را باور ندارد و باز هم به  یکه خوشبخت است، خوشبخت یآن کس. ستین ياریمع چیه مانیها یها و خوشبخت یبدبخت

هم  نیتواند از ا یاست و م ینسب یبختکه بد ستینکته واقف ن نیکه بدبخت است به ا یاست و آن کس یدنبال خوشبخت

.بدبخت تر باشد

را  شیتا وادارش کند قدم ها دیکش یدستش را م نیاز من دور بشود و زر شتریداشت تا هر چه ب یدم بر مبه سرعت ق پونه

.ما همراه سازد يبا قدم ها

:گفت یکه به عمه اش م دیاعتراضش به گوشم رس ادیفر يصدا

. خونه اش يبر يخوا یکه م شده یپس حاال چ ،ینیاونو بب یتا مجبور نش يبرد یکه دوست داشتم نم یتو منو به اون پارک-

بعدش بابا به خاطر اون اول تو رو دعوا کرد و . منه يکه در مطب بابا يدید یوقت يرفته امروز صبح چقدر ناراحت شد ادتی

 میبر دیآخه چرا ما با. آرم عمه جون یسر در نم. يو منو با خودت نبرد یفتر یگذاشت ياون وقت تو قهر کرد. بعد منو

م؟یوستش ندارکه د یکس يخونه 

.دیتوانست به آن پاسخ بگو ینم یبه سادگ نیبود که زر یسؤال نیا

:دیداشتم برگشت و پرس یدورتر از آنها قدم بر م یطرف من که کم به
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؟يرا کجا پارك کرده ا لتیاتومب-

.ندارم لیمن اتومب-

.نداشته باشد لیساب اتومبح یو ثروت ب ایبا آن همه برو ب یکرمان وسفیاست که دختر آقا  بیعج یلیخ-

از آن گذشته آنقدر سرگرم مبارزه با مشکالت . خواهد که من ندارم یم ياعصاب قو یرانندگ. ستین بیهم عج یلیخ-

.رمیبگ ادییرانندگ دیوقت به فکرم نرس چیبودم که ه یزندگ

.دارد یباالخره دست از لجاجت بر م. میسوار شو برو ایب-

من هم سوار شدم و درست پشت سر . با فشار دست پونه را به داخل راند و او را در کنار خود نشاند را گشود و لیاتومب در

 یو زار م دیکش یم ادیدر تمام طول راه پونه فر. نبود یچندان يفاصله  مارستانیما تا ب ياز خانه . کز کردم و نشستم نیزر

:ونت دستم را کنار زد و گفتاو با خش یول. کنم زشرا نوا شیبردم تا موها شیدست پ. زد

داره منو  نیبابا منو دعوا کنه و حاالم عمه زر يکه امروز باعث شد يتو بود نیا. آد یمن از تو خوشم نم. به من دست نزن-

.بشم ادهیپ نیبذار. امیخوام به خونه تو ب یمن نم. کنه یدعوا م

باالخره خسته از اشک . باشم شیشاهد عکس العمل ها نکنم و در سکوت یجلب نظرش تالش يکه فعالً برا دكیآن د بهتر

آرام گرفت و به خواب يو زار

:و گفت دیکش یبه راحت ینفس نیزر.رفت

از خواب  مهیاول صبح طفل معصوم را سراس.را پشت سر گذاشته است یامروز روز نا ارام.باالخره خوابش برد.را شکر خدا

استراحت داشته باشد در آنجا  يبرا یمناسب يجا نکهیار شد تمام روز بدون ابعد ناچ.آوردم مارستانیکردم و به ب داریب

 یاز خدا م ایراستش بعد از برخورد با پر.میکرد یعجله م دیزود بود و نبا هنوزارتباطش با تو  جادیا يکنم برا یفکر م.بماند

.از خانه دورش کنم يخواستم به بهادنه ا
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؟ییایشب به خانه ما بام يشدیبود که راض نیبه خاطر هم فقط

.بود ایبه خاطر آمدن پر ينظر مادرت شدم تا حد میالبته اگر انقدر زود تسل.علت نبود نیبه ا فقط

.از من نکرد یگرچه چونه استقبال خوب.خوشحالم ییایب يشدیراض نکهیا از

ساختمان  يشت،اما بعد از بازسازندا اطیبه ح لیورود اتومب يبرا يبود و قبال در یمیمنزل ما قد.میدیخانه رس کینزد به

گشودم تا  شیشدم و در را برا ادهیپ.ساخته بود نگیبه عنوان پارک یبزرگ یآهن ،دريدورتر از در ورود یکم کتایآن،

:در آغوش گرفت و به من گفت اپونه ر اطیباا حت نیزر.شود اطیداخل ح لیاتومب

.نشود وگرنه دوباره قشقرق راه خواهد انداخت داریخدا کند ب.درست کن دنشیخواب يبرا ییجلوتر برو و جا تو

به زحمت توانسته  شیپانزده سال پ کتاینکهیبا وجود ا.شیوارهایرنگ د یدگیو پر یبا همان شکستگ.همان خانه بود خانه

 شیاش هم رنگ آجرها يو با گذشت شانزده سال از عمر بازساز امیبود دوباره چهره اش را بزك کند،باز هم به مرور ا

.شکاف برداشته بود شیوارهایبود و هم د دهیپر

را که هر  یاسیحوض،مشت پر از گل  يهایدور کاش اسیگل  يداد و گلدان ها یعطر محبوبه شب به خاطره ها جان م يبو

 یم یخاطر تداع رد،دریبگ دمیچ یکه م ییتا او سهم خود را از گلها شدیدراز م نیمدرسه به طرف زر مکتین ریصبح از ز

به  زیکه خود ن يتنگ بلور يوارهیبه د نشیرنگ يپولکها دنیماه تالش و کوب کیکه بعد از  نیهفت س يقرمز پا یماه.دکر

خانه به  عیتنگ خالص شود و در داخل حوض وس طیماه گذشته توانست از ان مح بهشتیبود،باالخره در ارد یشکل ماه

.ز او استقبال کردا یکوچک يرجهیبا ش نیزر دنیبه د.بپردازد زیجست و خ

تخت او  ياشاره کردم که پونه را رو نیرفتم و به زر کتربودیبه طرف اتاق خواب مادرم که نزد.میساختمان شد داخل

:و گفت میبگذار شیو تنها میتخت گذاشت،به من اشاره کرد که با هم از اتاق خارج شو يپونه را به رو نیزر.بخواباند

.که ناهار نخورده ام دیلحظه هم به فکرم نرس کییبودم که حت یامروز انقدر عصب.رود یضعف م یدارد از گرسنگ دلم

.بشود دایخوردن پ يبرا يزیچ خچالیخدا کند در .افتاد که من هم ناهار نخورده ام و به شدت گرسنه ام ادمیبه  تازه
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.چسبد یم یلیاملت با کره خ.است یکاف یچند تا تخم مرغ داشته باش اگر

.من هم موافقم میباشداشته  اگر

:گشتم و گفتم یاوردم،به دنبال گوجه فرنگ رونیب خچالیاشپزخانه شدم و تخم مرغ ها را از  داخل

.میقناعت کن مرویبه ن میوگرنه ناچار میداشته باش یکند گوجه فرنگ خدا

.دیا ینم رشیگ نیاز ا شتریب يزیناخوانده چ همانیم.است یکاف مروینباشد همان ن اگر

درست  مروین تیاگر مادرم خانه نبود برا میتا با هم درس حاضر کن يآمد یوقع ها هم هر وقت از مدرسه به خانه ما مم آن

.کردم یم

باالخره گوجه .نشده بود من هم به دنبال دق البابش بودم نیخاطره ها چرک نیاگر ا دیشا.ییبه دنبال دق الباب خاطره ها تو

نه؟ ایيکرد دایپ یفرنگ

.نکردم داینه،پ

.رود یدلم دارد ضعف م.است یکاف مرویگفتم که همان ن.يگرد یپس به دنبال چه م.يحوصله ام را سر برد-

آه  نیکه نان لواش را سر سفره گذاشتم،زر یموقع.پرداختم رویاز جستجو برداشتم و با عجله به دست کردن ن دست

:و گفت دیکش رونیب نهیاز س یحسرت

.ریات بخ لواش تنور خانه خاله ادی

مدفون شده  شیسنگ و کلوخها يآن خاطره ها در البال گریحاال د.کرد و از نو ساخت رانیخاله ام آن خانه را کامال و شوهر

.است

و  رمیتوانستم کلنگ به دست بگ یکاش من هم مثل شوهر خاله ات م يخاطره ها آنقدر آزار دهنده اند که ا یبعض

.باز کنم شیو در را به رو میناچار نباشم به دق البابش پاسخ بگو گریکردنش د انریبا و زم،تایرا فرو بر شیوارهاید

.به سر دارد ییالهایکه برادرت خ یدانیم البد
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در  ییالهایمن خ يبرا شهیاو هم.پس به تو هم گفته:را که به دهان گذاشته بود با عجله قورت داد و با تعجب گفت يا لقمه

دوباره آن را  خواهمینم گریآنقدر تلخ بود که د میزندگ يتجربه  نیاول.بار بروم ریز اهمخویمن هستم که نم نیا.سر دارد

.تجربه کنم

من و تو با همان .يریبگ میبا شناخت کامل و مطالعه تصم یتوان یبار م نیا یول.بار بدون مطالعه و بدون شناخت بود آن

 مرویاشپزخانه ن نیدفعه گذشته که در هم.میزده ا مانیها یجوان شهیبه ر شهیت يکرد یکه االن درباره اش صحبت م یکلنگ

پا به  میسال است که دار جدهیو حاال درست ه میتازه و آرزو به دل داشت دیمکه هزاران ا میدو دختر جوان بود م،مایخورد

را  دنینفس کش مجال تیو به آرزوها يقلبت بردار يرازا رو تیوقتش شده که پا گرید.میکوب یم مانیپر ارزو يقلبها يرو

.یبده

؟یحرفها را به من بزن نیبه تو گفته که ا نیفرز

.يریخواهد تو هم سر و سامان بگ یاو فقط گفت که دلش م نه

:و گفتم ستمینگر رونیاز جا برخاستم،از پنجره به ب.زوزه باد برخاست يصدا

.کند یها را پر پر مچطور گل سرخ  نینگاه کن بب.نمانده درختها رااز جا بکند يزیچ.یطوفان عجب

:شد و گفت رهیخ رونیو به ب ستادیا کنارم

.هم پر پر بشوند دیو با دهیگل سرخ ها عمرشان به سر رس آن

را  نیزر هینتوانستم سا یکیدر تار.فرو رفت یکیو با رگبار تند باران همراه شد و خانه در تار دیبه اوج خود رس طوفان

:بدهم و گفتم صیتشخ

.میکن کاریحاال چ.ع شدمن برق قط يخدا

:گفت یکه م دمیام شن یکیرااز نزد نیزر يصدا

؟یرا کجا گذاشت تیکبر
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.راهم ر ابلدم یکیمن در تار.تکان نخور تیتو از جا.کنم یم شیدایاالن پ.باشد يخوراك پز کیکنم همان جا نزد یم فکر

را به  شینفت يکه مادر م در انجا چراغها یتاز قسم.گشتم تیرفتم و به دنبال کبر يکورمال به طرف خوراك پز کورمال

.اشپزخانه نهادم زیم يبرداشتم،آن را روشن کردم و به رو یبود،چراغ دهیچ فیرد

:از جا برخاست و گفت مهیسراس نیزر.دیناله پونه به گوش رس يصدا

.میاو برو شیچراغ را بردار تا با هم پ.ترسد یم یکیبشود از تار داریاگر پونه ب.میرا کم داشت نیهم

به  نیسپس ان را به دست گرفتم و به همراه زر.که دود نکند دمیکش نییاش را پا لهیر اروشن کردم و فت يگرید چراغ

.بود به راه افتادم دهیکه پونه در آن خواب یطرف اتاق

:هاد و گفتسرش ن يو دست به رو دیبه کنارش رس نیزر.کرد یلب تکرار م ریرا ز یناله کنان کلمات نامفهوم پونه

 رونیکردم که امروز او را از خانه ب یچه اشتباه.دیگو یم انیسوزد و هذ یبچه دارد مانند کوره از تب م نیمن ا يخدا

.حاال دوباره تب کرده است یول.شد یکم کم داشت حالش خوب م.آوردم

اش بر  یشانیپ يکه از رو یآتشاز حرارت .اش کنار زدم یشانیپ يرا که از شدت عرق رو اشییطال يشدم و تار موها خم

:و گفتم دمیدستم را کنار کش خواستیم

.میکار کن یچ دیحاال با.باالست یلیتبش خ.حق با توست-

تلفن کجاست؟.خدا کند هنوز به خانه برنگشته باشد.رمیتماس بگ نیبا فرز دیبا-

:آن قرار داشت گرفتم و پاسخ دادم يکه تلفن به رو يزیچراغ را به طرف م نور

.آنجاست-

پونه هنوز داشت .باشد یگرفتن شماره کاف يتا نورش برا دمیچراغ را دوباره باال کش يلهیفت.عجله به طرف تلفن رفت با

:گفتیکه م دمیرا شن نیزر يصدا.باالخره تماس بر قرار شد.گفتیم انیهذ
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.هر چه زودتر خودت را به ما برسان-

خانه  ،همانيآدرس را که بلد.میرا گم کرد مانیطع شده و من و مهتا دست و پابرق ق نجایا.دیگویم انیتب کرده و هذ پونه

رنگ در قهوه .عوض نشده ادیز اشیشکل ظاهر.یکن دایراحت خانه را پ یبتوان یکیدر تار دوارمیام.عجله کن.مهتا یمیقد ي

.ياوریرا به خانه ب لتیتومبا یتوانیساخته اند که از آنجا م نگیپارک يدر برا کی.یدورتر از در اصل یاست و کم يا

:را گذشت و گفت یگوش نیزر باالخره

من از .برسد نجایبه ا گریربع د کیتا  کنمیفکر م.به خانه برگرد خواستیتازه کارش تمام شده بود و م يشانس آورد-

؟يچراغ ندار گریترسم،دیم یکیتار

من .تو مواظب پونه باش.را گرید يو هم چراغ ها نمکیها را روشن م یهم شمع شمعدان.کنمیم ینترس االن خانه را چرغان-

ندارد و باد آن را  يا دهیکه شده همراه بردن چراغ فا یطوفان نیبا ا.است کیچقدر هوا تار رونیب.دهمیرا م بشیترت

.چراغ قوه به همراه داشته باشم کیرومیدر م ردنباز ک يکه برا یبهتر است موقع.خاموش خواهد کرد

:چراغ قوه را به دست گرفتم و گفتم.نشم یآفتاب کشیدادم در نزد حیترج.زدن پرداخت ادیو دوباره به فرشد  داریب پونه

آمد به موقع  نیکه فرز یتا وقت ستمیدر بأ يجلو رومیمن م.میدر را بشنو يما صدا گذارندیپونه نم يباد و صدا يصدا-

.باز کنم شیبتوانم در را برا

را خاموش کردم و به آشپزخانه برگشتم و به  یچراغ نفت.برق آمد و چراغ ها روشن شد به طرف در بروم نکهیاز ا قبل

.شستن و جا به جا کردن ظرف شا م پرداختم

.و زنگ در به صدا در آمد دیرس انیانتظار به پا باالخره

 یدر اثر ب.دمیکش میبه سر و رو یدست يقد ينهیآ ينهادم و در جلو یجا ظرف يرا که مشغول شستن آن بودم برو یوانیل

:دیپرس یگشودم با نگران نیفرز يکه در را برو یموقع.چشمانم گود افتاده بود ریز يبد جور یخواب

حالش چطور است؟-



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 346

.باال رفته است یلیتبش خ.کندیاش م هیدارد پاشو نیزر-

.دمیاحساسش را درك کردم و ازش نرنج.به من نکرد ینگران دخترش بود که توجه آنقدر

همراه او داخل اتاق نشدم و در راهرو به .پونه رساند نیوارد ساختمان شد و با عجله خود را به بال مود،ویپ یکیا را دو تا ه پله

.نشستم یراحت يرو

:گفتیم نیکه داشت به زر دمیرا شن نیفرز يصدا

.کنم قیپول به او تزرآم کیاو را به پشت بخوابان تا .حالش بدتر شده است.يآوردیم رونیاو را از خانه ب دینبا-

.تا پونه آرام گرفت و به خواب رفت دیطول کش یمدت

:دیو با تعجب پرس ستینشسته بودم نگر یمبل راحت يآمد،به من که همان جا به رو رونیاز اتاق ب نیفرز

؟ينشسته ا نجایپس چرا ا-

.اش کند و حالش بدتر شود یمن عصب دنید دمیترس-

که از  ییفنجان چا کیآن  یراست.بود  ضیتو هم مر دنیاو قبل از د.اش دارد  يماریبه ب یتو چه ربط دنید!چه حرف ها -

شد؟ یچ یبه من بده یخواست یصبح امروز م

:به لب آوردم و گفتم يلبخند

.آورم یم تیاالن برا.اتفاقاً حاضر است -

:سرم داخل آشپزخانه شد و گفت پشت

.میستین بهیکه غر ما.یکن ییرایاز من پذ نجایبهتر است هم-

؟يشام خورده ا-

.ستمیراحت باشد گرسنه ن التیخ.شام خوردم  مارستانیدر ب ستین يدانستم در خانه از غذا خبر یچون م-

؟یموافق. میخواب یدر اتاق من م نیمن و زر. تو با پونه در اتاق مادرم بخواب.ما بمان  شیشب را پ-
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تو  شیدهم پ یم حیاز آن گذشته ترج.چون اگر بروم نگران پونه خواهم بود .است بمانم بهتر  نجایکنم ا یخودم هم فکر م-

.باشم

از نوع لبخندم غم درونم را احساس کرد و .به لب آوردم  يبه ناچار لبخند. کنم  دییگفته اش را تا يبود تا با لبخند منتظر

:دیپرس

؟یستیسرحال ن ادیشده ز یچ-

.ممکن هم باشد ریغ دی،بلکه شا ستیق با توست به دست آوردن دلش نه تنها آسان نح.نکرد  یپونه از من استقبال خوب-

مامان جان خوش  دیدستش را به دور گردنت حلقخ کند و بگو یخواست ی؟ميمنتظر چه بود.يشد دینا ام يزود نیبه هم-

خواهد قلب  یآن ماجرا م یتالفدختر مجروح شده و حاال او به  نیخانه قلب پدر ا نیدر ا کباری.صبر داشته باش .يآمد

پس .آن بار من از آن جراحت جان سالم به در بردم .کند  وحکرده است مجر یرا که قلب پدرش را زخم یدختر آن کس

.يندارد تو هم جان سالم به در نبر یلیدل

.یزن یم شتریزخم دلم ن يتو هم که مرتب به رو-

 یبه دست آوردن دلش تالش م يو برا ینشست یداخل اتاق م يامدیمنشستن در راهرو بهتر بود  يبه جا یکن یفکر نم-

خودت  نکهیا يبه جا لیدل نیو به هم یترس یدختر از تو وحشت دارد تو از او م نیا نکهیاز ا شتریرسد ب یبه نظر م.يکرد

 یکه م يدر درد و يدیکش یاز نوازش به سرش م یاگر دست دیشا.یکنیاز خودت دور م شتریاو را ب یکن کیرا بهاو نزد

.خواهد یدختر غبر از محبت چه م نیآخه مگر ا. يشد ی،باعث جلب نظرش م يداد یخود را همدردش نشان م دیکش

.او با خشونت دستم را کنار زد یول.کردم نوازشش کنم  یسع میآمد یم نجایبه ا میداشت یوقت-

به دست آوردن  يبرا يپس فکر.یکن یعمر با او زندگ کیيپونه دختر من است و تو ناچار.يکرد ینیو تو فوراً عقب نش-

.جهت ضعف نشان نده یدلش کن و ب

.ترسم که نتوانم موفق بشوم یمورد م کینیاما در ا. ستمین فیمن ضع-
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.یپونه را هم بخواه دی،بایتو اگر مرا بخواه-

.خواهد یاوست که من را نم نیا.خواهم  یمن او را م-

.بود مادرت هم حضور داشت یمراسم کامالً رسم.کردم  يتو را از برادرت خواستگار رستانمایامروز غروب در ب-

.انداختندیبار خانواده ات به من پاسخ مثبت دادند و مثل آن بار سر راهم سنگ ن نیا.

ائم گذشته را به و تو د میکن یاگر قرار باشد با هم زندگ.دیکن یطعنه زدن به من استفاده م يبرا یاز هر فرصت نیتو وزر-

.ام جهنم خواهد شد یکه زندگ یرخم بکش

فرصت را .مادرت آمده بود دنیبه د کتایبعد از رفتن تو .یزود رنج باش نقدریکردم ا یفکر نم.ریکردم به دل نگ یشوخ-

 يآمده ا ایکه تو به دن يخانه ا نیخواهد تو در هم یمادرت دلش م.شمردم و در مورد خودمان با او صحبت کردم  متیغن

.من فقط خواهر ودخترم را دعوت خواهم کرد یولدیدعوت کن دیخواه یشما هرکس را م.يعروس بشو

.یپدرت را هم دعوت کن دیبا-

اوردیاگر دعوتش کنم اصرار خواهد کرد همسرش را هم با خودش ب یکن لیرا به من تحم تینکن از حاال خواسته ها یسع-

.دیآ یما م دنیبه د یاوست که گاه نیو در واقع ا میندار يادیرفت و آمد زبعد از آن ماجرا ما با پدرم .

.یپدرت را ببخش یچطور نتوانست.یبا گذشت نقدریتو که ا.است  دیاز تو بع-

خودش  نکهینه ا. کند پدرم مشت محکمش را حواله دهانش کند  یدشمن نیمن توقع داشتم هر کس بخواهد با من و زر-

 مانیندارد ،از کرده پش شیخانم آن نفوذ سابق را به رو يو فرتوت شده و بدر ریحاا که پ.همدست شودهم با دشمنان ما 

مورد را  نیحوصله جرو بحث در ا گریداشتند کجا بود ؟د اجیاحت وبه ا شیآن موقع که بچه ها.که سود یمانیپش یول.است 

.یبهتر است موضوع صحبت را عوض کن.ندارم 

:دیشد و پرس وارد آشپزخانه نیزر

؟يحوصله جر و بحث را ندار يدر چه مورد-
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.امکان ندارد نیو من گفتم که ا میجشن عقد دعوت کن يمهتا اصرار دارد که او را هم برا.در مورد پدرمان -

کرشمه همسرش  کیرا به  شیپدرم بچه ها.بخشم  یسخت م یلیمن خ یول یخواهد و نسبت به همه بخشنده باش یمهتا م-

،قبل . مراسم عقد دعوت بشود  يندارد که برا یلیدل نی،بنابر ا میدعوت نکرده ا یمراسم چیه يما تا کنون او را برافروخت،

ها دل  یسخت نیکنم مهتا بتواند به ا یچون من فکر نم.یبه حال پونه بکن يفکر دیبا یبه فکر جشن عقد کنان باش نکهیاز ا

.سختش را نرم کند

:گفت يزیلحن تحکم آم با

.با مهتا مهربان باشد یوادارش کن دیکه با ییتو نیا.دختر ر از پونه نترسان  نیا نقدریاست ا یکاف-

:تکان داد و گفت أسیسرش را به عالمت  نیزر

اصالً چطور .به زمان دارد  اجیاحت.کنم  رونیاز دلش ب یسادگ نیکردم به ا قیتوانم آنچه را که خودم به او تزر یمن نم-

که سر ما آمد به  ییخواهد همان بال یدلم نم.میایاش بر ب ياز عهده نگهدار یدهم به خوب یقول م.یرا به من بده است پونه

.دیایسر او ب

وقتش شده که باالخره به .یپونه تباه کن يات را به پا یجوان ستیتو هم الزم ن.یکن سهیمقا يخواهد مهتا را با بدر ینم-

.یت باشا ندهیو به فکر آ ییایخودت ب

.ام را تباه خواهم کرد یکار جوان نیبا ا ییگو یاست و تازه تو م دهیام به لب بام رس یآفتاب جوان-

احساس  يریکرد و هم در پ يریاحساس پ یشود در جوان یاز آن گذشته هم م.مانده که به لب بام برسد  یلیهنوز خ-

هم نسبت به خودت .یبه خودت ظلم کن یچقدر بخواه ایو یاست که چقدر به خودت لطف داشته باش نیبسته به ا.یجوان

.گرانیهم نسبت به د

.يکار را دار نیو حاال باز هم قصد ا یبا زخم زبان دلم را شکست کباریامروز صبح -

.یباش شیها یشکستگ میشکنم تا بلکه به فکر ترم یآنقدر دلت را م-
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.یهر طور شده مرا از سرت باز کن یخواه یاست و ميادیوجودم ز گرید يریزن بگ یخواه ینکند حاال که م-

که بدون وجود تو  یدر زمان یعنیقبل از برخورد مجدد با مهتا ، یکه حت یدان یخودت خوب م.نیمزخرف نگو زر نقدریا-

.یبه حال خودت بکن ينشده فکر ریکردم که تا د یم قتیتشو شهی،هم دیلنگ یام م یزندگ يپا کی

.یرا از سرت به در کنفکر  نیبهتر است ا-

.يدار نیبه دکتر مت یافتادم که تو هم گوشه چشم یفکر م نیکم کم داشتم به ا.یکن یم دیمرا از خودت نا ام يدار-

اشپزخانه را برداشت يخنده اش فضا يقهقهه  يصدا

به لبم امد  يتا اگر لبخند یاظبچون تو مو اورمیکدام از دوستانت لبخند به لب ن چیه يوقت جلو چیباشد ه ادمینیبعد از ا-

.یچشم داشتن به ان شخص نسبت بده يان را به گوشه 

************

40فصل

و ان را به  میطرف دامن خاطره ها را گرفته بود کیدست از قهر و عناب برداشته بود من و او هرکدام  نیکه زر اکنون

دش مانیباز هم اتاق خوابم شاهد دردلها میدیکشیخود م يسو

خاك باغچه ها را به مشام  يبو شیپ یکه ساعت یو از رطوبت باران دیوزیصدا م یب یمیفروکش کرده بود باد مال طوفان

نمانده بود یباق ياثر اطیسنگفرش کف ح يبه رو رساندیم

:به اعتراض گفت نیانداختنم زر نیزم يبه رو نیرا در کنار رختخواب زر رختخوابم

راحتترم کلنجار رفتن با پونه خسته ام کرده است انقدر خسته ام که  نطوریبخواب من ا تیجا مرا نکن برو سر تیتو رعا-

هم بگذارم به خواب خواهم رفت يرا رو میچشمها نکهیبه محض ا کنمیفکر م

خدا کند امشب خوابم ببرد دمیاصال نخواب شبیمن د-
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کشد؟یپنجره انتظار امدن پونه را م يهنوز جلو ایپر یکنیفکر م-

کندیفکر م شیو به سفر فردا دهیاو االن در بسترش خواب کنمیفکر م-

خواهد رفت؟ رانیکه او فردا شب از ا یتو مطمئن یعنی-

یتعجب دارد تا رفتنش بهتر است نگران نباش شتریخودش به من گفت که خواهد رفت امدنش ب-

حس  يو او فقط به فکر ارضا یبه فکر کردن دلش هستفرق که تو  نیبا ا دیهست بهیپونه غر ياندازه برا کیبه  ایتو و پر-

لرزاند شودینم یسادگ نیاحساسش را به ا يوگرنه تارها شیکنجکاو

مرا ببخش .دیجا بمان نیچطور است،تا زمان بازگشت او به خونه تو و پونه در هم.مادرم بروم دنیمن ناچارم صبح زود به د-

؟یبمان یموافق.یخواهد در آن راحت باش یدت است و دلم مخو یخانه نجایا. بگذارم تانیکه ناچارم تنها

.میکن يقائم موشک باز ایبا پر خواهدیچون دلم نم.موافقم-

 يزنگ خطر تواندینم گریدور است که د نجایآنقدر از ا ایآن موقع پر. دیخند یبه افکار امروزت خواه گریدو روز د یکی-

.نمیظهر را بب يشوم و تدارك غذا ردایخدا کند بتوانم صبح زود ب.پونه باشد يبرا

پونه هم ضرر نداشته  يکه برا يساده ا يکنم غذا یم یسع.من يبگذار به عهده .یاز ما باش یرائیبه فکر پذ ستیالزم ن-

.باشد ،درست کنم

.دییایتا ب میشو یمنتظر م- .میشو کیهم دعوت کن که در خوردنش با شما شر نیپس الاقل از من و فرز-

فعال بهتر است . یداشته باش دیکل يبرو رونیب یگذارم که اگر خواست یم زیم يخانه را رو یدکیدیاز رفتن کلصبح قبل -

.ریشب بخ میبخواب

.ریشب بخ-

.را آماده کنم نیفرز يو صبحانه  زمیبه موقع برخ نکهیا يتالشم برا يهمه  با

:به لب آورد و گفت يمتعجبم لبخند ياز چهره .باشد یکه مشغول تدارك صبحانه م دمیوارد آشپزخانه شدم او را د یوقت
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.من فقط سماور را روشن کردم.ریصبح بخ-

پونه حالش چطور . يتر زیشود که تو از من هم سحر خ یحاال معلوم م. زمیکردم فقز من سحر خ یمن فکر م. ریصبح بخ-

است؟

.بردم یمادرت م دنیو را با خودم به دهنوز خواب هستند و گرنهه ت تیمهمانها. دیتا صبح راحت خواب شبید-

به خصوص که او هنوز نگران برخورد . جا بمانند نیکه آنها امروز هم میبا هم قرار گذاشت نیمن و زر شبیندارد د یبیع-

.با پونه است ایپر

.کنم یتو برو آماده شو من سبحانه را حاضر م. من هم موافقم که بمانند و پونه استراحت کند -

ممکن است بد عادت بشوم؟ یکن یمفکر ن-

. تدارك صبحانه با من است نیبرم و بنابر رونیچون من ناچارم صبح زود از خانه ب.يشو یدر هر صورت بد عادت م-

 دیدارد و نبا ژهیبه مراقبت و ازیالبته هنوز ن. دارم امروز او را به بخش منتقل کنم الیمادرت حالش به نسبت بهتر شده و خ

 يشده مادرش را به خانه  بیشد که بعد از ازدواج ما به هر ترت اوطلبصحبت کردم و او د کتایمن با . تگذاش شیتنها

.خودش ببرد

بر وخامت حالش  شیها یجدا شدن از وابستگ دیشا یاش دل بکند حت یمادر حاضر شود از خانه و زندگ کنمیفکر نم-

.بگذارم شیتنها یتیموقع نیدر چن ستیصالح ن. دیفزایب

.ردیبگ میبگذار خودش تصم-

.نخواهد رفت رونیاز خانه اش ب ردیبگ میخودش تصم میاگر بگذار-

 نیو بنابر میداشت زیهمه چ یاز گوجه فرنگ ریبه غ.گشتم یم ییبه دنبال مواد غذا زریو فر خچالیاز صرف صبحانه در  پس

.ظهر نداشت يغذا يهیته يبرا يکمبود نیزر

.بالفاصله دستور داد او را به بخش منتقل کنند نیفرز. میمادرم رفت دنیبه د مارستانیبه ب دنیاز رس بعد
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نشسته اش  يبه گود دگانیاش گلگون شده بود و د دهیرنگ پر يباشد گونه ها ماریکه مادرم هنوز ب دیرس ینظر نم به

.دیدرخش یشادابش م ياکنون در چهره 

که در آنجا  ییآشنا يصدا.کرد خکوبیخود م يمرا در جا ییشناآ يرفتم که صدا یظهر داشتم به اتاق مادرم م کینزد

.را نداشتم دنشیامتظار شن

خانم؟ دیکن یچه کار م نجایشما ا-

داشت انتظار  هودهیکه ب يبه چشمان مادر یشباهت چیو ه دیخند یخوش حالتش م یشیچشمان م.ستمیو به او نگر برگشتم

دیکشیدخترش را م دنید

:نداشت

:دادم پاسخ

من به عیادت مادرم امده ام ،ام شما اینجا چه کار می کنید؟-

خیلی عجیب است ما .براي همین هم به دیدنش آمده ام.به من گفتند پدرم در بخش قلب مشغول عیادت از بیماران است-

دانم چرا به  نمی.بدون اینکه هیچ نقشی در زندگی هم داشته باشیم هر روز در مسیر راه زندگیمان با هم برخورد می کنیم

نظرم می رسد حتی ممکن است فردا هم که من فرسنگ ها از این مملکت دور خواهم بود،باز هم در شهري دور دست شما 

.را ببینم

این دیگر خیلی بعید است،چون من اصال قصد سفر به دور دست را ندارم،باالخره توانستید دخترتان را ببینید؟-

من اصال حوصله انتظار کشیدن را ندارم،روز آخر انقدر کار براي اقامت دارم که کالفه .ودنه نتوانستم،انتظار بیهوده اي ب-

خیال دارم به پدرم وکالت بدهم مابقی کارها راي مربوط به انتقال ارثیه مادرم ..شده ام و نمی دانم چه طور به همه انها برسم

.به محضر برویمبه دنبالش آمده ام تا باهم  االنبراي همین هم .را انجام بدهد
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.نه در آن لحظه حسرت به دل بود و نه در هیچ مرحله از زندگی اش این احساس را داشت.نظر حسرت به دل نمی رسید به

که دستش را براي خداحافظی به طرف من دراز کرد به جاي اینکه به من بنگرد نگاهش به انتهاي راهرو ثابت  موقعی

قرار بود بعد از اتمام .دیدن فرزین که به طرف ما می آمد دست و پایم را گم کردممسیر نگاهش را تعقیبکردم و با .ماند

فرزین بی خیال و بدون اینکه .و عیادت از پونه به خانه ما برویم نهارکارش از مادرم عیادت کند و سپس با هم براي صرف 

.آنجا داخل اتاق مادرم برومبهتر آن دیدم که تا قبل از رسیدن او به .پریا را بشناسد به ما نزدیک می شد

صداي پریا را شنیدم که می .به نزدیک در رسید و ازدیدن پریا در آنجا یکه اي خورد و با تعجب به او نگریست فرزین

:گفت

این تویی فرزین؟-

تو اینجا چی کار می کنی پریا؟-

.مطمئن باش براي دیدن تو نیامده ام و فقط آمده ام پدرم را ببینم-

را در خانه ندیده بودي که در اینج به سراغش آمده اي؟ مگر پدرت-

.برخورد خصمانه اي بود ادب حکم می کرد که به من سالم کنی-

براي چی برگشتی؟.گاهی اوقات با ادب ترین افراد هم بی ادب می شوند-

یعنی حق ندارم به وطنم .داردفکر می کنم اینجا مملکت منم هست و فقط به تو تعلق ن.به هر دلیل باشد،براي دیدن تو نبود-

این شهر،شهري است که در آن متولد شده ام و این بیمارستان عالوه بر اینکه محل کار توست،محل کار پدر من .برگردم

.هم هست

یعنی باور کنم براي دیدن پدرت آمده اي؟-

.چه خوش خیال پس فکرکردي به دیدن تو امده ام-

ت ندارد،چون تونه همسر مهربانی براي من بودي،نه دختر مهربانی براي پدرت و نه به هر قصد آمده باشی براي من اهمی-



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 355

پس اینجا چه کار می کنی؟.مادر مهربانی براي دخترت

یعنی اگر بخواهم دخترم را ببینم تو این حق رابه من نمی دهی؟-

پس .ی هم ان را از من نخواستیاین حقی است که نه خودت براي خودت قائل شدي و نه من براي تو،حتی در موقع جدای-

بعید می دانم آمده باشی او را ببینی،چون هیچ اثري از احساس مادري در تو نمی .چه دلیلی دارد به دنبال احقاقش باشی

.بینم

گرچه مطمئنم تو و زرین براي اینکه مانع این دیدار بشوید ان را از آن .باالخره او دختر من است و حق دیدنش را دارم-

.بیرون برده ایدخانه 

.تظاهر نکن که مادر با محبتی هستی که براي دین دخترش در گوشه و کنار خانه اش کشیک می کشد-

 هیبرگردم پس الاقل بگذار قبل از رفتن  سیکه قراراست امشب دوباره به پار یو راحت کنم بهتر بدون التیخ نکهیا يبرا _

.نمیپونه رو بب گهیبار د

؟يدیاونو ند ياومد یاز وقت یعنی_

.دمیاونو از پشت پنجره د کباریچرا فقط _

است و امکان نداره دوباره اونو  يچون پونه به شدت تب کرده و بستر. یقانع باش دنید کباریبه همون  دیفکر کنم با_

 یول نمیببدر چهره ات  یاز نگران ياست اثر يو بستر ضیدخترت مر يدیفهم نکهیاز ا دیتا شا کنمیدارم نگاهت م. ینیبب

.یتفاوت یب شهیمثل هم

؟یامتحانم کن یخواه یم _

ان مملکت پاك احساساتت و نابود . نه ایدر قلبت مانده است  ياثر يامتحان کنم هنوز از عواطف بشر خواهمینه فقط م _

ه سالهاست از چه برسه به حاال ک. از احساسات در وجودت نبود ياثر یگذاشت میکه پا به زندگ یاز همون روز اول. کرده
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.يبهتر است تو هم به دنبال کار خودت بر. نمک ادتیع مارانمیاز ب دیمن با. يوطنت به دور

ن؟یپونه کجاست فرز_

بسته به  تیتو که احساسات مادر. دهیصدمه د یکاف ياون دختر به اندازه . اصرار نکن يخودیب. دهم یبه سوالت پاسخ نم_

.؟یکن کیاحساساتشو تحر يخوایم یچ يس براتواند مداوم باشد پ یاست و نم یدم

التماست کنم؟ يمنتظر دیشا_

دونم احساست  یالبته چون م. یدخترت التماسم هم بکن دنیبه خاطر د يشد یحاضر م يبود یمادر واقع هیاگر  _

.ستمیعکس لعملت ن نیو زود گذره منتظره ا یسطحح

بمونم تا بتوانم دوباره پونه را  نجایرفتن منصرف بشم و انقدر در ا از ستین دیبع چیه يمن را سر لج بنداز یاگر بخواه _

.نمیبب

کار  نیا ییگویاگر راست م. یکن يلجباز کموردینیدونم در ا یم دیاما بع يدونم ککه لجباز یو م دمیات را هم د يلجباز_

باالخره  دیبر خانه ما پرسه بزن تا شاتمام هفته را اونقدر دور و  یمادر واقع کیبمان و مثل  گهید يهفته  کیرا بکن و 

 یفکر نکن که نم. ینیدوباره بب یتوان ینم یمفت نیبه ا یو رفت يرها کرد یمفت ونرو که به ا يدختر. یبش دنشیموفق به د

 ينه برا يسفر رو بر خودت هموار کرده ا نیمادرت رنج ا هیتو دنبال تصاحب ارث. يامده ا رانیچه دوباره به ا يدونم برا

که من و پدرت هنوز با هم  يالبد خبر دار. دونمیهارو از کجا م زیچ نیتعجب نکن که من ا. تیاز احساس مادر يرویپ

خودت  يفقط به پا يرا که تو مرتکب شده ا یگناه. نوه اش محروم باشد دنیندارد که او از د یلیو دل میدوست و همکار

.رت از محبتت محروم استدخت يکه به اندازه  یاون کس ينوشته ام نه به پا

 يبه عهده  نیاز محبت هست و ا يا شهیانسان ها از بدو تولد ر يکه در وجود همه  یدونیدکتر البد تو بهتر از من م ياقا_

 نیغربت ا اریپدر و مادرم از هم و رفتن به د ییبا جدا. کند شیاش شکوفا  شهیو مراقبت از ر ياریباغبان است که با اب

.یمحبت داشته باش توقعاز من  دیپس نبا. دیخشک در وجودم شهیر
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که مفهوم  ياونها از هم بود ییشاهد جدا یتو در سن. يبال رو سر دخترت اورد نیبود که خودت هم هم نیهم يبرا _

 پشس بزار. خبر است یاو از وجود تو ب. دانست ینم يزیمفهوم چ نیاز تو جدا شد که از ا یپونه وققت. يدیفهمیرو م ییجدا

.خبر بماند یب

 ینم گرید. کنم شیفقط خواستم از دور تماشا. بزنم من مادرت هستم ادیو فر ستمیبا شیمن که قصد نکردم که رو به رو _

. میقرار بود با پدرم به محضر برو. شود یم ریدارد د. گذشتم رشیاز خ ستین یحاال که عمل. خواهم با تو جر و بحث کنم

اون کجاست؟ یدان ینم

را که قصد  یو کار نا تمام يبه سراغش برو یتوان یم. است  ماریاز ب ادتیمشغول ع وییس یدر بخش س. دانم  یچرا م_

.خدا حافظ. یتمام کن يانجامش را دار

که ان دو یدر تمام مدت. دیشد به گوش رس یکه داشت دور م ایپر يپا يصدا

بر هم نهاده بود و تظاهر به  دهیمادرم د. میه سخنانشان داشتکردند من مادرم و خاله فروزنده در سکوت گوش ب یم گفتگو

:را گشود و به من گفت دگانشیدور شد د ایپر نکهیبعد از ا. کرد یخواب م

تو برو . محروم کرد ياو را از حق مادر دیزن مادر است و نبا نیباالخره هر چه باشد ا. ردیسخن نگ نقدریبگو ا نیبه فرز-

.دیآ یخدا را خوش نم. هدختر را نشانش بد نیا

.ینکن نام مقدس مادر را لکه دار کن یخود سع یپس ب. دخترش را رها کرد و رفت که او فقط سه ماه بود یزن موقع نیا-

:فروزنده دخالت کرد و گفت خاله

 ستین باین زجا یب يتابلو کیپونه . چقدر زود کوتاه آمد و به دنبال کار خودش رفت يدیمگر ند. فروز دیگو یراست م-

به  ازمندیکه قلب و روح داد و ن یانسان است، انسان کیکند و برود، بلکه  شیاز دور تماشا دیایکه او هر وقت بخواهد ب

 فهیوظ نیا يگریکند، همان بهتر که گورش را گم کند و بگذارد کس د رشتواند محبتش را نثا یکه نم یوقت. محبت است
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.ردیرا به عهده بگ

.فروزنده يسنگدل نبود رنقدیتو که ا-

.ستیپس اگر اسم او مادر باشد، اسم ما چ. میتلف نکرد مانیبچه ها يمگر من و تو عمرمان را به پا-

.ستیمهتا چ فیآن وقت تکل ؟یچ دیایدخترش ب دنیزن دست بردار نباشد و باز هم به د نیآخر اگر ا-

 یدخترش م یزندگ يبود مثل تو نگران لحظه به لحظه  یادر واقعم کیاگر او . دیآ ینم گرید. خود نگران نباش فروز یب-

 یچه کار دارد م نیبب. نیفرز شیبلند شو برو پ. دختر یهست نجایتو چرا ا. ندارد يمورد یپس نگران ستیکه ن یوقت. شد

.کند

.ما به هم بشود یستگواب يخواهم متوجه  یرفته باشد، چون نم نجایاز ا ایبه سراغش بروم که پر یدهم وقت یم حیترج-

:و گفت دیکش یآه مادرم

 یغم شیها يشاد انیدر م شهیهم. دخترم چارهیب. سماجت کند که بماند شتریاگر متوجه شود، ب دیحق با مهتاست شا-

.نهان است

. میبزدانبردم تا آن را از چهره ام  شیرا مرطوب کرده بود نشود، دست پ میکه گونه ها یاشک يمادرم متوجه  نکهیا يبرا

 ینیب يبا عجله دستم را به عالمت سکوت به رو. شود ایشد و زبان گشود تا علتش را جو میاشک ها يخاله فروزنده متوجه 

.ام نهادم و از او خواستم که سکوت کند

:فروزنده به اعتراض گفت خاله

که در  ریبگ ادیاز حاال . به کجا رفته استنیفرز نیبلند شو برو بب یمن و مادرت را نگاه کن ،ینیبنش نجایا نکهیا يبه جا-

.یدر کنارش باش ازیموقع ن

:برخاستم و گفتم يجا از

.گردم مادر یاالن بر م-
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.به خلوت مطبش پناه برده باشد دیفکر افتادم که شا نیباالخره به ا. افتمیگشتم و او را ن نیجا را به دنبال فرز همه

کارش سر  زیکه در پشت م دمیکه در مطب را گشودم و داخل شدم، او را د یقعمو. زدم آنجا بود یطور که حدس م همان

:و گفت ستیدر سر بلند کرد، به من نگر يصدا دنیبه شن. دارد بانیبه گر

.کند یام م یعصب شهیهم ایحرف زدن با پر. دادم تنها باشم حیبودم که ترج یمرا ببخش مهتا، آنقدر عصب-

.یاز حد حساس ادهیتو ز-

از  یول. یپونه را به خاطر من تحمل کن يها یکدندگیاز تو خواستم که . ستیکردن با من آسان ن یکه زندگ یبدان دیبا-

کاش آن موقع که فقط قلب  يا. يبشو یزندگ گرید يها یاز سخت یلیترسم که به خاطر من مجبور به تحمل خ یآن م

هم در اثر  مانیاز زخم دلمان دست و پا رینه حاال که غم یکرد یم دایرا دوباره پ گریشده بود همد یزخم مانیها

يوارهیبا د یدر پ یپ يبرخوردها

.پر از زخم و خراش است یزندگ مشکالت

.را گرید يو هم ان زخم و خراش ها میهم زخم دلمان را درمان کن میتالش بتوان یبا کم دیشا_

.يبشو مانیبا من پش یترسم از همراه یم. سوزد مهتا یم تیدلم برا_

 یپس چرا حاال م. با تو را هم تحمل کنم یمشکالت زندگ خواهمیباشم و اگر تو را م يکه قو یتو خودت از من خواست_

.يدیو ترس يکه خودت هم دچار ضعف شد نستیا لشیدل دیشا ست؟یکار اسان ن نیکه ا یکن نیبه من تلق یخواه

 یکه دوباره قصد اظهار وجود دارد و نم نمیب یحاال م. بودم اوردهین را اصال به حساب ایحرف را زدم پر نیآن موقع که ا_

.اوردیشود او را به حساب ن

اندازه از  کیهر دو به . ستمیبود نگر ستادهیکه در کنار در مطب ا ایپر هیدر برخاست به عقب برگشتم و  يکه صدا یموقع

:زده گفت رتیح ایپر. میهم متعجب شد دنید
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.دیام باش یهم سر راه زندگ سیدر پار یممکن است حت نگفتم! باز هم شما_

:ام را حفظ کنم دست پاچه نشوم و گفتم يتا خونسرد دمیکوش

هم به مطبشان امده ام تا در مورد مادرم  نیهم يدکتر پزشک معالج مادر منست و برا ياقا. خانم ستین سیکه پار نجایا_

.صحبت کنم شانیبا ا

:گفتو  دیسخنم دو انیبه م نیفرز

!ایپر یخواه یچه م نجایتو ا. یخانم کرمان دیبده حیتوض شانیبه ا ستیالزم ن_

امروز هم او را در مطبت پنهان  دیکه شا دیلحظه به نطرم رس کیيبرا. بود مارستانیپونه در ب روزیپدرم به من گفت که ذ_

.يکرده ا

!یخواه یچه م گرید ستین نجایا ینیب یحاال که م_

:دیکرد و پرس میصدا نیفرز. و به طرف در راه افتادم رفتن کردن قصد

؟یخانم کرمان دیرو یکجا م_

:و به طرفش برگشتم و گفتم ستادمیا

.نداشته باشم ینقش یخانوادگ يدهم در مشاجره ها یم حیترج_

اجازه وارد  یب یتو حق نداشت. شده است یوقت است که متالش یلیخ دیهست دنشیکه شما نگران از هم پاش يخانواده ا_

.ایپر يمطبم بشو

.باشم ماریمن هم ب دیمطب پزشک است و شا نجایا_

.قبال اجازه گرفت دیپزشک هم با کیوارد شدن به مطب  يبرا_

بلندتر  نیهنوز به طرف در نرفته بودم که فرز. بگذارم  شانیو تنها رومیرونیگرفتم هر طور شده از در ب میبار تصم نیا

:دیکش ادیفر
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؟یخانم کرمان دیرو یم دیکجا دار. دیشما خواستم بمان من از_

:را از خشم به هم فشرد و گفت شیدندانها ایپر

.خداحافظ. یخانم کرمان دیام نباش یوقت سر راه زندگ چیه گریکه د دوارمیام. بروم دیمن هستم که با نیا. دیشما بمان_

41فصل

به طرز گوش  مارستانیآن در سکوت ب يرا به هم زد که صدا نشان دادن خشمش آنچنان محکم در مطب يبرا ایپر

:دیکش ادیو فر دیکوب زیم يمشت محکمش را به رو نیفرز. انداز شد نیطن یخراش

.یلعنت-

:تا آرامش کنم و گفتم دمیکوش

.یات را حفظ کن يکن خونسرد یسع.اوریبه اعصابت فشار ن نقدریا

.شوم یم وانهیدارم د.توانم ینم-

.یفکرش را هم نکن گریبهتر است د.که رفت و تمام شدحاال -

.شد شیدایکه نرفته بود و دوباره پ يدید یول.یگفت یرا م نیهم هم شیپ قهیتو ده دق-

.میزودتر به خانه برگرد ایب,تمام شده نجایاگر کارت در ا.کنم دوباره برگردد یبار فکر نم نیا-

کنم تو برو از مادرت  یتا لباس عوض م.رفتن حاضرم يمن برا.ستمیجامش نقادر به ان گریاگر هم تمام نشده باشد د-

.کن و عذر مرا بخواه یخداحافظ

.گردم یخوب من زود برم یلیخ-

:گفت یکه داشت به او م دمیخاله فروزنده را شن يداخل اتاق مادرم بشوم صدا نکهیاز ا قبل
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کن او را زودتر  یسع.يریمفصل بگ یمهتا عروس يبرا ستیصالح ن با وجود پونه.يرا کنار بگذار دیزا فاتیبهتر است تشر-

.یروانه خانه شوهر کن

:به اعتراض گفت مادرم

 نیا.بخت اولش است.ستین وهیدخترم که ب یول,درست است که او قبآل زن داشته.ندیگو یمردم چه م.شود یآخر مگر م-

.زنند یجور حرف پشت سرمان ممانم و هم خودش و هم مردم هزار  یهم من حسرت به دل م يطور

اگر دار و ندار خودت و دکتر را هم .شناسم یخودمان را بهتر از تو م يها يمن دوروبر.دهد یم تیاهم یک.بگذار بزنند-

از همه .فروز دیایبدت ن.آنها به حرف مفت زدن عادت کرده اند.باز هم حرف پشت سرت خواهد بود یکن یعروس نیخرج ا

.تا پشت سرمان صفحه بگذارند نددمان هستند که منتظر بهانه اخو يبدتر زن برادرها

.ها بهیترسم تا حرف غر یو عشرت م ياز حرف مفت فخر شتریهم ب نیهم يدانم و برا یرا م نیمن خودم ا-

.ییگو یچه م گریخوب پس د-

آنها را هم دعوت نکنم؟ ییگو یم یعنی-

را دعوت  کیاست که فقط اقوام نزد نیمنظورم ا.یدعوتشان کن يارناچ یو چه نخواه یچه بخواه.آنها آش خاله هستند-

.کن

:سخنان خاله ام گفتم دییاتاق شدم و در تآ داخل

من هم .کدام از اقوامش را به جشن عقد دعوت کند چیخواهد ه یهم دلش نم نیفرز,حق با خاله فروزنده است مادر-

.ساده باشد یلیمراسم خ نیدهم ا یم حیترج

.کس و کار است یه فکر خواهند کرد که دامادم بآن وقت هم-

.شود یو رو نم ریکه ز ایدن.خوب بگذار فکر کنند-

را  نیهم هم نیحاال که تو و فرز.خوب مهتا یلیخ- :و گفت دیکش یآه.عادت داشت شیبه تلمبار کردن حسرت ها مادرم
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.کن هیته يخانه بکش هم هرچه که الزم داربه سر و گوش  یو منورهم دست نیبا کمک زر.ندارم یمن هم حرف.دیخواه یم

:به لب آورد و گفت يا روزمندانهیفروزنده لبخند پ خاله

.میکنیهم کمکش م ماهیراحت باشد من و فر التیخ

 ياصرارش برا لیو دل کردیاحساس خطر م ایخاله فروزنده با مراجعت پر.آماده خواهد بود زیهمه چ يتو به خانه برگرد تا

.مسئله نبود نیارتباط با ا یمراسم عقد ب يزاردر برگ لیتعج

ما  نیدر کار باشد،ب يتعمد نکهیبدون ا ایآمدن پر.به سخن گفتن نداشت لیساکت بود و م نیراه بازگشت به خانه فرز در

ز دل بود تا در آن النه کند ا يا انهیآش يبه جست و جو میهایشاد انیرا که در م یگرفتم تا غم میفاصله افکنده بود،تصم

:زبان به سخن گشودم و گفتم شدیکه هر لحظه تحملش سخت تر م يشکستن سکوت آزار دهنده ا يبرا.میبزدا

م؟یینگ نیبه زر يزیو برخوردش با تو چ مارستانیو آمدنش به ب ایبهتر باشد در مورد پر یکنیفکر نم-

 يبا صدا.رد و متوجه سوالم نشده استلحظه احساس کردم آنقدر غرق بهر تفکر است که گوش به سخنانم ندا کیيبرا

:بلند سوالم را تکرار کردم و گفتم

ن؟یگفتم فرز یچ يدیشن-

:بار بالفاصله به سوالم پاسخ داد و گفت نیا

چون دانستنش .نداند يزیمورد چ نیدر ا نیبهتر است زر.را از تو بخواهم نیهم خواستمیمن هم م ،اتفاقایگفت یچ دمیشن-

.ندارد يگریث خشمش بشود ثمر داز آنکه باع ریبه غ

را با تو  یراض خواهمیم.شد شیدایدوباره پ یتیموقع نیآخه چرا در چن.دمیصدمه د ایبا پر یفقط من نبودم که در زندگ نیا

فرزند نامشروع  ایپر یکه بدان یالبد وقت.از آن نداند يزیچ نیخودمان بماند و زر نیفقط در ب دیبگذارم که البته با انیدر م

.کرد یواهتعجب خ یلیخ داستیتر و همسرش شدک
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:زده نگاهش کردم و گفتم رتیح

.فهممیمنظورت را نم-

او هم چون .آشنا شد دایکه دانشجو بود با ش یزمان سیدکتر پرد.يشویمتوجه منظورم م یاگر تا انتها به سخنانم گوش کن-

زود  یلیخ سیپرد لیدل نیبه هم.را به خود جلب کند نندهینظر هر ب توانستیم یبود و به سادگ رینظ یب ییبایدخترش در ز

به چشم همسر  دایتفاوت که دکتر به ش نیبا ا.دیرسیبه نظر م رفهکه ظاهرا دو ط یعشق.در دام عشقش گرفتار شد

 سیپرد ياش را پر کند و به خواسته  ییلحظات تنها تواندیکه فقط م يبه او به چشم مرد دایو ش ستینگریم ندهاشیآ

 کندیمحکم م دزن و مر کیاست که حلقه اسارت را بر گردن  يداشت ازدواج چون بند دهیو عق دادینم یتیدواج اهماز يبرا

.را به دنبال ندارد يو بند دیق چیکه ه دهدیم حینخواهد رفت و معاشرت آزاد را ترج یاسارت نیبار چن ریو او هرگز ز

 يباردار نکهیتا ا افتیش گردن نهاد و معاشرت آن دو با هم ادامه که به او داشت به خواسته ا یبه خاطر عشق سیپرد دکتر

هم از آن  ایپر یاست که حت یراض نیا.باعث شد که خود او بر خالف خواسته اش ناچار به ازدواج با پدر بچه اش بشود دایش

.ستیآگاه ن

.بگذرد انیحاضر شد آن را با تو در م سیپس چطور دکتر پرد کنمیتعجب م-

آخر هفته را ما  لیتعط يدارد و اکثر روزها يا دهیورز کلیسنّ دکتر متجاوز از پنجاه سال است،قد بلند و ه نکهیا با وجود-

 میکردیکه در آنجا در مورد گذشته ها با هم صحبت م یروز موقع کی.میکنیم يباز سیمنزلمان تن کیبا هم در کلوپ نزد

.بردیرنج م ییاقرار کرد که از تنها

را که به زحمت  یکفش تنگ:(سرش را با حسرت تکان داد و گفت.)به حال خودت بکن ينشده فکر ریپس تا د- :(او گفتم به

(.ستندیکفش ها که تنگ ن يهمه -:به اعتراض گفتم.)دوباره با همان زحمت به پا کنم ستمیحاضر ن.آوردم رونیب میاز پا

ازدواج  يتجربه  یول. پر شود شخدمتمیپ يصغر يها ییواوقات فراغتم با پر گ خواهدیمن دلم نم:(و پاسخ داد دیکش یآه

(.تلخ تر ایدخترم پر یمحبت یتلخ بود و ب یقبل
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 نیا يکه ازدواج من و تو رشته  خواهدیحاال هم دلم نم.نشد سیمن با دکتر پرد یاز هم باعث قطع دوست ایمن و پر ییجدا

.از دخترش ریو نه خ دهیاز همسرش د ریاست نه خ ییاو مرد تنها.را پاره کند یدوست

ازدواج کرده  يهم با آن جوان فرانسو ایپر دانمیم دیمن بع یاست که بدان نیموضوع رو با تو مطرح کردم ا نیا نکهیا علت

.است یو شرط دیق چیاو هم چون مادرش معتقد به معاشرت آزاد و بدون ه کنمیباشد و گمان م

- :ام را آشکار کردم و گفتم يناباور.آسان نبود گفتیکردن آنچه که او مباور  میزده گوش به سخنانش داشتم و برا رتیح

.چطور ممکن است نیباور کنم،آخر ا توانمیمن نم

در  يبند و بار یو ب یعاطفه گ یب.دیکه دروغ بگو ستین يمرد سیدکتر پرد یول.من هم ابتدا باورش آسان نبود يبرا-

.نگران پونه هستم یلیاست که خ نیهم يبرا.مادرش به ارث برده است است و او آن را از یارث ایپر يمادر يخانواده 

.یکنیم قیمحبت کردن را به او تزر يکه دار ییتو نینه مادرش و ا يپونه را تو بزرگ کرده ا-

اش مهم تر  ياریآب.ستیفقط کاشتن ن یول میمحبت را در دلش بکار يشهیاست که ر نیتالشمان ا يهمه  نیمن و زر-

و پونه،چون  یمانیبار برود و شوهر کند،تو م ریباالخره ز نیبخصوص اگر زر.توست يبه عهده  نیبعد از ا گریدنیا.است

.به او برسم کنمیمن آنقدر گرفتارم که کمتر فرصت م

به  ترسمیچون م.یسماجت به خرج نده نیکن فعال در مورد ازدواج زر یسع.هم از تو دارم گریخواهش د کیراستش -

.کنمیسماجت م نیمن هستم که تو را وادار به ا نیصور را داشته باشد که ات نیغلط ا

.ردیخواهرم تا هنوز جوان است دوباره سر و سامان بگ خواهدیمن هستم که دلم م نیفکر را بکند،ا نیدارد که ا یلیچه دل-

آن وقت هر تور .بگذارد یار کمپس بخاطر من فعال سماجت نکن و بگذ.داندیاوست که نم نیا دانمیاصرارت را م لیمن دل-

.اقدام کن یدانیکه صالح م

:و گفت دیرا نداشت خند دنیخند يحوصله  نکهیوجود ا با
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.کنمیو بخاطر تو فعال سکوت م فهممیباشد منظورت را م-

 دیرعت ناپدام را که داشت به س یجوان افتمیمن تا تو را  یول.ام را سر راه بگذارم یکه من جوان دیترسیهم از آن م کتای-

.از سر راه برداشتم شدیم

اش به پونه  یندارد تا به دنبالش بگردد فقط وابستگ يکه عشق گمشده ا نیاما زر.يتو به دنبال عشق گمشده ات بود-

.که به خودش ظلم کند شودیباعث م

:دمیبا تعجب پرس.متوقف ساخت ابانیرا کنار خ لیراه بازگشت به خانه اتومب در

؟يروب یخواهیکجا م-

.یکن هیخرس پشمالو بخرم که آن را به پونه هد کیتیبرا خواهمیم-

.قبول نخواهد کرد هیندارد او از من هد يا دهیفا-

:گفت يمانند ادیفر يتا بر خشمش غلبه کند،با صدا دیکوشیم نکهیبا وجود ا.شده است نیکردم خشمگ احساس

قصد مبارزه  ؟اگریکنیحرفها را تکرار م نیچه مرتب ا يبرا.داشت قبول نخواهد کرد،او مرا دوست نخواهد هیاو از من هد-

.ستیپونه هم وزن تو ن.که هم وزن خودت باشد یرا انتخاب کن یفیبهتر است حر يرا دار

:وجودش را فرا گرفته بود گفتم يکه سرتاپا یتوجه به خشم یب

.خواهد کردبه در  دانیمرا از م یسادگ ست،بهیپونه هم وزن من ن نکهیبا وجود ا-

باخت خود را  دانیکه قبل از رفتن به م يمبارز.نرو دانیشد،پس به م یبه در خواه دانیاز م یبه سادگ یکنیاگر فکر م-

خودم  یکن هیآن را به او هد یخواهیاگر تو نم.خرمیم شیخرس را برا نیمن ا.بدان که بازنده خواهد شد نیقیداند،یمحرز م

.کنمیکار را م نیا

دلم از سخنان .بودم دهیمن هم به همان اندازه از او رنج یول.رنجشش را احساس کردم.شد ادهیرا گشود و پلیاتومب در

.تندش گرفت
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وقت موفق نشم دل سخت  چیجلب محبت دخترش تالش نکنم،ه يکه اگر ضعف نشان بعدهام و برا دیترسیم نیاز ا نیفرز

خرس  کیبعد با  قهیشد و چند دق ياسباب باز يوارد مغازه .مودیرا پ ابانیبه سرعت عرض خ.اورمیپونه را به دست ب

.از دست بدهم یبه آسان خواستمیبودم،نم آوردهبه دست  یرا که به سخت یدل.رنگ مراجعت کرد دیسف يپشمالو

د را از من قبول نخواه هیهد نیکه پونه ا دید یخودت خواه.بدهم هیبه او هد خواهدیفکر نکن دلم نم-:گفتم یلحن آرام با

.خواهد آورد چارهیخرس ب نیسر ا ییکه چه بال داندیکرد و خدا م

که قبول نخواهد کرد؟ یدانیپس از کجا م.يبه او نداده ا يا هیتو که هنوز هد-

.مدت کوتاه دخترت را بهتر از خودم شناخته ام نیدر هم کنمیفکر م-

پدرش  دنیبه محض د.قادر به حرکت نبود یالح یهنوز تب داشت و در اثر ضعف و ب م،پونهیدیکه به خانه رس یموقع

 يخم شد و گونه ها نیفرز.تفاوت نگاهش کرد و دوباره چشم بر هم نهاد یلحظه ب کیيبرا.گشود یحال یرا با ب دگانشید

.تر بروم کیو با دست به من اشاره کرد که نزد دیتب دارش را بوس

.دیباریخشم و غضب م شیآت اشیا شهیش که در دست داشتم جان گرفته بود و از چشمان یجان یب خس

 يزیبا لحن محبت آم نیفرز.اش فشردم و به کنار بسترش رفتم نهیس يپشمها يمتشنج و لرزانم را محکم به رو يپنجهها

:کرد و گفت شیصدا

.برات گرفته است یمهتا چه خرس قشنگ نیرا باز کن بب تیپونه جان چشمها-

انداخت و با  نیبا حرکت دست آن را به زم.ستیه به طرفش دراز کرده بودم نگرک یبه زحمت چشم گشود و به خرس پونه

:گفت دیرسیبه گوش م یکه به سخت يرنجور يصدا

.خوامیاونو نم ،منیچه خرس زشت-

؟ينخواسته بود دیسف يخرس پشمالو کیمگر تو از من -:دستش را در دست گرفت و گفت نیفرز

؟يدیخودت اونو برام نخر پس چرا.گهیاز تو خواستم،نه از کس د-
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.بخرد تیدلش خواست خودش آن را برا کند،مهتایم یچه فرق-

.برداشت،و آن را در کنار بسترش نهاد نیزم يخم شد و خرس را از رو نیفرز

برق خشم  نیفرز دگانیدر د.مال خودت ریبگ-:که در دستت بود آن را به طرف من پرتاب کرد و گفت یبا تمام ضعف پونه

:دستش را گرفت و گفت نینشان بدهد زر یاو عکس العمل نکهیقبل از ا.دمیرا درا آشکا

آن را به دخترت  یبتوان یکه به راحت ستین یمهتا سرم.ستیحرف ها ن نیحاال وقت ا.کند د،استراحتیراحتش بگذار-

.ردکت يآقا يهنوز دخترت را خوب نشناخته ا شودیمعلوم م.به زمان دارد ازیکار ن نیا.یکن قیتزر

برداشت و در  ياز همان روز به بعد پونه دست از لجباز. مطلع شد سیاز بازگشت او به پار سیدکتر پرد قیاز طر نیفرز

ابتدا تصور. گرفت دهیکه در منزل ما مهمان بودند اشکارا وجودم را ناد یتمام مدت

است  يدیروش جد نیبردم که ا یکته پن نیبه ا جیبه تدر یول. و عناد را ندارد یکردم که در اثر ضعف قدرت سرکش یم

.شدیباعث رنج و عذابم م یاز ان سرکش شتریب ییاعتنا یب نیا. گرفته است شیدر مبارزه با من پ یکه او در عالم کودک

بعد مراسم عقدکنان به  يمرخص شد و به خانه بازگشت و به ناچار موافقت کرد که هفته  مارستانیروز بعد مادرم از ب چند

مراسم تا بهبود کامل  نیداد بعد از انجام ا تیاز حد ما رضا شیساده برگزار گردد و در مقابل اصرار ب یمهمان کیصورت 

و دیاقامت نما کتایدر منزل 

.خود را موقتا به منور بسپارد ياداره

مورد  لیوسا. اراست یم ییبایاتاق عقد را به طرز ز نیو زر ماهیکه داشت با فر یعقد را سفارش داد و در حال يخنچه  مادرم

.کرد یجمع م کتایطول اقامت در منزل  يرا هم برا اجشیاحت

 یرنگ يکفش پاشنه بلند قهوه ا دنیاز د. بدهد يرنگش جا اهیرا داخل چمدان س شیکه به کمکش شتافتم تا کفشها یموقع

خاطرات ادآوریکه 

:دمیکردم و پرس رتیح شیکفش ها انیام بود در م گذشته
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؟يکفش را دار نیا تو هنوز_

:به لب اورد ان را به دست گرفت و گفت يدار یمعن لبخند

؟ياور یم ادیپس تو هم ان را به _

.یکردم هنوز ان را نگهداشته باش یفکر نم. اورم یم ادیالبته که به _

:و گفت دیکش یاه

و در  یدانستیخواهش را نم نیفهوم ام یکفش را از من خواست نیکه تو ا يروز. را حفظ کرده ام میخاطره ها يمن همه _

. یان راه رفتنت را مشکل تر کن دنیکه با پوش يکرد یارزو م يقدم بردار یتوانست یکفش ساده و تخت م نیکه با ا یحال

کفش پاشنه بلند و ناراحت  کیدادن  حیدرست مانند ترج. میاور یرا ما انسان ها خودمان به وجود م یمشکالت زندگ شتریب

که در  یرا انتخاب کن یکفش ساده و راحت یزندگ يعبور از جاده  يبرا نیکن بعد از ا یسع. ش ساده و راحتکف کیبه 

.را بزند و نه انها را خسته کند تیموقع راه رفتن نه پا

خودمان  يخانه  يشناختم و گذشتن از ان را چون گذشتن از داالن ها یرا نم یزندگ يو خم ها چیان موقع من هنوز پ_

 یسخت ادآوریشیپر تالطم اثر زنگها يایهستم که در گذشتن از در يچون اهن گداخته ا گریحاال د یول. پنداشتم ین ماسا

در يخوشحالم که قبول کرد. راه است يها

من هم دور  يبرا. مینیرا بب گریهمد میتوان یم میاست و هر وقت بخواه نیفرز يخانه  کیچون انجا نزد یبمان کتایيخانه

.ستیاز تو اسان نشدن 

. ات بشود یو عناد پونه مانع خوشبخت یترسم که سرکش یم نیفقط از ا. کنم یرا تحمل م تیدور یاگر بدانم تو خوشبخت_

.يدلش را به دست اور یکه هنوز نتوانست نمیب یم

.ستیان اسان ن گذشتن از نیهم يبرا. گذرم یم یمشکالت زندگ ياز رو يمن هنوز هم دارم با همان کفش پاشنه صنار_

 رانیزن گرفته است باز هم به ا نیبفهمد فرز یترسم وقت یبلکه مادرش هم هست م ستیدختر ن نیمشکل تو فقط ا_
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.پونه شود یبرگردد و مدع

.بشود ارید نیبه ا یدانم که دوباره راه یم دیبع. دارد و نه به دخترش یمملکت دلبستگ نیاو نه به ا_

شوهرت یزندگ کیتو فقط شر. دختر تسیدو تا ن یکیمشکالت تو _

یکن یفکر م یدختر و خواهرش هم باش یزندگ کیشر يبلکه ناچار یش ینم

آسان است؟ نیخانه با زر کیدر  یزندگ

.يرا فراموش کرده ا نیمن و زر یدوست يسابقه  نکهیمثل ا-

 يدیمن قول بده اگر به بن بست رسبه .اش را فراموش نکرده ام یدشمن يو نه سابقه  یدوست يسابقه  زم،نهینه عز-

.منفعت است يریضرر را از هر کجا که بگ.یخودت را ملزم به ادامه اش ندان

و  یکش یمرتب آه م.ییگو یها سخن م يدیاز ناام یباش دواریشاد و ام نکهیا يدخترت است و تو به جا یفردا شب عروس-

.یکن یناله م

را دعوت  یکس میاز خواهر و برادرها ریشتم و حاال که اجازه ندارم غات چه آرزوها دا یعروس يداند برا یخدا م-

.و عشرت يو آن هستم و از همه بدتر زخم زبان فخر نیکنم،ناچار به تحمل زخم زبان ا

 شانیزخم زبانها يگذرد ناچار یچون وقت شوهر کردنم دارد م یگفت یم شیچند روز پ نیتا هم.فکر نکن زهایچ نیبه ا-

 يبرا اییکن یم یخودت زندگ يتو برا.یترس یشوم باز هم از زخم زبان م یحاال هم که دارم عروس م.یرا تحمل کن

دارد  تیاهم نیمن و فرز يآنچه که برا.میخواه یما چه م نستیخواهند،مهم ا یچه م گرانیکه د ستین نیمهم ا.گرانید

فقط چند  ایمراسم در حضور صدها نفر باشد  نینداردکه ا تیاهم مانیو اصال برا میاست که دست در دست هم بگذار نیا

ات جا  یبهتر است ان را در ساك دست يالزم دار يزیاگر باز هم چ.جا ندارد گریچمدانت د.هستند زیعز مانینفر که برا

.یبده
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 یزود به خانه بر م ایریعمر در انجا بمانم،د کیخواهم  یمن که نم.الزم داشته باشم يزیچ گریکنم د یفکر نم-

به خانه  تایو آز کتایهم با  ،منیتو به منزل خودت رفت نکهیفردا شب بعد از ا.میکمک کن چمدان را داخل کمد بگذار.ردمگ

 يگلدان ها بو نیا اسیيگل ها.رها کنم و بروم شیرا با همه خاطره ها نجایتعجب نکن که چرا حاضر شدم ا.روم یانها م

گرفتم  یهر وقت که در آغوشت م.ام دهیگل به همراه تو نفس کش نیعطر ا يخانه با بو نیمن در ا.دهد یعطر تن تو را م

همراه کنم من هم  تیرا با نفس ها میتوانم نفس ها ینم گریحاال که د.کردم یعطر را استشمام م نیهم يبدنت بو ياز بو

ات عادت کرده باشم،حاال که يگردم که به دور یبر م نجایبه ا یوقت.بکشم رونیخانه نفس ب نیدر ا ییتوانم به تنها ینم

.نگه دار ادگاریآن را به .کفش مال تو نیا يلنگه  کیمیشو یاز هم جدا م میدار

در روز عقد کنان .دوخته بود سوزن زد میام که در ظرف دو روز برا یعروس دیلباس سف يرا به رو شیهمه ارزوها مادرم

بود و در آن  سیپونه آن روز مهمان پدربزرگش دکتر پرد.آراستمنیو زر ماهیرا با کمک فر سوانمیآن را به تن کردم و گ

.مراسم حضور نداشت

را نداشتند به حد انفجار  اشیاز فشار انچه که جرات ب میها ییشد احساس کردم که زن دا یم يعقد جار غهیکه ص یموقع

 میها يقلم اندوه به دور شاد اهیواست با سخ یدلم نم نکهیبا وجود ا.هستند تا به انتقاد بپردازند یاند و منتظر فرصت دهیرس

 دم،بلکهیشن یرا م شانیفقط من نبودم که زخم زبان ها نیبود،ا دهید هیته ورکه من یخط بکشم،در موقع صرف شام مفصل

 یدعوتم م يپر مهرش به بردبار دگانیفشرد و با د یبا محبت دستم را در دست م میدلدار يو برا دیشن یهم م نیفرز

.کرد

محافظت  یبه خوب شیها يادگاریو از من خواست که از  دیبه من بخش یعروس يهیجعبه جواهراتش را به عنوان هد رمماد

.کنم

:به لب اورد و گفت يدار یلبخند معن نیقرز

.ببرد غمایگذارم دزد آن را به  ینم نباریکه ا دیمطمئن باش-
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:و گفت دیکش یمادر نفس راحت میکه مهمانان رفتند و تنها شد یموقع

تا  دیکش یفروزنده چه زحمت چارهیب.میخالص شد شانیو عشرت رفتند و از دست زخم زبانها يخدا را شکر باالخره فخر-

کنند فروزنده به مفت  یو هنوز که هنوز است فکر م نندیچشم ندارند او را بب شانیحاال زن ها.را به ثمر رساند دیو وح دیحم

.است دهیشک رونیان برا از چنگش شانیسهم ارث شوهرها

انها را دعوت  يو دختر و پسرها میو شوهرش را دعوت کرده ا ماهیسوزد که چرا امشب فر یم نیاز ا شتریآنها دلشان ب-

.کردم یخودشان را هم دعوت نم یداشتم حت اریاگر اخت نکهیغافل از ا.مینکرده ا

.از من توقع دارند میبرادرها را دعوت کنم،باالخره شانیبچه ها یکه نگذاشت يتو اشتباه کرد-

را که تمام وجودم را فرا گرفته بود مهار کنم و  یخشم ازارد،نتوانستمیخواست لحن تندم مادرم را ب یدلم نم نکهیوجود ا با

:گفتم

 دیکرد که اصرار دیشما بود نیا.رندیرا بگ شانیزبان زنها يکه جلو يتو از انها توقع ندار یچطور انها از تو توقع دارند ول-

.میدعوتشان کن

از ما  يعمر گریحاال که د.را ندارم یخواهر کس کیدو برادر و  نیاز ا ریمن که به غ.کار را کردم نیا میبه خاطر برادرها-

.میدار یچ میرا نداشته باش گریگذشته،اگر همد

.ته باشنداحساس ر اداش نیا میها ییکنم دا یهست و دلت پر از محبت است،اما فکر نم یتو احساسات-

.احساس را داشته باشند و چه نداشته باشند دوستشان دارم نیچه انها ا.نمیب یمن احساس خودم را م-

.کرند یم يریعاطفه ها و محبت ها را با انچه که در قلب توست اندازه گ يهمه  اریکاش مع يا-

:و گفت بر گونه مادرم زد يبحث خاتمه بدهد بوسه ا نیزودتر به ا نکهیا يبرا نیفرز

د؟یده یاجازه م.وقت رفتن است گریحاال د.متشکرم زیهمه چ يبرا-

:و گفت دیبا محبت او را در آغوش کش مادرم
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.خواهم به همان اندازه که من به شوهرم وفادار بودم،او هم به تو وفادار بماند یسپارم و از خدا م یمهتا را به تو م-

.اش داشته باشدیدر زندگ يگذارم کمبود ینم دیمطمئن باش-

:دیکرد و پرس نیبعد رو به زر و

ن؟یزر يرفتن حاضر يتو برا-

:تکان داد یسرش رابه عالمت نف نیزر

.جا بمانم و در مرتب کردن خانه به منور کمک کنم نیدارم امشب هم الیمن خ-

:گفت کتایبه  مادرم

.مانم یخواهد بماند،من هم م یم نیحاال که زر-

.ییایقول بده فردا صبح حتما ب یول.بمان يهمان دارخب حاال که م یلیخ-

.نرفته است ادمیقرارمان .میآ یهم م د،منیایب نیاگر زر-

:را که در دست داشت به طرفم دراز کرد و گفت یاسیمشت گل  نیزر

خود داشته عطرش را با  يتا تمام شب بو.کنم یم هیو حاال من آن را به تو هد يداد یم اسیآن موقع ها تو به من گل -

.یباش

 يدادم تا بو يام جا نهیساختم و آن را در س یمحبوبم را چون گذشته در مشت فشردم و از آن گلوله کوچک يها گل

.خوش خانه و کاشانه ام باشد يبو اداوریعطرش 

43فصل

ِ خانه  اطیح. بودساخته شده  یساختمان دیما طبق اسلوب جد یمیبر خالف منزل قد نیمحل سسکونت فرز ییالیو يخانه

 يریحص يها یکنار استخر صندل يبایز قیآالچ ریقرار داشت و در ز یبود که در وسطش استخر بزرگ یچون باغ کوچک
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.شده بود دهیبه همان رنگ چ يگرد زیبه دور م یکرم رنگ

که در پشت ساختمان و  یانابیرو به خ منیو اتاق نش ییرایاتاق پذ يشد و پنجره  یباز م اطیاتاق خواب ها رو به ح يپنجره

 یشده بود ، هماهنگ يزر دوز ییایتالیا يرنگ که با روکش پارچه  ییطال متیگران ق لیاست يقرار داشت مبل ها یدر جنوب

که  یبا وجود ثروت هنگفت. پنجره ها داشت یمخمل زرشک يو پرده ها يغذاخورزیم يرو يقهیعت يبا شمعدان ها یکامل

 کتاینکهیبعد از ا. با خود به همراه نداشتم يا هیزیجه چیدر موقع ورودش ه نیودم به خواست فرزاز پدر به ارث برده ب

بود آنجا را  اتیح دیمادر در ق کهیتا زمان دیسقاخانه را به من بخش ریپدر را به نام خود کرد ، منزل ز رانیشم يخانه 

هر  ملکشیما ریپدر را بعد از فروش حجره و سا هیارث سهم یمابق. دانستم و قصد تملک آن را نداشتم یم يمتعلق به و

.میکرده بود افتیکدام به طور نقد در

.دمیسر کش يام به هر گوشه کنار یزندگ دیجد طیبا مح شتریب ییآشنا يبرا

هیکه به او هد یرنگ دیاز خرس سف يکه در اتاق پونه قرار داشت اثر يشمار یب يها و عروسک ها ياسباب باز انیم در

:نگاه جستجوگرم شد و گفت يمتوجه  نیفرز. افتمیداده بودم ن

.به سرش آورده است ییچه بال ستیمعلوم ن ی، راستش را بخواه يگرد یدانم دنبال چه م یم-

:به لب آوردم و گفتم یتلخ لبخند

چه گفتم ؟ يآن را بخر یخواست یکه م یموقع. به سرش آورده است ییزنم چه بال یحدس م-

.باالخره به تو عادت خواهد کرد یول. طول بکشد یکم دیب شاخو-

 يجعبه . ام را به کمد اتاق منتقل کرده بود یشخص لیآن روز صبح منور لباس ها و وسا. میاتاق خواب خودمان شد وارد

:به آن کرد و گفت ینگاه نیفرز. نهادم  شیآرا زیم يمادرم را به رو ییجواهرات اهدا

.ستیامن ن ادیخانه زنیمواظب باش ا-

.يدست از طعنه زدن بردار یخواه یباز هم نم-
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از من نرنجد گذاشتم آن  نکهیا يو فقط به احترام مادرت و برا میدار نهیرید ينهیجعبه با هم ک نیمن و ا یدان یتو که م-

.ياوریب نجایرا به ا یجواهرات لعنت

به  يازین یکن یم یکه با من زندگ یتا وقت. خانه بشود نیپدرت وارد ايهیاز ارث یکشاهییندارم بگذارم حت الیخ وگرنه

.يثروت ندار نیا

.خوب من هم به خاطر تو فقط گفتم چشم-

:سرم برداشت و گفت يطرف صورتم خم شد و تور و تاج گُل را از رو به

.بگذار آن را داخل کمدت بگذارم. يباتریز یلیتاج خ نیتو بدون ا-

:و گفت ستیآورد ، با دقت به آن نگر رونیرنگ را از داخل آن ب يکفش قهوه ا يدر کمد لنگه  از گشودن بعد

را  گرشید يمنور فراموش کرده است لنگه  دیشا. لنگه است کیپس چرا فقط . ستیمد ن گرید نکهیا. یچه کفش زشت-

.اوردیبا خود ب

:و گفتم دمیبلند خند يصدا با

.است دهیلنگه اش را به من بخش کیاست و مادرم فقط  يادگاریکفش  نیا. اوردیرا هم ب گرشید يقرار نبود لنگه -

د؟یکرده ا میدارد که آن را تقس یکفش زشت چه ارزش نیمگر ا-

يزمان برا کی. من و مادرم چرا ينداشته باشد ، اما برا یتو ارزش يبرا دیشا-

آوردم تا  رونیب میآن را از پا گرید یبه پا کردم و زمان اقیآن را با اشتاحساس را داشته باشم، که بزرگ شده ام  نیا نکهیا

.بزرگ نشده ام کافی ◌ٔ مطمئن شوم که هنوز به اندازه

:موضوع صحبت را عوض کند گفت نکهیا يو برا اوردیسر در ن میاز حرفها نیفرز

 يهایآور تلخ ادیکه  يگرید زیهم هر چ لنگه کفش و نیا نکهیلنگه کفش در گوشه کمدت فراموش بشود، هم ا نیبگذار ا-
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.فردا صبح زود تو را به سفر ماه عسل ببرم خواهمیچون م. یکه بخواب يفقط چند ساعت فرصت دار. گذشته است یزندگ

؟ينگفته بود يزیپس چرا به من چ. مینداشت يقرار نیما که با هم چن! سفر ماه عسل-

.ماه کیدر عرض  ایدور دن. میگویخوب حاال م-

.نگران خواهد شد یلیحتما خ. مینگفته ا يزیما که به مادرم چ. آخر چطور ممکن است-

. منتظره باشد ریغ تیبرا امیعروس ◌ٔ هیدوست داشتم هد. کتایو هم مادرت و  داندیم نیهم زر. من که گفته ام ،يتو نگفته ا-

.میبه تو نگو يزیدادم قبال چ حیترج نیهم يبرا

.ادرم استم شیآخه پاسپورتم پ یول-

.داد مانیتدارك مقدمات سفر مادرت آن را ب ا ينگران نباش، برا-

؟یپس پونه چ-

.عمهاش از او مواظبت خواهد کرد-

؟يرا به که سپرده ا تیضهایمر-

؟يندار يگریسوال د. دیجور مرا خواهد کش سیدکتر پرد-

.نکرده ام یآخر من از مادرم خداحافظ-

چه بود؟ دیگردن هم داشتکه دست ب ا یساعت کیپس اون -

.ناراحت خواهد شد یلیاگر بفهمد که من رفتهام خ. کندیفرق م یلیسفر خارج از کشور خ. چند روزه بود يدور يآن برا-

تا دلت  یتوانیو م میگردیبر م گرید کماهی. ستیسفر قند هار که ن. میقرار است ما فردا صبح به سفر برو داندیگفتم که او م-

 یلیخ تیسفر برا نیا. تو آماده خواهد کرد رفتنیپذ يهم پونه را برا نیمدت زر نیدر ا. ياوریب یسوقاتشیبخواهد برا

.الزم است مهتا

 ◌ٔ اتاق خواب به شدت به هم بخورد و در اثر بسته شدن آن پرده ◌ٔ آغاز کرد و باعث شد که پنجره دنیوز يدیشد باد
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.کند ریگ شیدر البال توري

:ت و آن را گشود و بعد از مراتب کردن پرده دوباره آن را بست و گفتبه طرف پنجره رف نیفرز

.در راه است زییو پا دهیباد نشانه آن است که تابستان به سر رس نیا-

.دیبه عقب برگشت و از تابستان گذشت و به بهارش رس زییبه پا دنیرس يبه جا شدیکاش م يا-

نمانده است و ما دوباره به آن  ندهیبه بهار سال آ يزیچ یداشته باشصبر  یاگر کم. وقت است که گذشته یلیآن بهار خ-

.دیرس میخواه

از آن  دم،یرا چ امیخوشبخت لهاي◌ٔ گ. ختیداشتم در هم آم نهامیکه در س یاسل ی◌ٔ عطر گ يبا بو یعطر خوشبخت يبو

عطرش را به  يبماند و بو تازه و شاداب شهلها همی◌ٔ گ نیآرزو کردم که ا. دادم يجا نهیساختم، آن را در س يگلولها

.مشامم برساند

و  گذردیم شیرا به نما یزندگ يهاییبایکه فقط ز يچهایدر. ستیبه آن نگر شودیم چهیاز دو در یشهر فرنگ زندگ در

به آن دارد که از کدام  یو درك مفهومش بستگ یتصور ما از زندگ. دید توانیرا م شیهایکه از آن فقط زشت يچهایدر

با تمام وجود  شیبه آن بنگرم و از تماشا هاییبایز ◌ٔ چهیاز در قطف نیبعد از ا خواستمیم. میشهر فرنگ بنگرنیبه ا چهیدر

.را احساس کنم شیلذتها

***********

44فصل

که هم چون من  دانستمیم. میبود وستهیبه هم پ ریما چون زنج یاز همان اوان کودک. نکرده بودم از مادرم جدا شوم عادت

شد شب نا  میکه صبح روز بعد فرسنگها از هم دور خواه الیخ نیاحساس را دارد و شب گذشته ب ع نیظه همدر آن لح

.را پشت سر گذشته است یآرام و پر اضطراب

:گذرنامه را به دستم داد و گفت نیفرودگاه مهر آباد فرز در
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.یمواظب باش آن را گم نکن-

پشت سرم بود که هر وقت به آن  يشهایش واریو شکستن د زیدم قصدم گرگرفتن گذرنامه اقدام کر يآن موقع که من برا-

.دمیدیم انخطرت گذشتهام را در پس آن نمای ◌ٔ همه ستمینگریم

راست بگو . يرویبه سفر ماه عسل م یاز خاطراتش را داشت ختنیکه قصد گر یو حاال در با همان گذرنامه ب اهمره آن کس-

نه؟ اییخوشحال

؟یکنیتو چه فکر م-

.است نیاز ا ریغ ،یکه خوشحال دیگویم مانینگاهت ب ا-

.ستیبه پرسش ن يازین استیگو نقدرینگاهم ا یوقت-

که در آسمان بر سر راهش قد علم  يرهایصعود به اوج آسمانها و شکافتن ابر ت يروشن شد و برا مایکه موتور هواپ یموقع

 نکهیمگر نه ا ؟یچ فتدیمادرم ب يبرا یمدت اتفاق نیاگر در ا .وجودم را فرا گرفت یبعجی ◌ٔ کرده بود بال گشود، دلشوره

از ا  ردیرا بپذ امیاگر نتواند دور. بود که من در آن موقع قصد انجامش را داشتم يهم به خاطر سفر اشیقلب يماریعلت ب

از خون  یائیبود، در درستهیصدا خون گر یرا در درون خفه کند ب شینالهها نکهیا يکه چهل سال تمام برا یدل. خواهد افتاد

:دمیپرس نیو از فرز اوردمیتقات ن. غوطه ور بود

د؟یبه دادش خواهد رس یاگر مادرم قلبش ناراحت شود چه کس-

.راحت باشد التیکرده ام، خ سیالزم را به دکتر پرد ياز آن گذشته من سفارشها. تهران پر از دکتر قالب عصر-

.زندیر مشو یلینگران نباشم، دلم خ توانامینم-

.یباش ینازك نارنج نقدریا کردمیفکر نم-

.تحمل کنم توانمیمادرم را نم يفقط دور ستم،ین ینازك نارنج-

؟يمملکت برو نیو از ا ياو را بگذار یخواستیپس چطور م-
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شود؟ینگ نمپونه ت يتو دلت برا یعنی. سازم یگرفتم، معلوم نبود که بتوانم آن را عمل يدینا ام اتیرا در نه میتصم نیا-

.را تنها بگذارم نیناچار شدهام او و زر پزشکی ◌ٔ شرکت در کنگره يبارها برا. ستیما از هم ن یجدائ نیاول نیا-

؟يبریاول مرا به کجا م-

.سیبه پار-

:دمیبا تعجب پرس. باشم دهینشد که درست شن باورم

!س؟یچرا پار-

.اروپاست يهرهاعروس ش سیپار. ینیشهر را بب نیا خواهدیدلت نم یعنی-

....آخر یول خواهدیچرا دلم م-

 سیکوچک است، اما پار ایدرست است که دن. بروم ایپر دنیندارم در آنجا به د الینترس خ. ستیمنظورت چ دمیحاال فهم-

.میبا او داشته باش يشهر برخورد نیدر مدت پنج روز اقامتمان در ا دانمیم دیاست و بع یشهر بزرگ

در  م،یکه در تهران با هم داشت يمنتظرها ریغ يدرست باشد و بعد از آن برخوردها ایاست که حدس پرنیترس من از ا-

که ترسدیاز آن م: به من گفت ایپر یمالقاتمان وقت نیاست که در آخر بیعج یکهل. میشهر هم با او روبرو بشو نیا

خارج از کشور را ندارم و حاال دارم به همراه پاسخ دادم که قصد سفر به . در آن شهر دوردست هم سر راهش باشم  یحت

.کنم یهمسر سابقش به دور دست ها سفر م

:افکند و گفت یشانیبه پ نیچ

.مان تکرار بشود یاسم در زندگ نیباشد دوست ندارم مرتب ا ادتیـ

.مینرو سیصال به پارا میتوانست یدر اروپا هست م بایهمه شهر ز نیا. يباشد که اول تو تکرارش کرد ادتیتو هم  ـ

 یم ریمس رییو وادار کردن خلبان به تغ مایهواپ يشده است و فقط با دزد رید یلیخ میعوض کردن تصم يبرا گریحاال د ـ

 ایکنم پر یرفت و من فکر نم میخواه یآثار باستان دنینگران نباش ما در آنجا فقط به د. کنم  یتوانم خواسته ات را عمل
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هم با  نیهم يبرا. استیدن يها تختیپا يدرخشان انگشتر همه  نینگ سیپار. آثار داشته باشد  نیا دنیبه د يعالقه ا

.محروم کنم ییبایهمه ز نیا دنیشهر سفر کنم نخواستم تو را از د نیخواست به ا یدلم نم نکهیوجود ا

 میدیکش یکه سر م یبه هر فروشگاه و میدیرس یبه هر کجا که م. میسفر ماه عسل را آغاز کرد یخوشبخت يبال پرنده  بر

موقع پرو لباس گران  سیروز اقامتمان در پار نیبعد از ظهر آخر. کنم  دیخودم و مادرم خر يکرد که برا یاصرار م نیفرز

 یباز کنم و به جهت مهیباعث شد که در اتاق پرو را ن ییآشنا يخنده  يداشت ، صدا میآن را برا دیقصد خر نیکه فرز یمتیق

بلندش  ییطال يموها. دیخند یبود که م ایپر نیزدم ا یهمان طور که حدس م. بنگرم  دیرس یدا از آنجا به گوش مکه ص

 ییبایو ز سیپار. داشت  یبر م مکه در کنارش بود قد يبرهنه اش را پوشانده بود و به همراه مرد جوان مو بور يشانه ها

که با عجله بسته  يبه در. قصد پرو آن لباس را نداشتم  گرید. شدم  مانیشهر پش نیبردم و از آمدنم به ا ادیرا از  شیها

.رفته است رونیاز آن فروشگاه ب ایکه پر ابمیب نانیگرفتم آنقدر در آنجا بمانم تا اطم میکردم و تصم هیبودم تک

برخورد  ایت با پرقسم نیدر موقع بازگشت به ا دمیترس یبود و از آن م دیفروشگاه مشغول خر گریدر قسمت د نیفرز

.کند

به ناچار در اتاق را گشودم و از آن خارج . خواند  یبلند مرا به نام م يکه داشت با صدا دیبه گوش رس نیفرز يصدا باالخره

که  یآن احساس. در آنجا باخبر است  ایاحساس کردم که او هم چون من از حضور پر تمیبه چهره اش نگرس یوقت. شدم 

 ایپر دیهم چون من خود را از د نیچه بسا فرز. میآن را بر زبان آور میداشتکدام قصد ن چیه یول. شت من داشتم او هم دا

:دمیپرس دیبر یکه داشت نفسم را م يشکستن سکوت سرد يبرا. پنهان کرده بود 

؟ یهست نجایوقت است ا یلیخ ـ

:دیسوالم را نداد و پرس پاسخ

؟ دیطول کش نقدریچرا ا ـ

:دمیپاسخ به سوالش پرس يو به جا ستمیاش نگر یدست خال به
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؟ يدینخر يزیپس چرا چ ـ

.میکن دیخر يگرید يبهتر است در جا. امدیفروشگاه خوشم ن نیاز اجناس ا ـ

:نهادم و گفتم شیرا که به دست داشتم سر جا یلباس

.نیفرز میبرو ایب. امدیمن هم خوشم ن ـ

شد ، با محبت دست لرزانم را در دست  شانمیحال پر يمتوجه  نیفرز. ام را حفظ کنم  يتالشم نتوانستم خونسرد يهمه  با

:فشرد و گفت

.میآمد یکاش به ابنجا نم يا. حق با توست  ـ

که در  دمیبهتر آن د یول. نه  ایحضور او در آنجا شده است  يمتوجه  ایپر ایشدم که آ یآگاه م یقیخواست به طر یم دلم

:نکنم و گفتم نیاز فرز یمورد سوال نیا

.میدر رم بخر میرا که الزم دار ییزهایچ يهیچطور است بق. دهم به هتل برگردم  یم حیمن خسته ام و ترج ـ

که من داشتم ،  يزیحالت گر. کرده بود  زاریب شیها ییبایو ز سیاو را زا پار ایبرخورد با پر. استقبال کرد  شنهادمیپ از

.میو به هتل برگشت میگرفت یعت تاکسبه سر. هم داشت  نیفرز

:گفتم اریاخت یمادرم را کرد و ب يهوا دلم

.مادرم تنگ شده است يدلم برا یلیخ ـ

!یزن یخوب چرا به او تلفن نم ـ

ابراز کند ، غمش را هم  میصدا دنیاش را از شن يخواست شاد یکه م يو لرزان بود و در لحظه ا فیمادرم ضع يصدا

:دمیپرس یبا نگران احساس کردم و

؟ ستیراست بگو مادر حالت خوب ن ـ

.ستمیسر حال ن ادیاست که ز یعیطب یکه تو نباش یخوب وقت ـ
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.رمیگ یاز آنجا دوباره با تو تماس م. میرو یما امشب به رم م ـ

.خوش باش. را نکن  رتیفکر مادر پ ـ

.يبشو ریمانده که تو پ یلیهنوز خ ـ

هفته  نیآخر. میعازم ژنو و لوزان شد النیهفته در رم و م کیبعد از . در دلشوره و اضطراب گذشت  سفر يروزها یمابق

 ینظرم را به خود جلب نم شیها ییبایو ز دی، مادر ایطاقت شده بودم و بعد از ورود به کشور اسپان یحوصله و ب یسفر ب ي

 میصدا دنیاز شن تایتماس گرفتم ، آز کتایبا مادرم با منزل به قصد گفتگو  کهیموقع دیروز سوم اقامتمان در مادر. کرد 

گفته اش . ستیو مقطع پاسخ داد که او در خانه ن دهیاز او خواستم با مادرم صحبت کنم با کلمات بر یدست پاچه شد و وقت

:دمیزنان پرس ادیرا باور نکردم و فر

، مادرم کجاست ؟ تایراستش را بگو آز. موقع شب کجا ممکن است رفته باشد  نیا ـ

:دیباز کرد و پرس مهیدر حمام را ن نیفرز

؟ یزن یم ادیچرا فر. شده مهتا  یچ ـ

:پاسخ دادم زانیر اشک

.ستیکه مادرم در خانه ن دیگو یم تایآز ـ

زدن ندارد و ادیفر نکهیخوب ا ـ

مادرم کجاست ؟ تایراست بگو آز. کنم  یزنم چون باور نم یم ادیفر ـ

:و گفت دیکش رونیتلفن را از دست لرزانم ب ی، با عجله خود را به من رساند و گوش دیحمام را پوش يحوله نیفرز

.دیگو یچه م تایآز نمیبده به من بب ـ

پر  دگانیبا د. نواخت  یآن ضربه م يگوشه  کیام دست و پا زنان در تالطم بود و هر لحظه به  نهیدر قفس تنگ س قلبم

تا با  دمیکوش. داد  تایدر سکوت گوش به سخنان آز. نظر داشتم  ریو عکس العملش را ز ستمینگر یم نیاضطرابم به فرز
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حالتش از حال مادرم با خبر شوم ، اما او خونسرد و بدون  رییو از تغ مبخوان نیفرز يرا در چهره  شینگاهم اثر گفته ها

:لتماس گفتممکالمه به ا انیسراپا گوش بود ، بعد از پا یعکس العمل چیه

افتاده است ؟ یراست بگو چه اتفاق نیکنم فرز یخواهش م ـ

:شانه ام نهاد و گفت يرا با محبت به رو دستش

حال مادرت . میوقت به تو دروغ بگو چیدوست ندارم ه. آرام باش . را گم نکن  تیخود دست و پا یب. ستین یمهم زیچ ـ

.است شیمشغول مداوا سیاست و دکتر پرد يبستر مارستانیدوباره به هم خورده ، در ب

یتوانستم حت ینم گریبار مادرم جان سالم به در نخواهد برد ، د نیکه ا دیرس یبه نظرم م. توانستم نگران نباشم  یم چطور

و میمایچشم به هم زدن بپ کیما فاصله بود در  نیرا که در ب یراه لومترهایخواست ک یدلم م. رمیلحظه هم آرام بگ کی

.مادرم برسانم نیخود را به بال

 يبشود و به کند یبه ساعت لیخوش ماه عسل هر لحظه اش تبد يکردم که روز ها یآرزو م شیپ يقهیچند دق نیهم تا

.بشود و به سرعت بگذرد يبه لحظه ا لیخواستم که هر ساعتش تبد یاکنون از خدا م. بگذرد 

:گفت یکه م دمیرا شن نیان فرزگرم و مهرب يصدا میها ياشک و زار انیم در

.میگرد یبر م رانیفرصت به ا نی، در اول یاگر نگران ـ

:گفتم يلحن ملتمسانه ا با

.بکن يکار کیکنم  یخواهش م. میامشب برگرد نیخواهد هم یمن دلم م ـ

.رو کنمبرگشت رز يبرا ییپرواز جا نیتا در اول یبه من فرصت بده ادی، ب زمیامکان ندارد عز نیا ـ

:شود تکرار کردم یکه حرف حساب سرش نم يکودك لجباز چون

بهتر است هر چه زودتر . مادرم افتاده  يبرا يبه دلم برات شده که اتفاق بد. توانم صبر کنم  یمن نم. امکان ندارد  نینه ا ـ

.میو برگرد میرا جمع کن لمانیوسا
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 یآنقدر در آنجا م. میو به فرودگاه برو میرا جمع کن لیک کن تا وسابلند شو کم. یخواه یخوب هر طور که تو م یلیخ ـ

.میبرگرد رانیکه جا دارد به ا يپرواز نیبا اول میتا بتوان میمان

××××

45فصل

تر  عیتا سر یو وادارش کن یکه با فشار آن را به جلو بران یو در تالش يگذار یم یکه دستت را محکم به پشت زندگ یزمان

خورد و با حرکت کندش جانت را به لب  یتکان نم شیکند و از جا یفشار مقاومت م نیدر مقابل ا یطفل لجباز زندگبگذرد،

که به سرعت بگذرد،باز هم  يو مانع از آن شو يتا متوقفش ساز ینه یم اشنهیس يکه دستت را به رو یو زمان.رساند یم

مقابل  ،دريرا که قصد متوقف کردنش را دار یت لذت بخشدهد و با حرکت تندش لحظا یو عنادش ادامه م یبه سرکش

.گذارد یم يحسرت زده ات،در پشت سر به جا دگانید

بازگشت رزرو  يبرا ییبود،جا رانیآن روز عازم ا يکه فردا يپروار نیتوانست در ول یقیبه چه طر نیدانم فرز ینم درست

:گفت نیم،فرزیوارد فرودگاه مهراباد شدو  میلحظات سخت انتظار را پشت سر نهاد نکهیبعد از ا.کند

.تلفن کنم و برگردم نیتا من بروم به زر ستیچمدان ها با یتو در صف بازرس-

چمدان ها .خارج شدم یصف بازرس اوردم،ازیطاقت ن.جواب بود یگرفت ب یکه م ییهمه شماره ها.دور چشم به او داشتم از

:دمیو پرس ستادمیش ابه طرفش رفتم،در کنار.را به امان خدا رها کردم

دهند؟ یچرا جواب نم-

:اش را حفظ کند و با اعتراض گفت يتا خونسرد دیکوش

.شماره خانه مشغول است منتظرم که آزاد بشود.تیبرگرد سر جا ؟تويپس چرا از صف خارج شد-

 شیرا سر جا یگوش یوقت.است یکه مشغول مکالمه تلفن دمیاو را د ستمیکه دوباره به آنسو نگر یموقع.ناچار بازگشتم به
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دوباره از .داده است يرو ياش افکنده بود احساس کردم که حادثه ناگوار یشانیکه بر پ ینیو چ دهینهاد،از چهره در هم کش

:دمیسپر یصف خارج شدم،به طرفش رفتم و با نگران

ن؟یشده فرز یچ-

:پاسخ داد يگرفته ا يصدا با

.ستیپونه حالش خوب ن-

افتاده است؟ یراست بگو چه اتفاق...ییقرار نبود به من دروغ بگو.دانم ین مم.ستین نیموضوع ا-

.مادرت به خانه خودش برگشته است-

کدام خانه؟-

.سقاخانه ریخانه ز-

:دمیپرس نیزن ادیفر.که حدسم درست است افتمینانیبار اطم نیا

.یرا از من پنهان کن قتیحق یخواه یتو م.به انجا برگردد يزود نینبود به ا ست؟قراریچ انیجر.پس چرا انجا-

.شود یدارد نوبت ما م.گم نشود مانیحواست را جمع کن چمدانها.کنند یتر،مردم دارند به ما نگاه م واشییکم-

:گفتم یلرزان يصدا با

ست؟یچ انیراست بگو جر.ینکن موضوع صحبت را عوض کن یسع-

.نکن یتاب یب نقدریساعت را آرام باش و امین نیالاقل ا.بود میمادرت خواه شیپ گرید مساعتین-

 گریجوابم،نشانه آن بود که د یب یدر پ یرفت و سکوتش در مقابل سواالت پ یآشکارا از پاسخ به سوالم طفره م نیفرز

.مادرم داشته باشم داریبه د يدیام دینبا

که در را  یموقع.رم ماتم گرفته بودمرگ ماد يام پر از شور و غوغا بود در عزا یسقا خانه که در روز عروس ریز خانه

:دیکش ادیفر دنمیگشودم و داخل شدم،خاله فروزنده با د
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.يشد میتیکه  ایمهتا ب ایب-

سر .و در آغوشم گرفت دیخانه به من رس وانیدر ا نیزر.کرد میدستش را حلقه بازو نیبشوم،فرز نینقش زم نکهیاز ا قبل

.ستمیگر یاش نهادم و به تلخ نهیس يبه رو

کردم  یوقت فکر نم چیه.و شکسته شده بود ریشبه به اندازه ده سال پ کیداشت  یکه به شدت به مادرم دلبستگ کتای

عزا چند  یدر لباس مشک ایو آر ایآرس.داشتد دهیاشک به د زیآنها ن.شود میها ییحدا باعث تاثر دا نیفقدان مادر تا به ا

.مملو از اشک بود ایپشت لب ارس دهییتازه رو يو جوانه ها ایآر دکانهچهره کو.دندیرس یسال بزرگتر از سنشان به نظر م

مرتب کردن خانه  ستند،دریگر یکه هر دو به شدت م یبرداشته بودند و در حال بتیبار دست ز غ نیاول يبرا میها ییدا زن

.کردند یبه منور کمک م

را گرفتند و کمکم کردند تا داخل  میبازو ریطرف ز از دو ماهیو فر تایبرداشتم،آز نیشانه زر يسر از رو نکهیاز ا بعد

.ساختمان بشوم

:دمیپرس تایزنان از از ادیفر

د؟یبرده ا رونیخانه ب نیمادرم کجاست؟نکند او را از ا-

:دیبه زحمت نال شیبغض گلو انیدر م تایآز

.يبرگردتا  میصبر کرد یکن یبا او خداحافظ یتو بخواه دیکه شا میکرد ینه مهتا،چون فکر م-

کردن  یزندگ يبرا يادیمادرم هنوز فرصت ز.کار را بکنم نیا دیآخر چرا با.کنم یخواهم از او خداحافظ ینه من نم-

در پنجاه و .داشته باشد سر پا بماند یبه کس يازین نکهیتوانست بدون ا یهم م گریسال د ستیدست کم ب دیشا.داشت

.هم زود مرد نیهم يو برا يریپ یکرد،در جوان یوانج یکودک مادرم در چارهیب.زود است یلیمردن خ یهشت سالگ

کنان  هیبه همراهم به درون آمد و مو زیخاله فروزنده ن.را که جنازه اش در آن قرار داشت گشودم و داخل شدم یاتاق در

:دیکش ادیفر
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 نیخوب نگاهش کن بب.نبردتو را به گور  یعروس يخدا را شکر که آرزو.است دهیام چه آرام خواب چارهیخواهر ب نیبب-

.ستین دایدر چهره اش هو یزندگ ياز حسرت ها ياثر چیه گرید

 ينه از شعله  گریکه د يا نهیس.اش نهادم نهیس يکنار بسترش زانو زدم،دست سردش را در دست گرفتم و سر به رو در

.فشرد یآن را در چنگ م یشد و نه غم و اندوه یگرم م یمحبت

:دمیکش ادیفر میبغض گلو انیم از

حاال .یکن یبه زندگ ،پشتینداشت ییآرزو چیه گریعروس شدم و د یقرار نبود وقت یول.یکه مرا عروس کن یتو آرزو داشت-

.کس بشوم ینگذار ب.بلند شو مادر.يریزود است که بم

:تا آرامم کند و گفت دیکوش شیها یدر ناارام.او بلند کرد نهیس يفروزنده به زحمت مرا از رو خاله

خانه  نیبود که در ا شیسه هفته پ نیهم.تیخواهرها يجا بایو فر ماهیمادرت هستم،فر يمن جا.دختر یستیکس ن یتو ب-

.مینزد بشیما هم دست به ترک.میتا زنده بود اجازه نداد سفره عقدت راجمع کن ،مادرتيعروس شد

اتفاق افتاد؟ نیآخر چطور شد که ا-

:خاله ام پاسخ داد يبه جا تایآز

 نیا.رساند مارستانیاو رابه ب مهیسراس کتایو  شدیمادرت دچار سکته قلب یتو تلفن بزن نکهیساعت قبل از ا کیشبید-

 چیو او به خانه ما امد،درست است که در ظاهر ه یکه تو رفت ياز روز.برسد مارستانیبود و امانش نداد که به ب یسکته آن

اش  یبود که علت افسردگ نیتصور ما ا.ستیکه سر حال ن میکرد یاحساس مکتایاز درد نداشت،اما من و  يشکوه و ناله ا

.شد یهم باعث رنج و عذابش م مارشیداد،قلب ب یاز تو رنجش م يدور نکهیاز ا ریبه غ یول.از توست يدور

:دمیپرس نیآشکار از فرز یرنجش با

.است یشوك عصباش فقط  یو ناراحت ستین ماریکه قلب مادرم ب يمگر تو به من نگفته بود-

.اش بود یقلب یناراحت انیدر جر کتای،وگرنهيرا به تو گفتم که ناراحت نشو نیمن ا_
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لحظات خوش  ينهیس يداشتم دست به رو د،منیکشیکه او داشت از درد عذاب م یزمان.توانم خودم را ببخشم یچطور م_

.گذاشتم که مانع از گذشتنش شوم یام م یزندگ

.افتاد یاتفاق م نیزود ا ایرید ،بالخرهيبود نجایاگر تو هم در ا یهتا،حتخودت را مالمت نکن م_

از او دور شوم؟ یگذاشت ،چرایتو که از وخامت حال مادرم اصالع داشت.توانستم در کنارش باشم یان موقع الاقل م_

 يماریارو موفق به کنترل بکه اگر تحت نظر باشد،با مصرف به موقع د کردمینبود و من فکر م ینیب شیاتفاق قابل پ نیا_

و هم چمدان  یکه هم لباست را عوض کن میبا هم به خانه برو ایب.کرده است یدر مصرف دارو کوتاه دیشا.اش خواهم شد

.میها را در انجا بگذار

ستم و به برخا ياز جا.لباسم به اندازه قلبم عزادار نبود،شرمنده شدم نکهیو از ا ستمیکه به تن داشتم نگر يلباس گلدار به

:خاله ام گفتم

.به تن دارم یمرا ببخش خاله،اصال متوجه نشدم لباس نامناسب_

:ام با تاثر سرش را تکان داد و گفت خاله

مادرت  يوارد مجلس عزا يکه دار یدانست ی،نمیگشتیبه خانه ات بر م یداشت یو وقت یتو تازه عروس زمیندارد عز یبیع_

.يشویم

:دستم را گرفت و رو به خاله ام کرد و گفت نیفرز.میستیهمه با هم گر گرید کباری

.خاله جان میگردیما زود بر م_

:دمیپرس نیاز زر.ام دهیامد که از لحظه ورود پونه را در انجا ند ادمیبه  تازه

پس پونه کجاست؟_

.باشد يمهمان صغر دیبا يچند روز کنمیفکر م.پدر بزگش بفرستم يناچار شدم او را به خانه _

:دیاز او پرس نیزفر
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؟ییا یتو هم با ما م_

.کمک کنم ماهیو فر تایمن قرار است در پختن حلوا به از.دیو زود برگرد دینه شما برو_

دارش  هیپا یاطیکه به چرخ خ یموقع.زنده نبود،وجودش در تمام گوشه و کنار خونه روح داشت گریمادرم د نکهیوجود ا با

.فشارد یاش م هیپا يناتوانش را به رو يان نشسته و پاها یصندل يجا به رو که همان کردمیم ستم،احساسینگر یم

 زیم يبود،همانجا درون جعبه به رو دهیام خر یلباس عروس يبه رو يسنگ دوز يکه برا یدرخشان يسنگها يماندهیباق

.خواندیبه عبادت فرا مکنار جانمازش او را  کرد،دریگلدارش که در موقع نماز ان را به سر م دیچادر سف.قرار داشت

و به نوازش ان تارها  دمیمانده بود،دست کش يبه جا ششیارا زیم يرو ییبرس مو يکه در البه ال سوانشیتار گ يرو به

.پرداختم

 دهیرا از اشک د شیفشردمک و تار موها یم سوانشیگ يمانند ان موقع ها که هر وقت غم داشتم صورتم را به رو درست

سوز  د،تایطپ یصاحب ان تارها نم ينهیدر س یقلب گریبار د نیا یول.دیان تارها چک ياشکم به رو تکردم،قطرایام تر م

.ام اتش دلش را شعله ورتر سازد نهیس

:گفتیکه م دمیرا شن شیشانه ام احساس کردم و صدا يرا به رو نیگرم فرز دست

.میبرگرد مراسم شب هفت تمام شد و مهمانان همه رفتند،وقتش شده که به خانه_

 میگونه ها يرا تر کرده بود،به رو دگانمیکه د یرا به هم فشردم تا قطرات اشک میرا به طرفش برگرداندم و چشم ها سرم

:گفتم يگرفته ا يسرازسر شوند و با صدا

.مشو یبا منور به شما ملحق م یمن هم بعد از خدا حافظ.اوریب رونیب نگیرا از داخل پارک نیبرو ماش نیتو با زر_

طولش  ادیمنتظرت هستم ز نیماش يتو.و به خانه ببرد ردیبگ يرفته است که پونه را از صغر سیبه منزل دکتر پرد نیزر_

.نده

.میا یخوب االن م یلیخ_
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کفش پاشنه  گرید يکردم،لنگه  یاستشمام م شیلباسها يبدنش را از ال به ال يکه بو یکمد مادرم را گشودم و در حال قفل

 يبرا.که به دست داشتم نهادم یو ان را درون ساك کوچک دمیکش رونیب شیرا از داخل جعبه کفش ها يرادگایيصفار

سپس مجددا .به تن داشت ثابت ماند دارید نیام و اخر یعروس شبکه  یلباس سبز رنگ يچند لحظه نگاه پر حسرتم به رو

 ییکه در کنار خاکستر اتش خاموش اجاق ها دمیاو را دبه دنبال منور گشتم و .امدم رونیدر کمدش را قفل کردم و از اتاق ب

 تیبارش حکا اندوهنگاه .نشسته است نیزم يخلوت زده بود کز کرده و به رو اطیدر ح يپخت وپز مراسم عزادار يکه برا

.از غم دور داشت

:دمیپرس. ستادمیکنارش ا در

منور؟ یکنیفکر م یبه چ_

:سترد و پاسخ داد هدیچارقدش اشک از د يگوشه  د،بایکش یاه

حاال دگه اونم از .به خانوم بزرگ بود دمیچشم و ام امرزیخدا ب یبعد از رجبعل.از دست دادم دمویام يخونه  گهید نکهیبه ا_

دل خوش کنم؟ دیبا یبه چ نیبعد از ا دونهیخدا م.دستم رفت

 نیدارم ان خانه را به هم الیخ.یواظبت کنما خوب م يجا بمان و قول بده از گل ها نیهم.توست دیام يهنوز خانه  نجایا_

اگر مالمتم .که در اصل خاکش از انجا است بزنم ییهم به جا يگردم،سریشکل حفظ کنم و هر وقت سر خاك مادرم برم

 يبه جا نجایان موقع جسمش به روحش که در ا.کردمیخانه خاك م نیهم اطیاو را در ح دیکردند و دست خودم بود شا ینم

.شد یم کتریزدمانده است ن

.رو ندارم یمن کس یول نیشما اونو دار.دکترو از سرتو کم نکنه ياقا يهیخدا سا_

؟یکه شبها تنها بمان یترس ینم.زنمیگذارم و مرتب به تو سر م ینم تیراحت باشد من تنها التیخ_

.ستمیتنها ن گهیمونده پس د نجایکه روح خانوم ا نیخودتون گفت.بترسم یاز چ.دارم رویا خانوم،من دل ش_

:گفتم. اوردم،دستم را به طرفش دراز کردم  رونیدسته اسکناس ب هیرا گشودم و از داخل ان  فمیک
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.ریبا من تماس بگ یداشت يزیبه چ ازیرا داشته باش و هر وقت ن نیفعال ا_

.نیزنیبازم به من سر م نیپس شما گفت_

.استروز مباد يفقط برا نیا.زنمیخوب معلوم است که سر م_

.کنن یدان صداتون م ن،اقاینیوقت غم نب چیه گهیدوارمدیام.خدا به همراهتون.دست شما درد نکنه خانوم جون_

 يبو دمیبه کنار حوض که رس.شدم یاصل اطیخلوت گذشتم و داخل ح اطیاز ح.را به طرفش تکان دادم و به راه افتادم دستم

عطرش را  يو با تمتم وجود بو دمیتازه شکفته اش را چ يل هابردم و گ شیدست پ.مشامم را نوازش داد اسیعطر گل 

.دمیبلع

و  يگل ها يچه بسا به زود.شد یم رانیکه داشت و يخانه و کاشانه ا.دادیخانه و کاشانه ام را م يبو اسیعطر گل  يبو

خشک شده  يد شاخه از چن ریو به غ دادیو طراوتش را از دست م یدرون گلدان و درختان سرسبز و خرم باغچه ها،شاداب

تر شود و به او  کیاشاره کردم که نزد دیکشیدر کنار در انتظارم را م کهنیبه فرز اریاخت یب.ماند ینم یاز انها باق ياثر

:گفتم

.خودمان ببرم يگلدان ها را به خانه  نیچند تا از ا خواهمیکمک کن م ایب_

.يببر رونیخانه ب نیاز ا يزیقرار نبود چ_

.اسیگلدان فقط چندتا -

:امد و گفت کترینزد نیفرز

؟يانها را کجا بگذار یخواهیم-

.عطرش را استشمام کنم کنمیتا هر وقت ان را باز م.پنجره اتاق خواب خودمان کینزد-

:گذاشت و گفت بایگلدانها را در صندق عقب اتوم نیفر

.میسوار شو بر ایب-
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 شیبنا نیبه کمک فر خواستمیکه م يا ندهیا میت بود و روبه روپشت سرم فقط حسر.به عقب ننگرم  گریگرفتم د میتصم

:دستش نهادم و گفتم يدستم را بر رو.نهم

.بمانم کسیخدا نخواست که من تنها و ب.دمیکنم که دارم مادرم را از دست م دایتو را پ یخواست خدا بود وقت نیا دیشا-

را روشن کرد و  اطیح يچراغ ها نیبه انجا مراجعت نکردهفرز هنوز نیکه زر شدیبود و معلوم م کیسوت و کور و تار خانه

:پنجره اتاق خوابمان گذاشت و گفت ریگل را درست ز يگلدان ها

که االن  دانمیم.اوردیرفته بود پونه را به خانه ب نیزر.یخواستیگذاشتم که م ییانها را درست جا.تیهم گلدان ها نیا-

از  یکاف يبه اندازه  کنمیمرا بخشش مهتا،چون فکر م یول ستیمساعد ن شیها یتحمل کم خلق يات برا یروح عتیوض

.خانه دور بوده است

:گفتم يا دهیلحن رنج با

من باشد  يخانه  نکهیقبل از ا نجایباالخره ا.يدارد او را از خودت دور نگه دار یلیچه دل.یده حیبه من توض یخواهیچرا م-

درست که قبلم از مرگ مادرم .و مطئن باش که قصد غصبش را ندارم دمیرسمن هستم که از راه  نیا.پونه است يخانه 

مسئله دخترت را اواره خانه  نیکه له خاطر ا شودینم لیدل نیاما ا.طاقت شده ام یحوصله و ب یدار است و ب حهیسخت جر

از  یزمان یتصور کن دیشا.اشمعالقمند ب يو هر کس که به ان عالقه دار زیبه هر چ دیمن اگر تو را بخواهم با.یو ان کن نیا

.از محبتم ازین یمحبت مادرم محروم شده ام که ب

 یو حت ستیاز محبت پدر و مادر ن ازین یب یسن چیکه انسان در ه دانمیم یتصور را ندارم به خوب نیاشتباه نکن مهتا من ا-

.واقفم قتیحق نیاز تو بع ا شتریب یلیبه دال دیشا

محبت او بود که  نیا.گرم کردن ندارد يبرا يزمستان لتانه ا يهستم که در سرما يه ابدون محبت مادرم مانن پرند-

را احساس  شیتابستان هم سرما يدر گرما یشد و اکنون از ان محروم شده ام حت یوجودم م یباعث گرم شهیهم

.رمیبال و پر خود بگ ریو او را ز را براورده کنم ازشین توانممن است که ب ياروز نیرا دارد ا ازین نیحتما پونه هم هم.کنمیم
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.را در کمد گذاشتم تیخودمان جدا کردم و لباس ها لیها را از وسا یچمادن ها را باز کردم سوقات روزید-

:و گفتم دمیکش یاه

؟یبودم را کجا گذاشت دهیمادرم خر يرا که برا ییها زیان چ-

.یمادرت از انها استفاده کن ادیبه  ینتوایخودت هست و م يان لباس ها اندازه  يهمه  کنمیفکر م-

در داخل کمد  يگریکه داشتم ان را در کنار لنگه کشف د یاوردم و در حال رونیرا از داخل ساك ب يکشف قهوه ا لنگه

:گفتم گذاشتمیم

؟يپونه را داد يها یسوقات-

داخل کمدت بود پس چطور از  روزیتا د بیلنگه کفش بدترک نیا.کار را بکنم نیا يکه تو برگد ینه هنوز،گذاشتم وقت-

داخل ساك سر دراورد؟

:پاسخ دادم يلحن تند با

 نیمادرم است با هم ادگاریها  نیا.بیکفش بدترک نیو نه به ا ییبگو یمادرم لعنت ییبه جواهرات اهدا يحق ندار گرید-

که تو به آن یلنگه کفش

هم درکنارش قرار  گرشیو لنگه د ستیلنگه ن کیط فق گریحاال د.داد یمادرم به من درس زندگ ییگو یم بیبدترک

دارم آنجا را  الیکنم و خ یعوض نم ایدن نیدر ا یثروت چیاست،با ه یمیمادرم را که از نظر تو قد یمن خانه موروث.دارد

 یه مگذشته است استفاد خیاز تار یفصل ادآوریکه هرکدام  يا قهیعت اءیاش ينگهدار يکه از آن برا يدرست مانند موزه ا

.گذشته ام حفظ کنم یاز فصول زندگ يادبودیبه عنوان  يرییتغ چیشکل و بدون ه نیکنند،به هم

شدن دوان دوان به  ادهیپونه به محض پ.شد نگیکه داخل پارک دمیرا د نیزر لیاتومب.ستمینگر رونیپشت پنجره به ب از

:پدرش را صدا زد و گفت يبلند يداخل ساختمان آمد وبا صدا

؟ییابابا کج-
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 نهیس يو او را به رو دیدخترش را در آغوش کش اقیرفت،با اشت رونیبه سرعت از اتاق ب نیفرز شیصدا دنیشن به

و به  رمیتوانستم او را در آغوش بگ یخواست من هم م یدلم م.ستیبه من نگر یرچشمیپونه از آغوش پدرش ز.فشرد

:و گفتکرد  يبا دست به طرفم اشاره ا نیفرز.ام بفشارم نهیس يرو

.خواهد تو را بغل کند و ببوسد یمامان مهتا هم م-

:به اعتراض به او گفت پونه

.من مامان ندارم یگفت یتو که م-

.خواهد او مامان تو باشد و هم خودش یخوب حاال هم مندلم م-

:تکان داد و گفت یآمد،سرش را چندبار به عالمت نف رونیآغوش پدر ب از

.خواهم ینه من مامان نم-

:دستش را در دست گرفت و گفت نیفرز

.است دهیخر یسوغات تیچقدر برا نیبب زمیعز ایب-

:دیسماجت پرس با

اون؟ ایيدیتو خر-

.میدیخر تیهردو با هم آنها را برا-

خواد به زور  یخانوم م نیکه ا یاز وقت.برات تنگ شده بود یلیدلم خ.خوام یم يدیرو که تو خودت خر ییمن فقط اون ها-

.يایذاره که تو به خونه خودت ب یبره و نم یور ، اون ور م نیانم بشه همش تو رو با خودش امام

.بود میدر خانه خودمان خواه شهیهم نیمطمئن باش که بعد از ا-

نوازش و ستردن  يبرا یدر انتظار دست میگونه ها يکه در رو یاشک يدانه ها.دوخت دگانمیاش را به د رهینگاه خ پونه

:دیتعجبش شد و از پدرش پرس بود،باعث
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کنه؟ یم هیپس چرا اون داره گر-

.نکند هیگر گرید دی،شایاگر تو بغلش کن.غصه دار است یلیمادرش تازه مرده و خ-

گونه  ياز رو يگریپس از د یکیشود، دهیکش شانیاز نوازش به رو یدست نکهیاشک بدون ا يشد و دانه ها دتریام شد هیگر

.دیگردنم غلت يبه رو

:گفت يتکان نخورد و با لحن سرد شیاز جا پونه

.کرده که اون مرده تیاذ یلیحتماً مامانشو خ-

.ردینکن که او بم تشیپس تو هم اذ-

.دارم يا گهیمن مامان د.سیاون مامان من ن-

:دندیپرس ادزنانیهردو با هم فر نیو زر نیفرز

؟يدار يا گهیبه تو گفت که مامان د یچه کس-

.که من دوس دارم هیدرست همون شکل.دمیعکسشو تو خونه بابابزرگ د.مدون یخودم م-

:دیکش ادیفر نیفرز

.ندارد قتیحق نیا.حرف ها را به تو زده است نیا یچه کس.یدان یاز کجا م-

شم هم نداشته با گهیمامان د هیاگه  یحت یبهتره بدون.یزن یحرف ها رو م نیا ياریب يبرا گهیمامان د هیيخوا یتو چون م-

.خوام برم بخوابم یم.ادیمن خوابم م.خانوم مامانم باشه نیخواد ا یدلم نم

:طرفش رفتم وگفتم به

.را عوض کنم تیلباس ها میبرو ایپس ب-

:و گفت دیکوب نیرا به زم شیلجاجت پاها با

.خوابونه یمنو م شهیخودش مثل هم نیعمه زر.نه تو نه-
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:مرا به آرامش دعوت کرد و رو به پونه کرد و گفت زشیمبا نگاه محبت آ.ستمینگر نیبه فرز مستأصل

.با او برو پونه.کار را خواهد کرد نیبه بعد مهتاجون ا نیاز ا-

حاال که اونا رو با .ها هم مال خدت یسوغات.خوابم یکنم و م یکمکم نکنه،خودم لباسمو عوض م نیاگه عمه زر.رم ینه نم-

.خوامشون ینم ن،منیدیخانوم با هم خر نیا

:کرد و گفت نیو رو به زر ستیام نگر دهیبه چهره خسته و درد کش نیفرز

مهتا .تو پونه را ببر بخوابان.با او کلنجار برود ادیز ستیفعالً صالح ن.به آرامش دارد اجیمهتا خسته است و احت.نیبا او برو زر-

.هم بهتر است زودتر برود استراحت کند

:گفت نیشرد و آهسته به فرزرا از خشم به هم ف شیدندان ها نیزر

او را به  میکرد یچه اشتباه.حرف ها را به پونه بزند نیوادارش کرده ا ایالبد پر.خانم وراج باشد يکار آن صغر دیبا نیا-

.به آنجا برود میبگذار دینبا گرید نیبعد از ا.میآن خانه فرستاد

47فصل

آماده کردن صبحانه اش  ينتوانستم برا نکهیاز ا.بود یر کنارم خالد نیفرز يکه از خواب برخاستم جا یروز بعد موقع صبح

.شوم خودم را مالمت کردم داریبه موقع ب

بر  يخم شدم و بوسه ا.ستمیبه او که آرام به خواب رفته بود نگر.به اتاق پونه رفتم نیآهسته و پاورچ.آمدم رونیاتاق ب از

.و به نوازش آن پرداختمرا در دست گرفتم  دشیدست کوچک و سف.گونه اش زدم

است تظاهر به  داریدانستم ب یم نکهیبا وجود ا.رااز هم گشود و سپس دوباره چشم برهم نهاد دگانشیلحظه د کیيبرا

.گرفت یم دهیخواب مب کرد و وجودم را ناد

.صبحانهرا آماده کنم لیشود وسا داریب نیزر نکهیطرف آشپزخانه رفتم تا قبل از ا به
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در اتاقش باز بود و رختخواب مرتب شده .گشتم نیبه دنبال زر.شده بود دهینفر چ کیيصبحانه برا زیود ومروشن ب سماور

.رفته است رونیداد که از خانه ب یاش نشان م

 يظروف را در هر قفسه ا يرا گشودم تا جا نتیکاب ياستفاده کردم و قفسه ها نیآشپزخانه بازگشتم، و از نبودن زر به

.به خرج ندهم يگریناش اجیقع احتبدانم و در مو

دانستم  ینم قاًیدق.ظهر باشم يغذا هیفکر کردم بهتر است به فکر ته.رفته است رونیب دیخر يبرا نیبود که زر نیا تصورم

.شب گذشته او بعذ از گفتکو با پونه به شدت غمگسن ومتفکر بود.نه ایناهار به خانه خواهد آمد  يبرا نیکه فرز

.یآگاه نیعلت ا افتنیيتفکرش جستجو برا لیبود و دل ایپونه از وجود پر یت اندوهش آگاهکه عل دانستمیم

:دیپرس یکه م دیبه گوشم رس نیزر يصدا یو وقت دمیبه هم خوردن در را نشن يسرگرم کندوکاو بودم که صدا ـنقدر

؟يگرد یم يزیدنبال چ-

:خوردم،سر به طرفش برگرداندم و پاسخ داد يا کهی

؟يتو کجا بود.سرگردان نشوم ازیرا در قفسه بدانم تا در مواقع ن زیهرچ يخواستم جا یط منه فق-

:دمیپرس یبا نگران.دیرس یم یبود و به نظر عصب دهیبه شدت پر رنگش

؟یرس یسرحال به نظر نم ادیشده؟ز یچ-

:آورد و به من گفت رونیلوله قرص ب کیفشیآشپزخانه نشست،از داخل ک زیم پشت

شوم ناچار به  یم یکه عصب یبرد و روزها هم وقت یشب ها بدون قرص خوابم نم.مهتا یده یمن م هیآب  وانیل کی-

.مصرفش هستم

؟يآور یبه اعصابت فشار م نقدریچرا ا-

:و گفت دیکش یآه

.برود نییپا مانیآب خوش از گلو دیوقت نبا چیه نکهیمثل ا-
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:و گفت دیرا الجرعه سر کش وانیل يداخت و آب محتوان شیقرص را ته گلو.آب را به دستش دادم السیگ

با قرص خواب هم خوابم  یحت شبید.اندازم یخانه را گردنت م يدارم همه کارها دهیاز راه نرس.دستت درد نکند-

دختر را  نیحاضر شده فکر ا يخبر یبا خودم فکر کردم آخر کدام از خدا ب.سخنان پونه مرا به مرز جنون کشاند.نبرد

به او  یمحبت چیکه ه يعاطفه ا یاو از وجود مادر ب مینگذار هک میکن یتالش م میدار نیسال هاست که من و فرز.کندآشفته 

با  ایوقت در مورد پر چیشناسد قسم خورده بود که ه یهم که دختر خودش را بهتر از ما م سیدکتر پرد.ندارد آگاه شود

که خود دکتر هم  یالبته فقط در زمان.میفرستاد یبه خانه پدربزرگش م پونه را یما گاه نانیاطم نیبا هم.پونه صحبت نکند

 يکه او چند روز میو بگذار میاز پونه غافل بشو يمادرت باعث شد که تا حد يشرکت در مراسم عزادار یدرمنزل بود ول

رحرف پونه را از آن زن پ يگو اوهیآخر چرا به خاطر خودم خطور نکرد که ممکن است زبان .در منزل پدربزرگش بماند

امروز صبح قبل از رفتن .میهرطور شده وجود تو را به او بقبوالن میخواه یکه م یزمانآن هم درست .وجود مادرش آگاه کند

و  یوگرنه آنقدر عصب.سکوت کرد مهتا شبیاو به خاطر تو د.میمورد با هم صحبت کرد نیدر ا مارستانیبه ب نیفرز

 نیهم یحت.محاکمه بکشاند زیم يرا به پا يشبانه به خانه آنها برود و دکتر و صغر خواست همان یشده بود که م نیخشمگ

.من بگذارد يمن از او خواستم که آن را به عهده  یکار را بکند ول نیهم قصد داشت ا شیچند ساعت پ

؟يرفته بود سیپس تو به خانه پرد-

مادر تازه وارد به  کیقبوالندن وجود .پونه خواهد گذاشت هیدر روح يچه اثر بد یآگاه نیدانم که ا یمن م.نبود يچاره ا-

 یگناه م یب هیقض نیرا در ا سیمن از اول پرد.مشکل است تا چه رسد به وجود دو مادر،آن هم در آن واحد یاندازه کاف

.آب زده است هگدار ب یب يداشتم که صغر نانیدانستم و اطم

نه؟ ایيدیرس جهیباالخره به نت-

که دکتر به  دمیبه آنجا رس یوقت.کرد و زبان به اعتراف گشود سهیزود ماست را ک یلیخ يصغر.دمیرس جهینت البته که به-

توانم  یوقت نم چیکه من ه یدان یخودت م.دیهم ترس يتا حد دیتعجب کرد و شا دنمیاز د يصغر.رفته بود مارستانیب
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دانست که گناه کار  یچون م يصغر.کنم یم انیست با نگاهم بزود آنچه را که در دلم ا یلیام را پنهان کنم و خ یافکار درون

:دمیزنان پرس ادیو فر اوردمیطاقت ن.دیپر شیعلت آمدنم را دانست و رنگ از رو دنمیاست،به محض د

.دارد ایدر آن سر دن اقتیل یعاطفه و ب یمادر ب کیکه  ییطفل معصوم بگو نیبه ا يچه طور جرات کرد-

 :زبانش به لکنت افتاد و گفتنادان دست پاچه شد، زن

.دیقاب عکس مادرشوتو اتاق خواب آقا د یخودش وقت.بهش بگم يزیراجع به مادرش چ خواستمیمن نم نیباور کن-

:دیکرد و ازم پرس يکنجکاو

ه؟یخانوم ک نیا-

.خانوم خوشگل دختر و و مادر توست نیا- :و گفتم اوردمیوقت من طاقت ن اون

:باور نکرد و گفت اول

.بابام گفته که من از روز اول مادر نداشتم-

بود  شیچند هفته پ نیهم.داشته يمادر هیروز اول  يباالخره هر بچه ا شهیمگر م-:حرفو زد اشکم در اومد و گفتم نیا یوقت

..دیچرخیشب و روز به دور خونه ات م دنتینظر د هیيواسه  چارهیکه زن ب

:دمیکش ادیبه صورتش زدم و فر یمحکم یلیشدم،دستم رو بلند کردم و سیعصب دمیشن يحرفها رو از صغر نیا یوقت

است که شب و روز در فراغش اشک  يکه مادرش زن مهربان و با عاطفه ا یبه اون ثابت کن یخواستیحرفها م نیبا ا-

.يحرفها رو به دخترش زد نیبه تو داده که ا یچ ایآخر مگر پر.زدیریم

:صورتش پوشانده بود گفت يمرا رو يانگشتها يستش جاکه با د یرو نرفت و در حال از

.دختره نیزن مادر ا نیباالخره ا.دارد یبیخوب چه ع-

:زدم و گفتم یلیرا باال بردم و محکم تر به صورتش س دستم
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دختر شب و روز در فراق  نیدارد که ا يبرات چه سود.یزنیحرف م يخود یچرا ب رسدیشعور تو که عقلت نم یاحمق ب-

؟يبه آب داد یتو چه دسته گل داندیآقا م.را ندارد اقتشیکه ل زدیاشک بر يمادر

:داد پاسخ

.میحرفها رو با هم زد نیو پونه ا مارستان،منیبعد از رفتن آقا به ب روزید.دونهینه خانوم نم-

:گفتم يزیتحکم آم يصدا با

.ندارد قتیبود و حق که آن حرفها دروغ ییو به پونه بگو ییایما ب يبه خانه  يحاال مجبور-

:جواب داد ییکمال پرو با

 ایدرست  ینکردم که آن حرفها را بهش زدم ول یکار خوب دیشا.حرف راست زدم چرا حاشا کنم یوقت.تونمینه خانم من نم-

.بزنم رشیز ستمینادرست حاال که زده شده حاضر ن

:خانه را محکم به هم زدم و گفتم در

.يدختر آورد نیبه سر ا ییچه بال نیبا ایدانیکه نم يشعور یآنقدر ب-

:و سپس ادامه داد دینوش يجرعه ا.کرد کیآب رو در دستان لرزانش فشرد و آن را به لب نزد السیک نیزر

 ینقش هیقض نیدر ا سیکه دکتر پرد دانستمیاز اول م.را بداند يمن و صغر يگفتگو يجهیمنتظر است که نت نیفرز-

.پونه يجا ایاست  يصغر يجا ایآنجا .رفت و آمد پونه به آن خانه روشن شود فیتکل دیدر هر صورت با یول.ندارد

داشته و نه قلب پر  يکه از روز اول نه دست نوازش گر يمادر.میبزرگ نکن ادیرا ز هیقض نیبه نظر من بهتر است ا-

چه  یحت.یپاکش کن ینتوان یگدر قلب کوچک آن دختر بگذرد که به ساد يآن چنان اثر تواندیبردن نامش نم ،فقطيمهر

 ادشیاز  جیدوباره تکرار نشود به تدر یباشد که وقت کانهکود يمامان باز کیدرست مانند  يصغر يگفتهها شیبسا برا

.میقناعت کن مروین ایباز هم به املت  میناچار میبجنب ریچون اگر د.میناهار ظهر باش هیبه فکر ته دیحاال با.برود

 يریبگ میتصم دیتوست و تو با يخانه  نجایبه بعد ا نیاز ا.میکن میخودمان تقس نیخانه را ب يکارها اینشده ب مانیتا دعوا -
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.انجام دهد دیرا با يچه کار یکه هر کس

.میدهیبه کمک هم انجامش م.ستیکار ن میبه تقس يازیماست و ن يهر دو يخانه  نجایا-

تکان نخورد و به من اشاره کرد که به سراغش  شیاز جا نیزر دزیکه داشت عمهاش را صدا م دیرسیپونه به گوش م يصدا

.بروم

 نیچ دیپف کرده در لباس خواب سف يو چشمها شانیشانه نکرده و پر يآمدم و به طرف او که با موها رونیآشپزخانه ب از

:گفتم يزیرفتم و با لحن محبت آم دیرسیبه نظر م بایکوچک و ز يدارش چون فرشته ا

زم؟یعز يخوایم یچ-

:را برانداز کرد و گفت میسر تا پا زشیآم ریبه پام نواخت و با نگاه تحق یکوتاه يکوچکش را جلو آورد،با آن ضربه  يپا

.من با تو کار ندارم،با عمهام کار دارم-

:ادامه دادم اشیاعتنا به سرکش یب

؟یخواهیمن بگو چه م زم،بهیعز کندیم یچه فرق-

:و گفت دیبکو نیرا به زم شیلجاجت پا با

.امینم رونیاز اتاقم ب گهیو د خوابمیم رمیگیتو تختم،همون جا م گردمیبر م ییایجلو ب اگه

:گفت يزیآمد و با لحن سرزنش آم رونیاز اشپزخنه ب نیزر

.یبکش ادینه فر یاول سالم کن ییآیم رونیاز اتاقت ب يشویم داریاز خواب ب یوقت يریبگ ادیدیبا-

.کنمیبه اون سالم نم یلو کنمیبه تو سالم م-

.هم دوستت ندارم ،منینباش یاگر دختر خوب-

:و او را با خود به آشپزخانه بردم دمیرا کش نیزر دست

بهتر است .شده یاحساس یندارد و دچار سرگردان یخوب یروح تیبه آب داده االن پونه وضع يکه صغر یبا دست گل-
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.يندازیاو را سر لج ن نیاز ا شتریب

.شومیم يو منتظر فرصت مناسب تر کنمیم ینیعقب نش من

.پونه رو به تو واگذار کنم ياز من خواسته که انجام کارها نیآخر فرز-

.وضع فرق کرده است گریحاال د.استیبرمال شدن وجود پر يمربوط به قبل از ماجرا نیا-

.گو اوهیو لعنت به آن زن  ایلعنت به پر- :دیلب غر ریز

از  مهیسراس نیزر.يدیدر جا کل دیچرخاندن کل يو بالفاصله بعد از آن صدا دیپونه به گوش رس بسته شدن در اتاق يصدا

:تا آن را باز کند و گفت دیدر را در دست گرفت و کوش يرهیبه طرف اتاق او رفت،دستگ.آشپزخانه خارج شد

.منم پونه در و باز کن-

:دیکش ادیبلند تر فر نیپاسخ نداد و زر پونه

.من هم آمدم ،خوبينکرد میتو صدا زم،مگریکن عز در را باز-

:پاسخ داد يگرفته ا يبار پونه با صدا نیا

.امینم رونیب نجایاز ا گهید ،منميکه مرا دوست ندار یتو گفت-

؟ی،هستیستین يکه دختر بد ،تویباش يگفتم اگر دختر بد-

.شمیم یبره،دوباره دختر خوب نجایاگه اون خانوم از ا-

.میکنیبعدا با هم صحبت م رونیب ایبحاال فعال -

که بازوان ناتوانش  يگشودن در بسته ا يبرا يا هودهیو تالش ب دیبه گوش رس يدیدر جان کل دیچرخاندن کل يصدا دوباره

.قدرت گشودنش را نداشت

:دیکش ادیمستأصل فر پونه

.کار کنم یچ ن،حاالیعمه زر شهیباز نم-
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.رونیب ندازیدر ب ریرا از ز دیکل-

که  یدر نگاه هراسانش ترس و وحشتش را از گناه.آن را برداشت و در را گشود نیراند،زر رونیدر ب ریرا از ز دیکل پونه

.دمید نیمرتکب شده بود ا

:مالمت کنان به او گفت نیزر

حتماً  يرا کرديکار نیپدرت اگه بفهمه که چن. يکرد یخودت قفل م يدر را به رو دیتو نبا. کار را نکن پونه نیا گهید-

.ناراحت خواهد شد یلیخ

:را به دور گردن عمه اش حلقه کرد و گفت دستش

.ياصالً دوسم ندار گهیاما حاال د ،یدوس داشت یلیتو قبالً منو خ. کارو نکنم عمه جون نیا گهیدهم که د یقول م-

:را غرق بوسه کرد و گفت شیبا محبت مادرانه گونه ها نیزر

.گفت که دوستت ندارم یچه کس. زمیدارم عز دوستت یلیحاالم خ-

؟یفرست یرو به سراغم م يا گهیو کس د يآ یکنم نم یصدات م یپس چرا وقت-

.را انجام بدهد تیخواهد خودش کارها یدوستت دارد و دلش م یلیآخر مهتا هم خ-

.جرأت نکرد در موقع بردن نامم از واژه مادر استفاده کند گرید

:بودم گفت ستادهیدورتر از آن ها ا یه من که کماعتناء ب یب پونه

.يکرد یازش فرار م يدید یو هر وقت اونو از دور م یکاش مث اون موقع ها تو هم دوسش نداشت يا-

☺☺☺☺

48فصل
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 و نوه اش گذشته بود عذر او را خواست و وادارش يصغر نیاز آنچه که ب یبعد از آگاه سیاز ظهر همان روز دکتر پرد بعد

.برود رونیدرنگ از آن خانه ب یکرد که ب

 یخودش م يرا داشت و در اصل آنجا را خانه  يمنزل و ياز همسرش، حکم کدبانو سیپرد ییکه بعد از جدا يصغر

کنان به سراغ  ياربابش با او نگذشته بود که زار ياز مشاجره  یرفتن نداشت و هنوز ساعت يبرا ییجا گریدانست، اکنون د

.دملتمسانه از او خواست که مانع اخراجش بشوآمد و  نیزر

اش باعث شده بود،  یکه نادان چارهیزن ب. باشم شانینکنم و فقط از دور شاهد گفتگو یماجرا دخالت نیدادم که در ا حیترج

 هیقض نیخواست که در ا یرا گرفته بود و از او م نیاز دست بدهد، مذبوحانه دامن زر یرا در زندگ شیتنها نقطه اتکا

.دکند و دکتر را وادار به بخشش کن یانیپادرم

اش ابتدا همسر  یراه جوان يمهیسال ها قبل در ن نیزر يو طبق گفته  دیرس یخانم حدوداً شصت ساله به نظر م يصغر

خوردن به قول  نیبود در اثر تصادف از دست داد و سپس کودك پنج ساله اش در اثر زم ونیکام يخود را که راننده 

از  یکیتوسط  نکهیگشت، تا ا یم یزندگ يبرا یبه دنبال محل امن رجهان پهناو نیبعد از آن او در ا. و رفت دیور پرخودش 

که از خود نشان داد در  یاقتیدر منزل او به کار پرداخت و با ل یشیشد و موقتاً به طور آزما یمعرف سیبه دکتر پرد انیآشنا

.شد یهمان جا ماندن

 یاو در آن خانه خود را صاحب حق م. شناخت ینم یزندگ يرا برا يگرید يخانه و کاشانه اش بود و جاهمان موقع آنجا  از

کینکهیدانست و با وجود ا

.ببرد یاربابش صهم راثیاز م ندهیبه آن داشت که در آ دیلب گور بود چه بسا ام شیپا

کنار .بشوم  دهید نکهیبدون ا.و رو به سر کرده بود  آمدن پشت رونیب يرا که به سر داشت در اثر شتاب و عجله برا يچادر

:گفت یم نیکنان به زر يکه زار دمیرا شن شیو صدا ستادمیدر اتاق ا

اون موقع که جوون .کردم  دیخونه سف نیتو ا اهمویس يسایمن گ.خانمون بشم  یخانوم جون نذار ب.خانوم جون منو ببخش -
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،کجا  شمیو از کار افتاده م ریحاال که دارم پ.دمیام کار بکشم ،زحمتامو اونجا کشتونستم از بازوه یبودم ،قدرت داشتم و م

 یبشقاب ب هی.سوزونم  یدل م شیدونم و واسه نگهدار یخودم م یرو خونه و زندگ یخونه زندگ نیمن ا.تونم پناه ببرم  یم

خانم رو فقط پارسال و  ایدرسته که پر.سته افتاده و شک نیبه زم میزندگ زیو بشکنه ،انگار همه چ فتهیب نیارزش که به زم

بچه شو داره دلم واسش  دنید يکه هوا دمیفهم یوقت.اون مث دختر خودمه  یول.دمیامسال که به خونه باباش اومده بود د

من اشتباه .مادرتع  نیو بهش گفتم ا ارمی، نتونستم طاقت ب دیاونروز که پونه خانوم عکس مادرشو د نمیهم يبرا.سوخت 

.زنم یکه الزم باشه م یکنم و هر حرف یم نیشما بگ يهر کار گهیحاال د.نیمنو ببخش.ردم ک

 یتیگذشت بود و اهم یسخت و ب شهیمثل هم نیزر.را که زده بود حاشا کند  ینداشت که حرف راست یتیاهم شیبرا گهید

.داد یاو نم يها يبه ناله ها و زار

:التماس کنان ادامه داد يصغر

.ایب ییپونه خانوم جون کجا.کنم  یغلط کردم که گفتم حاشا نم.کنم  یحاشا م نیجون باور کن خانوم-

آمد و با تعجب به پشمان  رونیهم قد خودش بود در آغوش داشت از اتاق ب باًیرا که تقر یکه عروسک بزرگ یدر حال پونه

:شد و گفت رهیخ يصغر انیگر

؟ یکن یم هیچرا گر.شده ننه  یچ-

:دیکش ادیاش افزوده شد و فر هیت گرشد بر

 دیکار با یدونم پ ینم گهیکردم که توش موندم و د یغلط هیکنم چون  یم هیگر.کنم چون به تو دروغ گفتم  یم هیگر-

.بکنم

:گفت يبا خونسرد پونه

.يشد مونیدعوات کرده ،پش نیفقط چون عمه زر.ننه  یتو به من دروغ نگفت-

 یشده که م یدروغم عصبان نیاز دست ا نقدریچون آقا ا.مونمیحاال هم پش.دروغ گفتم  نیباور کن.نه پونه خانوم جون نه-
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.آخه من کجا رو دارم که برم.کنه  رونیخواد منو از خونه اش ب

 يصورت مرطوبش را که شور.چمباتمه زده بود نشست  نیزم يبه رو فیکه بالتکل يصغر يزانو يجلو تر آمد و رو پونه

:بود غرق بوسه کرد و گفت ختهیعرق صورتش در هم آم يشور اشک با

.یخواد اونجا بمون یگم تو رو دوس دارم و دلم م یبهش م.کنه  رونیذارم بابا بزرگ تو رو ب یمن نم.نترس ننه -

:پاسخ داد و گفت يبوسه اش را با بوسه صدا دار يصغر

.بشم ابونیو ببخشه و نذاره آواره کوچه و خبه عمه خانومت بگو که من.یخواد به آقا بزرگ بگ ینم-

:نشست و گفت نیزر يزانو يبر خاست ،به رو يصغر يزانو يبدست آوردن دل عمه اش از رو يبرا پونه

.به من دروغ نگه گهید دهیقول م.عمه جون ننه رو ببخش -

:گفت کرد و میداشته باشم صدا یبخشش سهم نیمن هم در ا نکهیا يمستأصل شد و برا نیزر

؟ ییمهتا جان کجا.نظر مهتا را بدانم  دیبا-

:آمدم و پاسخ دادم رونیاتاقم ب از

؟ یداشت يهستم ،کار نجایمن ا-

فکر.شده  مانیحاال که از کرده خود پش.چه گفت  يکه صغر يدیحتماً شن-

کار کنم؟ یچ دیبا یکنیم

:درنگ پاسخ دادم یب

 دهیرا ناد يبار گناه،صغر نیبخواهد ا سیاز دکتر پرد ییو بگو یتلفن بزن نیرزو به ف یکن یانیپادرم دیبا کنمیفکر م-

.از دهانش خارج نشود یکالم دهیوقت نسنج چیه گریهم قول بدهد د يکه صغر یبه شرط رد،البتهیبگ

:را با هم در آغوش گرفت و گفت میبه طرفم جلب شد،خود را به من رساند و هر دو پا يصغر توجه
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.بفرستم رونیحرفو تو دهانم مزه مزه کنم و بعد ب گهید دمیقول م.دهنتون برم خانومقربون اون -

:زد شیکند،صدا کیپونه را تحر ياز آن حس کنجکاو شتریب يمبادا صغر نکهیاز ترس ا نیزر

.نرود ادتیفقط قولت .دهمیرا م بشیتو به خانه برگرد من خودم ترت.است یکاف يخوب صغر یلیخ-

که اصال  دیرسیخشک شد که به نظر نم دگانشیو آن چنان به سرعت اشک در د دیدرخش دگانشیر دد ياز شاد یبرق

.باشد ستهیگر

 یمانده باشد با صدائ شیدر گلو یبغض گرید نکهیو بدون ا دیچادورش را جلو کش.چارقدش پنهان کرد ریرا در ز شیموها

:و گفت دیلرزیم يکه از شاد

 يبشر چیاز خودم دلم واسه ه ریغ گهید.بار بسه هیاگه هوسه همون .احت باشهر التونیخ.خانوم جون دمیقول م-

.شما را از سرم کم نکنه يهیخدا سا.رو دارم که به دادم برسه یک.جا و مکان بشم یاگه من ب.سوزهینم

:خانه کند در را گشود و گفت يآنکه او را زودتر روانه  يبرا نیزر

.برو به امان خدا-

:از من،دستش را به طرف پونه تکان داد و گفت اشیت سپاسگزاراثبا يبرا يصغر

خانم مهربونه  نیمامان تو هم.ستیمادر تو ن یکه من نشونت دادم درسته که دختر آقاست ول یپونه خانوم جون اون عکس-

.که از عمه خانمت خواست که منو ببخشه

حزن و  دگانشیدر د.در آغوش فشرد و به اتاق پناه برد عروسکش را محکم تر.و نه پاسخ او را داد ستینه به من نگر پونه

سخت بود،دلم به  شیشده بود که هضم آن برا يدر سنّ ناچار به تفکر در مورد مسئله ا نکهیا دم،ازید انیاندوه را نما

.حالش سوخت

روز قبل مستخدم چند  يگفتهها انیکه م ياز تضاد.دیرسیبه نظر نم یکار آسان يکردن سخنان صغر نیاو سبک سنگ يبرا

 ينفرتم از مادر.دیرسیبه نظر م ریوجود داشت بهت زده و متح دیشنیکه در آن لحظه از او م یپدر بزرگش و کلمات يخانه 
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 الشیخ یب يخنده  يقهقهه  يصدا.دختر شده بود افزون تر شد نیاباعث شکستن دل نازك  اشیو خودخواه یمحبت یکه ب

.دیچیپدر گوشم  سیدر فروشگاه بزرگ پار

نخواهد کرد،در اتاقش را گشودم و  یداشتم که از من استقبال خوب نانیرا از خشم به هم فشردم و هر چند که اطم میدندانها

.به درون رفتم

.دیباز شدن در را نشن يسرگرم گفتگو با عروسکش بود که صدا آنقدر

-:گفتیکه م دمیرا شن شیصدا

منو دوست ناداشته  دیکه شا یمامان هی.هم دارم گهیمامان د هیکه  دونمیمن م.نمکار ک یجون حاال تو به من بگو چ یتوپول

.از مامان من ریمامانها بچه هاشونو دوست دارن غ يهمه .اون شیپ رمیمن دوستش دارم و اگه بدونم کجاس م یول.باشه

را از پشت سر به گردنش  میبه طرفش رفتم،دستها.بسته بود نهامیاز فشار بغض راه نفس را بر س میکه گلو یحال در

:فشردم و گفتم نهامیس يو سرش را به رو ختمیآو

.زمیدوست دارم عز یلیمن تو رو خ-

.شد مینوازشها میو تسل فشاردیم نهیاست که او را به س نیزر نیتصور کرد که ا ابتدا

:تا دستم را کنار بزند و گفت دیکوچکش کوش يبا دستها دیرا شن میصدا نکهیمحض ا به

حرف  گهیکه دارم و د دونمیندارم،اما من م يا گهیو گفت که من مامان د دیترس يدرسته که صغر.یستیتو مامان من ن-

.نیگیکدوم به من راست نم چیشما ه.را نینه حرف تو را نه حرف بابا و نه حرف عمه زر.کنمیکس رو باور نم چیه

:و گفتم رمیتا او را در آغوش بگ دمیکوش دوباره

.دیبه تو دروغ بگو خواهدیکس نم چیه.پونه جون یکنیه ماشتبا تو

:نهاد و با لجاجت تکرار کرد نیزم يبه رو کردیم ینیدامنش سنگ يرا که داشت به رو عروسکش

بچه  هییآخه چرا وقت.هم مثل شما دروغگو شه يکه صغر نیکرد يکار هییحت.نیچرا،چرا،شما همه تون دروغ گو هست-
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باهات حرف  خوادیدلم نم گهید رونیب اره؟برویب گهیمامان د هیباباش براش , فکر کنه که نداره  دیخودش مامان داره،با

.بزنم

 یخنث يدر بند بند وجودش اثر کرده بود و برا ختیدر وجودش ر يکه سخنان صغر يزهر.به سوالش آسان نبود پاسخ

.وجود نداشت يزهر،پادزهر نیکردن ا

بعد از فوت مادرم آنقدر حساس شده بودم که با .ستمیبه اتاقم برگشتم و گر.دانستمن زیرا در آنجا جا ستادنیا گرید

.شدیم ریاشکام سراز ياشاره ا نیکوچکتر

:دیشد و پرس رهیدرون آمد،با تعجب به چشمانم خ نیکه فرز ستمیگریداشتم م هنوز

؟یکنیم هیشده مهتا،چرا گر یچ-

که به  ستین يزیفاجعه مرگ مادرم چ یدان یتو که م.گرفته است یلیم خنشده،فقط دل يزیچ- :بلند کردم و پاسخ دادم سر

.فراموش شود هایسادگ نیا

است؟ فتادهین يگریاست و اتفاق د نیبه خاطر هم یعنی-

:تکان دادم و گفتم نانیرا با اطم سرم

.است نیخاطرت جمع باشد فقط هم-

.کن ییرایمحبت تو به خانه برگشته است پذ دیکه به ام يپس بلند شو صورتت را بشور و از مرد خسته ا-

49فصل

را  يکودکانه اش مامان باز يایدر دن جیزدم به تدر یاز مادرش نبرد و همان طور که من حدس م ینام گریاز آن پونه د بعد

.فراموش کرد

 خوردیپختم نم یم شیمن برا را که ییغذاها. ماند  جهینت یقلب سختش را نسبت به خود مهربان سازم ، ب نکهیا يبرا تالشم



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 410

.دیکش یخط م یرنگ يها کیآن ها با ماژ يبه رو ایکرد و  یم زیر زیر یچیبا ق ایدوختم  یم شیرا که برا یی، لباس ها

کردم که در نشان  یرنگ باشد ، احساس م کیدل و  کیبا من  یخواست چون دوران نوجوان یکه م نیتالش زر يهمه  با

 یکند و هنوز نتوانسته است خاطرات تلخ گذشته را به دست فراموش یش نسبت به من تظاهر ما یدادن احساسات درون

.بسپارد

زن برادرش باشم  شتریوصلت من با برادرش باعث شده بود که ب. میسنگ صبور هم باش میتوانست یچون گذشته نم گرید

 یبه درد دل م فیبردم و با بابا شر یه پناه مبه پارك مجاور خان یهمدم یاز شدت ب یگاه. اش  یتا دوست دوران کودک

کرد یدعوتم م يبه دست آوردن دل پونه به صبر و بردبار يداد و برا یگوش فرا م میاو با حوصله به درد دل ها. پرداختم 

.

چمن  يوشد و به ر یمورد عالقه اش دچار سکته قلب يگل ها ياریآب نیدر ح فی، بابا شر نیسال بعد از ازدواج با فرز کی

داد ،  یلگد مال کردنش را نم ياجازه  يرهگذر چیبسته به جانش بود و به ه شیکه گل ها و سبزه ها يهمان باغچه ا يها

.و جان سپرد دیغلت

اندازه دردناك بود و احساس  یب میما به وجود آمده بود ، فقدانش برا نیکه در اواخر عمرش در ب یاز آن وابستگ بعد

که با هم  يدارید نی، خزان عمرش را در آخر زییفصل پا لیاوا يزرد و خشک خزان زده  يگ هابر انینبودنش در م

.کرد یم یتداع میبرا میداشت

 يهم سبز ییدر بهار و فصل شکوفا ینبود ، حت اهیآن پارك به نظرم سرسبز و خرم و پر از گل و گ گریآن روز به بعد د از

در آن پارك نداشت و هر  يبه باز یلیپونه هم م گریاکنون د. دمید یبر م یدرختانش را ب يرا زرد و شکوفه ها شیها

اوقات  یبعض. کرد تا به داخل پارك بروند  یرا به اصرار مجبور نم اش، چون گذشته عمه  میکرد یوقت ا کنارش غبور م

و به  میگذشت یم فیقه بابا شرمورد عال يباغچه ها ي، از رو میشد یداخل پارك م یو بدون قرار قبل اریاخت یب نیمن و زر

را نوازش دهد ، اما  ماناو گوش زیاعتراض آم ادیفر گریبار د کیدیکه شا میکرد یرا لگد مال م شیچمن ها دیام نیا
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.میدیشن یرا م زشیشد و نه سخنان سرزنش آم یانداز م نیاعتراض او در فضا طن ادیسکوت پارك نه فر

به  ییاجازه را نداشت که به تنها نیپونه ا گریبعد از آن ماجرا د. شد  یاربابش ماندن خانم در منزل يصغر نیزر هیتوص به

 دنید ياز ما و در اصل برا دارید يبود که اکثر اوقات به بهانه  سیدکتر پرد نیا. دیپدر بزرگش رفت و آمد نما يخانه 

همان طور که . میرفت یبه خانه اش م دیان بازدبه ندرت ما هم به عنو یو گاه کردیما شرکت م ینوه اش در جمع خانوادگ

 يداشت و نگاه مهربانش در چهره  يا دهیورز کلیقد بلند و ه سیکرده بود ، دکتر پرد فیتوص میقبال او را برا نیفرز

پونه را به  يتوجه  یقیطر بهنکهیا يتالش آن مرد مهربان برا. نشست  یبه دل م دشیدست سف کیيگندمگون و موها

.دیرس یبه نظر م یو باور نکردن بیعج میجلب کند و دل سختش را نسبت به من مهربان سازد ، برا طرفم

 یتوجه یدرخواست ب نیبازهم چون گذشته نسبت به ا نیکرد ، زر یم يپافشار نیازدواج با زر يهمچنان برا نیمت دکتر

وصلت ، آن چنان به خشم آمد که  نیا يبرا نیفرزرفت باالخره در مقابل اصرار  یبار خواسته اش نم ریداد و ز ینشان م

.من به منور بپوندد یمیآن خانه را ترك کند و در منزل قد میدهاو را تحت فشار قرار  نیاز ا شیکرد اگر ب دیتهد

.شد یبا عمه اش م یرفت و آمد به مدرسه اش ، فقط حاضر به همراه يبرا پونه

خود را بر  يمن رو دنیمن گذاشته بود ، پونه با د يرا به عهده  فهیوظ نیا يماریبه علت ب نیاز روزها که زر یکیدر

.گرداند و حاضر نشد با من به خانه برگردد

راه را که تا  ریمس. دستش را گرفتم و او را به دنبال خود کشاندم  یبار عکس العمل نشان دادم و با حالت عصب نیاول يبرا

و من  زدیپونه در تالش بود تا دستش را از دستم رها کند و بگر. میکرد یحالت دو طنداشت به  یما فاصله چندان يخانه 

و  ستادمیدر منزل ا يجلو یوقت. که او موفق به خالص شدن از چنگم نشد  مفشرد یآن چنان محکم دستش را در دست م

.دستم فشرد يرا به رو زشیت يپونه خم شد و با خشم دندان ها. دیبگشا مانیدر را به رو نیمنتظر شدم که زر

.و دستش را رها کردم دمیکش ادیشدت درد فر از

:دیهراسان در را گوشود و پرس نیزر
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؟ یزن یم ادیچرا فر. شده مهتا  یچ ـ

.ستین یمهم یچ ـ

اشاره من نظر از آنچه که گذشته بود آگاه شد ، اما با  کیبود و او با  انیدستم نما يپونه هنوز به رو زیت یدندان ه يجا

.بر زبان نراند یکالم

:دیبه دنبالم آمد و پرس نیزر. ظهر پرداختم  يو نفس زنان به آشپزخانه پناه بردم و به تدارك غذا خسته

؟ یزن یچرا نفس نفس م ـ

.میکن یتمام طول راه را به حالت دو ط میناچار شد ـ

؟ يچه عجبه کرد يبرا. چرا  ـ

 ی، چون اگر نم اورمیناچار شدم دستش را بکشم و او را به زور با خودم ب. دیایشد با من بیپونه حاضر نم نکهیا يبرا ـ

.آمد یو به دنبالم نم ستادیا یم دمیدو

 یمن هم باعث نم یمحبت یب یحت یتو بگذارم ول يکنم و او را برا ینیتالش کردم که عقب نش یلیمن خ. باور کن مهتا  ـ

.شود دازمنیشود که او به محبت تو ن

.یبده حیتوض ستیالزم ن گریتو د. دانم  یرا م نیمن خودم ا ـ

من ، تو او را به  يماریب يبه بهانه  يچند روز ستیکنم بد ن یداشت ، فکر م یدانم با او مشکل خواه یم نکهیبا وجود ا ـ

.يمدرسه ببر

خواهم که فردا صبح آن قدر حالت خوب باشد که  یمکنم و از خدا  زاریکار او را از مدرسه رفتن ب نیخواهد با ا یدلم نم ـ

بهتر است . بشود  شیدایپ دیبا گرید نیفرز. میبر سر مدرسه رفتنش قمار کن دیما نبا. یکار را انجام بده نیخودت ا

.کن ییدلجو پونهتو هم برو از . نمیغذا را بچ زیزودتر م

چرا ؟. یتا او را به طرف من سوق بده یکن یتالش م که یخودت هست نیا شتریب. مهتا  یهست یبیتو آدم عج ـ
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محبت محروم کنم  نیخواهد او را از ا یهم دلم نم نیهم يبرا. است نه محبت من  ازمندیکه او به محبت تو ن نمیب یچون م ـ

. ر رنج است د یبه نوع زینکته غافل باشم که خود ن نیتوانم از ا ینم یول. دهد  یاش رنجم م یمحبت یدرست است که ب. 

پس . مادرش و نه در ازدواج مجدد پدرش  یعاطفگ یو ب ینه در نامهربان. ردندا یبچه گناه نیآمده ا شیدر آنچه که پ

؟ نیزر یفهم یالبد منظورم را م. میبهتر است به خاطر گناه ناکرده شکنجه اش نکن

روم در  یمن م. است  نیفرز لیبوق اتومب يصدا. رمیرم بگبال و پ ریاو را ز دیآ یهم دلم نم نیهم يبرا. فهممیالبته که م ـ

.را باز کنم

راندم  یهم بر زبان نم یکالم یحت نکهیو از ا ستینگر یبا تعجب به چهره خسته و افسرده ام م نیروز در موقع غذا فرز آن

هم به آن  ینگاه مین یاما حت پدرش نشسته بود ، يپونه با چهره عبوس و گرفته درست رو به رو. دیرس ینگران به نظر م

.افکند یسو نم

:دیبا تعجب از من پرس نیفرز میکه با هم تنها شد یموقع

افتاده ؟ یاتفاق. یرس یخسته به نظر م ـ

:را به عالمت نفی تکان دادم و گفتم سرم

.چیز مهمی نیست-

.مشکلت همین است احساس می کنم هنوز نتوانسته اي به پونه کنار بیایی و. چرا مهم است -

او فقط غذایی را که عمه اش می پزد می خورد ، لباسی . همین طور است و فکر نمی کنم هیچ وقت هم این کار عملی باشد -

امروز هم چون زرین بیمار بود و من به دنبالش به مدرسه رفتم ، ناچار شدم با زور و جبر .را که او می دوزد می پوشد 

.نه برگرددوادارش کنم با من به خا

وقتی که او بیشتر فرزند عمه اش است تا فرزند تو ، فکر . حاال فهمیدم که چرا سر میز غذا آن قدر عبوس و عصبی بود -

نمی کنی بهتر باشد خودت بچه دار بشوي؟
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اهم و فقط من بچه دیگري نمی خو. هیچ بعید نیست حتی به او هم صدمه بزند .اگر بچه دار بشیم از این هم بدتر می شود -

.اما او دختر زرین است نه دختر من. آرزو می کنم که پونه دخترم باشد 

.شاید اگر زرین ازدواج می کرد مشکل ما حل می شد-

:کشیدم و گفتم آهی

من . شاید ولی حاال که او این قصد را ندارد ، خیلی دلم می خواست می فهمیدم به چه طریقی می شود در دلش نفوذ کرد -

.هر دري زدم به نتیجه نرسیدم که به

من شاهدم که تو داري براي .دختر کله شق و یک دنده اي است که کنار آمدن با او آسان نیست .پونه نفوذناپذیر است -

کمی دیگر . ولی اگر موفق نمی شوي ، فکر نکن دلیلش این است که راه نفوذ را نمی دانی . نفوذ در قلبش تالش می کنی 

براي اینکه بتوانی سال . و خطوط اصلی محبت ها را تشخیص بدهد  شودوقتی بزرگ تر شد دیدگانش بازتر شاید .صبر کن 

.هاي سخت مبارزه با او را تحمل کنی همان طور که گفتم بهتر است تا دیر نشده است خودت بچه دار شوي

درست است که او نمی پذیرد ، . پونه کنم  من بچه نمی خواهم ، دلم می خواهد همه عواطف و احساساتم را نثار.نه فرزین-

.ولی باز هم ناامید نشده ام

.اي کاش پونه قدر تو را می دانست-

.اي کاش او مادر مهربانی داشت که به آن سادگی رهایش نمی کرد و نمی رفت-

تو را بپذیرد و مهرت را به اي کاش وقتی دوباره پیدایت می کردم که پونه هنوز آن قدر بچه بود که می توانست به سادگی -

.دل بگیرد

داشتم که آن موقع به راحتی می توانستی نقش یک مادر واقعی را برایش بازي کنی و او را در دریاي محبتت غوطه  اطمینان

.ور سازي

.براي من عشق و محبت تو کافی است و ا گرمی آن می توانم همه بی محبتی هاي دیگران را تحمل کنم-
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چون  یول.شدیسالگرد تولد پونه برگزار م نیبه مناسبت هشتم افتیض نیظاهراً ا.حکمت نبود یب نیآن شب فرز یمهمان

شرکت در آن دعوت شده  يهم برا نیاز دوستان و همکاران فرز يا ک،عدهیپونه و اقوام نزد يها یاز همکالس ریبغ

.هم دارد يگرینظور دم ییگردهما نیاز ا رکانهیاو ز کردمیبودند،احساس م

که از طرف  يا هیکه داشتم هد یدر حال.میشا م بپرداز يهیبه ته نیبود مانور عهده دار نظافت خانه شود و من و زر قرار

:گفتم نیزر کردم،بهیم يبودم بسته بند دهیخر شیبرا نیخودم و فرز

 کردمیفکر م.ستیاز من ن هیوز حاضر به قبول هدبخرم،اما او هن شیجداگانه برا يا هیهد توانستمیمن هم م خواستیدلم م-

.ردیبه سپرد و محبتم را بپذ یکه بزرگ تر شود خطرت تخ گذشته را به دست فراموش یکم

.باشد یکار عمل نیا يبه زود کنمیفکر م-

،چطور؟يبه زود- :دمیبا تعجب پرس.میو به طرف آشپزخانه رفت میآمد رونیاتاق ب از

:به او گفت يزیبا لحن محبت آم نیزر.بود ییرایپذ يههاشیمشغول پاك کردن ش منور

؟یخواهیکمک نم.منور یخسته نباش-

.امیکارم که تموم شد،تو آشپزخونه کمکتون م.نه خانم جون-

.دیکش ادیبلند خطاب به ما فر يمنور با صدا.میآشپزخانه شد داخل

.کنمیباشه من خودم اونا رو پوست م نیبذار.نینزن ازهایدست به پ-

:نشست و به من گفت زیتوجه به سخنانش پشت م یب نیزر

.یانجام ده يگریکار د یتونیتو م.کنمیمن آنها را پوست م-
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.میبرو يگریو بعد به سراغ کار د میکار را تمام کن کیبهتر است  کنمیمن هم کمکت م- :نشستم و گفتم شیروبرو

باز  دهمیم حیواهمه دارم،ترج شیها ین من هنوز از وراجچو یول.دیایامروز به کمک ما ب خوادیدلش م یلیهم خ يصغر-

.نشه یدور و بر پونه آفتاب ادیهم ز

و  کندیخانه رفت و آمد م نیتو به ا دیهنوز به ام نیدکتر مت چارهیب.دوستانش را دعوت کرده است يهمه  نیامشب فرز-

.در صدد نرم کردن دل توست

.جنس دل من از سنگ است یکنیچرا فکر م-

.اون رو به تب و تاب افکند شدیبود،باالخره م يگرین اگر از جنس دچو-

و  دیکش یرا شکافت،سپس آه اش◌ٔ نهیرحمانه س یکه به دست داشت ب يزیت يرا به دست گرفت با چاقو یبزرگ ازیپ

.به آنها ننگرم گریرا جدا کنم،کنار بگذارم و د امیزندگ يحسرت ها دیبا- :گفت

؟یچه کار بکن یخواهیمگر م-

.دیبارها انجامش را از من خواسته بود نیهمان کار را بکنم که تو و فرز خواهمیم-

.شدم رهیبه او خ زدیکه در آن هزاران سوال موج م یمفهوم سخنانش را درك نکردم و با نگاه ابتدا

:پاسخ داد و گفت یبر لب آورد،نگاهم را با نگاه يلبخند

.کنم یعروس نیچقدر اصرار داشت که من با دکتر مت نیفرز.رفته است دتایمگر .يا دهیمنظورم را نفهم نکهیمثل ا-

.شودینم ؟باورمییگویم ،راستیعروس- :دمیو پرس دمیاز شوق کش يادیفر

 نیا.باورش کنم توانمیخودم هم به زحمت م ،چونیکنیکه باور نم یستیفقط تو ن نیدر واقع ا.یکه باور نکن يحق دار-

باز هم  دهمیم حیکه با خود بستهام وفادارم و ترج يهنوز به احد یراستش را بخواه.گرفته اممیقلب لیرا برخالف م میتصم

 ینیسر به بال توانستمیآن موقع که جوان بودم و م.ستیمطلوب ن میبرایازدواج مجدد،آن هم در چهل سالگ.مجرد بمانم

 یلیپس دل.خفه کردم ◌ٔ نهیناالن بود،در س ییدلم را که از تنها يادهایفر يپشت کردم و صدا یزندگ يبگذارم،به لذتها
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گوش  شودیم دهیشده است که به زحمت شن فیناله آنقدر ضع نیکه ا یسال و درست در زمان جدهیندارد که حاال بعد از ه

.بدهم شیبه صدا

است  یبه من متکخانه پونه  نیزمان بودنم در ا دم،تاینتجه رس نیاست که باالخره به ا نیرا گرفتم به خطر ا میتصم نیا اگر

خودم را سد راه  نکهینفوذ در قلبش هستم و از ا يثمرت برا یب يمن شاهد تالشها.ماند یو تو در جلب محبتش ناکام خواه

..کنمیبا خودم مبارزه م میتصم نیگرفتن ا يدارم برا همدت هاست ک.در عذابم دانمینفوذ م نیا

کار  نیکه ا دانستمیم یول.کنم یتو با منور زندگ یمیقد يبروم و در خانه خانه  نیفکر افتادم که از ا نیبار به ا نیچند یحت

.با آن مخالفت خواهد کرد نیو فرز ستین یعمل

را  یهدف یمهتا چون در زندگ یتو خوشبخت.کردمیکه با خودم بسته بودم بشکنم،خودم را شکنجه م يبتوانم عهد نکهیا يبرا

را تحمل  يادیز یبه آن هدف رنج و سخت دنیرس يبرا نکهیبا وجود ا.ت بودبه آن کمال مطلوب دنیکه رس يکردیدنبال م

 جهیانجام شد و در نت مینامادر دیاول من ناخواسته و بزور و تهد اجازدو..يدیرس یخواستیبه آنچه که م ،باالخرهيکرد

بدهم که مطلوبم  یتن به وصلت ییهدف و آرزو چیبدون ه خواهمیساخت و حاال باز هم م بمیو شکست را نص یتلخکام

.تو بگذارم و بروم ياست که پونه را برا نیفقط ا لشیو دل ستین

و از  يبازووانت بفشار انیرا م یزندگ نکهیا يجا ،بهیدهیمجال پرواز نم تیوقت به آرزوها چیاست که ه نیتو ا بیع-

 ریبدنت را خورد و خم نشیاهن يبا پنجه ها.تو را در چنگالش بفشارد یکه زندگ یدهیم ،اجازهيآغوش گرفتنش لذت ببر

اجبار  ،بهيرا دار نیقصد وصلت با دکتر مت ییگویاگر همانطور که م.اوردیبند ب ◌ٔ نهیرا در س تیت،نفسهایکند و از فشار گلو

احساسات و عواطفت را  يکه در او سراغ دار يا دهیبه صفات خوب و پسند دنیشیکن با اند یو سع شیندیوصلت ن نیا

 يگریبند خود را در بند د کیکه با رها شدن از  یینما نیاگر به خودت تلق.يریو رغبت او را بپذ لیم و با یکن کیتحر

در مورد .ذهن ماست يساخته و پرداخته  یدرك ما از لذات زندگ.خواهد ماند تیبه دست و پا شهیبند هم ،آنیافکنیم

.باشد یدنیکه پرست يبساز یبت نیدرالداز ب یتوانستیم یخواستیکه اگر خودت م کنمیازدواج اولت هم گمان م
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ن؟یزر یکنیم هیگر يدار- :دمیو پرس ستمیمرطوبش نگر يبه گونه ها.را چند بار به هم زد چشمانش

.چشمانم را سوزاند ازیپ ينه مهتا،تند-

.را مرطوب ساخت تیسخنان من هر دو با هم چشمانت را سوزاند و گونه ها يو تند ازیپ يتند کنمیتصور م-

 نیمن و بدرالد میگویحاال هم م.کنمینم هینه من گر.کنمیم هیکه دارم گر یکن نیبه من تلق یخواهیم-:کرد و گفت جتسما

.میهم ساخته نشده بود يبرا

قرار دادن آنها در کنار هم،با  يبرا یول.ساخته نشده يگریسنگ د يبه اندازه  یسنگ چیساختمان هم ه کیيزیر یدر پ-

.ياریاندازه درب کیشکل و  کیآنها را به یتوانیتراش ددنشان م

با مالمت کردن خودت و حسرت خوردن به آنچه که سال هاست فراموش شده است به کجا .گرددیباز نم يآب رفته به جو-

؟یبرس ییخوایم

 نیمحبت ابا عشق و  يبگذار نیکه دستت را در دست دکتر مت يدار الیاگر خ.به آنجا که مانع از تکرار مجدد اشتباه بشوم-

در  يو نامرد یهم ناکام ،بازیکنیکار را م نیکه بخاطر من و پونه ا یکن نیاگر به خودت تلق.کار را بکن نه با زور و اجبار

يزیچ یکه گرفت یمیماز تص نیدکتر مت.انتظارت خواهد بود

داند؟ یم

علتش .از معمول به خانه برگشتم رتریدرساندن پونه به مدرسه رفته بودم ،  يبرا یصبح وقت روزیکه د دیآ یم ادتیحتما

ابتدا دعوتش را .در کنارم متوقف شد و از من دعوت کرد که سوار شوم نیدکتر مت لیبود که در موقع بازگشت اتوموب نیا

قبول .میدر مورد آن مسئله با هم صحبت کن يبه طور جد گریبار د کیخواهم  یم:، بر اصرارش افزود و گفت رفتمینپذ

بود،تکرار کرد و به آن  دهیرا که بارها جواب ردش را از من شن يشنهادیدوباره همان پ یوقت.نارش نشستمکردم و در ک

باورش شد و  رمو متفک يجد يبه چهره  ستنیو بعد با نگر کنمیم یپاسخ مثبت دادم،ابتدا باورش نشد،گمان کرد شوخ

:گفت
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هم در  نیهم يبرا.کار را بزنم نیا دیق شهیهم يبرا دینشوگرفته بودم که اگر شما حاضر به ازدواج با من  میمن تصم _

.ابمیام ب یزندگ کیرا به عنوان شر يگریشخص د فتادمیفکر ن دم،بهیشن یاز شما م یکه بارها پاسخ منف یسه سال نیظرف ا

:و گفتم دمیخند يبلند يصدا با

د؟یعاشق شده ا يریکه سر پ دییبگو دیخواه ینکند م _

:گفت يا دهیلحن رنج با

.میمن و برادر شما همسن هست.دانم ینم ریمن هنوز خودم را پ _

.میرا اعالم کن مانیامشب نامزد میدار الیو خ میرا گذاشت یقرار عقد و عروس.قبول کردم باالخره

.بشود ریاز تو و دکتر دلگ ينگذاشته ا انیقبال او را در جر نکهیاز ا نیممکن است فرز یکن یفکر نم _

من او را .مشکل است مهتا یلیخ میجدا شدن از پونه برا.مورد با او صحبت کند نیدر ا نیامروز صبح دکتر مت قرار است_

.اش را تحمل کنم يترسم نتوانم دور یخودم بزرگ کرده ام و م يدرست مثل بچه 

و بچه  ستیتو ن يچه که او ب یرا قبول کن تیواقع نیا دیاما با.يخودت بزرگ کرده ا يدرست تو او را درست مثل بچه _

.یدختر برادرت تلف کن يات را به پا یکه جوان ستیانصاف ن نیا.برادرت است ي

.میرفته است ما چند سال دار ادتیکه انگار  یکن یصحبت م يطور_

 يسازپونه نسبت به من ب يها ینامهربان يبرا يسپر نیاز مت نکهیا يبه جا.میکن یجوان میدارد اگر ما تازه بخواه یبیچه ع_

و  فیاتاق بابا شر یکرس ریاز همان زمان که من و تو در ز.گذشته ات يها یها و ناکام يبساز در مقابل نامراد ياز او سپر

و از  يکرد یات را بهانه م يپدر و نامادر یمحبت یآن موقع ها ب.يدینال یم یمحبت یب زا شهیتو هم میکرد یزن بابا درددل م

و  يآن را تحت فشار قرار دهد بعد از آن خونسرد یگذاشت یو م یختیآو یه گردنت مو ب یساخت یم یتنگ يآن حلقه 

در .کند يباز تینقش را برا نین هم همینگذار که دکتر مت.یادامه بده تیشد که به ناله ها يبهانه ا نیبدرالد ینامهربان

ات  یخوشبخت کردنت قدم در زندگ دلت و یشکستگ امیالت يرا بده که برا يات به او نقش مرد یزندگ ينقش ها میتقس
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.نهاده است

:دمیپرس.ستیگر یبار از ته دل به سخت نیا

.چشمت را سوزاند ازیپ يباز هم تند _

.سوزاندیسخنان توست که دلم را م يبار تند نینه ا _

51فصل

اتاقش را که درست رو به  اطیحرو به  يپنجره  توانستیاو م دیشا.نبود یکار اسان یدل کندن از آن خانه و زندگ نیزر يبرا

 یرا که شبها در آن دختر مو طالئ یاتاق اطیرو به ح يپنجره  توانستیببرد،اما نم ادیشد،ازیکنار استخر باز م يبایز قیآالچ

.بسپارد یدست فراموش رفت،بهیبخواب م شیکنار عروسک ها رعمه اش،د ییالال يبا صدا ییبایز

 نیاو آغوش گرم زر يبرا یاز دوران کودک.را درك کند شیها یو تلخ ییکه مفهوم جدااکنون آنقدر بزرگ شده بود  پونه

پدر بزرگش فقط  ياتاق خانه  واریبه د ختهیقاب عکس آو.و دستان نوازشگرش،آغوش گرم و دستان نوازشگر مادر بود

بود که نه نگاه  وارید يس روقاب عک کیو بعد از فقط  دینما لچند روز توانست افکار کودکانهاش را به خود مشغو يبرا

و در اصل  دادیآغوش مادر را م يروح داشت و آغوش گرمش بو نیدر عوض نگاه زر.يداشت و نه دستان نوازشگر یگرم

.دیرسیو به ثمر م گرفتیخوش عطر آن جان م يپونه با بو

گذاشت و  يت سرش به جابرادرش در پش یزندگ يبهاینش ينگرانش را در هوا دگانیعروس شد،د نیکه زر يبار نیاول

 يها بیفراز و نش ينگرانش را در پشت سر و در هوا دگانیهم د شد،بازیبار دوم عروس م يرفت و اکنون که داشت برا

.رفتیو م گذاشتیم يپونه به جا یزندگ

و قطرات  او پنهان کرده بود دیخود را از د تیبه دور از جمع يعمه اش غم زده و مغموم در گوشه ا یدر شب عروس پونه

.کردیرا تار م ده،چشمانشیرانده شدن از د رونیب يبرا یامانش،در انتظار موج یاشک ب
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به طرف عروس و داماد هجوم آورده،وجود پونه  کیتبر يبرا تیموج جمع نکهیعقد،به محض ا يغهیشدن ص ياز جار بعد

که به پا شده بود،قطرات اشک را به  یانو امواج خروشان طوف دگانشیآرام د يایسالن فراموش شد و در در يدر گوشه 

.ساخت يجار شیگونه ها يرو

به کنارش رفتم و با لحن محبت  اوردمین ست،طاقتین یدلجوئ يبرا یکه آن لحظه فرصت مناسب دانستمیم یچند به خوب هر

؟یستیپس تو چرا خوشحال ن.همه خوشحالند.شودیعمه ات دارد عروس م-:گفتم يزیآم

.رهیما م شیعروس بشه از پ یاون عروس بشه،چون وقت خوامیمن نم- :گفت رساندیرا م که اندوهش یلحن با

.خواهد آمد دنتیو مطمئن باش هر روز به د ستیدور ن ادیاو ز ينگران نباش خانه -

اد؟یکه هر روز م یتو مطمئن-:دیبار به دقت نگاهم کرد و پرس نیاول يبرا

.دیایب تواندیخوب اگر دلش بخواهد م-

؟یدلش نخواد چ اگه-

عمه ات  شیبا من به پ ایحاال ب.ياو هم به همان اندازه تو را دوست دارد که تو دوستش دار خواهد،چونیحتما دلش م-

؟ییبگو کیبه او تبر یخواهیمگر نم.میبرو

.در کنارم به راه افتاد عانهیاز جا برخاست و مط.را که به طرفش دراز کرده بودم نگرفت دستم

 شیعمه اش رفت و در انتظار جلب نظرش روبرو کیه در اطراف عروس حلقه زده بودند شکافت،به نزدرا ک یتیجمع

.ستادیا

چشم به اطراف  ستینگریبه روبرو نم نیزر.متوجه اش شود و او را مورد محبتش قرار بدهد نیخدا خواستم که زر از

.گشتیبال پونه مکه اطرافش را گرفته بودند،به دن یتیجمع انیاو هم در م دیداشت،شا

به عقب برگشت،به .تا توجه اش را به طرف پونه جلب کنم دمیصحنه اش،کوش يتر رفتم و با فشار انگشتانم به رو کینزد
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که یبر لب آورد و با عشق يزیلبخند محبت آم دنشید

شد و سرش را  شیها نوازش میتسل شهیپونه چون هم. فشرد نهیو به س دیوجودش را انباشته بود او را در آغوش کش ۀهم

:کنان گفت يپاك کرد و زار یمرطوبش را با تور عروس يعمه اش پنهان کرد و گونه ها ۀنیس يبه رو

.ما بمون شیجا پ نینرو هم نیعمه زر _

 يگرفته ا يرا فرو داد و با صدا شیبغض گلو, دگانشید شیداشت و از ترس پخش شدن آرا ستنیبه گر لیهم م نیزر

:گفت

.خواهم آمد دنتیمطمئن باش که هر روز به د. زمیبروم عز ییمن جا ستین قرار

:گفت دیرس یکه به زحمت به گوش م ییفروزنده سر در گوشم نهاد و با صدا خاله

خدا به . برد یم رونیب نجایچون دل پونه را هم با خود از ا, رود  یخانه م نیدارد از ا نیدلت را خوش نکن که زر خودیب _

.دادت برسد

:نشدم و گفتم دیناام

.اما کم کم عادت خواهد کرد, طور باشد  نیا لیاوا دیشا _

.دختر يدار وبیتو صبر ا _

.صبر کردم نیبه دست آوردن دل فرز يرفته چند سال برا ادتیمگر  _

 یچه مچارهیرود که زن ب ینم ادمیوقت  چیه. يات را خون کرد جارهیدل مادر ب, نیبه دست آوردن دل فرز يبرا _

.دیکش

خاله؟ یداغ دلم را تازه کن یخواه یم _

.ياش تو بود یزندگ ۀآن زن هم. دختر ستیتازه ن شهیمگر داغ دلت هم _
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:و گفت دیدست مادرش را کش ماهیفر

 شهیهم امرزیخدا ب ۀخال يجا. ياوریدختر را در ب نیکه اشک ا یکن يکار یخواه یم. حرف هاست مادر نیحاال چه وقت ا _

.فتدیب هینکن که مهتا هم به گر يپس الاقل کار. کند یم هیعروس که دارد گر. است یما خال نیدر ب

را در  شیخواست حسرت ها یکه م نیبا وجود ا. دمید انینما دگانشیو درخشش قطرات اشک را در د ستمینگر نیزر به

.آن حسرت ها هنوز هم به دنبالش بود. بگذارد يپشت سر به جا

گلدان گل محبوبم  يکه به رو یموقع. کنم هیو آن ها را به عروس هد نمیدرون گلدان را بچ اسیيتا گل هارفتم  اطیح به

.مرا به نام خواند يا گانهیکردم ب یعطرش را با تمام وجود استشمام م يخم شده بودم و بو

د؟یشما هست نیمهنا خانوم ا _

 کیاتاق خواب و در قسمت تار ةپنجر ریدر ز. شدم رهیبود خ ادهستیکه در کنارم ا یتعجب سر بلند کردم و به زن مسن با

.دمید ینم یچهره اش را به درست اطیح

کرد و  یم ییاش خودنما یشانیپ يبه رو, که به سر داشت  يچادر گلدار ریاز ز دشیدست سف کیيتار از موها چند

.بود دایناپ آن محو و يپخش شده به رو يو چروك ها نیچ انیچهره اش در م یخطوط اصل

:دمیبه دقت نگاهش کردم و پرس گریبار د کی

د؟یشما که هست _

:دیپرس يدیناام با

.نگاه شما را شناختم نیدر اول, میا دهیرا ند گریسال هاست همد نکهیبا وجود ا! دیمرا نشناخت یعنی _

اما جستجو در , ش را جست و جو کنما یواقع ةآن چهر يصورتش را کنار بزنم و از البه ال يو چروك ها نیتا چ دمیکوش

:آن خطوط آن قدر مشکل بود که دست از جستجو برداشتم و گفتم انیم

.دیکن یبهتر است خودتان را معرف.شناسم یمن شما را نم _
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.دیمرا بشناس دیآن قدر عوض شده ام که شما نتوانست یعنی. هستم يمن بدر _

:وحشت زده نگاهش کردم و گفتم گریبار د کی

!دیشما هست نیخانوم ا يبدر _

از بودنش در آنجا مطلع شود،تا چه  نیدانستم که اگر فرز یم.وجودم را انباشت یرا نشان بدهم نگران اقمیاشت نکهیاز ا قبل

.مرا هم در آمدن او به آن خانه هم دست او بداند یخواهد شد و چه بسا حت نیحد خشمگ

:به افکار دورنم برد و گفت یسکوتم پ از

.ندارم خودم را به آنها نشان بدهم الیخ دینترس.چون در خانه باز بود داخل شدم-

:دمیتعجب پرس با

د؟یآمده ا نجایچه به ا يپس برا-

بچه ها اصالً عاطفه  نیا.مهتاخانم ستیرسمش ن نیا.نمیشما را بب دیآمدم که شا دیام نیبه ا دیراستش را بخواه-

در مقابل آن همه زحمت حق دارم .ام دهیبرده اند من چه قدر زحمت شان را کش ادیسال است که از  ستیدرست ب.ندارند

پس چرا گناه او را به .ستیزد،گناه من و پدرشان چ يتهمت دزد نیاگر پدر شما به فرز.که از آنها توقع محبت داشته باشم

است که  نیزر ریتقص شتریب نیا.پرسند یاز او نم یآنها حال دیایاگر سال به سال پدرشان به سراغشان ن.ما نوشته اند يپا

دختر را دوست داشتم که او را عروس  نیمن آنقدر ا.ببرد ادیگذارد که او گذشته را از  یکند و نم یم کیبرادرش را تحر

.خودم کردم

.دیوصلت نبود شما مجبورش کرد نیبه ا یاو راض-

که او  یوقت یول.کند یسر مرا خوشبخت مشود و هم پ یکردم هم خودش خوشبخت م یمجبورش کردم چون فکر م-

.من نوشت يشکستش را هم به پا نیاز ما نگرفت و گناه ا یسراغ یبازگشت،حت رانیسرخورده و ناکام به ا
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کند؟ یکجاست و چه م نیحاال بدرالد-

ه دوست وآشنا متوسل ناچارم ب رمیاز حال او بگ يبتوانم خبر نکهیا يمهر و وفاست و اکثراً برا یاندازه ب نیاو هم به هم-

 اریکه در د ستین يفرزند آن پسر.بچه ها را بزرگ کرده ام و حق دارن که از آنها توقع محبت داشته باشم نیمن ا.بشوم

.جان کنده ام شیام و به پا دهیاست که بزرگ شدنش را به چشم د يسربلکه پ.برده باشد ادیغربت مادرش را از 

آن  دیشد یحاضر نم یآن سادگ د،بهیرا داشت یمادر واقع کیمحبت  نیاگر شما به فرزچون .طور باشد نیکنم ا یباور نم-

.که پسرش را از خود براند دیو پدرش را وادار کن دیتهمت ناروا را به او بزن

.کار را کرد نیا شیاو خودش از ترس آبرو.من وادارش نکردم-

.شود داشت یم یچه توقع گریناه کار بداند از مردم دپسرش را گ يپدر یوقت.رفت یم شیآبرو شتریشکل که ب نیبه ا-

 یانصاف است که وقت نیا.دخترشان دعوت نشوند یانصاف است که پدر و مادرش به جشن عروس نیا دیکن یفکر م-

اورد؟یاو مرا به جا ن نمیب یعروسم را م

 دیلرز یکه از خشم م ییبا صدا.داشت آمده بود و از چه موقع گوش به سخنان ما اطیچه موقع به ح نیدانم فرز ینم درست

:و گفت دیخانم دو يصحبت بدر انیبه م

مگر .هرکس به همان اندازه که گناه کرده گناه کار است.خانم يرا ننوشته ام بدر يگریکس د يکس را به پا چیمن گناه ه-

 دیکه که به او گفت دینبود مگر شما.بزند يو به من تهمت دزد ستدیبا میروبرو دیکرد کیکه پدرم را تحر دیشما نبود

زن باعث شد که پدرم  نیمهتا هم یتو ندان دیشا.ستیدر آن خانه ن شیشده جا ییآبرو یکرده و باعث ب يکه دزد يپسر

 هیحق تنب يدرست است که هر پدر.بزند یلیبلند کند و به صورتم س میاش دستش را به رو یبار در زندگ نیاول يبرا

 یاگر پدرم من را مقصر نم دیشا.ادب کردن کودك خطاکار است و من مستحق آن نبودم يبراهیتنب یفرزندش را دارد ول

آورد و مقابل آن تهمت ناروا  یم مانیمن ا یگناه یاگر او به ب.زمیشدم که مانند دزدان شبانه از خانه بگر یدانست،ناچار نم

توانستم از آن  یم یشد که به راحت یم یامبه موج آر لیتبد میدر زندگ میپرداخت،آن طوفان عظ یبه دفاع از من م
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 یکند که پسر و دختر اصل یطور وانمود م نیو ا دیگو یو با تو از عشق و محبت سخن م ستادهیا تیحاال او روبه رو.بگذرم

شود توقع داشت که در حق  یچه طور م.نگرده است يکه در حق فرزند خودش هم مادر یکس.میهست نیاش من و زر

است که او را  نیاش ا ینم،معنیشوم پدرم را بب یحاضر م یفکر نکن اگر گاه.کار را کرده باشد نیا فرزندان همسرش

تا .صورتم سوزان است يهنوز به رو شیانگشت ها يجا.ستیکه او به سرم آورد،قابل بخشش ن ییآن بال.ام دهیبخش

گرچه ظاهراً به ما .یپدرم را بر ضدما بشوران يددرصدد بو شهی،هميکه تو زن پدر ما شد یدارم،از روز اول ادیکه به  ییآنجا

.یداشت يگرید منظورباطناً  یول يکرد یمحبت م

:گفت ستیگر یم یکه به تلخ یخانم در حال يبدر

به تو ثابت کنم که  دیدانم چطور با ینم.شورهم يام و نه از بچه ها دهید يریهستم که نه از بچه خودم خ یمن زن بدبخت-

آن قدر ماهرانه  يآن صحنه ساز.مورد اشتباه مرده ام کیسبت به شما صادق بوده ام و فقط در آن در محبتم ن شهیهم

.تو را مقصر دانستم مرا ببخش نکهیاز ا.بدهد بیچون مرا فر یانتوانست زن ناد یداده شده بود که به سادگ بیترت

که به  یکیموز يشور و غوغا انیرا در م ادشیپرفر يتا صدا دیکوش یخانم م يبدر زیبدون توجه به لحن التماس آم نیفرز

:بود،به گوشش برساند و گفت دنیداخل سالن به زحمت قابل شن تیو هلهلهه جمع يهمراه شاد

آن موقع که جوان و پر .نشانت بدهم يعکس العمل تند یوادارم کن یخواهیچه م يبرا.خانم يبدر يآمد نجایچه به ا يبرا-

 نهیزهر ک ،تایوادارم کن یخواه یچرا م یو ناتوان ریحاال که پ.و دادم را از تو بستانم ستمیبا تینخواستم روبه رو يتوان بود

.زمیرا در کامت بر میها نهیرید يها

:خانم دست از سماجت برنداشت و گفت يبدر

 یش مسبک کردن بار وجدان يو بدحال است و آن قدر دچارعذاب وجدان شده که برا ضیآمدم چون پدرت مر نجایمن ا-

.و خودش را خالص کند ندازدیخواهد بار همه گناهان گذشته اش را به دوش من ب

بلکه .یستیتو نگران وجدان ناآرام پدرم ن.یکار را بکن نیا یتوان یتواند وجدان ناآرامش را آرام سازد و نه تو م ینه او م-
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که به زور  یو ازدواج نامناسب يکه به سرم آوردییبا بال.گذارد یکه آسوده ات نم ینگران وجدان ناآرام خودت هست شتریب

را  یخوشبخت يدهیخواهد طعم ناچش یکه او م یو حاال درست وقت ياش را به باد داد ی،جوانيکرد لیبه خواهرم تحم

.یرا کامش را تلخ کن يبچشد،باز هم آمده ا

مهتا  قیآمدم تا بلکه بتوانم از طر نجایقصد به ا نیاست و فقط به ا نیزر یدانستم که امشب،شب عروس یباور کن من نم-

.یوادارت کنم گذشته ها را فراموش کن

دختر را  نیا یخواه یباز هم م ؟نکنديبه سر دار یالیاست؟باز چه خ ریکار امکان پذ نیا یسادگ نیبه هم يفکرکرد-

خودمان  یمشکالت زندگ ریدرگ یما به اندازه کاف.برو نجایاز آمدنت باخبر نشده،از ا نیتا زر.يحسرت به دل بگذار

.مشکل ترش نکن گریتو د.میهست

داشته باش که در غلتاندن آن سنگ ها بر سر  نانیاطم.اندازمیشما سنگ ب یزندگ يپا يوقت نخواستم جلو چیمن ه-

.نداشته ام یراهتان من نقش

از دست من و  یخالص يبرا تو.يریرا به گردن نگ نیو گناه شکست زر یخودت را تبرئه کن یتوان یحرف ها نم نیبا ا-

.يراحتم بگذار يرو یچرا نم.یخواه یحاال از من چه م.يکرد یقربان یقیهرکدام از ما را به طر نیزر

د؟یآ یکه چرا نم يفکر کرد چیه.است امدهین دنتیوقت است که پدرت به د یلیخ-

.است دهیخشک شیمحبت ها گیتو،د يوسوسه ها ریبازهم تحت تاث میفکر کرد-

د؟یاین دنتانیاش به د یقلب لیباشد و برخالف م ماریکه ممکن است ب دیبه فکرت نرس چیه.نیهم-

اش  يماریب ياحساسات پدرفرزند يکه با انشگت نهادن به ور يو حاال درصدد يکرد یتا حاال وجدان ناآرامش را بهانه م-

.یرا بهانه کن

:خانم بر سماجتش افزود و گفت يبدر

.به مداوا دارد ازیاست و ن ماریپدرت واقعاً ب.نیفرز ستین نیا يباور کن برا-



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 428

ست؟یاش چ يماریب-

 یاو نم.میدراز کن يگریشخص د يبه سو ازیکه پسرش جراح قلب باشد و ما دست ن اوردیدلم طاقت ن.قلبش ناراحت است-

.يریآمده ام تا التماست کنم معالجه اش را بر عهده بگ نجایداند که من به ا

:تکان داد و گفت یدستش را به حالت عصب.شد دایدر چهره اش هو دیکش یم که یرنج آثار

 نکهیحاال بهتر است تا قبل از ا.گوشم که عهده دار معالجه اش بشود یم سیبه دکتر پرد.کار را بکنم نیتوانم ا ینه نم-

.ریشب بخ.يبرو نجایمتوجه آمدنت بشود،از ا نیزر

:و گفت خان دست از سماجت برنداشت يهم بدر باز

 ریکار را بکند ز نیا يگریاگر کس د دیشا.دهد که پسرش معالجه اش کند یم حیاو ترج.یکن یکار را نم نیچرا خودت ا-

.بار نرود

.میبرو ایب.مهتا میمهمان ها را تنها بگذار ستین زیجا نیاز ا شتریب.یبهتر است علتش را از من نپرس-

:و گفتشود  نیتا مانع رفتن فرز دیخانم کوش يبدر

.باشد کیشر شیبچه ها يتواند در شاد یاست که نم نیشود ا یاش م يماریباعث ب شتریآنچه ب-

شده را  جادیفاصله ا نیمگر تو ا.ياندازیفاصله ب شیاو و بچه ها نینبودکه ب نیو قصدت ا یخواست یرا نم نیمگر تو ا-

؟یمانیپس حاال چه شده که پش.یدانست یات نم یابیموجب کام

که مدت هاست پدرت با من  يهمان کار.یو اشتباهات گذشته را به رخم بکش یبه من سرکوفت بزن یخواه یرتب متو م-

.رساند یمرا به جان م شیکند و سرزنش ها یم

آن .ياش شد ییباعث تنها يخودت نگه دار يات شوهرت را برا یبا انحصارطلب نکهیا يبرا.يبا او چه کرده ا دهیتازه فهم-

 يبدر يرو یپس چرا نم.يدارد به سراغمان آمده ا اجیحاال که او به ما احت.کجا بود میداشت اجیپردمان احتموقع که به 

.بکشم ادیتا بلندتر فر يمنتظر.خانم
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بهم خوردن  يصدا.برگرداند و به سرعت به طرف در رفت يرو.ستین زیاز آن تامل جا شیخانم احساس کرد که پ يبدر

.داد یرفتنش را م دیدر نو

:و گفتم دمیدستش را کش.دستم را گرفت تا وادارم کند داخل سالن شوم دیلرز یکه از خشم م نیفرز.دمیکش یراحت نفس

.میآ یتو برو من بعداً م.نمیآمده بودم تا گل بچ اطیبه ح-

:گفت يلحن تند با

هم نگران شدم و به  نیهميبرا.يرا تنها گذاشته ا تیوقت است که مهمان ها یلیخ.است مهتا دنیحاال چه وقت گل چ-

.دنبالت آمدم

هرچه  یول.کنم لیام را به تو تحم دهیخواهم عق ینم.کنم هیهد نیو آنها را به زر نمیگلدانم را بچ اسیيدارم گل ها الیخ-

.یباشد او پدر توست و بهتر است خودت معالجه اش کن

:و گفت دیرا درهم کش ابروانش

.باخبر بشود نجایخانم به ا ياز آمدن بدر نیخواهم زر یباشد نم ادتی.رمیبگ میمورد من تصم نیبگذار در ا-

***
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از خواب گشود با نگاه  دهیکه د یصبح روز بعد موقع ست،یدر آن خانه ن گریدانست عمه اش د یپونه م نکهیوجود ا با

.گشت یجستجوگرش به دنبال او م

کردم و  یاز دور نظاره اش م. ستادیگسترده بود قدم آهسته کرد و ا نیزميکه هنوز به رو يعبور از کنار سفره عقد موقع

.داشت عکس العمل نشان خواهد داد نهیکه در س یاحساس یداشتم با گرم نانیاطم

به آن انگشت زده بود فرو برد و به هم  نیکه شب گذشته زر یدر کنار خنچه عقد نشست و انگشتش را در کاسه عسل ابتدا
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عمل پرداخت و بعد  نیو به تناوب به تکرار ا دینان خنچه عقد مال يسپس انگشت آلوده به عسلش را رو. زدنش پرداخت

بلند  ينشسته بودند فشرد و با صدا شیعروس و داماد به رو هکه شب گذشت یمبل يحرکت سرش را به رو نیخسته از ا

.ستیگر

دل به نوازش  یاعتراض چیبدون ه. دمیرا در آغوش کشرفتم و او  کشیبه نزد. به محبت را در وجودش احساس کردم ازین

.سپرد میها

 زمیباعث شد که در مقابل رفتار محبت آم اجیما حاکم بود وجود داشت و تنها احت انیکه در م یو برودت يآن سرد هنوز

.آن شود مینشان ندهد و تسل یعکس العمل چیه

مدرسه  فیروزمره اش پرداخت و پس از صرف صبحانه ک يرهابه انجام کا یاز آنکه آرام تر شد مانند عروسک کوک بعد

.رفتیام را پذ یبر زبان آورد همراه یکالم نکهیدر کنارم به راه افتاد و در سکوت، بدون ا عانهیمط. اش را به دست گرفت

 یقلب لیمطابق با مکار  نیبا من ندارد و هرچند ا یاز همراه ریبه غ يدانست که بعد از آن چاره ا یم یبه خوب گرید اکنون

.اش نبود به ناچار به آن گردن نهاد

با من از خود  ییارویکه در گذشته در موقع رو يو عناد یاز سرکش یول. از محبت بود یسرد و خال شهیچون هم رفتارش

.به جا نمانده بود يداد اثر ینشان م

و گوشه  ییبه تنها لیم. نداشت حیو تفر يبازبه  يپرداخت و عالقه ا یمدرسه اش م فیآن پس در سکوت به انجام تکل از

حالتش  یآمد، در نگاه سرد و ب یم دنمانیبه د نیکه زر یگرفت و تنها در زمان یدر وجودش اوج م شتریروز به روز ب يریگ

 ياکرد، دوباره همان دختر افسرده و دل شکسته  یخانه را ترك م نیزر نکهیو به محض ا دمید یم انیرا نما اقیشوق و اشت

.است اموختهیرا ن دنیکه اصال خند دیرس یشد که به نظر م یم

. افتییآگاه مارستانیشدن پدرش در ب ياز بستر سیدکتر پرد قیاز طر نیخانم، فرز يروز بعد از مالقات با بدر چند

.بروم دنشیفرصت به د نیگرفتم به دور از چشم همسرم در اول میتصم
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در آن ساعت روز . آمدم رونیاز خانه ب دارید نیدر اتاق عمل است به قصد ا نیم فرزدانست یکه م یروز بعد در ساعت صبح

 یدر سکوت. بود نیریپر از خاطرات تلخ و ش میآن جا برا طیمح. دیرس یکننده به نظر م ادتیاز ع یمختلف خال يبخش ها

 يماریب يو هم خاطره تلخ روز ها نیانتظار و برخورد مجدد با فرز انیپا نیریکه در اطراف حکم فرما بود هم خاطره ش

اش  ینیریکه نه ش يتا به حد ختیو حالوت خاطره هارا با هم آم ینیریشد زهر تلخ و ش یکاش م يا. آوردم ادیمادرم را به 

.زهرش کشنده باشد یدل را بزند و نه تلخ

او . داشت یست از ناله کردن بر نملحظه هم د کییرا بشنود حت شیناله ها يصدا نیفرز دیکه شا دیام نیبه ا یفرخ يآقا

تالش  نیآمد و ا یم دنمانیبار به د کیبعد از ازدواجمان هم هر چند هفته  ،يعواطف پدرفرزند ختنیبرنگ يدر تالش برا

به شدت  ریچند ماه اخ نیاحساس کردم که در ظرف ا دنشیبه محض د. دجلب نظر پونه نبو يشباهت به تالش من برا یب

را  نیانتظار آمدن فرز شتریب دیشا. تعجب کرد دنمیاز د. گذشت یمالقاتمان چند ماه م نیاز آخر. ه استشد دهیالغر و تک

.داشت تا انتظار آمدن مرا

اش  یشانیصورتش خم شدم تا بر پ يبه رو یوقت. نبود ییگذشته قابل شناسا ییاش خطوط آشنا یچهره الغر و اشتخوان در

دستان لرزانش را از هم گشود و سرم را در . چشمان مرا هم تر کرد گانش،دیبوسه بزنم درخشش قطرات اشک در د

:آغوش گرفت و گفت

.من که عاطفه ندارند يبچه ها. باز هم تو. يکه آمد يچه خوب کرد-

:گرفتم و گفتم دهیاش را ناشن هیکنا

.حالتان چطور است پدر جان-

:شد گفت یم دهیبه زحمت شن یتوانکه از شدت نا ییو با صدا دیکش رونیب نهیاز س يسرد آه

 تیکنند و اهم یهم باور م دیو شا مارمیب یهنوز باورشان نشده که من به سخت میبچه ها دیشا. ستیکه خوب ن ینیب یم-

روز  کیدیروم که شا یم دنشانیبه د دیام نیروم و به ا یسال هاست ترکم کرده اند از رو نم نکهیبا وجود ا. دهند ینم
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 يآتش آن چنان فروزان است که تالش برا نیا يشعله ها یول. کنم شخامو میرا با اشک ندامت ها شانیاه نهیآتش ک

کردم  یآرزو م شهیشناسم و از همان موقع هم یم ينبود شیب يدختر بچه ا یمن تو را از وقت. حاصل است یسرد کردنش ب

.يشد نیفرز یو باعث ناکام يکرد ریگ مانیو در گلو يگرچه تو لقمه بزرگ تر از دهان ما بود. یکه عروسم باش

:گفتم يزیرا در دست فشردم و با لحن محبت آم دستش

.دیبهتر است کمتر به گذشته فکر کن. دیزن یبه قلبتان صدمه م شتریطور ب نیا. دیخوب پدرجان آرام باش یلیخ-

:توجه به سخنانم ادامه داد بدون

به مراقبت  ازیبودند و ن امدهیآن موقع آنها هنوز از آب و گل در ن. ا از دست دادمر میجوان بودم که مادر بچه ها یلیمن خ-

به  شتریدل خودم نبود و ب يهوس ها يارضا يبرا يباور کن ازدواجم با بدر. آمدم یکار بر نم نیداشتند و من از عهده ا

وصلت نه تنها دلشان  نیبعد از ا. دانستند یام مییوفا یغافل بودند و آن را حمل بر ب تهنک نیآنها از ا. بود میخاطر بچه ها

 یاز دستم بر م يجلب نظرشان هر کار يبرا شهیهم. هم که به من داشتند کاسته شد یمحبت یگرم نشد، بلکه حت يبا بدر

 و نه رفتندیمادرشان پذ نیزن را به عنوان جانش نیآنها نه ا یول. يکردم هم بدر یهم من داشتم تالش م. کردم یآمد م

همه آن مشکالت را داشتم به . من هم بود يآنها دردناك بود برا يباورشان شد که مرگ مادرشان به همان اندازه که برا

که بعد  يزن دل شکسته ا. به کمکم آمد يکرد بدر یآن داشت کمرم را خم م ینیسنگ یو وقت دمیکش یبه دوش م ییتنها

را که در واقع حق فرزند خودش بود  یتا محبت دیکوش یدش شده بود و ماز تنها فرزن ییاز همسزش ناچار به جدا ییاز جدا

آنها سخت و . شناسم یمن دختر و پسر خودم بهتر از همه م. اعتنا بودند یبچه ها نسبت به تالشش ب. م کند ينثار بچه ها

دانستم و حاال سال خوردم و اورا مقصر  بیزد، فر نیبه فرز تکه پدر یتهمت انیدر جر. گذشت هستند یدنده و ب کی

کردم  یاگر بعد از مرگ همسرم دوباره ازدواج نم دیشا. کنم یاشتباه سرزنش م نیهاست که دارم خودم را به خاطر ا

 يارا به ج يگریکه چرا شخص د دندیگناه را بر من نبخش نیوقت ا چیه نیو فرز نیزر. آمد ینم شیپ يمشکالت بعد

 یام و م دهیم رفتار پونه را با تو د. قانع شوند میکردم تا بچه ها یم دیچه کار با. مهتا کردم یم دیچه کار با. مادرشان نشاندم
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.داشتند يرفتار را با بدر نیآنها هم درست هم. ردیدانم که هنوز نتوانسته تو را به عنوان مادرش بپذ

.بودند رفتهینم را پذخا يراحت تر از او بدر یلیکنم آنها خ یگمان م. سخت است یلیپونه خ. کنم یفکر نم-

.يدار يشود تو هم دل پردرد یمعلوم م-

. خواهد ینم نیزر يبرا ینیپونه جانش یشان را فراموش کنند ول یتوانستند خاطره مادر اصل یاست که آنها نم نیفرقش ا-

.واگذار کرده است نینقش را به زر نیا یندارد و از همان کودک ادیاش را به  یاو مادر واقع

 يجا یمشکل است که بتوان یلیخ نیپرستد بنابرا یروح دارد و با تمام وجود پونه را م نیر تو مشکل تر است، چون زرکا-

.یاش را در آن خانه پر کن یخال

:و گفتم دمیکش یآه

.دانم پدر جان یرا م نیخودم هم ا-

:دیو پرس ستینگر يواریتابانه به ساعت د یب

اش  یپس وجدان پزشک. کند ادتیاز من ع یمعمول ضیمر کیتوانست به عنوان  یالاقل مامد؟ین دنمیبه د نیچرا فرز-

کجا رفته است؟

.دیایب دنتیفرصت که از اتاق عمل فارغ شود به د نیکنم در اول یفکر م. دیآ یحتما م-

هنوز هم خودم . شته استندا يدیوقت بازد چیه میمن از بچه ها يدارهاید یلعنت يبعد از آن ماجرا. دیایکنم ب یفکر نم-

تحت  يآن موقع تا حد یراستش را بخواه. کردم یپسرم شک م یدر پاک دیمن نبا. کنم یرا به خاطر آن اشتباه سرزنش م

هم دارد و با همه التماس  يبرد که پدر ادیاز . از من روگردان شد نیفرزاز همان روز . قرار گرفتم گرانیسخنان د ریتأث

.بسپارد یرا به دست فراموشحاضر نشد گذشته  میها

 ازمندیکه به شدت ن ییدرس در سال ها د؟یگناه است و به سراغش رفت یکه او ب دیافتینانیتا اطم دیچند سال طول کش-

او در آن . اش را باور نداشت یگناه یکس ب چیکه هنوز ه ییدر سال ها یعنیدیگذاشت شیکمک و مساعدت شما بود تنها
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.را پشت سر نهاده بود یزندگ يها یسخت گریشما داشت، نه بعد از آنکه دتیبه حما ازیموقع ن

را بر وجودم  نشیغفلت است که وجدانم پتک آهن نیشدم، به خاطر هم داریاز خواب غفلت ب رید یلیمن خ. حق با توست-

وقت نتوانستم  چیه. افتمینمیها یمانیپش انیب يبرا یوقت کالم مناسب چیه. تحمل ضرباتش را ندارد گریکوبد و قلبم د یم

 میرا که آن قدر برا امرزشانینه آن موقع که مادر خدا ب. بر زبان آورم میهارا که در دل داشتم در مقابل بچه  یآن احساس

را  يکه بعد از مرگش به عهده داشتم باعث شد که بدر یفیدر انجام وظا یبود را از دست دادم و نه آن موقع که ناتوان زیعز

 یتعجب م. پدرت بود یمقصر اصل رواآن تهمت نا انیدر جر یدان یمهتاجان تو که خوب م دیایبدت ن. او بنشانميبه جا

. ببرد ادیشما اتفاق افتاده بود از  نیچه طور توانست باالخره دلش را با خانواده تو صاف کند و آن چه را که در ب نیکنم فرز

.بگذرد يمن و بدر ياز خطا ستیحاضر ن یول

:تا آرامش کنم و گفتم دمیکوش

خانم کجاست؟ يبدر. دیبهتر است آرام باش-

شود شب ها مرا  ینم یو ناتوان است، راض ضیخودش هم مر چارهیزن ب نکهیبا وجود ا. را ندارم یکس ياز بدر ریمن به غ-

دو  یکیتا  دیشا. بگذارد لحظه هم چشم بر هم کییآن قدر ناله کردم که نگذاشتم حت شبید. تنها بگذارد مارستانیدر ب

به  يازین چیه گرید ندیایب دنمیاگر آنها به د دیشا. ام شد يماریباعث ب هبچه هاست ک یمحبت یب نیا. برگردد گریساعت د

که  يتوانست با دختر نیشدند و فرز ریچقدر خوشحالم که باالخره عاقبت بخ یدان ینم. دارو و درمان نداشته باشم

 چیآنها ه. است هعروس شد شیچند روز پ نیکه زر دمیشن ياز بدر. کند یعروس دیاها را آفراحساسش به او آن ماجر

کاش  يا. خوشبخت است نیمثل تو فرز یدانم که با وجود زن یم. کنند کیشر شانیها يخواهند مرا در شاد یوقت نم

.خوشبخت شده باشد يو نامرد یهم بعد از آن ناکام نیزر

 دیکن یو سع دیرا ببند تانیحاال چشم ها. شود یهم خوشبخت م نیکه زر دیو مطمئن باش است یمرد خوب نیدکتر مت-

.میایب دنتانیدهم باز هم به د یقول م دیبخواب
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هم نیو زر نیکه فرز یکن يفقط قول بده کار. شوم یاز آمدنت خوشحال م-

.ندیایب دنمید به

.که خواهند آمد فعال خداحافظ دیمطئن باش-

چون تو به .کند تو به او محبت کن  یمحبت یاست که من دارم هر چه قدر هم به تو ب يتنها نوه ا نیا.باش  مواظب پونه-

.خداحافظ.يمتشکرم که آمد.کند محتاج محبت است یکه برخالف آنچه که وانمو م ناوستیو ا يازنداریمحبتش ن

****

53فصل

میتصم.ستین یکارآسان دارید نیبه ا نیکردن فرز یدانستم راض یم نکهیوجود ا با

که به عهد داشت  یمشکل یمنتظر شدم تا بعد از اتمام عمل جراح.از پدرش کنم ادتیشده او را وادار به ع بیبه هر ت گرفتم

.به مطبش باز گردد یرفع خستگ يبرا

:دیطراب پرسواض ینگران ایدیاز راه رس زانیکه خسته و عذق ر یموقع.را در آنجا نداشت نداشت  دنمید انتظار

افتاده است؟ یپونه اتفاق ينکند برا!مهتا  یکن یچه کار م نجایتو ا-

.آمده ام نجایپدرت به ا دتید يمن برا. پونه حالش خوبست.نشو  ینگران-

؟ییایکه ب یپس چرا قبال به من نگفت-

کردم که آمدنم؟ يکار بد یکن یفکر م يکه مانع آمدنم امدنم بشو دمیترس یچون م-

:مکث گفتم يلحظه ابدون

؟ نیفرز میبا هم صحبت کن یکم يفرصت دار-

.کنم ادتیع ارانمیخواستم بروم از ب یفرصت دارم م يساعت تا عمل بعد کیحدود - :به ساعتش کرد و گفت ینگاه
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است  تر شده دهیتر و تک فیضع یلیبودم خ دهیکه او را د يبار نیاز آخر.دلم به حالش سوخت یلیخ دمیپردت را د یوقت-

؟یدر مورد او بخشنده باش یخواه یچرا نم.يخودت هم آنقدر بخشنده بود کیدر مورد دشمن شماره  یتو که حت

:و گفت دیابرووانش را درهم کش-

از همان موقع . سال بعد از مرگ مادرم بود  کیخانم آن هم فقط  يازدواج با بدر شیخطا نیاول.بد کرد مهتا  یلیاو به ما خ-

.در ذهن ما گذاشت ير بدعملش اث نیا

؟يمادرش نشاند يتو هم مرا به جا. احساس را نسبت به تو داشته باشد  نیپونه هم هم یکن یفکر نم-

:گفت يا دهیلحن رنج با

.یکن سهیمادر مرا با مادر پونه مقا دیآ یاصال خوشم نم-

من هم مثل  دیشا.اوردیرش را به دست بهمس يکرد تا دل بچه ها یخانم هم مثل من تالش م ياست که بدر نیمنظورم ا-

.او در به دست آوردن دل دختر همسرم ناکام بمانم

تر رفتم در  کینزد.شد رهیکرده بود خ دنیکه تازه شروع به بار یبرگرداند وبه طرف پنجره رفت و به قطرات باران يرو

:دمیپرس. ستادمیکنارش ا

است؟ ودههیتالشم ب یکن یفکر م. نیفرز یکن یفمر م یتو چ-

.به ما نداشت یوقت محبت چیخانم ه يکه بدر یدختر است در صورت نیتو قلبت پر از مهر و عاطفه نسبت به ا-

 انیکه تا پا یو هم از من بخواه یات را بده یتا هم مژده قبول يکه به در خانوه ما آمده بود يروز نیدارم اول ادیخوب به -

 یکه نم دیشما هست نیاست و ا یاو زن خوب یگفت یرفته که م ادتیمگر .یگفت یم يگرید زیمنتظرت بمانمچ التیتحص

.دیریمادرتان بپذ ياو را به جا دیتوان

.پستش را آشکار نکرده بود نتیآن موقع او هنوز ط-

طور  نیکه ا دوارمیام یدر مورد من خواهد داشت ول یکه پونه بزرگ تر شود چه قضاوت گریدانم چند سال د یدرست نم-
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.ر نکندفک

:دیپرس يقرار گرفت و با لحن تند میطرف من برگشت و درست روبه رو به

؟یبرس یخواه یخانم به کجا م يخودت با بدر سهیاز مقا-

ات  نهیرید يها نهیاز ک مارستانیب نیاست که تو قلبت را در ا نیقسمت ا. ست  زالخطایکه باالخره بشر جا ییبه آن جا-

 يجا از خطا نیو بعد در هم ياز آن بگذر یتوانست یمن هم ندان آسان نبود اما تو به راحت يااز خط دگذشتنیشا. یپاك کن

 ریرا از تو اموختم و تحت تاث يمن گذشت و فداکار.یات گذشت یزندگ يها یتانهمه نابسام یباعث و بان شیقابل بخشا ریغ

ام را از او  یو ناکام ينا مراد يتقام همه سال هاروز ان کیکه قبال قسم خورده بودم باالخره  دمیرابخش يسخنان تو مرد

تو در مورد پدرت قضاوت .باشد هدر دل نداشت یو نفرت نهیک دیام نیو به ا یکن قلبت را با پدرت صاف کن یسع. رمیبگ

ون چ دیشا یماندو حت یعمر تنها م کیسیکه او هم مثل دکتر پرد یمن منطقت را قبول ندارم انتظار داشت.يدار ینادرست

عمل را  نیکه ا يمگر خودت نبود. فرستاد یغربت م اریکرد و به د یآن ها را از خود دور م شیبچه ها ياو عاجز از نگهدا

از  زانیو گر یفرستاد دخترش آن طور عاص یبه خارج نم تیرا در دوران طفول ایکه اگر پر یگفت یو م يکرد یم ینف

ن؟یاست فرز نیاز ا ریغ. شد یخانواده نم

یانکار کن یتوان ینم گریرا که د یکیآن  ؟یکه به من زدند چ یدر مورد آن تهمت یول. در آن مورد حق با تو باشد  دیشا-

فراهم  تیرا برا يبهتر ندهیکردم که آ یشبانه داشتم تالش م يها یخواب یآن موقع من با تحمل رنج و زحمت و تحمل ب.

 میر مظان اتهام قرار گرفتم و از هر طرف باران سرزنش بر سرو رود شممرتکب شده با یگناه نکهیآن وقت بدون ا.کنم

 دیشا. را گذراندم یسخت يکه موفق به فروش مغازه نشدم روزها یدرآن زمان دستم از همه جا کوتاه بود و تا زمان.دیبار

ه بسا بعد از آن فرد عاطل و کردم و چ یام را تباه م ندهیافتادم و آ یباختم از پا م یو خود را م دادمیضعف نشان م یاگر کم

آن .رفتم  یمردم باال م واریزده بودندو از د ادیشدم که بارها پدرم وپدرت نامش را بارها و بارها در کنار گوشم فر یم یباطل

 یکند که وجودم باعث افتخارش است م یحاال که گمان م.دیکش یاز وجودم خجالت م دینام یننگ م هیموقع که مرا ما
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.شده خودش را به من وصل کند یقیطر هر هخواهد ب

مالمت باشد،من مستحقش  نیاو مستحق ا نکهیاز ا شتریب یول.یپدرت را مالمت کن یخواه یم تیحرف ها نیبا ا-

.يرا فراموش کرده ا يمهر و عاطفه پدر انیم نیتو در ا.یانصاف نباش یب نقدریبهتر است در مورد او ا.هستم

که  یدر تمام مدت.خود را نشان بدهد نه به مصلحت روزگار شهیهم یستیبا یم.در قلبش داشتيا شهیاگر مهر و عاطفه ر-

ام را مهار کنم و احترامش را داشته  نهیآوردم که خشم و ک یآمد،به خودم فشار م یم دنمانیکرد و به د یم يپافشار

محبتش را نسبت به ما مضاعف  م،پدریداز محبت مادر محروم ش یوقتمن توقع داشتم .آسان نبود میاما تحملش برا.باشم

داشته  غیفرزندانش در م،ازیشد یرا هم که در مقام خودش حق مان بود و از آن بهره مند م يهمان حد نکهیسازد،نه ا

را هم که  یحبتکمبود محبت را جبران کند و آن وقت همان م نیقصد همسر پدرم شد که ا نیخانم در ظاهر به ا يبدر.باشد

خواست وانمود کند که من دزد اموال  یمحبت بود،م يکه مشغول دزد ینیو در ح دیکرد،از ما دزد یارمان مپدر داشت نث

.بسپارم یکه بتوانم گذشته را به دست فراموش يحاال چه طور از من توقع دار.گرانمید

.قرار گرفتند توطئه ماهرانه کیریزود تحت تاث یلیبود که خ نیتنها اشتباه پدر و زن پدرت ا هیدر آن قض-

.کتد،هنوز نتوانسته ام قلبم را با او صاف کنم یپدرم سال هاست به خانه ما رفت و آمد م نکهیبا وجود ا-

 يپس برا.یتوانست خودت را ببخش یهرگز نخواه فتدیب شیبرا یاست و اگر اتفاق نیتو و زر يها یمحبت یب ماریپدرت ب-

کار  نینشده ا رید ،تايو دچار عذابش شو يزیت با وجدانت به مبارزه برخخود دنیبخش يبرا یروز مجبور نباش کینکهیا

خشم و .یخودت را بشکاف ماریقلب ب یتوان یچرا نم ،پسیشکاف یها را م نقلب آ مارانتیب يمداوا يبرا یتو به راحت.را بکن

 میو تو را تسل ردیا بگنفست ر یزندگ يسال است که گذشته ا ستیب.يو آسوده شو يزیبر رونیرا از آن ب تیها نهیک

و آن قدر او را  يریرا بگ یکن نفس زندگ یسع ردینتواند نفست را بگ گرید یزندگ نکهیا يکند و حاال برا شیخواسته ها

.دهد تیشود و تن به خواسته ها مینداشته باشد و به ناچار تسل دنیدو يبرا ینفس گریکه د یبدوان
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 انیدو لنگه در نما انیدر م سیو سپس دکتر پرد دیشد به گوش رس یمکیکه داشت نزد يشتابزده ا يقدم ها يصدا

اما چهره .ملحق شود نیبه فرز يصرف چا يقصد به آنجا آمده تا در ساعت استراحت برا نیابتدا گمان کردم که به ا.شد

از او  با تعجب نیفرز دنیبه د.دارد يگریعلت د شاز آن داشت که آمدن تیاش حکا یشانیگرفته و خطوط درهم پ

:دیپرس

.میبرو ایکرد؟عجله کن ب یم تیکه صدا يدیبلندگو را نشن يمگر صدا.نیفرز یهست نجایتو ا-

م؟یبرو دیکجا با.دمینشن ییمن صدا-

:و گفت دیرا کش نیدست فرز سیپرد دکتر

.میندازیدوباره قلبش را به کار ب میبتوان دیتا شا یکمکم کن دیبا.شده است یعجله کن پدرت دچار حمله قلب-

 گریبود،د يجار شیکه در رگ ها یو خون ستدیا یهم دارد از حرکت م نیکه قلب فرز دیلحظه به نظرم رس کیيبرا

 يرا فراگرفت و با صدا شیدست و پا یلرزش محسوس.دییگرا يدیآن به سپ کیدر  شیگونه ها یسرخ.ندارد یانیجر

:دیپرس يمانند ادیفر

پدر من؟؟!!یحمله قلب-

:و گفت دیعت به طرف در دوسپس به سر و

.سیعجله کن پرد-

که به  یو من در حال دندیدو یو به سرعت م مهیآن ها سراس.همراه سازم شانیرا با قدم ها میکردم نتوانستم قدم ها هرچه

 به نیم،فرزیدیبود رس يدر آن بستر یفرخ يکه آقا یکه به کنار در اتاق یموقع.به دنبالشان روان بودم ستمیگر یشدت م

:و گفت ستینگر انمیعقب برگشت و به چشمان گر

.کنم یمن خبرت م.جا باش نیتو هم-

خانم که  يبدر.کرد یو بطالتش را آشکار م یها تنبل هیساعت در گذشتن از ثان يگذاشت و عقربه ها یم يبه کند لحظات



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 440

به طرفش رفتم .ستادیا یباز نم تنسیلحظه هم از گر کییاز وخامت حال همسرش حت یبود،بعد از آگاه دهیتازه از راه رس

شانه ام  يابراز محبتم سر به رو ریتحت تاث.سازم دوارشیتا ام دمیتم،کوشبه بهبودش نداش يدیخودم هم ام نکهیو با وجود ا

:کنان به من گفت يو زار ستیگر یبه سخت.نهاد

کس  یب.فتدیب شیبرا یو اگر اتفاقمن است  یو هست یتخت افتاده همه زندگ يکه آنجا به رو يا دهیآن استخوان خشک-

هم خبر  نیتو را به روح مادرت قسم به زر.کند یدارد از غصه دق م یفرخ.خدا هم به او رحم کند و هم به من.شوم یم اوری

را در کنار خودش  شیرا باز کند و بچه ها شیچشم ها گرید بارکیخدا بخواهد که او  دیشا.دیایب دنشیبده به د

.برود ایبه دل از دن نگذار حسرت.ندیبب

مدرسه پونه نمانده  لیبه تعط يزیآمد که چ ادمیبه .کنم یاقدام نیخواست بدون مشورت با فرز یدلم نم.بودم مردد

سپس به .تماس گرفتم و از خواستم که به دنبال پونه برود تایاز آنجا با آز.رفتم نیبا عجله به طرف مطب فرز.است

که خودش صالح  یقیبود خواستم به طر ماریاز ب ادتیمشغول ع يگریکه در بخش د نیمت خاتمه دادم و از دکتر میدهایترد

نگاه ملتمسانه اش را به صورتم دوخت و .خانم برگشتم يکه دوباره به نزد بدر یموقع.بگذارد انیرا در جر نیداند زر یم

:دیپرس

؟يخبر داد نیبه زر-

.کار را بکند نیخواستم که ا نیاز دکتر مت-

:را به حالت دعا بلند کرد و گفت شیاه دست

مهتا  یدان یتو نم.دستش احساس کند يرا به رو شیدست بچه ها گریبار د کیبرسد و  شیکمک کن که او به آرزو ایخدا-

و  دیکش یآخر،شب و روز آه م يبه خصوص روزها.در عذاب بود شیبچه ها یمحبت یمدت چه قدر از ب نیدر ا یکه فرخ

 یشده بود و نم لیکه عل یچهار ماه نیدر ظرف ا.برود ایدنمرد حسرت به دل از  نیکه ا ستینصاف نا نیا.کرد یناله م

.کدامشان سراغش را نگرفتند کیبار هم  کییتوانست از خانه خارج شود و حت
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ن را فشارد و در تالش است تا دوباره آ یقلب او م يدر کنارش است و دارد دست گرمش را به رو نیدر عوض حاال فرز-

.ندازدیبه کار ب

.دارد دهیچه فا گرید.حاال که کار از کار گذشته است-

.باشد یباق يدیهنوز ام دیشا.خانم ينباش بدر دیناام-

.در وجودش نمانده بود یاش توان نهینفس از س دنیکش رونیب يبرا گریکه د ستیگر یبلند م يخانم آن قدر با صدا يبدر

از آمدنش  مانیاو را شناخت،پش دنشیبه محض د یول.بود دهیزن پدرش را ند نیه زرشد ک یدانم چند سال م ینم درست

مرگ همسرش لرزان  یکیخانم از فکر نزد يکه زانوان ناتوان بدر یدر حال.چند قدم به عقب برداشت و قصد رفتن کرد

شناخت و  یم یرا به خوب خودش ياو نادختر.نگاهش کرد یدگدمان تیدر نها.تو را نداشت يبود،قدرت قدم برداشت به سو

پرتالطم دلش در برخورد با  يایبه در دنیرس يگذشت تر از برادرش است و در عبور برا یدانست که سخت تر و ب یم

.سخت کالمش،دلش را پاره پاره خواهد کرد يصخره ها

:دیاز من پرس يشد و با لحن تند نیخشمگ شتریدر کنار او ب دنمیاز د نیزد

پونه کجاست؟.میایب نجایه اب یخواست یچ يبرا-

:توجه به خشمش پاسخ دادم یب

.است فتادهین یاو اتفاق ينگران نباش برا-

:دیکالمش تندتر و پرعتاب تر شد و دوباره پرس لحن

کند؟ یچه کار م نجایاو ا-

که چرا خبرت  ینروز مرا سرزنش نک کیتا  ییایب نجایاست و از تو خواستم به ا يپدرت بدحال و بستر نجاست،چونیاو ا-

حاال.کند تا قلب پدرت را دوباره به حرکت وا دارد یتالش م سیدارد به کمک دکتر پرد نیفرز.ییاینکردم که ب
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بلکه وقت آن است که احساسات خفته در قلبت را از .يبفشار تیدندان ها ریرا در ز تیها نهیکه خشم و ک ستیآن ن وقت

.یکش رونیبه ب یورطه فراموش

وجود زن پدرش را در .دمید انیرا در چشمانش نما ینگران.تا وانمود کند که نگران نشده است دیکوش یم نکهیاوجود  با

:دیسپرد و پرس یکنارم به فراموش

پدرم مرده است؟.راست بگو مهتا-

:شدم و گفتم دواریپاسخ ام دنیشن ياش برا یتاب یب از

را در کنار خود  شیاجل امانش بدهد تا بتواند وجود بچه ها ارمدویام.به زنده ماندنش باشد يدیکنم هنوز ام یم فکر

.احساس کند

:کالمم باعث خشمش شد و گفت یسخت

؟یزن یقدر راحت دم از مردنش م نیچرا ا-

 يمن خودم هم برا.نیزر یسخت یلیتو در بخشش خ.را داشت دارتید يامروز صبح شاهد بودم که چقدر آرزو نکهیا يبرا-

که زن پدرت سنگ به دست  نیو هم ا يدانم که دل شکسته ا یرا م نیهم ا.دمیت سال ها عذاب کشبه دست آوردن دل

.يدشکست خودت بو نیمسبب ا ينگرفته بود که دلت بشکند و تا حد

شکستن دل من و حاال دل من  يبود برا یخانم سنگ يآن موقع دل بدر.مهتا یطور قضاوت کن نیاز تو توقع ندارم که ا-

ام نفوذ  یدر دل سنگ ستیاست که قادر ن یچون قطرات باران شیها يدل او و اشک و زار شهیشکستن ش يرااست ب یسنگ

.کند

:خفه و گرفته بود گفت ستنیکه از شدت گر ییخانم با صدا يبدر

م معلو انشینست که پا ينوشته ا شیقصه از پ یو بدبخت یخوشبخت.یوادارت کردم که عروسم باش ،چونيریتو از من دلگ-

به  یدبختیو سهف یبخت اهیس یدر تماشاخانه زندگ.شد یبا پسرم خوشبخت نخواه یدانستم تو در زندگ یمن از کجا م.باشد
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من تو را بزرگ .میو اشتباه نکن میآن قرعه وسواس به خرج بده رداشتندر ب دیکه با میما هست نیقرعه نهاده شده است و ا

 يبود و جلوه حباب ها دایدور و ناپ يهاله ا تیبرا یخوشبخت یان اوان کودکدانم که از هم یم یو به خوب نیکرده ام زر

و  يروان شو شو به دنبال يریکرد که ردش را بگ یوسوسه ات نم.ساخت یجاده عبورش را مشخص م ریکه مس ینیرنگ

شبخت شدن به عقد خو دیروز هم به ام یتو حت.یو ردش را گم کن یبا نوك انگشت،آن حباب ها را بترکان يداد یم حیترج

.يات را رقم زده بود ی،بدبختيغربت بشو ارید یراه نکهیقبل از ا یبلکه حت.يامدیپسرم در ن

:که از شدت خشم لرزان بود گفت ییبا صدا نیزر

 يبرا یگرچه باز هم آسمان.است یتیپرواز هم نها تینها یدر ب.یخودت را تبرئه کن یتوان یحرف ها م نیفکر نکن با ا-

 یو در کنج قفسش به نفس نفس م دیآ یباالخره پرنده خسته از بال و پر زدن از اوج آسمان ها فرود م یاست ول یاقپرواز ب

 یم ریکه در اوج پرواز آسمان ها را س ییآن سال ها.يتو از نفس افتاده ا ههمان طور ک.فتدیهم از نفس ب دیشا یحت.افتد

 ینم يبه فدفت شکسته بود دنیکه در راه رس ییبه دل ها.يداده بودرا که حق ما بود به خودت اختصاص  یو محبت يکرد

من .يکه با ما چه کرده ا يدیرس جهینت نیتا باالخره به ا دیسال طول کش ؟چندیمانیحاال چه شده که از کرده پش.يدیشیاند

درست است که .نمیبب خواهم او را یپدرم کجاست مهتا؟م.ستیبخشش ن نیهم قادر به ا نیمطمئنم که فرز.بخشم یتو را نم

.خواهم در کنارش بمانم یدارد،م ازیدر کنارمان نماند،اما هرچه باشد پدر ماست و حاال که به من ن ازیاو در موقع ن

:دست به طرف اتاقش اشاره کردم و گفتم با

.ینیاو را بب یتوان یاجازه ندهد نم نیکه فرز یتا وقت یول.نیپدرت آنجاست زر-

:به طرف اتاقش به راه افتاد و گفت توجه به گفته ام یب

.نباشد یفرصت گریاگر عجله نکنم د دیشا.ردیخواسته ام را بگ نیا يتواند جلو یکس نم چیه.نمیاالن او را بب نیهم دیمن با-

 میبه ما اشاره کرد که داخل شو نیاتاق گشوده شد،فرز د،درینهد و آن را بگشا رهیدستگ ياو دستش را به رو نکهیاز ا قبل

:شد گفت یم دهیکه به زحمت شن يآهسته ا يو با صدا



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 444

.است امدهیهنوز کامل به هوش ن.دینیاو را بب دیتوان یم دیاعصابش شو کیباعث تحر نکهیآرام و بدون ا یلیخ-

:دیتابانه پرس یب نیزر

خطر رفع شده است؟؟.نیحالش چه طور است فرز-

.بشود چانیدچار ه دیبگذار دینبا.کنم رفع شده باشد یفکر م-

حرکتش را در  یدرست سرد و ب.دیتند و شتاب زده قدم برداشت و به کنار تخت پدرش رس نیتوجه به گفته فرز یب نیزر

:لب تکرار کرد ریبر آن بوسه زد و ملتمسانه ز.دست گرفت

.نیبه من نگاه کن من هستم زر.را باز کن پدر تیچشم ها-

بلند  يو با صدا گریبار د کینیکه زر یموقع.شیدر دست ها ید و نه حرکتمشهود بو دگانشیدر د ینه عکس العمل ابتدا

شد و  رهیرمق و پرمحبت به صورتش خ یبا نگاه ب.را از هم گشود دگانشیبه زحمت د یفرخ يآقا.جمله اش را تکرار کرد

.دیهم بگشا در آغوش گرفتنش از يرا برا شید تا دست هایگوشه لبانش را از هم گشود و کوش يبالفاصله لبخند

حلقه کند و چهره اش را غرق بوسه  يدستانش را به دور گردن و نیگشودن آغوشش باعث شد زر يثمرش برا یب تالش

.دینما

اشاره بود و  کیمنتظر  نیفرز.ردیتر شود و در آغوشش بگ کیرا وادار کردم که به پدرش نزد نیفشار دستم فرز با

.تر کرد و بر آن بوسه زد کیستش را گرفت و آن را به لب نزدبالفاصله به طرف تختش به راه افتاد و د

در کنارش  فیکه بالتکل يبدر انیگر دگانینگاهش را به د.بر انگشتانش پاسخ داد يبوسه پسرش را با بوسه ا یفرخ يآقا

ا ر نیو فرز نیکه دستان زر گرشیدست د يرا گرفت،آن را به رو يبرد دست بدر شیبود دوخت و دست پ ستادهیا

را که هنوز  یاز آن ها خواست که با فشردن آن دست آتش یبانز یو با زبان ب ستیملتمسانه به آن دو نگر.گرفته بود نهاد

و باالخره  ستندیهر دو به هم نگر نیو فرز نیزر.ندیخاکستر سرد گذشته ها مدفون نما ریدر ز دیکش یدر قلبشان زبانه م

.ندرا نده دنیآتش دلشان مجال زبانه کش يبه شعله ها گرینند و دگرفتند خواسته پدرشان را اجابت ک میتصم
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شد  رهیخ دگانمیبا تعجب به اشک د نیفرز.آغاز کرد دنیرا تار کرده بود بار دگانمیکه در انتظار بارش پرده د یاهیس ابر

:و گفت

خطر رفع شده و او رو به  گریدحاال هم که .يکرد یم هیآن موقع که پدرم بد حال بود گر.یکن یم هیگر يباز هم که دار-

.مهتا یهست یبیتو آدم عج.یکن یم هیگر ياست دار يبهبود

و در پشت  ستین یکیو تار یاهیاز س ياثر چیدر قلبت ه گرید نمیب یکنم چون م یم هیدارم گر.شوق است هیگر نیا-

بلکه اکنون خشم .يم به هم بفشاررا از حش تیدندان ها یستیناچار ن گرید.شفاف دلت فقط محبت و صفا پنهان است شهیش

.نماند یاز آن باق ياثرگریتا د يفشار یم تیدندان ها ریرا در ز تیها نهیو ک

***

54فصل

فرخی یک ماه تمام در بیمارستان بستري بود و فرزین از تمام تجربیات خود و دکتر پردیس براي بهبود حال او کمک  آقاي

.وبه خود تالش می کردند تا در صحبت کردن با یکدیگر به آن دیگري پیشی گیرندپدر و پسر هر کدام به ن. می گرفت 

هم هر وقت فرصتی می یافت به دیدن پدرش می آمد و با رفتار گرم و نگاه پر مهرش می کوشید تا مهر و عطوفتی را  زرین

.که به تازگی در قلبش آشکار شده بود ، به نمایش بگذارد

ي خانم بی تفاوتی آشکاري به چشم می خورد در واقع فقط تحملش می کردند و وجودش را برخوردهایشان با بدر در

آنها به طرز خاص مخصوص به خودشان او را پذیرفته بودند شاید درست همانطور که پونه از روي . نادیده می گرفتند 

.ناچاري مرا پذیرفته بود و وجودم را تحمل می کرد

زیر سقاخانه هیچ وقت موفق به خرید خانه دیگري نشد و از سالها پیش در یکی از محله فرخی بعد از فروش منزل  آقاي

.هاي قدیمی تهران ، خانه کوچکی براي سکونتشان اجاره کرده بود
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اقدام فرزین ، بعد از مرخص شدن پدرش از بیمارستان ، خرید آپارتمان کوچکی در نزدیک منزل خودمان براي او  اولین

در اصل فرزین خرید این خانه را به . رتمان براي سهولت رفت و آمد آنها در طبقه اول ساختمان قرار داشتاین آپا. بود 

از رسوایی در قضیه تهمت به پسرش ، ناچار به فروش خانه قدیمی اش  سپدرش مدیون بود ، چون او از روي ناچاري و تر

.شد

بود و این آقاي فرخی بود که چون یک عمر با آبرو زندگی کرده تصور آنها در آن قضیه بدري خانم چندان مقصر ن برخالف

.بود ، برایش هضم آن رویداد چندان آسانی به نظر نمی رسید

دزدي به پسرش ، پسري که تا به آن لحظه گمان می کرد یکروز باعث افتخارش خواهد شد ، کمرش را شکست  تهمت

د تنها مایملکش را که خانه و سر پناهش محسوب می شد به دیگ خشمش را به جوش آورد و باعث شد که رضایت ده.

داشت این بود که همچون همسرش خیلی زود از  نتنها گناهی که بدري خانم در این میا. مفت از چنگش بیرون آوردند 

.میدان به در شد و در باور آنچه که در اصل واقعیتی نداشت با وي همداستان گردید

کرد و چون هیچ وقت زبان به شکوه و شکایت نمی گشود ، اینطور به نظر می رسید که این  داشت زندگی اش را می زرین

چند ماه بعد ، شنیدن خبر بارداري اش باعث .بار برخالف ازدواج ناموفق گذشته از زندگی با دکتر متین راضی و موفق است 

.ین باال به فکر داشتن فرزند نخواهد بودبه دلیل ازدواج در سن رینتا به آن روز تصورم این بود که ز. تعجبم شد 

همانطور که زرین هم طاقت دوري از پونه را نداشت و . هر روز در انتظار آمدن عمه اش به انجا لحظه شماري می کرد  پونه

، من بعد از ظهر یک روز گرم تابستان موقعی که پونه مشغول شنا در استخر خانه بود . تقریباً هر روز به دیدنمان می آمد 

کردم که کتاب می خوانم و در اصل چشم به او داشتم و کالفه از گرماي طاقت  میدر زیر آالچیق در ظاهر داشتم تظاهر 

فرسا و آفتاب سوزانی که حتی در زیر آن سایبان هم به سختی می شد تحملش کرد ، یخهاي باقی مانده در ته گیالس خالی 

.ذت آنها را به روي زبانم مزمزه می کردم و خنک می شدمنوشابه را در زیر دندان می شکستم ، با ل

نگاه منتظرش را در انتظار وارد شدن عمه . محض به صدا در آمدن زنگ در ، برقی از شادي در چشمان پونه درخشید  به
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:اش به ان سو دوخت و به دیدن او دست هایش را از شادي به هم کوفت و گفت

.خواهش می کنم .عمه جون بیا با هم شنا کنیم -

:از دور بوسه اي برایش فرستاد و گفت زرین

.کنمیم تیو تماشا نمینش یمادرت م شیجاپ نیهم.شنا کنم توانمیمن کمر درد دارمو نم زمیعز نه

.آورم یم تیو با گلپر برا.،باقال هم پخته ام ییآ یکه م دانستمیچون م یراست.اورمیخنک ب یدنینوش کیتیبرا رومیمن م_

:را با اکراه تکان داد و به اعتراض گفت تشدس

.زندیگلپر حالم را بهم م يبو.نه نه،اصال _

:نگاهش کردم و گفتم يکنجکاو با

!است؟ ينکند خبر!چرا؟_

:به لب آورد و پاسخ داد يلبخند دییپا یپونه را م یچشم ریکه ز یحال در

.بایتقر_

:نشستم و گفتم شیروروب جانزدهیه.رفتن به داخل ساختمان منصرف شدم از

.یفتیفکر ب نیوقت به ا چیکردم ه یآخر فکر نم.شود یکه،نه،باورم نم ییبگو یخواه یم یعنی_

تابوتم باشم يپا يبه فکر زنگوله  دیاست که نبا نیمنظورت ا دیچرا؟شا_

 یسن نیت در چنممکن اس یکن یفکر نم.متجاوز از چهل است گریآخر سن من و تو حاال د یول.ستین نینه،منظورم ا _

؟ياوریب ایکودك سالم به دن ینتوان

 يدارد که جا دهیعق نیمت.میگذاشته ا یسالگ کیچهل و  يتازه پا به آستانه  نکهیمگر نه ا.مهتا میمگر ما چند سال دار _

.من و نوزادش خواهد بود یو خودش مواظب سالمت ستین ینگران
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ام  یکنم نگران یرا داشته باشد،فکر م دهیعق نیا نیکه دکتر مت یوقت.و در تخصص اوست ستیدر تخصص منن نیالبته ا_

.باشد هودهیب

:و گفت دیکش یقینفس عم نیزر

هنوز .شود یام م یو نا آرام یتاب یاست که باعث ب يآزاردهنده ا يام به پونه تنها نقطه  یوابستگ یراستش را بخواه _

مرا در خانه  یچرخان یاست که تو سرت را به هر طرف که م لیدل نیاو عادت بدهم و به هم ينتوانسته ام خودم را به دور

.ینیب یخودتان م ي

حالت را  نیرسد که او هم نسبت به تو هم یبه نظر م.يبه گردنش دار يو حق ملدر يتو بزرگش کرده ا.است یعیطب _

.شوم یمطمئن باش که من هم از آمدنت خوشحال م.دارد و هر روز چشم انتظار آمدنت است

 دیشا.باز هم من مانع بهبود روابط تو و او هستم بیترت نیبه ا.میاست که با هم داشت يرفت و آمد برخالف قرار نیآخر ا_

.کند دیشما را داشته باشم و هم پونه از من قطع ام يخانه  ياگر خودم بچه دار شوم،هم من کمتر هوا

 ،چرايبه بچه دار شدن دار لیاگر م.یکن یمن و پونه را بهانه مات،روابط  یقلب لیپوشاندن عواطف و م يبرا يباز هم دار _

.مادر شدن را دارد يآرزو یاست که هر زن یعیطب نیا.یکن انیب يگرید قیخواسته را به طر نیا یخواه یم

:دیسماجت نگاهم کرد و پرس با

يآرزو را ندار نیپس چرا تو ا_

آن رابطه  گرید يدانم که وجود بچه  یم نیقیباشد،چون به  یکاف مانیبرا یکینیکنم همم یبچه دارم و فکر م کیمن  _

.و تار خواهد کرد رهیکنم کامال ت جادیخواهم با پونه ا یرا که من م يا

نه؟ ایاست  دهیاو هم با تو هم عق ستیچ نیمورد فرز نیدر ا_

پونه رنج خواهم  یمحبت یکمتر از ب بیترت نیبود که به ا نیازدواجمان او اصرار به بچه دار شدن داشت و نظرش ا لیاوا_

.اصرار نکرد گریدادم قانع شد و د حیتوض شیکه برا یوقت یول.برد
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:آمد و همانجا لب استخر نسشت و گفت رونیاز آب ب پونه

میکرد یبا هم شنا م يرفته اون موقع ها که هنوز عروس نشده بود ادتیمگه .خواهد با تو شنا کنم عمه جون یمن دلم م _

شده  یخودت دختر بزرگ يماشاهللا برا گریاما حاال د.یکردم بگذارم تنها شنا کن یجرات نم يون موقع ها چون بچه بودا_

.نمانده نه سالت تمام شود يزیو چ يا

:و گفت دیآمد و دست عمه اش را کش جلوتر

.ایکنم عمه جون ب یخواهش م_

:به دخالت شدم و گفتم ناچار

که در شکم دارد  يکار را بکند ممکن است به بچه ا نیتواند با تو شنا کند،چون اگر ا ینم نیزرپونه جون اصرار نکن عمه _

.صدمه بزند

که تا  یو نشاط يو شاد دهیگرائ يدیلحظه احساس کردم که رنگ صورتش به سپ کیيبرا.بهت زده نگاهش کرد پونه

حالت چهره اش  دنیاز د.است دهیگرد دیزدن ناپدچشم به هم  کیرا فراگرفته بود،به  شیسراپا شیپ يچند لحظه  نیهم

را غرق بوسه کرد  د،صورتشیچک یپونه م ياز سر و رو کهیدست پاچه و بدون توجه به آب نیزر.شدم مانیاز گفته اش پش

:دیو پرس

.شود یکه عمه ات دارد بچه دار م یستیتو خوشحال ن یعنی_

و هر روز  یداشته باش ،دوستيمنو اون طور که حاال دوسم دار یتونیاون موقعنم گهیدونم د یم ستم،چونینه خوشحال ن_

.ییایب دنمیبه د

و تو دختر پدر و  یستیکه تو دختر من ن یدان یخودت خوب م یدوستت خواهم داشت،ول شهیمن هم.زمیعز ستین نطوریا_

.میاشته باشبچه د کیخواهد که خودمان  یهم دلمان م نیخوب معلوم است که من و عمو مت.یمادرت هست

.یکن يدرست مانند عروسکت با او باز یپسر کوچولو که بتوان کیایدختر  کی



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 450

.ادیبچه خوشم نم نیکه اصال از ا گمیاز حاال بهت م.کنم يتو باز يمن دوست ندارم که با بچه _

:پرداخت و گفت شیبه نوازش موها نیزر

مطمئنم تا .بچه متولد بشود نیمانده که ا یلیهنوز خ.را بکن تیشنا حاال برو.داد یخواه دهیعق رییتغ دیایب ایکه به دن یوقت_

.یدر رابطه اش فکر نکن نطوریا گریکه د يبه دنبا آمدنش آنقدر بزرگ شده ا

:کردم و گفتم نیرو به زر.رفت رجهیبرگرداند و به داخل آب ش يبه حالت قهر رو پونه

هم نتوانسته ام  ،هنوزيرفته ا رونیخانه ب نیشش ماه است از ا کیدنز نکهیبا وجود ا.به تو عدت کرده يدختر بدجور نیا_

.نشود یوقت عمل چیکار ه نیا دیافتم که شا یفکر م نیبه ا یگاه.از قلبش را به خود اختصاص بدهم يگوشه ا

؟یکن یرا احساس نم نیمگر خودت ا.فرق کرده است یلیکامال مشخص است که رفتارش نسبت به تو با گذشته خ یول_

 یکنم و کامال متوجه هستم که حاال درست همان طور که تو زن پدرت را تحمل م یتفاوت را احساس م نیمن ا نیچرا زر_

.ستین زیباز هم مثل گذشته رفتارش محبت آم یاو هم به تحمل من عادت کرده است ول ،یکن

بود،رگ حسادتش  انیدر م يگرید يبچه  ياگر پا دیشا.يکه خودت بچه دار نشد يکنم اشتباه کرد یهنوز هم فکر م_

.آمد یجلب نظرت برم یکرد و در پ یگل م

 یمن م.نیزر دیارز یبه امتحانش نم.برد یپناه م شیانزوا يشد و به گوشه  یم دیهم برعکس کامال دلزده و ناام دیشا_

.دلت به هم نخورد گرید یکیاز  دوارمیام.اورمیب یبستن تانیروم برا

کرده است که  دیتاک نیچون مت.فقط مال من بدون خامه و شکالت باشد بهتر است.خوردنش را دارمهوس  یلینه اتفافا خ_

.اضافه وزن داشته باشم دینبا

.پس تو مواظب پونه باش تا من برگردم.خوب یلیخ_

.دارممن تحمل رنج و اندوهش را ن.میعجله کرد یلیمطلب به او خ نیدر گفتن ا دیشا.راحت باشد مواظبش هستم التیخ_

.نکنم انشیزده بودم که نتوانستم ب جانیخبر آنقدر ه نیا دنیراستش از شن.من بود ریتقص يتا حد کنمیفکر م_
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.یو در جلب نظرش بکوش یکن ییکن از او دلجو یبعد از رفتنم سع.است که شده يکار _

.کنم یجلب نظرش تالش م يبرا شهیمن هم_

:پونه را صدا زدم و گفتم یگرم و پرمحبت يصدا دم،بایسبه کنار استخر ر یبستن ینیکه با س یموقع

.شود یات آب م یپونه جان بستن ایب_

:بلند به پونه گفت يافکند و با صدا یبستن يمحتو ینیبه س ينظر نیزر

.ات پر از خامه و شکالت کرده است خوش به حالت پونه یبستن يچون رو.دستت دارد یلیشود مامان مهتا خ یمعلوم م_

پر از خامه و شکالت دراز کرد،آن را  یبستن السیآمد،سرش را به طرف گ رونیعمه ش از آب ب يتوجه به گفته  یب پونه

:سرش را بلند کند و به من بنگرد گفت نکهیبرداشت و بدون ا

.متشکرم مهتا_

.يو پسوند يشوندیپ چیبدون ه.زد یم میفقط مهتا صدا شهینکرده بودم مادر خطابم کند و هم عادت

*****

55فصل

با  نیکه زر یجهت از روز اول نیخواست وانمود کند هنوز ناتوان نشده است، به هم یبود که م یخانم زن ناتوان يبدر

 ينادختر ياز او به عمل آورده باشد،به همراه همسرش در خانه  یدعوت یکس نکهیبازگشت،بدون ا مارستانینوزادش از ب

بود،به  دهیرا که سالها در انجامش غفلت ورز يا فهیتا وظ دیو و پسرش پرداخت و کوشاز ا يو به پرستار دیاش اقامت گز

.ردیعهده بگ

قدرت حرکت را نداشت،بدون  نیکه بعد از عمل سزار نیزر.باز از ماندن آنها در خانه اش استقبال کرد يبا رو نیمت دکتر

.امور منزلش را به او سپرد يزمام ادره  یاعتراض چیه

و  ماریقند،اکثرا ب يماریبه علت شدت ب رایاش بشتابد، اما او اخ ياریبدهد و به  یتا به خود حرکت دیکوش یهم م هنوز
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.در آن خانه رحل اقامت افکند يداشته باشد،به همراه آنها چند هفته ا یتالش سهم نیاو هم در ا نکهیبود با وجود ا يبستر

تازه متولد شده اش  يبه نوه  یفتگیبود،با ش افتهیخود را باز یاش سالمتکه در اثر مراقبت پسر و پدربزرگ نوه  یفرخ يآقا

گذشته را در  يدخترش داشت خاطرات زمان ها یبه دوران کودک يادینوزاد که شباهت ز نیا دنید دیشا.ستینگر یم

.کرد یدلش زنده م

که بعد از مرگ  یختر و پسر کوچکلمس دستان د يخاطره .کند یزندگ شیعادت کرده بود که با خاطره ها شیسالها پ از

که انتظار داشتند مظاعف نثارشان  یکردند،محبت یآوردند و محبتش را طلب م یمادر،مغموم و افسرده به آغوش او پناه م

 .شود و کمبود وجود مادر را جبران کند

آن بر رنج و  يادآوریحش و قلب و رو يایمانده در زوا یبود باق یحسرت شهیکه به دور از آنها گذشته بود،هم ییسالها

را داشت که به  دیام نیتوانست در کنار فرزندانش بگذرد بدون آنها گذشته بود و اکنون ا یکه م يعمر:افزود یدردش م

.بگذراند رشانرا در کنا يشتریب ،زمانيمهجور يجبران آن سالها

را  ،موربشیشیم ياو چشمها.رخوردار استکه از سالمت کامل ب دیرس یداشت،به نظر م يزیگرچه جثه ر نیپسر زر نیفرد

.برجسته اش را از مادرش به ارث برده بود یگوشت يو گونه ها فیسر باال و ظر ینیاز پدر و ب

که در آغوش  یموجود کوچک دنیپونه به محض د.میآنها رفت ۀنوزاد به خان دنید يبرا نیکه به اتفاق پونه و فرز یموقع

را  نیاو،فرد ةحالت افسرد دنیبا د نیزر.دیحالت بغض جمع کرد و ابروانش را درهم کش بود،لبانش را به دهیعمه اش آرم

 گرید کهیپونه در حال.کرد و او را محکم در آغوش فشرد درازبه من سپرد،سپس دستش را با محبت به طرف پونه 

.شد شینوازشها میرا باور نداشت تسل شیمحبتها

 نکهیبه دقت نگاهش کنم،تا چه رسد به ا یاز ترس پونه جرأت نکردم که حت.آرام در آغوشم به خواب رفته بود نیفرد

با آنها ناچار  یاستقبال و روبوس يبرا نیوارد شدند،زر نیکه مادر و خواهر دکتر مت یموقع.میبخواهم ابراز احساسات نما

.شد پونه را رها کند
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دانست  نکهیشناخت و به محض ا یش،سر از پا نما يپسر ةنو نیاول دنید يبود که برا یفرتوت رزنیپ نیزر مادرشوهر

اوست،آنچنان فرز و چاالك طفل را از آغوشم ربود که از قدرت بازوان ناتوانش به  ةکه در آغوش من است نو ينوزاد

.آمدم رتیح

پناه شیکنج انزوا ن،بهیزر یکه تمام توجهشان معطوف به آن کودك بود، درست مانند شب عروس یتیبه دور از جمع پونه

.هم بر زبان نراند یکالم یبرد و در تمام آن شب حت

 هیو سرش را به آن تک دیکش نییرا پا لیاتومب ۀشیش.او در موقع بازگشت به خانه دلم را به درد آورد یو دلتنگ یافسردگ

.(دست باد سپرد(را به  دگانشیدادو قطرات اشک د

شد،دستش را گرفتم و با او  ادهیپ لیکه از اتومب یموقع. میبه خانه برسصبر کردم تا  یول.دارد ییبه دلجو ازیدانستم که ن یم

ام نهادم و با لحن گرم و  نهیس يرا به دور گردنش حلقه کردم،سرش را به رو میدر آنجا خم شدم و دستها.به اتاقش رفتم

:گفتم یپر محبت

 یاز او مراقبت نشود جان نم یاگر به خوب.به مراقبت دارد ازیکوچک است و ن یلیکه آن بچه خ زمیعز یاست بدان بهتر

از  ریبه غ يو رنجور است چاره ا فیعمه اش خودش هنوز ضع نکهیهم با وجود ا نیهم يبرا.تواند زنده بماند یو نم ردیگ

.مراقبت از او ندارد

کنه که من باور کنم يخواد کار یم نیعمه زر:گفت يگرفته ا يام فشرد و با صدا نهیبار سرش را با محبت به س نیاول يبرا

اش را  ییطال يموها.خودشو دوست داره يهنوز مث اونموقع ها دوسم داره،اما اون منو دوس نداره،بلکه فقط پسر کوچولو

:غرق بوسه کردم و گفتم

.داشته باشم يگرید ۀخواهد بچ یدوست دارم،آنقدر دوستت دارم که دلم نم یلیعوضش من تو را خ-

 رهیشده بود،از صورتش کنار زد،نگاه خ سیمرطوبش خ ياش را که در تماس با گونه ها ییطال يرا بلند کرد و موها سرش

:دیدوخت و با خجالت پرس دگانمیاش را به د
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از من  شتریاونو ب ن،ممکنهیاریب يا گهیدونم که اگه تو و بابا بچه د یم.ینداشته باش يا گهیوقت بچه د چیکه ه يد یم قول

.نیدوست داشته باش

داشته  يگریاز تو بچه د ریبه غ میهم ندار الیو خ میمن و پدرت فقط تو را دوست دار.راحت باشد التیخ.دهم یول مق-

.يگرسنه ا یلیحتماً خ.را عوض کن،دست و صورتت را بشور تا من شام را آماده کنم تیحاال لباسها.میباش

.به غذا ندارم لیو اصالً م ستمینه گرسنه ن-

.حرفم را گوش کن زمیبلند شو عز.ينخورد يزیکه در منزل عمه ات هم چ دمید ،چونينه ادانم که گرس یم-

داشتم که بعد از  يا هودهیانتظار ب.شدن به من بود کینزد يقدم پونه برا نیاول نینکرد و از جا برخاست،ا یاعتراض گرید

.يشوندیپپسوند و  چیبدون ه.او مهتا بودم يباز هم فقط برا یول.کند میآن مادر صدا

:به من گفت نیشب بعد از به خواب رفتن پونه فرز آن

.اش شده است یکرده و باعث افسردگ کیکنم تولد پسرعمه اش حس حسادتش را تحر ست،فکریسرحال ن يادیپونه ز-

 یاو محبت عمه اش را مختص به خودش م شیچند ماه پ نیاست،چون تا هم یعیطب نیالبته ا.طور است نیهم-

به  شتریب نیبعد از ا دیبا.سوخت شیدلم برا یلیغم بغل کرده بود،خ ياتاق زانو ۀگوش نیکه در منزل زر یقعمو.دانست

.میمحبت عمه اش را جبران کن دکمبو میدار فهیکه وظ میمن و تو هست نیا.نیفرز یدخترت محبت کن

تو هم  کروزیخواست  یدلم م.میدار شو بچه یکه نگذاشت ياشتباه کرد.یکن یدختر م نیا ياز حد خودت را فدا ادهیتو ز-

.است دهیبه آن رس نیکه زر یبرس يا جهیبه همان نت

سن من مناسب بچه دار شدن  گرید.میریبگ میو تصم میمورد بحث کن نیشده که در ا رید یلیخ گریکنم حاال د یفکر م-

چطور  يخودت که شاهد.خواهم یرا نميگریاز پونه بچه د ریحرف خودم هستم و به غ ياز آن گذشته هنوز هم رو.ستین

آنها فاصله  نیبچه ماب نیکه به عمه اش داشت،ا یعشق ۀهمبا .روگردان شود نیباعث شد که پونه از زر نیوجود فرد

.میفزایبر مسافت موجود ب نکهیببرم،نه ا نیماست از ب نیرا که در ب يکنم فاصله ا یمن دارم تالش م.افکند
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مطمئن باش که اگر ما هم .و به او عادت خواهد کرد رفتیرا خواهد پذ نیکم پونه وجود فرد کم.است یفاصله موقت نیا-

توانند به فکر داشتن بچه دوم  ینم يپدر و مادر چیباشد که ه نیاز ا ریاگر غ.حالت را داشت نیم،همیداشت يگریبچه د

امروز .رود یم نیرسد که دارد کم کم از ب ینظر م ،بهيدیترس یآن م ازازدواجمان  يکه تو از ابتدا يآن فاصله ا.باشند

.فشرد یچطور تو را تنگ در آغوش م دمید

اگر کمتر مورد توجه واقع  دیشا.کند یاحساس م شتریرا ب ازین نیشود ا یبه محبت دارد و هر چه بزرگتر م ازیاو ن-

.بشود نطوریببرم و نگذارم ا نیز بحالتش را ا نیخواهم ا یمن م یول.و انزوا عادت کند يریبه گوشه گ جیبشود،به تدر

:دوخت و گفت دگانمینگاه پرمهر و محبتش را به د نیفرز

 نیسالها خودم را از ا نکهیاز ا.من و دخترم شد یبخش زندگ یوجود تو گرم.کردم مهتا تیدایخوشحالم که دوباره پ-

 نیرا ندارد،به خصوص که ا نهیو ک ارزش کاشتن و درو کردن خشم یزندگ.کنم ینعمت محروم کردم،خودم را مالمت م

 نیکه بزرگتر و عاقل تر شود به ا یخواهد وقت یپونه،ودلم م ياست برا یوجود تو نعمت.میرا با عشق قلمه زده باش نهیک

.واقف شود و قدر تو را بداند قتیحق

 ایکه او قدرم را بداند و  ستمیکر نف نیدوست دارم که اگر فرزند خودم بود دوستش داشتم اصالً به ا يمن او را به اندازه ا-

که به  یعشق.انجام بدهم یرا که به عهده گرفته ام به خوب يا فهیهستم که بتوانم وظ نیرا درك کند،بلکه به فکر ا میمحبتها

.که از وجود توست خسته نشوم يبه دست اوردن دل دختر يدهد که از تالش برا یقدرت را م نیتو دارم به من ا

تو گذرانده ام افسوس  یکه ب ییبر سالها شتریشود که هر روز ب یو باعث م ندینش یبه دل م زدیخ یاز دل بر مکه  یمحبت-

.بخورم

باعث شده بود که هم کمتر  نیدر واقع وجود فرد.کرد یما رفت و آمد نم ۀچون گذشته به خان گرید نیاز آن زر بعد

.دن راپونه را در سر داشته باشد و هم کمتر فرصت آم يسودا

عادت کرد و  امدنشیکم کم به ن یول.گرفت یو اضطراب وجود پونه را فرا م یاول حالت انتظار همراه با نگران يروزها
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 یو زمان ردیخودش به عنوان عمه اش بپذ یواقع گاهیرا در جا نیتا زر دیکوش یم جیبه تدر.انتظار آمدنش را نداشت گرید

.و محبتش را به دل گرفت رفتیرا هم پذ نیرا قبول کند،وجود فردتیواقع نیکه باالخره توانست کامالً ا

 نکهیبا وجود ا.کردند یلحظه هم از او غفلت نم کییکه حت دیلرز یطفل م نیا يآنچنان دست و دلشان برا نیو مت نیزر

قصد شکار نکهیکرده بود،بدون ا کیهدف شل یکه ب يریرا نداشت،ت یاش قصد شکار خوشبخت یوقت در زندگ چیه نیزر

.دیگرد یرا داشته باشد،باعث شکار خوشبخت

 یرفتم سع یم نیبعد از آن هر وقت به خانه زر.که برآورده نشده باشد ییبه دنبال داشت و نه آرزو ینه حسرت گرید اکنون

دست او داد در  یمادر م ریش يکوچکش را که بو يدستها.را در دامان پونه بنشانم نیمختلف فرد يکردم به بهانه ها یم

.دینما ياریشد آب یرا که داشت در قلبش کاشته م یمحبت جیبگذارم و کمکش کنم تا به تدر

آنها  ۀتا مرا به خان دیکوش یمختلف م يکرد و به بهانه ها یم یتاب یب دنشید يکم آنقدر مهرش را به دل گرفت که برا کم

.بکشاند

.نام ورد زبانش بود نیا شهیرفت نام پونه بود و بعد از آن همگ ادیکه  يکلمه ا نیزبان باز کرد،اول نیکه فرد یموقع

 یمحبت چیوه ستینگر یم ینیبدب ةدیو همه کس به د زینبود که به همه چ يریو گوشه گ يپونه آن دختر منزو گرید اکنون

که  یمحبت و ستیتفاوت ن ینسبت به منهم ب دیرس یاحساسش را آشکار کند،به نظر م نکهیبدون ا یرا باور نداشت حت

.به دلش نشسته و نظرش را به طرفم جلب کرده است ردمک ینثارش م يریو تزو ایر چیداشتم صادقانه و بدون ه

 یصفت نیدر واقع حس حسادت بارزتر.کرد یحسادت م گرانیاو به د ۀو نسبت به توج دیورز یبه پدرش عاشقانه عشق م او

توانست چون گذشته فقط به او توجه  یعمه اش نم گرید نکهیاد بعد از اد یرا در رفتارش نشان م تشیماه یبود که به سادگ

.به او اختصاص داشت وابسته شد قطکه ف سیداشته باشد،به محبت پدربزرگش دکتر پرد

 شیبرده بود،در سفرها ادیاطراف، عاطفه ها و محبتها را از  طیدخترش که جذب مح گانهیمحروم از محبت  سیپرد دکتر

وقت در  چیه یول.داشت ایبا پر یکوتاه دارید کباریهر چند وقت  یپزشک ةور به منظور شرکت در کنگربه خارج از کش
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.برد یاز او نم یبا ما نام شیمالقاتها

نظرش نبود و از خوان  يدر جلو ایپر گریبرفت چون د دهیاز ضرب المثل از دل برود هر آنکه از د يرویخانم به پ يصغر

 گریجهت ما هم د نیبه هم.کند کیافتاد که باز هم دوباره احساسات پونه را تحر یفکر نم نیه اشد،ب ینعمتش بهره مند نم

.میشد ینم لیقایتیرفت و آمد پونه به آن خانه، محدود يبرا

و خاطرات دوران .دیرس یبود که چند سال بزرگتر از سنش به نظر م یکلیدختر قد بلند و درشت ه یسالگ زدهیدر س پونه

برخالف  نیکرد،اما فرز یبه سرش بزند در خاطرم زنده م ییالهایمرا که قد بلندم باعث شد پدرم خ یگسال زدهیس

او بتواند چون خودش در  ندهیدر آ دیفکر بود که شا نیدخترش در سر داشت و به ا يبرا يدور و دراز يپدرم،آرزوها

.کند لیمورد عالقه اش تحص ۀرشت

باغچه و  ياست،گلها ختنیدر حال فرور شیوارهایسقف و د.دیرس یه بود و به نظر مشد یسقاخانه دوباره کلنگ ریز ۀخان

از  گریبر بود و د یمنور و عدم مراقبت از آنها زرد و پژمرده و خشک و ب یبه علت ضعف و ناتوان اسیگل  يگلدانها

.شد یمشاهده اش خاطرات گذشته در دلم زنده نم

به اصرار وادارم کرد تا در  نیآن خانه بزنم،بعد از فوت منور،فرز بیدست به ترکوقت  چیخواست ه یدلم نم نکهیوجود ا با

ساختمان و  دنیو درهم کوب ختنیشدم که قصد فرور يباالخره ناچار به فروش آن به معمار رمیبگ میمورد فروشش تصم

.را داشت میخاطره ها ينابود

 یول.دیخاطراتم کلنگ خواهد کوب واریو بر د ختیفرو خواهد ررا  شیوارهاید ۀآن خانه،هم دیدانستم که او بعد از خر یم

 یاحساس م شتریگذشته را ب يادهایيش،نابودیها رانهیو دنید د،ازیفرود آ وارهایآن د يبه رو یکلنگ نکهیاکنون بدون ا

.کردم

که سالها  يداع با خانه او نیآخر يکنم،خاله فروزنده هم برا هیتخل دیبه مالک جد لیتحو يکه قرار بود خانه را برا يروز

 راتیموجود را به عنوان خ لیخواهرش بود،به همراه من به آنجا آمد،قصد آن را داشتم که تمام وسا يو نامراد یشاهد ناکام
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.منور به مستحق بدهم يبرا

ا به همراه ر يمادرم که تا به ان روز جرأت نکرده بود به آن دست بزنم،قاب عکس رنگ و رورفته ا یشخص لیوسا انیم در

.افتمیبود، دهییگرا يکه در اثر مرور زمان رنگش به زرد يکاغذ چهارتاخورده ا

.بلند آن را خواندم يبود از هم گشودم و با صدا دهیزحمت لفاف کاغذ را که به هم چسب به

ا و از ته دل شاد شوم و به همراه آنه کیبه پا کرده اند شر میبرا گرانیکه د يو هلهله ا يتوانستم در شاد یکاش م يا

 يو فشار آن به رو دیافزا یغم م نیبر وسعت ا گرانید یکوبیپا!يکه انسان غم دارد،شاد يافسوس در لحظه ا یول.باشم

تواند راز  یاشک هم نم نیا یگرچه حت.سازد یم انینما دگانشید ررا که قصد نهان کردنش را دارد د یاش،اشک نهیس

ها چون  يکاش آن شاد يا.شود یشوق قلمداد م ،اشکیآن جشن و سرور،هر اشکانیچون در م.دیدرون را آشکار نما

از  گرانیشد با تمام وجود احساسش کرد و به همراه د یو م ینیبنش شیبه تماشا ینبود که فقط ناچار باش وارینقش د

.احساسش لذت برد و شاد شد

 یآغوش خاله ام که داشت به همراه من م بهستم،یگر یم یکه به تلخ یدر حال.شد سیخط مادرم از اشک چشمم خ دست

:کنان گفتم يبردم و زار ست،پناهیگر

.اش تن به ازدواج با پدرم بدهد یقلب لیکه ناچار شد برخالف م یاحساس او در شب.احساس مادرم است نیا-

:سترد و گفت دهیچادر اشک از د ۀفروزنده با گوش خاله

دانستم که او خوشبخت  یمن از روز اول م.بزرگتر از پونه بود یشد،فقط کم با پدرت یکه فروز ناچار به عروس یوقت-

او به  یول.زود خودم را خالص کردم یلیبود که من خ نیفرقش ا.همانطور که منهم در ازدواج اولم خوشبخت نشدم.ستین

.کرد یتحملش م کتایبود به خاطر تو و  یهر جان کندن

.دارم ینگه م ادگاریرا به مادرم  یو قاب عکس عروس ادداشتیمن -

:و گفت دیکش یفروزنده آه خاله
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زند که تو  یجگرم را آتش م شهیفکر هم نیا.افتم یم امرزمیخواهر خداب ادیو  ردیگ یدلم م میآ یخانه م نیهر وقت به ا-

وقت مرا  هر.تو را در دامانش بنشاند ۀبچ کروزیچقدر آرزو داشت .يکرد یعمرش خون به جگرش م يروزها نیتا آخر

به وقتش .رسانده است تیتو را به آرزو ماهیخواهر که فر حالتگفت خوش به  یکرد و م یم د،نالهیکش یآه م دید یم

.دختر مرا حسرت به دل کرده است نیا.شوهر کرد و به وقتش نوه ات را در آغوشت گذاشت

.شان را نداشت يو طاقت دور دیکش یفس مآنها ن ياو به هوا.دلش بودند دیام ایو آر ایمادرم نوه داشت خاله،ارش-

.است يگرید زیدختر چ ةخود،اما نو يآن به جا-

نداشته  یاست که مادر شوهر از عروسش دل خوش یمال وقت دییگو یآن که شما م.گرینوه،نوه است د.کند یم یچه فرق-

.را مثل دختر خودش دوست داشت تایمادرم آز.باشد

بدون وجود بچه چقدر  یزندگ یفهم یکند و برود، آن وقت م یصبر کن بگذار پونه عروس.حاال هنوز نفس تو گرم است-

 یم.است يریدست پ يبچه عصا.کند یما پر م ۀرا در خان ماهیفر یخال يجا بایباز هم خدار شکر که فر.است یسرد و خال

دختر؟ یفهم

آنقدر به هم وابسته  نیمن و فرز.خاله یکن یمآن وقت چه .اش برود یوقتش شده که او هم شوهر کند و به دنبال زندگ-

دست هم  يعصا میتوان یم میرا دار گریتا همد.کرد میاحساس نخواه مانیکمبود را در زندگ نیوقت ا چیکه ه میا

.شان به هم هستند یوستگیبچه ها باعث پ طاست که فق ییمال زن و شوهرها دییگو یآنچه شما م.میباش

 الیهنوز هم خ.يکرد یهم آنقدر دل مادرت را خون م نیهم يبرا.مهتا یده یاحساست م به دست شهیتو عقلت را هم-

را  یو کس يدوال دوال راه برو يناچار گریکه د یوقت.یکن یفقط با احساست زندگ یتوان یکه م یدختر جوان کییکن یم

.یکن یفکر نم نطوریا ردیکه دستت را بگ يندار

خاله فروزنده دست از سماجت برنداشت و با . فت و کمکم خواهد کرد که راه برومدستم را خواهد گر نیآن موقع فرز-

:دیدوباره پرس يلحن تند
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را خواهد گرفت و کمکش خواهد کرد که راه برود؟ نیدست فرز یآن موقع چه کس-

دوران  ییروند و تنها یماز آن گذشته باالخره بچه ها هر کدام به راه خودشان .چه اختراع کرده اند خاله يپس عصا را برا-

.است ریاجتناب ناپذ يریپ

.است دهیفا یو بحث با تو ب یحاضر جواب شهیتو هم-

دختره عمه اش بود که بعد از فوت  نیدر واقع ا.هم در مشهد دارد يآمد که دختر عمه ا ادشیخانم تازه به  يصغر

 يصغر.حرم امام رضا برود ارتیبه ز ياز و دارید ۀنرا به بها ياز او دعوت کرد چند روز انیاز آشنا یکیهمسرش،توسط 

اش استفاده  یاستحقاق یرفتن ندارد،از مرخص يرا برا ییکس وکار است و جا یکرد ب یخانم که تا به آن روز گمان م

.مشهد شد یگرفت و راه یگذشته،دو هفته از اربابش مرخص یبار به تالف نینکرده بود و ا یچندان

.افتاد يماریشد و در بستر ب یسخت نیمبتال به آنژ سیاو دکتر پرد روز بعد از رفتن چند

.کنم ییرایاز او پذ یبروم و با سوپ داغ ادتشیخود دانستم که به ع فهیاش وظ يماریاز اطالع از ب بعد

 دیرس شدم و به نظرم مانیاز آمدنم پش.گشود میتا در خانه را به رو دیطول کش یمدت.ساختمان را فشردم یدر جنوب زنگ

گذشت زمان را  ينشسته اش رد پا يو چشمان به گود دهیرنگ پر ةدر چهر.نکردم که مانع استراحتش شدم یکار درست

از او خواستم که راحت باشد و استراحت .کرد یشد و عذرخواه هلباس خانه به تن داشت شرمند نکهیاز ا.دمیتر د انینما

:قبول نکرد و گفت.کند

است  يبار نیاول نیا.را نداشتم دنتانیانتظار د. دیآمد دنمیکه به د دیلطف کرد یلیخ.راحت کرده اماست ینه به اندازه کاف-

.دییآ یم نجایو پونه به آ نیکه تنها و بدون فرز

:دیکه به دست داشتم کرد و پرس یسوپ ۀبا دست اشاره به قابلم بعد

ست؟یچ گرید نیا-
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:وگفتم زنهادمیم يرا رو قابلمه

.سوپ پختم تانیرفته است برا یبه مرخص يوصغر دیهست ضیانستم مرد یچون م-

.خواهد منهم مزاحمتان بشوم ینم گردلمید.دیکش یزحمت پونه رام یکاف يشمابه اندازه .به زحمتتان نبود یمتشکرم راض-

.ندارم يگرید يرازاوبچهیمن که به غ.اودخترخودم است.ندارد یپونه زحمت-

د؟ینینش یچرانم-

.بمانم ادیخواهم ز یتشکرم نمم-

خانه آزاردهنده  نیوسکوت ا ییتنها.میباهم صحبت کن یخواد کم یاگرمزاحتمان نباشم دلم م.دیکنم بمان یخواهش م-

مخصوصاًحاالکه ناچار به استراحت درخانه .عادت کرده ام يصغر يها ییبه پرگو نکهیاست مثل ا بیعج یلیخ.است

.رمب یرنج م ییشترازتنهایهستم،ب

:هال نشستم وگفتم یمبل راحت يمنتظردعوت مجددش بشوم همانجا به رو نکهیا بدون

 یهنوز چندساعت.فرصت ماندن را دارم یشوم،وگرنه به اندازه کاف یکردم مزاحتمان م یخواستم بمانم،چون فکرم یمن نم-

.است یتابرگشتن پونه ازمدرسه وقت باق

:دینشست وپرس میرو روبه

 دیچرانخواست د،پسیشو یم شیوعنادها یتحمل سرکش دوحاضربهیکن یربا عشق و عالقه به پونه محبت مشما که آنقد-

د؟یکه ازوجود خودتان باشد، بکن يمحبت را نثارفرزند نیا

 میناچاربه تقس نیخواست فرز ینه دلم م.کنم میرا تقس میخواست محبت ها ینخواستم،چون دلم نم يگرید يمن بچه -

 يبچه  يپا نکهیشکل هم جلب توجه پونه مشکل است،چه برسد به ا نیبه هم.کاربودم نیبه ا یخودم راضمحبت شود ونه 

.باشد انیدرم يگرید

 یرا تحمل م ایپر يوعنادها یاگر منهم صبروتحمل شماراداشتموسرکش دیشا.کنم یتان تعجب م يازصبروبردبار-
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آن .دیبر یامانم رام شیها یپونه سخت و سرکش بود وبا نافرمان هم مثل ایپر.شدم اورا از خودم جدا کنم یکردم،مجبورنم

هم ناچارشدم اورابه خارج  نیهم يببرا.برسم مکردم به دختر یموقع من غرق کاروتالش بودم وکمترفرصت م

.ازکشوربفرستم

د؟یمادرش نگذاشت ياش رابه عهده  ید،سرپرستیاورابه خارج بفرست نکهیا يچرا به جا-

 یربارنمیکردم،ز یهم به او م شنهادیاگرپ یچه بساحت.راندارد یمادرواقع کیعاطفه ومحبت  دهیتم شدانس یچون م-

 شیوجه حاضربه نگهدار چیبسپارد،مطمئنم که اوبه ه ایپونه رابه پر یخواست سرپرست یهم م نیهمانطور که اگرفرز.رفت

که ارزشش  دیبه هدرداد يمرد يتان رادرهوا یشماسالهاجوان.است یپونه ارث يمادر يدرخانواده  یعاطفگ یب.شد ینم

.نلف کردم که اصالً ارزش آن رانداشت یزن يام رابه پا یمن سالهاجوان یول.راداشت

داشت  نیکه با من و فرز ییدربرخوردها شهیقبالًهم.کرد یبامن صحبت م ایدرمورد پر سیبود که دکترپرد يبار نیاول نیا

.من نخواهد بود ندیچندان خوش آ بینام رق دنیبود که شن نیتصورش ا دیشا.نام رابرزبان نراند نیا دتایکوش یم

آب را الجرعه .آوردم وآن رابه دستش داد یآب وانیل شیبه آشپزخانه رفتم،برا.دهد شادامهیامانش نداد که به گفتگو سرفه

:تازه کرد وادامه داد ییوگلو دیسرکش

 یدرد دل را احساس م اززبهین شهیدل من آنقدرپراست که هم.مبتال کندآلوده ام شمارا هم  يخواهم نفسها ینم.متشکرم-

 یم یتوانم به او بزنم،چون به خوب یرانم یهرحرف یول.است میحرفها دنیشن يآماده  شهیهم نیکنمودرستاست که فرز

.شدم یمیعصب دهینام ش دنیازشن شهیدارد،چون منهم هم مالبته حق ه.شود یم یعصب اینام پر دنیدانم که ازنش

:دمیخود جرأت دادم وپرس به

د؟یندار ایازپر يخبر یبه تازگ-

:وپاسخ داد دیراازمن دزد نگاهش

دهد  یم حیترج.است یلیتحم شیمن با او برا يدارهایتمام د.درسفرسال گذشته ام به اروپابود دمیکه اوراد يبار نیآخر-
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.نروم دنشیکه آسوده اش بگذارم وبه د

:دمیارپرسیاخت یب

نشده است؟ ياش صاحب فرزند یازشوهرفرنگ-

عوض  يبرا.شدم مانیکه کرده بودم پش یازسوال.ستیبه پاسخ ن لیاحساس کردم که ما.سوال طفره رفت نیبه ا ازپاسخ

:کردن موضوع صحبت گفتم

 ينوه  ينجا خانه باالخره آ.دییایماب يوبه خانه  دینجاتنهانمانیخانم ازمشهد برنگشته،بهتراست شمادرا يکه صغر یتاوقت-

.دیبشو م،زودترخوبیکن ياگر من و پونه ازشماپرستار دیخودتان است و پونه هم ازآمدنتان خوشحال خواهد شدشا

:سرش رابلند کند وبه من بنگرد گفت نکهیا بدون

د؟یچرا منتظرپاسخم نشد د،پسیازمن کرد یشماسوال-

.دیستیبه پاسخ دادن ن لیچون احساس کردم که ما-

 نیبا فرز ییازجدا ابعدیکنم پر یاصالًفکرنم دیراستش رابخواه.ابتداقصدنداشتم جواب سوالتان رابدهم.ق باشماستح-

دلم .ومادرپونه است ادخترمنیپر.تصورم غلط باشد،حتماًبعداًازاوجداشده است نیاگرهما.ازدواج کرده باشد يگریبامرد د

 انشیهم ازب نیهم يبرا.دیشمامثل دخترخودم هست.شرمنده بشومگرانیبرسد که ازرفتارش درمقابل د يخواست روز ینم

اش رازامن پنهان کند،راستش  یخصوص یکند زندگ یم یباهم سع مانیدرمالقاتها شهیهم.ندارم یدرمقابلتان ابائ

 دیشا.بال راخودم به سرش آوردم نیا.ستیاش چندان سالم ن یزندگ طیکنم که کح یاحساس م ید،گاهیرابخواه

ندارد،مرتب  یاش هدف مشخص یرسد که درزندگ یبه نظرم.شد ینم تیشخص ینطوردچارسرگردانیبود ا ندهنامایاگرا

 چیتواندبه ه یاوهم چون مادرش نم.خواهد یچه م یداند که از زندگ یپرد وخودش هم نم یشاخه به آن شاخه م نیازا

 یاخالق اتینبود خصوص نیبامادرش همنش نکهیوداباوج.باشد یخانوادگ یزندگ بندیبه عنوان همسروهمراه بنگرد وپا يمرد

.کرده است یقاًکپیاش رادق



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 464

است؟ دهیحال پونه راازشما پرس ایتاکنون پر-

:بکاهد وپاسخ داد شیتا باآب دهانش ازسوزش ودرد گلو دیکوش

.پرشد یحال اورام شهیباهم هم مانیدرمالقاتها-

دوباره ازدواج کرده است؟ نیخبردارد که فرز-

بود که  نیتصورم ا نیبا وجود ا. مهم بوده باشد شیمسئله برا نیدانم که ا یم دیگرچه بع.کردم بهتراست که بداندفکر-

.راحت تربشود الشیدلسوزداد خ ياگربداندکه اومادر دیشا

خواهد بدانم عکس العملش چه بود؟ یکنم،اما دلم م یم یفضول يادیدانم که دارم ز یالبته م-

 یتوازکجا اورام دمیازدواج کرده است باتعجب پرس یکرمان دباخانمیبدهم پرس یحیمورد ازدواجش توضدر نکهیقبل ازا-

به باالافکند وگفت  ییاعتنا یرابا ب شیداد وبعد شانه ها حیباشما به من توض شیدرمورد برخوردها ایآن وقت پر یشناس

زن اصالً  نیفقط ازا.کند یکه او دارد چه کارم ستین مهم میبرا.است دهازدواج کر یباچه کس نینداردکه فرز تیاهم میبرا

 نیمهتاخانم ا دیمراببخش.دیکش رونیام رابه نفع خود از زبانم ب یخاص خودش اصرار زندگ یزرنگ د،چونیآ یخوشم نم

ودرمورد  موبه ناچاربه گذشته برگشت ستینطورنیبدهم که ا حیتوض شیکردم برا یسع.نه قضاوت من استیقضاوت پر

شود  یوگفت پس معلوم م دیآنوقت به تمسخرخند.صحبت کردم دیبه هم داشت نیشما و فرز یکه ازدوران نوجوان یاحساس

حرفها رابه  نینکردم که ا یکارخوب دیشا.گذاشتم یخال شیرا برا دانیاوشانس آورد که من به موقع گورم راگم کردم و م

.اوزدم

بهتراست که .میزود دوباره ما به هم برس ایریکه د ستین دیبع چیوهکوچک است  یلیاخیدن د،چونیکرد یاتفاق اًکارخوب-

.نباشد انمانیدرم یابهام ينقطه  چیدرآن روز ه

:وگفت دیکش یآه

سرد  یافتادم که به زندگ یم یزن خوب وهمراه افتنیبه فکر دهیازش ییاگرمنهم بعد ازجدا دیشا.نیخوش به حال فرز-
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رابه کمک هم  شیو رنجها یوسخت میرادرکنارهم احساس کن یزندگ هاولذاتیوشخ میتوانست یبخشد،م یام گرم یوخال

.همدم ومونس یام ب يریپ يگذشت ونه سالها یم عزلتو ییام درتنها یجوان يسالها گرنهیآن موقع د.مییتحمل نما

.دیکاررابکن نیا دیکه چرانخواست زبودیسوال برانگ میبرا شهیمسئله هم نیا-

خود جلب  يتوجه مرا به سو ینمانده بود زن يزیکه چ یوقت شهیهم.زارکردیمراازهمجنسانش ب دهیشرفتار نکهیا يبرا-

 یم شیکاررابه لقا نیا يافتادم و عطا یآوردم وازتکرا آنچه که ببرمن گذشته بود به وحشت م یرابه نظرم دهیکند،ش

باشماهستم خودم  یآورد من فقط وقت یرنماعصابم فشا يبه رو يهمدم بودن با صغر ياندازه  زبهیچ چیه دیشا.دمیبخش

.کنم یخانواده احساس م انیرادرم

 یمن پدرم راوقت.دیپدرمنهم باش يبه جا دیتوان ید،میشماپدربزرگ پونه هست یوقت.میشما هست يماخانواده  قتیدرحق-

.کنم یکمبودش را احساس م شهیجوان بودم ازدست دادم وهم یلیخ

:دوخت وگفت دگانمینگاه پرمحبتش رابه د.رشدت مانهیسخنش گرم تر وصم لحن

راکه دروجود  ییوفا ،مهرويارویمثل خودت بارب یکن پونه را زن یسع.مثل توداشتم يکردم که دختر یآرزو م شهیهم-

دانم که عمرم وفانخواهد  یم.کند یمادرش راکپ یاخالق اتیکه اوهم خصوص يونگذار یکن قیخودت است دروجودش تزر

.راه خطا رابرود اویگذار یکه نم استراحت  المیباوجود تو خ یول نمیرابه چشم بب اش یکرد عروس

درموقع  یدانستم که به تازگ یم.سخن گفتن راندارد گرقدرتیکه د دیرس یبه نظرم.مشاهده کردم دگانشیرادر د یخستگ

.ستین مارانشیقلب ب یقادربه شکافتن وجراح نیکمک فرز ،بدونییلرزد وبه تنها یدستانش م یعمل جراح

:برخاستم و دستش رابا محبت فشردم و گفتم ازجا

همانطور که گفتم .دییایماب يکه به خانه  میآ یبه دنبالتان م نیبعد ازظهربا فرز.دیروم که شما استراحت کن یمن م-

.به راه خطا بگذاردیگذارم که قدم ینم.راحت باشد التانیدرمورد پونه هم خ.دیدرمنزل ما بمان يبهتراست تابازگشت صغر

***********
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58فصل

به طوري که بعد از بازگشت .از ان گفتگویی که با هم داشتیم صمیمیت بیشتري میان من و دکتر پردیس ایجاد شد بعد

لذت .صغري خانوم از مشهد هم نه من دلم می خواست که او به خانه خودشان بازگردد و نه خودش میلی به بازگشت داشت

او از نفس کشیدن در ساختمان .محیط گرم خانوادگی را فقط ان مدت کوتاه که در خانه ما بود احساس می کردزیستن در 

به همین جهت حتی بعد از .مجللی که که به در و دیوارش قالیچه هاي گرانقیمت آویزان بود،خسته و دزده به نظر می رسید

چند روزي  کندتا به بهانه هاي مختلف از پدربزرگش دعوت  بازگشت صغري خانم از مشهد هم من پونه را وادار می کردم

.را در خانه ما بگذراند

کم دکتر پردیس به علت کهولت و لرزش دستانش ،دست از عمل جراحی کشید و فقط چند ساعتی در روز از بیمارانش  کم

روزي که از تصمیم به .اروپا شد سه سال بعد بدون اینکه کنگره اي در کار باشد عازم سفر.در بیمارستان عیادت می کرد 

:ادامه داد ومسفرش با من سخن گفت ،قبل از آنکه علتش را جویا ش

حاال که دیگر همه زندگی ام اوقات فراغت است و بیشتر فرصت دارم .فکر می کنم این اخرین دیدار من با پریا باشد-

بشر با ارزوهایش .یشه دلم در هوایش پر می کشد زندگی ام را تجزیه تحلیل کنم ،می بینم که با همه بی مهري هایش هم

.تا حسرت به دل از دنیا نرفته ام باید به دیدنش بروم.اما این آرزو دارد مرا می کشد.زنده است 

فکر می کردم بعد از مراجعت روحیه بهتري خواهد .واقع همینطور هم شد و این اخرین دیدار دکتر با دخترش بود در

در آن موقع در البالي خطوط و چین و چروکهاي صورتش که عالمت پیري بود خطوط جدیدي که بر خالف تصورم .داشت 

.در اثر غم و غصه پدیدار شده بود به چشم می خورد

در .اوقات موقعی که با او سخن می گفتیم ،به سخنانمان گوش نمی داد و با افکاري که در درون داشت کلنجار می رفت  اکر

:سوز دلش را به صورت اهی از سینه بیرون کشید و گفت.تم با او تنها به گفتگو بنشینم اولین فرصتی که توانس
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اي کاش اینقدر حسرت این دیدار را به دل نداشتم و مجبور نمی شدم در سنی که سفر به ان دیار تا به آن حد برایم سخت -

.و خارج از حد توان بود ،تن به ان بدهم

اخر چرا پدر جان؟_

در .فتگویی که در بستر بیماري با من داشت،همیشه پدر جان خطابش می کردم او هم مرا مهتا صدا می زداز آن گ بعد

.دیدگان بی نورش درخشش قطرات اشکی را که می خواست آن را از چشم من پنهان کند نمایان دیدم

:صداي لرزانی گفت با

ممکن :چطور شد اینبار طاقت نیاوردم و به او گفتمنمی دانم .از سوال در مورد زندگی خصوصی اش وحشت داشتم  همیشه

شاید خودت هم ندانی که .است این اخرین دیدار ما با هم باشد و ضعف و ناتوانی اجازه ندهد که دوباره به دیدنت بیایم

م را من لرزش دستان.می توانستم قدرت کار و فعالیت را داشته باشم مغصه تو مرا پیر کرد وگرنه هنوز چند سال دیگر ه

بلکه مطمئنم روش زندگی تو باعث لرزش در اندامم .هنگام کار و لرزش پاهایم را هنگام راه رفتن در اثر کهولت نمی دانم

به خصوص که می بینم با من رو راست . می شود،دیگر نمی توانم نگرانی ام را از راهی که در پیش گرفته اي آشکار نکنم

همیشه سعی کرده ام تا نگذارم از نظر مالی کمبودي .جا به چه کاري مشغول هستی نیستی و به درستی نمی دانم که در این

من هیچ وقت از نظر .می دانم پدر:لبخندي که به نظر تمسخر امیز می آمد به لب اورد و گفت.در زندگی ات احساس کنی 

این تو بودي که مرا از خودت  مالی کمبودي نداشتم و از نظر احساسی هم که از کودکی عادتم دادي که احساساتی نباشم

دورکردي و گرنه من در آن سن نمی دانستم که غیر از

 یکه احساسات یخواهیم.پدر یخواهیحاال از من چه م.هست یزندگ يهم برا يگرید ارید کنمیم یکه در آن زندگ یطیمح

 یکنیچه کار م يبدانم دار خواهمیمنه فقط :پاسخ دادم.یخواهیآنطور باشم که تو م توانمینم گریاست که د یعیخوب طب.شوم

اصال فکر نکرد که پاسخ به سؤالم تا چه حد ممکن  نمیبیوقت شوهرت را در کنارت نم چیه سیبه پار میو چرا در سفرها

ازدواج  گرید نیاز فرز ییمن بعد از جدا یراستش را بخواه:گفت دیترد يو بدون لحظه ا ازاردیاست ممکن است قلبم را ب



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 468

بند خودم را در  کیاز  ییداشت بعد از رها یچه لزوم.بود یرا به گردن افکندم کاف یکه آن طوق لعنت کباریهمان .نکردم

 نیا رمیبپذ یرا در زندگ يتعهد چیه گریدوست ندارم د.ستیاز آن چندان هم آسان ن ییگرفتار کنم که رها يگریبند د

به عنوان همسرش به من  سیدر سفرم به پار شیال پکه چند س يجرأت نکردم از او در مورد مرد.راحت ترم یلیطور خ

بند و بارم بود و از  یآزاد و ب یتجربه زندگ نیاول نیکه پاسخ دهد ا دمیترسیبپرسم،چون از آن م يزیکرده بود چ یمعرف

ر بودم و من از تکرا دهیشن دهیبود که قبال از زبان ش یجمالت یکالمش درست به سخت یسخت.دیسخن بگو يبعد اتیتجرب

 يبرا.کنم یام قالب ته نهیس ينمانده از شدت درد به رو يزیچطور شد که احساس کرد چ دانمینم.دمیترسیآن کلمات م

دلم :گفتم شدیخارج م میاز گلو ییکه به زحمت صدا یدستم گرفتم و در حال انیبار با محبت دستش را با محبت در م نیاول

به آن  دیرا که با يو اصول و اعتقاد یو تعهد اخالق يلکت تعلق ندارمم نیکه تو به ا یوقت فراموش نکن چیه خواهدیم

پوزخند بود گوشه لبانش را از هم گشود و دستم را محکمتر فشرد و  هیشب شتریکه ب يلبخند.ينبر ادیاز  یباش بندیپا

 یاز مدت کوتاه ریغسال داشتم و به  ازدهیآمدم فقط  رونیکه من از آن مملکت ب یوقت يفراموش کرده ا نکهیمثل ا:گفت

.هستم یرانیزن ا کیکه هنوز هم  یفکر کن دینبا.کشور گذشته است نیعمرم در ا یکرده ام مابق یزندگ نیکه با فرز

به  سیدر فروشگاه پار ایبرخوردم را با پر نیآخر اریاخت یتازه کند و من ب یسکوت کرد تا نفس يلحظه ا سیپرد دکتر

 دمیرا شن شیسپس دوباره صدا.با او دارد یچه نسبت دانستمیکه نم يش را در کنار مردمستانه ا يخاطر آوردم و خنده ها

:گفتیکه م

 یسخت و ب شیدر مقابل خطاها کردمینم یوقت سع چیو ه دادمیدختر ضعف نشان م نیدر مقابل ا شهیمن هم دیشا_

 یکاش وقت يا.از او را داشت ییصد جداازدواج نکرده بود و چه آن موقع که ق نیچه آن موقع که هنوز با فرز.گذشت باشم

او را در  شدمیاگرناچار م یبرود،حت دادمیو اجازه نم گرفتمیرا م شیمراجعت کند،جلو سیبه پار خواستیم ییکه بعد از جدا

 رفتیکه داشت در آن فرو م یشکنجه ارزش رهاندن او را از گرداب نیا دیشا.را ببندم شیکنم و دست و پا یاتاق زندان

 نیا صورمت.کند یزندگ خواهدیهمانطور که خودش م خواستیرا به حال خودش گذاشته بودم و دلم م ایمن پر یلو.داشت
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 یزندگ طیخارج عادت کرده است و اگر وادارش کنم که دوباره خود را با مح طیدر مح یبه زندگ یبود که او از کودک

عمر  کی.تفکرات تا چه حد به او ظلم کرده ام نیکه با ا برمیم ینکته پ نیحاال تازه به ا.کنمیوقف دهد به او ظلم م يگرید

به آن دلخوش  توانستمیباشد که م یمنبع جوشش محبت توانستیانعطاف م یمحروم کرده بودم که با کم یخودم را از محبت

 یستیآن جوان نگریآخر تو د:نداشته باشم و گفتم یبا او وحشت ییارویگرفتم از رو میآخر زدم و تصم میبار به س نیا.کنم

خود  یکنیبه دور وبرت نگاه م یوقت هروز برسد ک کیباالخره  ترسمیم.یفکر کن یو لذات زودگذر زندگ هایکه فقط به خوش

تا .گرددینم رسدیکه دارد به انتها م يسوخته ا میبه گرد شمع ن يپروانه ا چیه.ینیو انزوا محصور بب ییاز تنها يرا در هاله ا

و در کور  یاز گردش پرونه ها به دور سرت سرمست و مغرور باش یتوانیع وجودت فروزان است مشم يکه شعله ها یوقت

دوران  يبرا یهمراه و همدم افتنیبه فکر  یدر جوان نکهیو از ا دید یرا به گردش نخواه يپروانه ا چیوجودت ه شمعيسو

پدر،اگر  یزنیتو در مورد خودت حرف م:به دقت نگاهم کرد و گفت.خورد یبر عمر رفته افسوس خواه يات نبود يریپ

را برآورده کند؟از کلمات  تیتوانست همه خواسته هایم يصغر یعنی.يفتادیفکر ن نیچرا خودت به ا ییگویراست م

دارد  اریرا در اخت یکه همه امکانات زندگ يمرد.ایپر یبهتر است مؤدب باش:دمیکش ادیبه خشم آمدم و فر نشیزهرآگ

 بهسرش را .کرد زاریمادرت مرا از هم جنسانش ب.که به کلفت خانه نظر داشته باشد ردیدر دست کم بگخود را آنق تواندینم

 یب یول یو خوش باش يات لذت ببر یعمر از زندگ کییخواستیتو م.پدر ياشتباه کرد:حالت افسوس تکان داد و گفت

طرف از هم  کیتو از .يمحروم کرد یت زندگخودت را از لذا یکه از مادرم به دل داشت يا نهیجهت به بهانه نفرت و ک

عمر کوشش و تالشت را به  کیجهینت.یدهیم حیترج یزندگ ذاتآن را به همه ل گریو از طرف د ینالیم يبا صغر ینینش

 کیجهینت:و گفتم دمیسخنش دو انیبه م.تصاحبش دهان گشوده است يکه از هم اکنون برا يسپرده ا یزن اقتیل یدست ب

 لحنبا .یگرفتنش تالش کن اریدر اخت يبه وقتش برا دیکه با ییتو نیوشش من به دخترم تعلق دارد و اعمر تالش و ک

حق باتوست من .ستیدر قلبم ن یاحساس چیه یکنیحتما تصور م.به چنگ آوردنش دام نگسترده ام يمن برا:گفت یآرام

تصور  نیفکر بودم و نه هستم که با ا نیه به ااما هرگز ن.دانمیم یرا بهتر از هر کس نیهستم و خودم ا یمحبت یدختر ب
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تاکنون از خوان نعمتت  یمن به اندازه کاف.یبه نامم کن يهمه آنچه را که دار دینظرت را به طرف خودم جلب کنم که شا

 را فرا گرفت و میسراپا یخاص ینام او گرم دنیاز شن.دیعوض کردن موضوع حال پونه را پرس يبعد برا.بهره مند بوده ام

چهره  کنمیم نگاهشهر وقت .شده است یو خواستن بایچقدر ز یدانینم:اش را در نظر آوردم و گفتم یچهره دوست داشتن

مگر .یکنیچرا باور نم:دیبا تعجب پرس.است یو باورنکردن بیشباهت شما به هم عج.آورم یبه نظر م یتو در هفده سالگ

و  دمیکش یباشد؟آه یخانم کرمان هیشب یخواستیپس م.است یعیخوب شباهتش به مادرش طب.ستیپونه دختر من ن

 یخب من هم ب:به لب آورد و پاسخ داد يزیهم خنده تمسخرآم ؟بازمادر بزرگ شود یشد که ب یچطور دلت راض:گفتم

 گرید دیشا:و گفتم دمیموقع بازگشت در فرودگاه صورتش را بوس ؟دريمادر بزرگ شده ام پدر،فراموش که نکرده ا

و  ددستش را به طرفم تکان دا.يوقت راه خطا نرو چیو ه یقول بده آنچه را که گفتم فراموش نکن.مینیرا نب گریهمد

 یپر از لحظات یزندگ.خداحافظ پدر.دانمینم ،خطايپنداریم شیرا که تو خطا یبزرگ شده ام که راه یطیمن در مح:گفت

 دنیدربند کش يبرا يریدر آن لحظه به دنبال زنج کشد و مانع گذشتنش شود و من ریآن را به زنج خواهدیاست که انسان م

.داعو نیلحظه و آخر نیآخر.بودم داریلحظه د نیآخر

****

59فصل

آخرین دیدار با پریا روحش را کسل و . پردیس بعد از مراجعت از پاریس روز به روز رنجور تر و افسرده تر می شد دکتر

.میلی به ادامه زندگی نداردقلبش را آزرده بود و به نظر می رسید که دیگر 

اکنون دیگر به خوبی از درد و رنجی که . کم قدرت و توانایی عیادت از بیماران را از دست داد و به تعطیل مطب پرداخت کم

. می کشید آگاه بودم و براي کاستن از رنج تنهایش از پونه می خواستم که اوقات بیشتري را در منزل پدربزرگش بگذراند

می کردم پونه بدون اینکه در مورد آنچه می دانست کالمی بر زبان آورد، از راز وجود مادرش آگاه  گاهی احساس
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بعید می دانستم در سنی که دیگر آگاهی کامل داشت و می توانست نسبتها را تشخیص دهد وجود دکتر پردیس را بی .است

.هیچ نسبتی با من و پدرش به عنوان پدربزرگش بپذیرد

دلم می خواست آنقدر این نزدیکی را احساس . ا هم، دیگر رفتارش مثل گذشته سرد و خالی از احساس نبودرویارویی ب در

با همه تالشم او همیشه حد ارتباطش را با من حفظ می کرد، . کند که بتواند هر آنچه را در دل داشت با من در میان بگذارد

.وجودش باقی نمانده بوداثري در  داشتفقط دیگر از سرکشی و عنادي که از کودکی 

اما بعد از تولد فردین هیچوقت آن .میزدم آن نزدیکی و ارتباطی که من طالبش بودم با عمه اش برقرار کرده باشد حدس

.ارتباط سابق در بین آن دو به وجود نیامد

تحرکش افزوده  پسر بازیگوش و پرشر و شوري بود که حتی یک لحظه هم آرام نمی گرفت و روز به روز بر شدت فردین

.می شد

خانوم چون گذشته خود را مالک خانه و زندگی دکتر پردیس می دانست، بر حیف و مل شدن گوشه کوچکیاي از  صغري

آن خوان گسترده دل می سوزاند و هر چه اربابش نسبت به این مال و منال بی عالقه تر می شد حرص و آز او افزایش می 

.یافت

آن هجده سالی را که از هم دور بودیم هر لحظه اش . است من و فرزین با هم زندگی می کنیم نمی شود دوازده سال باورم

به سختی یک سال گذشت و این دوازده سالی که از عمر زناشویی مان می گذرد، آن قدر به سرعت طی شد که گذر لحظه 

.هایش را احساس نکردیم

فریبا و . چند ماه بعد از مرگ او بدري خانوم هم به همسرش پیوست سال قبل بیماري قلبی آقاي فرخی را از پا افکند و دو

.فریناز هم به فاصله چند ماه از هم به خانه بخت رفتند

وارد دانشگاه شد و آریا که روحیه کاسبی را از پدرم به ارث برده است عالقه اي به ادامه تحصیل نداشت و حتی از  ارسیا

یکتا که خود نیز براي ادامه تحصیل . ی خواند، رویاي تجارت را در سر می پروراندهمان زمان هم که در دبیرستان درس م
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تا او را از این کار باز دارد، اما عشق به تجارت که در خون آریا بود باعث شد  دناچار به مبارزه با پدرش شده بود میکوشی

را وادار به تسلیم در مقابل خواسته اش به کمک مادرش براي رسیدن به این هدف در مقابل پدرش ایستادگی کند و او 

.نماید

فروزنده در مرز هفتادسالگی هنوز سرزنده و چاالك به نظر می رسید و نیازي به آن ندارد که بچه هایش عصاي دست  خاله

به الي من به مرز پنجاه و یک سالگی رسیده ام و اگر موهایم را به موقع رنگ نکنم به زحمت می توانم در ال.پیري اش باشند

که زودتر از مود بر روي پیشانی ام خودنمایی می کرد عمیق تر شده و  هاییچین . آن حتی یک تار موي مشکی پیدا کنم

روي پوست صورت و دستانم لکه هاي قهوه اي رنگی خود . بدون این که خم بر ابرو بیفکنم چین و شکن هایش نمایان است

موهاي جو گندمی فرزین زیبایی خاصی بر چهره اش بخشیده و . وده می شودنمایی می کند که به تدریج بر وسعت آن افز

.بر خالف من که گذر عمر با شتاب از چهره ام گذشته، در مورد او حرکتش آهسته و به کندي صورت می گیرد

اکنون فقط .هنوز هم روحیه ورزشکاري اش را حفظ کرده و اکثر اوقات به ورزشهاي مورد عالقه اش می پردازد فرزین

.دیگر دکتر پردیس قادر به همراهی اش نیست و در واقع نه قدرت این کار را دارد نه حوصله اش را

از دبیرستان فارغ التحصیل شده و براي ورود به دانشگاه تالش می کند ولی قصد آن را ندارد که راه پدر را دنبال کند و  پونه

او بیشتر ورود به دانشکده هنرهاي زیباست و به رشته پزشکی عالقه  هدف.او را در رسیدن به آمال و آرزویش یاري نماید

.اي ندارد

صغري خانوم به شدت نگران حال اربابش . پردیس تقریبا از پا افتاده است و اکثر اوقات خود را در بستر می گذراند دکتر

روزي که حالش رو به .یش می پردازداست و در واقع از ترس اینکه دیگر نفسی از سینه اش بیرون نیاید، به شمارش نفسها

.کرد و به معالجعه اش همت گماشت يوخامت نهاد فرزین او را در بیمارستان بستر

:که به عیادتش رفتم و حالش را پرسیدم، آهی کشید و گفت موقعی

.دیگر حتی قدرت نفس کشیدن را هم ندارم خدا کند همین نیم نفس هم از گلویم خارج نشود-



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 473

دستش را با . امیدي موج می زد دیگر کال روحیه خود را باخته بود و نمی خواست کمکی به بهبود حالش کندصدایش نا  در

:محبت به روي دستش نهادم و گفتم

.خدا نکند پدر جان-

:را به عالمت یاس تکان داد و گفت سرش

حاال وقتش شده . ینه بیرون می کشمدیگر کافی است مهتا جان، سالهاست که دارم قلب بیمارانم را در موقع جراحی از س-

قلب بیماري را که دردش العالج است و چاره اي به غیر از سر به زیر خاك . که قلب بیمار خودم را از سینه بیرون بکشم

وقتی دیگر . کاش این غم در دلم ماندنی نبود و می توانستم آن را با نفسهایم از سینه بیرون کنم. نهان کردنش نیست

اگر در لحظه خداحافظی به من می گفت پدر همینجا بمان بر می گشتم . یدن پریا ندارم فایده این زندگی چیستامیدي به د

را که در آن سر از خاك  يدیار.به خاطر اینکه نزدیکش باشم،حاضر بودم دست از خانه و زندگی بکشم.و همانجا می ماندم

هیچوقت اشتیاقش را . م رها کنم، ولی او از من نخواست تا بمانمبیرون کرده ام و دلم می خواهد در هملنجا سر بر خاك نه

با وجود این که می خواست مهربان . همیشه فکر می کردم که دارم خودم را به او تحمیل می کنم. به دیدنم نشان نمی داد

.دلم دارد به هواي دیدنش پر می کشد. بودباشد، مهربان ن

ا از او نمی خواهید که به دیدنتان بیاید؟وقتی که چاره این غم دیدن پریاست، چر-

وقتی که همه . مگر خودش نمی داند که چقدر آرزوي دیدارش را دارم.فایده این خواستن چیست؟ پریا نخواهد آمد-

وجودم را یاس و ناامیدي انباشه و اطمینان دارم که چشم انتظار از دنیا خواهم رفت، چطور می خواهی به بهبود حال خودم 

باالخره باید بیاید مگر نمی خواهد همه آنچه را که دارم جمع و .را مدنمن قدرت رفتن را ندارم و پریا میل به آ. مکمک کن

چون می دانم که پونه نیازي به آن ندارد و هر چه که شما دارید متعلق به . خیال دارم همه ثروتم را به او ببخشم. جور کند

. خرج کردن و قناعت عادت ندارد ممادرش به او رسیده حیف و میل کرده او به کپریاد همه آنچه را که از .این دختر است

من بد بارش آورده ام آنقدر قدر در نعمت است که نمی .دلم نمی خواهد هیچوقت در زندگی اش احساس دست تنگی کند
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یهوده عمرم فقط گمان می سالهاست که در گذر ب. دلم می خواهد همیشه همین حس را داشته باشد. داند نیازمندي یعنی چه

. بارها به او تلفن کردم.کنم که دارم زندگی می کنم و هر شب بی هیچ امیدي به فرداي روشن تر سر به بالین می گذارم

موقع مکالمه تلفنی به درخواستم جواب درستی نمی دهد و نامه هایم همه . برایش نامه فرستادم و التماسش کردم که بیاید

فکر می کردم ما با هم خداحافظی کرده ایم : داد اسخدختر دل سنگ دارد حتی یک بار با خونسردي پاین . بی جواب است

اي کاش پاهایم قدرت داشت و به دیدنش . بعد از آن پاسخ دانستم که التماسهایم بیهوده است و هرگز نخواهد آمد. پدر

 ديوقتی که دیگر هیچ امی. ریا از خواب برخیزممن مفهوم زندگی را وقتی احساس می کنم که به امید دیدن پ. می رفتم

روزي . نیست ، پس چشم باز کردن و نگریستن به سحري که نور امیدي سیاهی هاي شب را روشن نمی کند، بی فایده است

من دیوانه . گاهی صغري گمان می کند که دیوانه شده ام. پریا جان کجایی؟ بیا. صد بار در سکوت خانه صدایش می کنم

همه وجودم از شدت سوز سینه ام در درون فریادش می زند در امتداد  کهبلکه فقط دارم همان نامی را . ام مهتا جاننشده 

.اگر فقط یکبار دیگر او را می دیدم دیگر هیچ آرزویی به دل نداشتم. آن فریاد به زبان می آورم

بخشم و با فشردنش خونی را که در رگهایش  سردش را در دست گرفتم و کوشیدم تا با حرارت دستانم به آن گرمی دست

ولی افسوس که حرارت دستانم براي گرم کردن و به جریان افکندنش کافی به . منجمد شده بود دوباره به جریان افکنم

.آرام گرفت و به خواب رفت رهآنقدر نام پریا را تکرار کرد که باالخ. نظر نمی رسید

اریدن را داشت در وسعت گستردگی اش آنچنان خود را به روي ماه و ستارگان دلتنگ بود و ابر سیاهی که قصد ب غروب

.افکند که ماه مجال گریز نیافت، در پشت ابر پنهان شد و ستارگان در پناهش رو پنهان کردند

با  با دیدن چشمان گریانم.اتاق بیرون آمدم و به دنبال جاي دنجی براي گریستن می گشتم که با فرزین برخورد کردم از

:نگرانی پرسید

چی شده مهتا چرا گریه می کنی؟-

"شدت گریه ام افزوده شد و با صداي گرفته اي گفتم بر
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چیزي نمانده اختیارم را از دست بدهم، با آن زن بی عاطفه و .پیرمرد دارد عذاب می کشد. باید یه کاري برایش بکنیم-

.نمسخت دل تماس بگیرم و هر چه از دهانم در بیاید نثارش ک

این زن نه ارزش آن را دارد که التماسش کنی . تو هیچ وقت این کار را نمی کنی ، یعنی باید قول بدهی که این کار را نکنی-

یادت رفته اولین باري که در مورد او با هم صحبت کردیم به تو گفتم که پریا .و نه ارزش آن را که زبان به مالمتش بگشایی

. سعی نکن با اشک و زاریت دل سنگش را آب کنی. حاال هم همین حرف را می زنم. ستده ابویی از عاطفه و انسانیت نبر

این دختر مثل . گریه تو باعث نگرانیش می شود.پونه دارد به طرف ما می آید.خوب دیگر کافی است اشکهایت را پاك کن

.مادرش بی مهر و عاطفه نیست

:ن گریانم با نگرانی پرسیدبه چند قدمی ما رسید ایستاد و با دیدن چشما پونه

پدربزرگ چیزي شده است مهتا؟-

:تا آرامشم را حفظ کنم و گفتم کوشیدم

.نترس او حالش خوب است و آرام خوابیده است-

:بلند کرد وبه پدرش نگریست با صداي گرفته اي پرسید سر

توانم او را ببینم پدر؟ می

:گفت سرش را به عالمت تایید تکان داد و در جواب فرزین

می توانی او را ببینی فقط اگر از صداي پایت بیدار نشد سعی .میکنم دیدن تو بهترین مسکن دردي است که می کشد فکر

.نکن بیدارش کنی

به کنار .آهسته قدم بر می داشت تا مانع استراحتش نشود.تردید روي برگرداند در نیمه باز را بازتر کرد و داخل شد بدون

.رش ایستادبسترش رسید و در کنا

پردیس به شنیدن صداي پا دیدگانش را گشود، براي یک لحظه همه قوایش را در نگاهش متمرکز کرد همه وجودش  دکتر
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چشم شد و به پونه نگریست، به دختري که چهره اش تصویر کاملی بود از جوانیهاي زنی که پیرمرد شوریده حال در 

یکبار دیگر چشمهایش را بست و دوباره . ت دیدارش را داشتسوختن و فرو ریختن آخرین قطرات شمع وجودش حسر

.آن را گشود و صدایی که در آن لحظه از گلویش خارج شد حسرتی بود آمیخته با آرزویی که هنوز به دل داشت

این تویی پریا؟-

گش، باعث نابودي آن نگرانی به پونه نگریستم و از آن ترسیدم که او با به زبان آوردن جمله اي در نفی پرسش پدربزر با

.پیرمرد محتضر گردد

حرکتی به خود داد که برخیزد .ابتدا با تردید نگاهش کرد، سپس دست پیش برد دست او را گرفت به لب برد و بوسید پونه

و چون در وجود ناتوانش قدرت این کار را نیافت، با دستان نحیفش دستان پونه را فشرد و دیدگان کم سویش را کامال از 

از شادي به نگاه ناامیدش امید بخشید و با صدایی که از شوق می لرزید  یبه دقت نگاهش کرد و باالفاصله برق. گشودهم 

:گفت

.چه خوب کردي که آمدي پریا. خدا را شکر که حسرت دیدنت به دلم نماند-

همیشه دیدگانش را بر هم  در لحظه اي که می خواستم در میان اشک غم ، اشک شوق از دیده ببارم این بار براي درست

.نهاد و آرام گرفت

:شاهد پرواز روح از بدن وي بود و به محض اینکه لب بر پیشانیش نهاد فریاد کشید پونه

.نه پدربزرگ نه، تو نباید بمیري-

ح می پردیس به آرامش رسید به آرامشی که در سالهاي ناآرامی به امید رسیدن به آن شبهاي بی ستاره اش را به صب دکتر

اکنون که قدرت آن را نداشت که قلب بیمارانش را براي مداوا از سینه بیرون کشد، قلب بیمار خود را شکافت آن را . رساند

.ساختاز سینه بیرون کشید و در زیر خاك مدفون 

*****
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60فصل

انستم که تا چه حد در ابراز به راستی نمی د. خانوم لباس عزا به تن کرد و با شیون و زاري دل همه را ریش کرد صغري

بعد از سالها با هم زیستن در زیر یک سقف، با مردي که تمام صفات نیک انسانی را در یکجا جمع .تاثرش صادق است

داشت و به غیر از آن یکبار که از روي نادانی چیزي نمانده بود با زبان درازش راز وجود پونه را بر مال سازد، دیگر هیچوقت 

.نمی شد شیون و زاریهایش را بی دلیل دانست و در صداقتش شک کرد.تاب و سرزنش قرار نمی داداو را مورد ع

غذایی را که می پخت فریاد می کشید آقا این غذا را دوست داشت و دست به هر کدام از وسایل او که می زد اشک از  هر

. کس لیاقت اونو نداره که از وسایلش استفاده کنههیچ . دیدگانش سرازیر میشد و می پرسید حاال اینهارا باید چی کار کنم

ما دهن کجی می کرد و هر وقت به آن اتاق می رفتیم، صغري دستش را  بهعکس پریا درون قاب عکس و باالي تخت دکتر 

این حقیقتی بود که همه . مشت می کرد و به آن قاب می کوفت و فریاد می کشید آقا مردنی نبود درد این دختر اونو کشت

را از جریان مرگ پدرش  پریاما از آن آگاه بودیم و با وجود این آگاهی چاره اي به غیر از این نداشتیم که به وسیله اي 

از اقوام نزدیک دکتر پردیس به غیر از برادرش که در آمریکا می زیست، هیچ کس زنده نمانده بود و از اقوام . مطلع سازیم

.تري که قبال تماسی با آنها نداشت نشان نمی دادنددور هم هیچکدام تمایل به تماس با دخ

که از دیرباز نسبت به این زن کینه دیرینه داشت، بر این عقیده بود که وقتی که پریا در زمان حیات پدرش به  زرین

. بشود خواسته اش اعتنایی نداشته است دلیلی ندارد اکنون وادارش کنیم به طمع این ثروت با آمدنش به ایران ماجراآفرین

اما قبل از این که ما در این مورد . از آن دو نگران آمدنش بودم بیشترفرزین هم همین عقیده را داشت و من خود نیز 

تصمیمی بگیریم، فیروز نوه عموي دکتر پردیس که قبال یکی دوبار در سفرهایش به پاریس از پریا دیدن کرده بود در 

.طالع دخترش رسانددومین روز درگذشت دکتر خبر مرگش را به ا

فرزین یار دیرین خود را از دست داد و من محبت پدرانه اي را که از . پردیس همه ما را به شدت متاثر کرده بود فقدان
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صغري خانوم براي پافتن وصیت نامه اربابش بی تاب بود و این امید را . مدتها پیش کمبود محبت پدرم را جبران می کرد

.اش کشیده بود سهمی را برایش در نظر گرفته باشد نهتی که یک عمر در خاداشت که او به تالفی زحم

چون دکتر در لحظه احتضار از قصدش براي بخشیدن همه . من بعید می دانستم که اصال وصیت نامه اي در کار باشد البته

طور به نظر می رسید که قصد در واقع این .ثروتش به پریا با من سخن گفته بود نه از عمل انجام شده و به ثبت رسیده اي

بعید می . خواست عکس العمل پریا را در لحظه شنیدن مرگ پدرش بدانم میدلم . ولی فرصتش را نیافت. این کار را داشت

دانستم دختري که در برابر التماسها و درخواستهاي پدرش براي آمدن، آن طور خونسرد و بی اعتنا باقی مانده است، اکنون 

.خورده باشداز مرگش تکانی 

در صورتی که من اطمینان داشتم که اینبار خواهد .آرزو می کرد که او قید این همه ثروت را بزند و به ایران نیاید فرزین

.همانطور که بعد از مرگ مادرش براي به دست آوردن ثروتش رنج سفر را بر خود هموار کرده بود. آمد

روز خاکسپاري دکتر پردیس بود و قبل از آن وي را نمی شناختم، کنجکاوي  وجود اینکه اولین برخورد من با فریبرز در با

:باعث شد که بعد از اطالع از تماس با پریا از او بپرسم

حتما پریا از شنیدن مرگ پدرش خیلی متاثر شده؟ مگر نه؟-

:استهزا آمیزي گفتحالی که شیطنت از نگاهش می بارید و لبانش و چشمانش هر دو با هم می خندیدند، با لحن  در

فقط پرسید چه موقع این اتفاق . فکر می کنم انتظار مرگش را داشت، چون از شنیدن این خبر نه تعجب کرد و نه متاثر شد-

.متشکرم که خبر دادي: منتظر پاسخ من نشد و گفت.حتی شاید علت سوالش این بود که حرفی زده باشد. افتاد

مد؟از او نپرسیدي که چه موقع خواهد آ-

:را در هم کشید و چهره متاثرش را باز یافت و پاسخ داد اخمهایش

آن موقع که پدرش به او نیاز داشت نیامد حاال دیگر آمدنش چه فایده اي دارد-

:بار من پوزخندي زدم و گفتم این
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.اگر براي پدر مرحومش فایده ندارد براي او خیلی فایده دارد-

:و گفترا به عالمت تصدیق تکان داد  سرش

.فکر این کی را نکرده بودم.حق با شماست-

براي عزاداریش سنگ تمام گذاشت و تا پایان مراسم .خانوم حقی را که اربابش به گردنش داشت به خوبی ادا کرد صغري

.شب هفت با روي باز و چهره گشاده به پذیرایی از مهمانان پرداخت

صوص که در لحظه احتضرار و زمانی که روح از بدن پدربزرگش پرواز بخ. دکتر پردیس اثر بدي در روحیه پونه نهاد مرگ

.می کرد دست سردش در دست او بود و لبش را بر پیشانی اش می فشرد

است که دکتر وقتی به نوه اش می نگریست نام دیگري را بر لب داشت،اما نگاه گرم و پر از شیفتگی اش را به  درست

.صورت او دوخته بود

زاري مراسم تا پایان شب هفت به اتفاق دکتر متین و فردین به من و فرزین پیوست و در منزل دکتر براي برگ زرین

.پردیس اقامت گزید

خانوم منتظر فرصت بود تا در مورد آنچه که در دل داشت با ما سخن گوید و باالخره طاقت نیاورد و روزي که ما  صغري

:زین پرسیدقصد ترك آن خانه را داشتیم من من کنان از فر

البد آقا وصیت نامه اش را پیش شما گذاشته است؟-

:از سوالش متعجب شد و با تردید نگاهش کرد و گفت فرزین

از آن گذشته . اگر هم نوشته باشد باید یکجایی در همین خانه باشد.من از وصیت نامه اش بی خبر هستم. نه صغري خانوم-

اگر چیزي . است و اختیار این خانه و زندگی را داري، دیگر چه می خواهی تو که جایت راحت.االن وقت این حرفها نیست

.فظفعال خدا حا.خواستی با من یا مهتا تماس بگیر
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:در را پشت سربستیم زرین با لحن تعجب آمیزي به برادرش گفت وقتی

میدم آن اشک تمساح چه نفه.با وجود اینکه این زن یک پایش لب گور است، حرص مال و منال دارد دیوانه اش می کند-

.بود و این ارث و میراث خواستنش دیگر چیست

:پاسخ داد فرزین

فکر می کنم علتش این است که صغري کم کم دارد نیروي کار کردن را از دست می دهد و دیگر قدرت آن را ندارد که -

دارد که از اربابش توقع داشته باشد در البته تا حدي حق . اگر پریا جوابش کند، کار جدیدي بیابد و زندگی اش را بگذراند

.وصیت نامه اش سهمی هم براي او در نظر گرفته باشد

یعنی تو فکر می کنی این کار را کرده است؟-

:جاي فرزین من پاسخ دادم به

چون دکتر پردیس خودش در آخرین دقایق . راستش را بخواهی من تقریبا مطمئنم که وصیعت نامه اي در کار نیست-

البته خدا می داند شاید هم .ولی از صغري اسمی نبرد.ش به من گفت که قصد دارد همه دارایی اش را به نام پریا کندحیات

.عوض کند بارهقبال وصیعت کرده بود و آن موقع خیال داشت آن را دو

.را هم به او نخواهد داداگر که این طور باشد بدا به حال این زن بی نوا، چون اگر قسمت پریا شود، حتی یک دینار از آن -

:رو به من کرد و گفت زرین

.پس بیا به بهانه جمع و جور کردن وسایل خانه، فردا صبح به آنجا برویم و در یافتن وصیت نامه کمکش کنیم-

:به اعتراض گفت فرزین

ندارد که همه شما به  اصال معنی.هنوز یک هفته از مرگ آن خدابیامرز نگذشته.شما به این کارها چکار دارید. بس کنید-

.فکر تقسیم ارث و میراثش باشید

:لحن رنجیده اي به او گفتم با
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راستش را بخواهی من آن را بیشتر . فقط دلم نمی خواهد که صغري از آن بی نصیب شود.چشم داشتی به این ارث ندارم من

.حق صغري می دانم تا پریا

ست و هر دخل و تصرفی هم در آن بکند، هیچکس از او نخواهد پرسید که فعال که خانه و زندگی دکتر در اختیار این زن ا-

.چرا اینکار را کرده است

:به صدایی که خشم و نفرتش را از پریا نشان میداد گفت زرین

.آن زن دیر یا زود پیدایش خواهد شد و مطمئن باش که تا شاهی آخرش را از حلقوم صغري بیرون خواهد کشید-

از بازگشت به خانه خودمان ، پونه در مورد نامی که در بستر مرگ از زبان پدربزرگش و در مجلس  داشتم بعد انتظار

عزاداریش بارها از زبان افراد خانواده شنیده بود از من سوالی کند، ولی برخالف تصورم در این مورد سکوت اختیار کرد و 

.داطالع جلوه ده بیبه کنجکاوي نپرداخت و ترجیح داد که خود را 

اکنون قانونا کلیه دارایش به .بعد از جستجوي زیاد به این نتیجه رسیده ایم که دکتر پردیس وصیت نامه اي ندارد باالخره

موقعی که صغري خانوم .پریا می رسید و صغري خانوم چاره اي به غیر از این نداشت که چشم به کرم او داشته باشد

از راه دیگري وارد شد و در چهلمین روز درگذشت دکتر پردیس ادعا کرد  اطمینان یافت که وصیت نامه اي در کار نیست

فیروز خان به شنیدن این .که از بدو خدمتش در این خانه صیغه آقا بوده استو باید از این ثروت سهمی هم به وي برسد

آمیزش در  استهزاءده صداي خن. جمله از زبان صغري خانوم دستش را روي دهانش نهاد و با صداي بلند به قهقهه خندید

با. جمع عزادار انعکاس بدي داشت و دیدگان کنجکاو و پر مالمت اطرافیان را متوجه خود ساخت

:کرد و گفت يبه صغر نداخت،رویخود را از تک و تاا ن نیا وجود

محروم  یزندگبودم که او خودش را از لذات  الیخ نیو به ا خوردمیمرا بگو که چقدر غصه اش را م.به اربابت نیآفر-

.نبوده است کاریهم ب ادیز شودیحاال معلوم م.کرده
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برافروخته  شانیکه از شدت خشم و غضب گونه ها ستمینگر نیو زر نینگاه غضبناکم را متوجه او سازم،به فرز نکهیاز ا قبل

.خان را داشت روزیو ف يپونه حالت تهاجم به خودش گرفته بود و قصد مقابله با صغر.شده بود

:و گفت دیحرفش پر انیما حاضر جواب تر بود،م يکه از همه  نیزر

مدرك  دیبا دیگویخانم اگر راست م يکه ثابت نشده تهمت است و صغر يزیچ.دینکن نییدعوا نرخ تع انیبهتر است که م-

.دیماست مودب تر باش يکه مورد احترام همه  يبه احترام روح پاك مرد کنمیخواهش م.کند هیارا

.صله احساس کرد که تند رفته،حرمت مجلس را حفظ نکرده است و ساکت شدبالفا روزیف

 يو پدر بزرگ دخترش نداشت،نگاه غضب آلودش را متوجه صغر نیرید اریرا به  نیتوه نیا دنیکه طاقت شن نیفرز

:به او گفت يساخت و با لحن تند

.نمیبب اوریبلند شو برو مدرکت رو ب-

..دیمدارك الزم را ارائه نما یستیبأیاثبات ادعااش م يرا نکرده بود که برا نیر احالت تعجب به خود گرفت،فک يصغر

:دیکرد و پرس نیرو به فرز.دیرسیکه متفکر به نظر م یحال در

.خوادیشدن مدرك هم م غهیص دونستمیمن اصال نم.آقا هیمدرك چ-

:دیکش ادیبلند تر فر نیفرز

.زن ییگویپس چرا دروغ م ياگر مدرك ندار.یآن را ثابت هم بکن یبتوان دی،بایکنیادعا م یخواهد،وقتیچطور مدرك نم-

.نیبزن ییکه به من تهمت دروغ گو دیاز شما بع.میگویمن دروغ نم-

خانم دستت درد نکنه و به فکر مزد  يبگه صغر ستیکس ن چیه.کشمیزحمت م.کنمیخونه جون م نیا يهاست که تو سال

.دیدونیشما منو دروغ گو م خوامیم حاال که دارم حق خودمو.زحمتم باشه

.انداز شد نیدر فضا طن ادشیگوش خراش فر يو صدا دیکوب يغذا خور زیم يمشت محکمش را رو نیفرز

 نیجمع که ا نیهم انیاالن و در م نیهم.یثابتش کن دیکه با يکرد ییتو ادعا.موضوع دارد نیبه ا یحق خواستن چه ربط-
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.اند دهیرا شن تیادعا

توجه  ینداشت و ب ینیخانم قصد عقب نش يصغر.دیلرزیحد و حساب بود و تمام بدنش موقع سخن گفتم م یب نیفرز خشم

:ادامه داد نیبه خشم فرز

.میهم داشته باش یالزم باشه مدرک کردمیاصال فکر نم.وقت از آقا مدرك نخواستم چیمن ه-

 د،منیگویزن دروغ م نیا.چسبدیا به پدر بزرگ نموصله ه نیا- :زنان گفت ادیست،فریگریم یکه به سخت یدر حال پونه

.يگرینه به چشم د کرد،ویخدمتکار به او نگاه م کیمطمئنم که پدر بزرگ فقط به چشم 

:پونه را آرام سازم گفتم نکهیا يبرا

حرفا را  نیو فقط حرص مال و طمع تصاحب آن ودارش کرده است ا دیگویمن هم مثل تو مطمئنم که او دروغ م-

.کندیکس حرفش را باور نم چیه.زمیخودت رو ناراحت نکن عز.بزند

.پرداخت ستنیپونه ساکت شد و به گر.دروغ شاخدار روحش را عذاب خواهد داد نیهم باور نکند،ا یحتا اگر کس-

.شوم شیاشک ها زشیتا مانع ر دمیاش پرداختم و کوش يداشتم،به دلدار ستنیبه گر لیمن هم به شدت م گرچه

:دیدر آن مجلس آن را بشنوند و از او پرس نیخانم،هم حاضر يرا بلند کرد که هم صغر شیصدا آنقدر نیزر

؟يمرتکب گناه شود یمدرک چیبدون ه يخانه آمد نیکه به ا يو از روز یتو حکم زن آقا را داشت یعنی-

شکل ممکن است از او هتک  نیاست و اگر نتواند آن را ثابت کند به ا يخانم به ناگهان احساس کرد که موضوع جد يصغر

:زد و گفت یلیکف دستش را بلند کرد و با آن محکم به صورت خودش س..حرمت شود

خونه اومدم به آقا  نیکه به ا يروز نیراستشو بخوا.ستیکاره ن نیخانم ا يصغر.نیزنیاستغفر اهللا خانوم چه حرفها م-

:گفتم

رو  غهیص نینفر آورد که ا هیآقا قبول کرد و .خدمتتونو بکنمبمونم و  نجایا تونمینم مینخون تیمحرم يغهیاگه ص-

.نیبخونه،فقط هم
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.میچون خودش حق احترام رو به جا آور شهیهم میو ما هم عادت کرده بود کردیخانم خطاب م يخود را صغر شهیهم او

در کار نبود؟ يا گهید زیپس چ.نیفقط هم-:دیرا بلند کرد و پرس شیباز هم صدا نیزر

:که کامال مستاصل شده بود التماس کنان گفت یافکاند و در حال ریانم سرش را از شرم به زخ يصغر

منم نظر .که نگام کنه کردیاون اصال منو داخل آدم حساب نم.پاك بود یلیچشم آقا خ.نیتو رو به خدا خانوم خجالتم ند-

.خوامیحاال فقط مزد زحمت مو م.به اربابم نداشتم يا گهید

:گفت يزیآم دیتهدبا لحن  نیزر

.ماست يکه مورد احترام همه  يفقط به فکر گرفتن آن باش،نه به فکر بد نام کردن مرد یخواهیاگر مزد زحمتت را م-

شام پرداخت، و قائله به همان جا  زیبه پا کرده بود،به جمعه کردن ظروف م یکه در اثر نادان ییاز بلوا مانیخانم پش يصغر

.نداشت، ییعااد گریو او د افتیخاتمه 

*****************************

61فصل

 امیفکر باعث دلگرم نیا.آمدن ندارد الیارث پدرش گذشته است و خ ریاز خ ایکه پر افتادمیفکر م نیکم داشتم به ا کم

شدم و به محض برداشتن  داریزنگ تلفن از خواب ب يصبح با صدا کروزینکهیتا ا.دیبخشیو به من آرامش م شدیم

:دمیپرس يخواب آلود يدابا ص.نبود صیکه قابل تشخ دیبه گوشم رس یفیضع ي،صدایوشگ

.شنومیرا نم تانیبلندتر،صدا ید؟کمیکار دار یبا ک-

:شود و گفت دهیبلند تر کرد که شن یرا کم شیصدا

.کردم دارتونیاز خواب ب يزود نیکه صبح به ا نیمنو ببخش.خانم يمنم صغر-

.خبر وارد تهرون شده یخانم ب ایپر شبیخبر رو بهتون ندم که نصف شب د نیکه ا اوردمیطاقت ن آخه

خواب الود بودم  گرینه د یول.نمیبیابتدا گمان کردم که دارم خواب م.که از دستم رها نشود دمیتلفن رو محکم چسب یگوش
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کس انتظار  چیه گریکه د یتدرست وق د،آنهمیایخبر ب یگرفته بود ب میمعلوم نبود چطور تصم.به خواب داشتم لیو نه م

.آمدنش را نداشت

 يدر آنجاست،خودار ایکه پر یبعد از اطالع از آمدنش،مصرانه از من خواست که از رفتن به آن خانه تا وقت نیفرز

.نبودم یشهامت یاکنون چون گذشته زن ب.کنم

اطراف پنهان کنم و از  يسمبه ها خودم را در سوراخ دنشینبودم که به محض د الیخ نینداشتم و به ا یباک دنشید از

.چشمش پنهان شوم

ازدواج من و اتش،موضوعیبود که در زمان ح یشیمرد دوراند سیپرد دکتر

.با ما آماده نمود ییارویرو يگذاشت و دخترش را برا انیرا با او در م نیفرز

که  ییدر هوا دنیشته نفس کشو چون دفعات گذ ستین زیاست و از آن گر ریاجتناب ناپذ دارید نیکردم ا یم فکر

.بر خواهد آمد دارشیاش خواهد کرد و در صدد د ییهوا د،یکش یدخترش در آن نفس م

 یاش مشاهده م هیدر روح يریینه تغ یول. نظر گرفتم ریحاالتش را ز رییو تغ. به کنترل رفت و آمد پونه پرداختم ینگران با

.در ساعات رفت و آمدش يرییشد و نه تغ

:و فغان پرداخت و گفت ادیبه فر شهیخانم دوباره تلفن زد و مثل هم يبعد صغرهفته  کی

بهش گفتم آقا  یوقت. خواد دست به فرمونش باشم یآره و فقط ازم م یکه خانوم برگشته اصال منو به حساب نم ياز روز-

 يریگ یمزدتو م یهست نجایا یا وقتت يمن باشه جواب داد تو که هنوز ناتوون نشد یو ناتوون يریقول داده بود فکر دوره پ

پادر  نییایانصافه خانوم جون تورو به خدا ب نیآخه ا. یمشغول کار بش يا گهید يجا هییتونیهم خونه فروش رفت م یوقت

.دارم یسهم یخونه زندگ نیآقا بودم و از ا غهیکنم که من ص تونیحال دیبا يمسامونا چه جور. نیکن یونیم

:گفتم و دمیسخنش دو انیم به
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.يحرف را زد نیهم هم اینکند به پر. یموضوع را مطرح نکن نیا گریمگر قرار نبود د. خانم يصغر يباز که شروع کرد-

نشه،  لیو م فیاز مال اربابم ح یشاه هینکهیواسه ا دونهیخدا م. گم یمعلومه که م. اگه حق و حسابمو نده یول. هنوز نزدم-

.يبه من کرد یچه ظلم تیفکر یب نیا با اآق يا. دادم یچقدر به خودم سخت

پدرش را تمام و کمال تصاحب کند تا آن موقع  ییبتواند دارا ایکشد تا پر یحاال چند ماه طول م. خانم يآرام باش صغر-

.کنم یم يفکر کی

.نیباهاش حرف بزن نییایبه خاطر خدا شما ب نیکن یفکرو نم نیچرا حاال ا-

تو هم صبر . و کار را بدتر خواهد کرد ستیمطمئنم به صالحت ن یول. کار را بکنم نیر تو اخواهد به خاط یمن دلم م-

.آقا را لکه دار نکن کیبا تکرار آن جمله، نام ن یداشته باش و به خاطر صنار سه شاه

.دارم یخونه حق نیثابت کنم که منم از ا دیبا يآخه خانوم جون چطور-

 يندار يسند یوقت. یحق را ثابت کن نیا یتوان ینم يمحکمه ا چیوگرنه در ه یرو کن مدارکت را دیخوب معلوم است با-

.یدان یرا م نیتو خودت هم ا. برد ینخواه ییاست و راه به جا دهیفا یراه وارد نشو، چون ب نیخود از ا یب

:دیشد و پرس مستأصل

ه؟یراهش چ نیشما به من بگ. کنم کاریچ دیپس با-

 کی،ینکن لهیبه او پ نقدریاگر ا دیشا. يا دهیداند که تو چقدر زحمت پدرش را کش یخودش م ایما پرحت. با زبان خوش-

.کندیتیبرا يفکر

 يفهمانم که برا یدهم و به او م یدانستم که دارم با سخنانم راه نفوذ در قلب آن زن را نشان م یرا نم نیآن لحظه ا در

.داخل شود یاهاز چه ر دیبدست آوردن دل دختر اربابش با

.تالش کند ایجلب نظر پر يرا وسوسه کردم برا يخود بدانم صغر نکهیبود و بدون ا هیقض نیاشتباه من در ا نیاول نیا

:دمیآرام تر شد از او پرس نکهیاز ا بعد
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نه؟ ایکرده  یانحصار وراثت اقدام يبرا ایپر-

ده وگرنه خود خانم اصال راه و  یداشته باشه واسش انجام مکه اون  يگرده و هر کار یمث پروانه به دورش م روزخانیف-

.ده یاون همه کار و دست خودش گرفته و داره انجومش م. سیچاهشو بلد ن

نکرد؟ یخانم از تو در مورد پونه سوال-

فتم خودمه بهش گ يهایحق با پدرم بود اون درست شکل جون: به من گفت د،یقاب عکس اونو تو اتاق د یروز اول وقت-

 ستمیجوون ن گهیمن از سن خودم جوونترم وگرنه د: جواب داد نیکن یم یپس چرا شکسته نفس نیخانوم شما هنوزم جوون

رو برده و  روزخانیهمونطور که دل ف. رو که اراده کنه ببره یهنوز اونقدر خوشگل و جوون هس که بتونه دل هر کس یول

.خواستن یم یلیموقع خاطر همو خ هیباشه اونا  یباالخره هرچ. بشه یفتابطرفها آ نیآقا ا نینذار. خودش کرده ریاونو اس

:به خنده افتادم و گفتم میبه خشم آ نکهیا يجمله به جا نیا دنیشن از

تو نگران . از شوهر خودم راحت است المیمن خ. زن را ندارد نیا دنیآقا اصال چشم د. خانم يصغر یزن یچه حرفها م-

.نباش

ره  یکنه کجا م یکار م یپرسه اون روزها چ یمرتب از من م. دخترشو داره دنید يهوا یلیبگم که خانوم خبهتون  نویا-

.رهیروز سر راهشو بگ هیدمیشا نینه؟ حواستونو جمع کن ایبشه  داشیخونه هم پ نیممکنه تو ا

خسته  نجایا کنه زودتر از ماندن در اخد. و نگذارم با مادرش روبرو شود رمیرا بگ شیکه بتوانم جلو ستیبچه ن گهیپونه د-

.شود و برگردد

پدرشو صاحب  ییتونه مال و دارا یم یک نهیقصد برگشتن رو نداره و منتظر که بب هایزود نیآد به ا یکه بوش م نطوریا-

.بشه

به مملکت  نقدریاگر او ا را داشته باشد الیخ نیاست ا دیبع. اطراق کند نجایرا در ا یچند ماه دیباشد که با دیام نیاگر به ا-

.امدیکرد ن یپدرش زنده بود و التماسش م یداشت، پس چرا تا وقت یدلبستگ
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:گفت يبغض کرده ا يخانم با صدا يصغر

 رونیمنم مث شما ح. ومدیالم ن نیداشت و ا دارشویدونه آقا چقدر حسرت د یخدا م. داغ دلمو تازه نکن خانوم جون-

ذاره بهش بد  ینم روزخانیکه ف نهیواسه ا دیشا. حاال قصد برگشتن نداره یومد و واسه چا یموندم که چرا اونموقع نم

.بگذره

:دمیپرس يا رکانهیلحن ز با

 یقدر مهربان بود و به آن خانه رفت و آمد م نیهم روزخانیآن موقع هم که آقا زنده بود ف. خانم يراستش را بگو صغر-

کرد؟

.رفت یزد و م یبه ما م يسر کباریفقط هر چند ماه  اون. نیزن یبابا چه حرفا م يا-

.دارد يگریقصد د ایچشم به ثروتش دوخته و  ایدیآ یم ایشود حاال به خاطر پر یپس معلوم م-

 یسادگ نیکه به ا نیاز ا. به دلم ننشست شیهایو خوش خدمت امدیاول از او خوشم ن داریکه چرا از همان د دمیفهم یم حاال

.گفتم کیرون افراد را بخوانم به خودم تبرتوانستم د یم

.دیکش ادیبلند فر يگذاشته ام و با صدا شیتلفن را سرجا یخانم گمان کرد که من گوش يکه برقرار شد صغر یسکوت در

ن؟یقطع کرد ایگوشتان به من است -

حاال خانمت کجا رفته است؟. کردم یفکر م ایو پر روزخانیداشتم به ف. نه قطع نکردم-

.رفتن رونیب روزخانیمث هر روز با ف. ندارم دنشویجرأت پرس یعنیدمیمن ازش نپرس. دونه یخدا م-

.فعال خداحافظ. با من تماس داشته باش. ظهر باشم يبه فکر غذا دیبا گریخانم من د يخوب صغر-

:دیپرس یدستپاچگ با

.نیشه خانوم؟ الاقل شما باهاش حرف بزن یمن چه م فیپس تکل-

.است و کارت را بدتر خواهد کرد دهیفا ینکه گفتم بم-



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 489

:گفت یکه م دیبه گوش رس نیزر يگذاشتم دوباره زنگ تلفن به صدا در آمد و صدا شیرا سر جا یگوش نکهیمحض ا به

.بسکه شماره گرفتم دستم درد گرفت. رمیگ یاست که دارم شماره تو را م مساعتیمهتا؟ ن يکرد یصحبت م یبا ک-

 نجایا ایپر. نیشود زر یباورت م. آنقدر دلش پر بود که نتوانستم حرفش را قطع کنم. کردم یصحبت م يبا صغر داشتم-

 ینم شیلحظه هم تنها کیگردد و  یپروانه وار به دورش م روزیبه خصوص که ف. اطراق کرده و قصد برگشتن ندارد

.گذارد

.رینگ يدج ادیز. باشد يحرف مفت صغر نیا دیشا. شود یباورم نم-

که  یقصد دارد تا زمان ایپر نکهیمثل ا. رسد یبه نظر نم دیبع نیاز هر دو آنها ا. کنم یمن باور م یول. یتو باورش نکن دیشا-

. بدهد يهم به صغر يزیداشته باشد چ الیرسد که خ یبماند و به نظر نم نجایحق فروش اموالش را داشته باشد در ا "قانونا

به هدف، به هر تخته  دنیرش يزن برا نیا. افتاده است مشیپوچ قد يادعا ادیو  کردههندوستان ادیيصغر لیدوباره ف

.اندازد یچنگ م يپاره ا

تواند به هدفش برسد احمقانه است مگر نه مهتا؟ یاساس نم یحرف پوچ و ب کیکند که بر اساس  یزن نادان فکر نم-

 نیا. نظر داشته باشد ينبود که به امثال صغر يمرد سیدکتر پرد. است پاك کالفه ام کرده ریحوادث اخ. نیدانم زر ینم-

من . برد یرنج م یهمدم یدر عذاب بود و از ب يبا صغر ینیاز همه از همنش شتریاو ب. میکرد یدرددل م ادیاواخر ما با هم ز

 میگو یم نانیرا با اطم نیا. به چشم عشق و هوس نگاه نکرده است یزن چیبه ه رشاز همس ییدارم که بعد از جدا نانیاطم

.ستمیا یحرف خودم م يو رو

مواظب  شتریروزها ب نیکه ا میتلفن کردم بگو. زند یحرف مفت م يدانم که صغر یتو را دارم و م دهیعق نیمنهم هم-

.یپونه باش

فرق کرده و  یلیخ يشوو مانع برخورد با مادرش ب يببند شیدر خانه را به رو یتوانست یحاال وضع با آن موقع که تو م-

سرد  يالبته پونه بعد از آن ادعا ار صغر. را داشته باشم ارشیو اخت رمیرا بگ شیآنقدر بزرگ شده است که من نتوانم جلو
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. خودش را آشکار کند تیو هو ردیسر راهش را بگ ایکه پر ستین دیبع چیه نیبا وجود ا. رود یشده و کمتر به آنجا م

 يشباهت تا به حد نیبه او دارد و ا يادیدارد که شباهت ز يداند پدربزرگش دختر یم یه خوبکه حاال پونه ب "مخصوصا

ارتباط را  نیساده باشد که نتواند ا یلیخ دیپونه با. دختر گرفته بود نیا يدر موقع اختضار او را به جا سیاست که دکتر پرد

است و باالخره  ریمالقات اجتناب ناپد نیکنم ا یکر مف نیبنابرا. داند ینم يزیکند که چ یفقط تظاهر م دیدرك کند شا

.خواهد آمد شیپ

به خارج از کشور  يخسته شده است، چرا سفر ادیهم از کار ز نیندارد و فرز یرا گرفته و مشکل پلمشیحاال که پونه د-

.دینباش نجایدر ا دیتوان یشما م نجاستیا ایکه پر یوقت. دیکن ینم

ناهار نکرده ام بعدا با تو  يبرا يتلفن هستم و هنوز فکر يوقت است پا یلیخ. ردیبگ میتصم نیفرز دیمورد با نیدر ا-

.فعال خداحافظ رمیگیتماس م

62فصل

است از  شیوزنش هم رو به افزا جیسن به تدر شیاو احساس کرد با افزا نکهیبه محض ا. است یارث تایدر خانواده آز یچاق

.که او هم چون مادرش نتواند در موقع راه رفتن قدم از قدم بردارد فرا برسد يکم کم روز دیآن ترس

.يورزش در باشگاه بدنساز يبرا ایرفته بود و  رونیاز خانه ب يرو ادهیپ يبرا ایرفتم  یاز آن هر وقت به سراغش م بعد

:خوشحال شد و گفت دنمیاز د. افتمیبار بود که بهد از چند هفته او را در خانه  نیاول نیا

؟ياز ما کرد يادیچه عجب -

وقت در خانه  چیکه ه ییتو نیزنم و ا یبه تو م رسیروم  یم يرو ادهیهر روز صبح که به پ بایمن تقر. تازه عجب است-

.یستین

:را برنداز کرد و گفت میدقت سراپا با
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که  يفکر افتاده ا نیبه ا شود تو هم یحاال معلوم م. کنم یم يرو ادهیمن هستم که صبحها پ نیکردم فقط ا یفکر م-

.یتناسب اندامت را حفظ کن

.مینداشت یوقت استعداد چاق چیه کتایمن و  یدان یتو که م-

 سیرسد که بعد از مرگ دکتر پرد یو به نظر م يحوصله ا یخسته و ب. شوم یبرعکس من که اگر آب هم بخورم چاق م-

.يا امدهیهنوز هم سر حال ن

افزوده و  مانیبر دردها يهم درد رانیبه ا ایاز آن گذشته مراجعب پر. میبود کیقدر به او نزدکه ما چ یدان یخودت م-

مرا نگران برخورد پونه با او کرده است

 ییمادر او تو. از او نبرده داشته باشد یسال است نام جدهیکه ه يمادر دنیبه د یلیندارد تما یلیو دل ستیپونه که بچه ن-

.يدختر کرده ا نیا يات را فدا یو جوان یکه همه زندگ یتو هست نیا. اینه پر

.ترسم یم یلیدانم باز هم خ یرا م نیا نکهیبا وجود ا-

مطمئن باش که . کند یوزد و زود فروکش م یاست که به شدت م یباد طوفان کیدرست مانند  ایپر ؟یترس یاز چه م-

.با رفتنش آرام خواهد گرفت يطوفان آمدنش به زود

.هم باشد رانگریتواند و یم یباد طوفان کییرفته که گاه ادتیشود  یم ممعلو-

.ياز متن توجه دار شتریب هیبه خطوط حاش تیا یزندگ يروزها ریتصو دنیکه در موقع کش نستیتو ا بیع-

ار بدهم با آن قر هیکنم او را در حاش یبلکه در متن آن است و من هر چقدر هم که سع ستیما ن یزندگ هیدر حاش ایپر-

.متن قرار خواهد گرفت يبه رو یلغزش نیکوچکتر

 التیخ. مهتا یترس یچه از او م يبرا. يشو ینامش هراسان م دنیاز شن شیتو هنوز هم درست مانند دوازده سال پ-

نتواند در کس هم  چیه نکهیا يدخترش باشد ندارد و برا ایتو و  یدر متن زندگ نکهیبه ا يعالقه ا چیزن ه نیراحت باشد ا

 یمحبت یقلم ب اهیهمانطور که قبال هم با س. است دهیکش دهیآن هاشور کش یبه دور خطوط اصل رد،یاو قرار بگ یمتن زندگ
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.یموضوع را فراموش کرده باش نیدانم که ا یم دیبع. کار را در مورد پدرش کرده بود نیا شیها

 ادیز رانیکنم دوره اقامتش در ا یپونه و آرزو م ياست برا يطروجودش زنگ خ نهایبا همه ا. البته که فراموش نکرده ام-

اش زند  یشود که مادر اصل یفراموشم م یحت یدختر را درست مثل بچه خودم دوست دارم و گاه نیمن ا. نباشد یطوالن

گرچه . طلع نشودم ایبود که او از وجود پر نیما ا یسالها همه سع نیا امدر تم. است یاحساس یلیپونه دختر خ. است يگرید

ترسم  یم. آورد یوقت احساسش را بر زبان نم چیه یول. بو برده است هیقض نیاز ا يکردم که تا حد یاواخر احساس م نیا

.اش شود یبرمال شدن آن باعث لطمه روح

.یکه صبر داشته باش يندار نیاز ا ریبه غ يفعال چاره ا. یزن یبا چه کنم چه کنم گفتن فقط به خودت صدمه م-

.که صبر ندارم نستیدردسر ا-

:که مشغول صاف کردن و آبکش کردن برنج بود گفت یحال در

 دیامروز صبح ق نیهم يراستش ناهار مهمان دارم و برا. کنم یگوش م تیکنم و هم به حرفها یمرا ببخش که هم کار م-

.را زدم يرو ادهیپ

کجا  ایو ارس ایآر. پس الاقل بگذار من هم کمکت کنم. کارت شدممن هستم که مزاحم  نیا. تو راحت باش. ندارد یاشکال-

هستند؟

که  یکند و تا وقت یدارد سهم خودش را اداره م ایآر. کرده است شینصف سهم شرکت را به نام بچه ها کتایگریحاال د-

.او را هم عهده دار شده است يانجام کارها کتیخواند  یدرس م ایارس

شود او را وادار  یاستعداد دارد و به زور نم يکار کیباالخره هر کس در . شود ایآر فیست حرنتوان کتایپس عاقبت -

.بدهد لیبهتر ادامه تحص ندهیآ يکرد برا

که پدرش به طرفش بلند کرده است  ينگرد، بلکه به آن به چشم چوب شکنجه ا یبهتر نم ندهیآ دیبه ام لیبه تحص ایآر-

من . به خود گرفته است زیکرده و حالت گر یشانه خال د،یشانه اش فرود آ يضربه به رو نیا نکهیکند و بدون ا ینگاه م
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 جادیا يهمان فاصله ا انشانیصورت در م نینگاه کند، چون در ا کنجهمأمور ش کیخواهم که او به پدرش به عنوان  ینم

همان احساس را به پدرشان داشته باشند میدوست ندارم بچه ها. و پدرش به وجود آمده بود کتاینیخواهد شد که قبال ب

که او را دوست خود  داحساس کنن کینزد کتایکنم آنها آنقدر خودشان را به  یآرزو م. دیبه پدرتان داشت کتایکه تو و 

.بدانند

:و گفتم ستمیچشمان مهربانش نگر به

 چیرا که ه یو آرامش تیآن احساس امن که همسرت يات باعث شده ا مانهیو با رفتار گرم و صم تایآز یهست یتو زن خوب-

 دوارمیام. افتیاست که تو را  یمرد خوشبخت کتای. با تو احساس کند یکرد، در زندگ یوقت در خانه پدرش احساس نم

.را داشته باشند نشیب نیهم ندهیهم در موقع انتخاب همسر آ ایو آر ایارس

:به صورتش نواخت و گفت یبا کف دست ضربه کوتاه تایآز

.از دختران همکالس دانشکده اش را دارد یکیبا  يقصد نامزد ایارس یدان ینبود که تو نم ادمیاصال . آخ-

:گشودم و گفتم شیآغوش به رو دم،یاز شوق کش يادیفر

.دینگفته بود يزیآخر چرا قبال به من چ. چقدر خوشحالم یدان ینم. ییگو یراست م-

امروز ظهر هم قرار است طناز نامزد . موضوع را با تو مطرح کنم نینخاستم ا د،یتچون شما عزادار هس یراستش را بخواه-

.ایتو هم ب يخواهد با آنها آشنا شو یاگر دلت م. و خانواده اش مهمان ما باشند ایارس

.من چقدر آشفته ام نروزهایا یدان یتو که م. اش را ندارم یفعال آمادگ. نه متشکرم-

تا فارغ  یعروس يقرار است برا. میریبگ یمفصل يجشن نامزد شیبرا میدار الیخ دیزه بدهاجا نیهر وقت تو و فرز-

.میشدن هر دو صبر کن لیالتحص

 یها آمادگ يزود نیکنم به ا یچون فکر نم ،یهم صبر کن گریچند ماه د دیبا م،یمراسم شرکت کن نیما در ا یاگر بخواه-

.جشن را داشته باشم نیشرکت در ا



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 494

.هم صبر کند گریتواند چند ماه د یهم به خاطر عمه اش م ایمطمئنم که ارس. دیباش دیشما هم با البته که-

.ردیبگ میمورد تصم نیبگذار خودش در ا. یکن لیتحم ایمسئله را به ارس نیخواهد ا یدلم نم-

.کنم لیتحم میام را به بچه ها دهیوقت دوست ندارم عق چیمن ه. راحت باشد التیخ-

.بگو میاز عروست برا تایزخوب آ-

که در  دیگویم ایخود من است و ارس هیشب بایاخالق اش تقر اتیاست که خصوص يریطناز دختر آرام و سر به ز_

.محاسنش شده است نیا فتهیش شتریبا او ب شیبرخوردها

در پوست  يخبر از شادنیا دنیبود از شن يگرید تیاگر در موقع.تو چقدر عالقه دارم يمن به بچه ها یدانیتو که م_

است که در شوره  یاز غم،درست مانند گل یانبوه انیدر م يشاد کی.میهنوز ما سوگوار یول.البته االن هم شادم.دمیگنجینم

بود و من  نجایدر ا ایاالن ارس خواستیدلم م.شوره زار را باصفا جلوه دهد آنتواندیاش نم ییبایو با لطافت و ز دهییزار رو

 یراست.را داشتم يروز نیچن يچقدر آرزو داندیخدا م.بگو کیاز طرف من به او تبر.ام بفشارم نهیس يرا به رواو  توانستمیم

.هم دارد يکه خواهر ببردکتایادیاز  دیبگو هرچقدر هم به فکر پول درآوردن باشد،نبا کتایاز قول من به 

و زود از خانه خارج  دیآ یبه خانه م ریآنقدر د.لوغ استش یلیروزها سرش خ نیا.نمیبیرا نم کتایادیباور کن مهتا منهم ز_

.میکنینم دایکه اکثر اوقات فرصت گفتگو را پ شودیم

:را به دست گرفتم و به او گفتم فمیجا برخاستم،ک از

 يازهاین یبهتر است وقت یزندگ يو اگر تالشش برا ستیپول ن یکن که همه زندگ يادآوریپس از قول من به او _

.بدتر است یزندگ يتالش برا نینکند،ا رآوردهیهمسرش را 

؟یزنیحرفها را به برادرت نم نیپس چرا خودت ا ییگویاگر راست م_

فرصت حرف زدن با تو را  یکه حت ییگویمگر نم.حرفها را به او بزنم نیا توانمیچطور م نمیبرادرم را بب توانمیکه نم یوقت_
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 ایو آر ایحاال ارس.از حدش هستم شیب تیمن نگران فعال.کنم دایت را پفرص نیا توانمیمن چطور م کند،پسینم دایهم پ

.اش باشد یبه فکر سالمت شتریب دیاز کار را عهده دار شوند با یقسمت توانندیبزرگ شده اند و م

 ییکشور اروپا کیاز  يدیجد یندگیرا از او جدا کرده و نما تشیفعال نهیباشد،چون زم شیبرا یکمک تواندینم ایآر_

.است لیهم که گرفتار درس و تحص ایارس.رفتهگ

که  یفقط به شرط.ستیبد ن نیالبته ا.دیمایراه صد ساله را بپ خواهدیشبه م کیدرست مانند او .اندازد یپدرم م ادیمرا  ایآر_

 تایآزنرود  ادتی.بروم دیبا گریخوب من د.نسپارد یاش را به دست فراموش یخانوادگ قیو عال یراه عواطف انسان نیدر ا

.یبه من بزن يسر یگاه یتوانیم یکوچه است و هرچقدر هم که گرفتار باش دکه فاصله خانه ما تا خانه شما فقط چن

.مهتا یراست.فرصت خواهم آمد نیالبته در اول_

منتظر شدم آنچه را که  ستادمیا.مردد است انشیگفتن دارد که در ب يبرا یاحساس کردم حرف.ستیکرد و به من نگر یمکث

:دمیبر زبان آورد و پرس خواستیم

؟ییبگو یخواستیم يزیچ_

.نبود یمهم زینه چ_

:از رفتن دوباره نشستم و گفتم مانیپش.کرد و منتظر شد که من بروم سکوت

.رومینم یتا حرفت را نزن_

:ناچار گفت به

م؟یا دهیرا د گریدوبار همد یکیروزها ما  نیبپرسم پونه به تو نگفت که ا خواستمیفقط م_

:دمیتعجب پرس با

نه،چطور مگر؟_

.متشکرم يآمد نکهیاز ا میبگذر.یچیخوب پس ه_



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 496

را  شیبه طرفش رفتم و شانه ها.است دست بردار نبودم دهیکجا پونه را د گفتیبه من نم یقصد رفتن نداشتم و تا وقت گرید

:تکان دادم و گفتم

پونه را کجا  ییبه من بگو دیبا.يبشو مانیپش يکه زده ا یرد حرفدادن در مو حیو بعد از توض یمرا کنجکاو کن یتوانیتو نم_

.يا دهید

:را کنار زد و گفت دستم

 يرو ادهیروزها پونه هم به پ نیا رسدیکه به نظر م میفقط خواستم بگو.نزدم یمن که حرف.مهتا یکنیم ينطوریچرا ا_

در آن  دهمیم حیترج شهیباصفاست و من هم یلیخ سیاطراف خانه دکتر پرد يکوچه ها یدانیتو که م.عالقمند شده است

صبح  روزیبار د نیو دو دیآ یم رونیدارد از آن کوچه ب دمیرا د ونهبود که پ شیهفته پ کیبار  نیاول.کنم يرو ادهیپ یحوال

.او روبرو شدم م،بایکه هفته قبل با هم برخورد کرده بود ییدرست در همانجا

پنهان کردن آن از من و تظاهر به  یول.نبود یبیعج زیپونه به خانه پدربزرگش چرفتن .باشم دهیدرست شن شدینم باورم

.ارتباط دارد اینشانه آن بود که با پر کندیبه آنجا رفت و آمد نم گریاست د دهیآن ادعا را شن ياز صغر یاز وقت نکهیا

 ادیفر يصدا نیبرخاسته و ا زیت و خام به جس نهیشتابان در قفس س نطوریقلب من است که ا يصدا نیخودم فکر کردم ا با

.را پاره کند مینمانده گلو يزیمن است که چ

.کنمیباور نم.ممکن است ریغ نیا_

ممکن است؟ ریغ يزیچه چ_

است؟ کردهیآنجا چه م کند،پسیبه آن خانه رفت و آمد نم گریخانم د يپوچ صغر يپونه بعد از آن ادعا_

:م دست پاچه شد و گفتو لبان لرزان دهیرنگ پر دنیاز د تایآز

.بردیبا صفا لذت م ابانیاو هم چون من از قدم زدن در آن خ دیشا.ستین یمهم زیچ نکهیا.يشد شانیپر نقدریچه ا يبرا_

کند؟یآنجا چکار م يدیتو از او نپرس.قصد به آنجا رفته باشد نیبه ا کنمینه باور نم_
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و بعد هرکدام  دیرا پرس کتایو پونه از من حال بچه ها و  دمیاو پرس را از نیمن فقط حال تو و فرز.نداشت یسؤال لزوم نیا_

.میبه راه خودمان ادامه داد

هرطور شده علت  دیحاال با یول.وقت از آن کوچه عبور نکرده ام چیگذرد،هیم رانیبه ا ایکه از آمدن پر یماه کینیدر ا_

 انیجر.چوب زدن عادت دارم اهیکردن و زاغ س نیبه کم ینمن از زمان جوا یدانیتو که م.رفتن پونه را به آنجا کشف کنم

اگر پدر و عمه اش بفهمند .کندیبدانم که او دارد چه کار م دیبا.پونه است نوبتحاال .يرا که فراموش نکرده ا نیو فرز نیزر

.آنها به خون آن زن تشنه اند.شوندیم وانهید

.باشند دهیرا د گریآنها همدستیمعلوم ن یهنوز که به درست.مهتا یکنیچرا شلوغش م_

چرا االن دو هفته است با من تماس نگرفته و آه و  فهممیحاال م.طماع است يصغرا نیسر ا ریهرچه هست ز.اند دهیحتما د_

با خوش  خواستمیمن بودم که از او م نیا.خدا لعنتم کند.به او بدهد يزیندارد چ الیناله سر نداده است که خانمش خ

.مالقاتها را داده است نیا بیترت يصغر هک ستین یشک.را به دست آورد ایدل پر شیهایخدمت

 يو به زود ستین یماندن نجایا شهیاو که هم.ندیدوبار دخترش را بب یکیدارد اگر  یبیچه ع.مادرش است ایباالخره پر_

.مهتا ریسخت نگ نقدریا.قرار داد رشیکه بشود تحت تأث ستین یپونه هم در سن.خواهد رفت

نامش را در  یندارد که حت اقتیزن ل نیدارد که ا دهیعق نیفرز.پدرش سخت خواهد گرفت یول.رمیمن سخت نگ دیشا_

 دیبا گریمن د.زدیدلم شور م نقدریخود نبود که ا یب.اند دهیرا د گریبفهمند آنها همد نکهیچه برسد به ا.مقابل پونه ببرند

.تایبروم آز

:تا مانع رفتنم شود و گفت دیکوش

.تصورت درست نباشد دیشا.یبه پونه نزن یمورد حرف نیفعال بهتر است در ا.صبر کن.يبرو يخوایم کجا_

.میگوینم يزیتا مطمئن نشوم چ یعنیمیبه او بگو يزیندارم چ الیفعال خ_

****
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63فصل

 دیوز یکه م یمیمال میکه داشتم نس یجانیاز شدت ه. رفت  یم یبود و هوا کم کم داشت رو به خنک زییفصل پا اواسط

در تالش است که  یقتیکشف حق يانسان برا یوقت. ساختیم يجار میدرست مانند باد گرم مرداد ماه عرق را از سر و رو

که موفق  خواهدینا خود آگاه از خدا م. به ارمغان خواهد آورد شیبراجانکاه را  ياز آن رنج و درد یداند آگاه یم زیخود ن

.به کشف آن نشود

 یاز هر احساس یدرست است که ـن زن قلبش خال.شد یم ایپر ییو حس انتقام جو يحرص و طمع صغر یقربان داشت پونه

به او نداشت،سوزاندن دل من و همسر  یمحبت چیکه از ابتدا ه يجلب نظر دختر ينسبت به پونه بود،اما قصدش از تالش برا

.سابقش بود

.هم آن را استشمام کند يگریشخص د خواستیشد ،دلش نمینم یعطر خوشبخت دنییکه خودش موفق به بو اکنون

کرده بودم،در ان لحظه از شدت  یط ادهیبود که من بارها آن را پ يهمان فاصله ا سیچه فاصله ما تا خانه دکتر پرد گر

.آن فاصله را نداشت مودنیقدرت پ میکردم که پاها یآنچنان ضعف م ینگران

و در  یکه در دلم بود بر ناتوان یغم. دادم  یکردم و دوباره به راهم ادامه م یزه متا یداشتم نفس یکه بر م یقدم هرچند

 ایپر ایبا پونه و  ییارویرفتم و در صورت رو یداشتم به ان سو م يبه چه قصد دانستمینم یبه درست. زد  یام دامن م یماندگ

 یلیبوق اتو مب يمانده بود که صدا یه مقصد باقب دنیتا رس گرید يهنوز چند کوچه .مداد یاز خود نشان م یپه عکس العمل

شدن خط ترمز و متوقف شدن آن در کنارم باعث شد که سر بلند کنم و به آن  دهیکش يمرا به خود آورد و بالفاصله صدا

.طرف بنگرم

.سیدکتر پرد يعمه  يخان نوه  روزیاز ف ریرا داشتم به غ یهر کس دنید انتظار

 یدر همان نظر اول تو ذوق م ایت قرمز رنگش بعد از گذشت کمتر از سه ماه از مرگ پدر پرو کراوا یو شلوار زرشک کت
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را بخنداند  گرانیاز انکه د شیامد که ب یم یبه نظر چون دلقک.دمید انیدر لبخندش طنز و تمسخر را نما شهیمثل هم.زد 

 يعبور از ان برا یزندگ يها دادیهمه روپنداشت و از  یم یمسائل را شوخ نیتر يجد یاو حت. افتاد یخود به خنده م

و مجعد و به عمد اصالح نشده اش را حلقه وار به  یمشک يموها. کرد یو گذرا عبور م یسخت و مشکل بود،سطح گرانید

 دهیپاش گردنشاش آن را به سر و  شهینصف ش دیرس یکه به نظر م یمتیتند ادکلن گران ق يبود و بو ختهیر یشانیپ يرو

.کندیم جهیسر گ جادیآزاد هم ا يان هوادر  یاست،حت

:دیخم کرد و پرس رونیو سرش را به ب دیکش نییرا کامال پا لیاتومب شهیش

برند؟ یم فیخانم دکتر کجا تشر-

 نیفقط ا.و به راهم ادامه بدهم رمیبگ دهیدادم وجودش را ناد یم حینداشت و ترج يو انزجام از او حد و اندازه ا نفرت

خشمم را به . رفتنم راسست کرد  يافتاد آگاه باشد پا یاتفاق م ایپر يکه در خانه  یاست او از حوادث که ممکن شهیاند

:زحمت فرو بردم و پاسخ دادم

.است يفقط قصدم هوا خور. بروم خواهمینم یبه خصوص يجا-

:با تکان دستش مرا دعوت به سوار شدن کرد و گفت. را در نگاهش خواندم يناباور

.شما رابرسانم دییبفرما.دییآ یته مبه نظر خس-

باعث شد دعوتش را  يا زهیدانم چه انگ یخودم هم نم. رفتم  لشیکردم و سپس به طرف اتومب دیچند لحظه ترد فقط

.نمیو در کنارش بنش رمیبپذ

:به من بنگرد گفت نکهیا بدون

 .دیرو یم ایپر دنیفکر کردم به د-

ست ؟مگر پریا هنوز به پاریس برنگشته ا-
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:تعجب نگاهم کرد و پرسید با

خیلی عجیب است اصالً فکر نمی کردم تا به این حد با دختري ! یعنی شما از حوادثی که در آنجا اتفاق می افتد بی خبرید -

.که بزرگش کرده اید بیگانه باشید

:در سینه فرو ریخت و به امید اینکه شاید پاسخش برخالف تصورم باشد پرسیدم قلبم

ر مگر؟چطو-

خنده اش ، آمیخته با بوي تند ادوکلنش مشمئزکننده بود شیشه اتومبیل را پایین کشیدم و سرم را به بیرون خم  صداي

:صدایش را شنیدم که می گفت. کردم تا هواي آزاد را استشمام کنم 

!دارندیعنی شما نمی دانید که این مادر و دختر بدجوري به هم برخورده اند و از همدیگر جدایی ن-

:کردم که مقصودش را نفهمیده ام و دوباره پرسیدم وانمود

کدام مادر و دختر ؟-

:مانند آن لحظه که ادعاي صغري را در جمع عزادار می شنید به قهقهه خندید و گفت درست

آخر . کنید  گاهی فکر می کنم که شما خیلی ساده و معصومید و گاهی هم فکر می کنم که از زرنگی به سادگی تظاهر می-

.چطور ممکن است که شما ندانید منظورم کدام مادر و دختر است

فکر می کردم . منظورش آنقدر واضح و آشکار بود که نیازي به پرسش نبود . آن لحظه میل شدیدي به گریستن داشتم  در

.مشاهده خواهد کرد اگر به جاي اینکه به زیر پایم خیره شوم به او بنگرم ، درخشش قطرات اشک را در دیدگانم

:با لحن استهزاءآمیزي گفت. زیرك تر از آن بود که من می پنداشتم و از حال زارم خبر داشت  او

اگر شما مثل پریا به احساستان به عنوان رکن اصلی زندگی نگاه نمی کردید حاال بعد از شنیدن این جمله و پی بردن به این -

ه زحمت آماده اش کرده بودید و می خواستید آن را فرو ببرید ، از حلقومتان حقیقت که آن لقمه چرب و نرمی را که ب

.نمی گرفتید خودربوده اند ، اینطور حالت زار و نزار به 
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:سربلند کردم و با لحن تندي گفتم. که از شنیدن سخنانش سراپایم را فرا گرفت ، اشکم را مهار کرد  خشمی

.از حرفهایتان سر در نمی آورممنکه . چرا دو پهلو صحبت می کنید -

:حالی که خنده امانش نمی داد که سخنانش واضح و قابل فهم باشد گفت در

صغراي بیچاره نه در زمان حیات دکتر از صیغه بودنش خیري دید ، نه بعد زا مرگش بهره اي از مالش برد و حاال ناچار -

.را براي پریا شکار کنداست براي تصاحب آنچه که یکعمر آرزویش را داشت ، پونه 

:وجود اینکه شنیدن آن واقعیت بیش از حد توانم بود کوشیدم تا منهم باعث خشمش شوم و پرسیدم با

اگر پریا به دنبال شکار پونه است ، پس تکلیف شما که به قصد شکار به آن خانه رفت وامد می کنید چیست ؟-

:رو نرفت و با لحن گستاخی آمیزي پاسخ داد از

.شکار با این شکار فرق دارد خانم دکتر آن

از آن گذشته دست و پاگیر هم خواهد . پونه شکاري نیست که به راحتی به دام افتد . پریا باید بع دنبال همان شکار باشد-

رین کرده شاید پریا بتواند هر نقشی را ایفا کند ولی بعید به نظر می رسد که ایفاي نقش یک مادر مهربان را قبالً تم. بود 

پس هدفش از . او نه می تواند این دختر را اسیر خود کند و نه اسیرش شود . باشد  اشتهباشد و یا اصالً قصد تمرینش را د

او که به این مملکت دلبستگی ندارد و حتی زمانی هم که پدرش آرزو .بازي با احساسات چیست؟ اصالً اینجا چه می خواهد 

در آن دمی که قلبش از حرکت باز می  نگذاردست با نفسهایش جان تازه اي به او ببخشد و به دل داشت جان می کند ، نخوا

ایستد ، دیدگان پر انتظارش گشوده

.بماند

حدود دو هفته است پونه اکثر اوقاتش را در خانه  دیدان یکردم شما م یمن فکر م.دیاز خودش بپرس دیبا گریبار د نیا-

د؟یفهم یمقصودم را م.ستیو با شما روراست ن دینکرده ا تشیخوب تربشود  یمعلوم م.گذراند یمادرش م
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 یبه دست آورده بودم،داشت از هم م نیمشترکم با فرز یزندگ ياز حدم در طول سالها شیو تالش ب یکه با سع یآرامش

نمانده بود  يزیو چ دیخشک یداشت م.شده بودم اریبس یکاشتن آن در دل پونه متحمل رنج و سخت يکه برا یاحساس.دیپاش

.از دستمان برود نیمن و فرز یتنها دلخوش

گذاشت،سرم  یبا حداکثر سرعت پشت سر م يگریپس از د یکیمقصود  یهدف و ب یب روزیکه ف ییدر کوچه ها دنیچیپ از

ک تر و از آنچه هم که در اصل بودند خش یسرسبز و با صفا نبودند و حت گرید تایدر ختان برخالف گفته آز.به دوار افتاد

 يجلو شهیش يبه رو يگریپس از د یکیکه در اثر وزش باد  یشکزرد و خ يبه برگها.دندیرس یخزان زده تر به نظر م

:رساند گفتم یام را م یکه عجز و ناتوان ییو با صدا ستمینگر دندیغلت یو به دور برف پاك کن م لیاتومب

.دیلطفا نگهدار.شوم ادهیخواهم پ یم-

د؟یرا به من نگفته ا شما هنوز مقصدتان-

.خواهم به خانه برگردم یم-

.شما را برسانم دیبگذار.میاز خانه شما دور شده ا یلیاالن ما خ یول-

:تکرار کردم یسرسخت با

.برگردم ادهیدهم پ یم حینه ترج-

مگر .شود یم يدیماکثر اوقات باعث ناا گرانید يدلخوش کردن به بچه ها.دیایخوشتان ن ادیکنم ز یکه م یاز سوال دیشا-

شما خودتان اجاقتان کور بود؟

و  دمیکوب لشیرل اتومب يدستم را محکم به رو.او را مامور آزردن و شکنجه نمودن من کرده است ایکه پر دینظرم رس به

:دمیکش ادیفر

.بشوم ادهیخواهم پ یم.دیدیمگر نشن.دینگهدار-

دانستم بن بست است  یکه م دمیچیپ يبه او بنگرم به کوچه ا نکهیا شدم و بدون ادهیبه سرعت پ.ستادیبار ترمز کرد و ا نیا
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.ندارد ییو راه به جا

:ادشیگوشخراش فر يو صدا دیبه گوشم رس لشیبوق اتومب يصدا

د؟یرا جا گذاشت فتانیپس چرا ک.خانم دکتر-

.ز نظر دور بشودتا ا ستادمیو ا دمیرا از دستش قاپ فمیک يناچار دوباره برگشتم و با حرکت خشم آلود به

.کند یرا مشخص نم رشیمس یتابلو و عالمت چیگذشتن از هر راهش ه ياست که برا یچهارراه یزندگ

*******

64فصل

 یو مابق افتمیرا  یاصل ابانیمرا به آنجا کشانده بود،باالخره خ روزیکه ف ییدر کوچه پس کوچه ها یسرگردان یاز مدت بعد

.مدینفس دو کیراه را تا خانه 

آنچه که  دیشا.پونه در خانه احساس آرامش کردم دنیرا در داخل قفل چرخاندم و آن را گشودم از د دینفس زنان کل یوقت

.نداشت یدختر از وجود مادرش اطالع نیگفتند دروغ محض بود و ا یم

:دیو پرس ستیبه من نگر يمتعجب شد و با کنجکاو شانمیچهره آشفته و پر دنید به

؟یشانیپر نقدریچرا ا.مهتا يدکجا رفته بو-

کنم و به فکر مطرح کردنش نباشم و  اریبودم،سکوت اخت دهیدر مورد آنچه که بر من گذشته بود،آنچه شن دمیآن د بهتر

.باشد يرییتغ چیو بدون ه يرفتارم چون گذشته عاد

عمه اش  نیه عنوان جانشبود که هنوز نتوانسته بود وجودم را در خانه پدرش ب یزمان يلحن کالمش به سرد يسرد

.غافل بودم تشیباشد و من از ماه صیتوانست قابل تشخ یهم م ریاخ يلحن در روزها رییتغ نیا دیشا.ردیبپذ

.داند یبا من ندارد و فقط خود را ملزم به تحمل وجودم م يبه گفتگو یلیدرست مانند آن روزها م دیرس ینظر م به
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نخواهد  ینهم،چون آن زمانها از شکستن دلم و آزردن روحم باک انیم با او در مدانستم اگر آنچه را که در دل داشت یم

:دمیندانستم و پرس زیسکوت را جا نیبا وجود ا.داشت

؟یزود برگشت-

.خانه خسته کننده و کسالت آور است طیبروم،مح رونیدارم باز هم ب الیمانم و خ ینم ادیز-

برود تا بتوانم در مورد عکس العملم در مقابل او  رونیخدا خواستم که زودتر ب و سکوت را احساس کردم و از ییبه تنها ازین

.شمیندیب يچاره ا نیو فرز نیو مطرح کردن موضوع با زر

 يشتریبار با دقت ب نیسکوتم باعث تعجبش شد و ا.بر زبان آورم يزیجمله کالم اعتراض آم نیا دنیبود از شن منتظر

:دیاوانه پرسرا برانداز کرد و کنجک میسراپا

؟يکجا رفته بود-

.ام به رفت و آمدش به خانه مادرش خواهد برد یبه آگاه یبوده ام پ تایدانستم که اگر بداند نزد آز یم

 نیخواستم قبل از مشورت با فرز یدر آن لحظه شهامت گفتگو با او را نداشتم و با نم ایدانم که آ ینم یبه درست هنوز

.عجوالنه موضوع را مطرح کنم

چون .آرام و بدون لرزش باشد میبود بکاهم و صدا تیدرونم که انعکاسش کامال در چهره ام قابل رو یاز آشفتگ دمیکوش

.فتیشود او را فر ینم یاست و به سادگ یرکیدانستم که پونه دختر ز یم یبه خوب

:پاسخ دادم یاز مکث کوتاه بعد

.قدم بزنم یه بودم کمرفت.کرده است تیبه منهم سرا تایآز يرو ادهیمرض پ-

:دیپرس اریاخت یب

.گردم یزنم و برم یفقط چند دور کوتاه م شهیاو بشوم و هم يرو ادهیپ يتوانم هم پا ینه،من نم-

تا؟یبا آز-
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.نه ایهم موثر بوده است  تایرفتارم آز رییخواست بداند در تغ یم.دمیآن جمله فهم انیرا از ب منظورش

:جواب دادم دیترد بدون

که  یخاص یگانگیو ب يسرد.با من نداشت يبه گفتگو یلیم گریهمراهم نبوده است د تایکه آز افتینانیاطم نکهیاز ا دبع

 شیاز جا برخاست که به اتاقش برود،تازه متوجه شدم که طرز آر یوقت.داد یما پرده افکنده بود کم کم خود را نشان م نیب

تفاوت به نظر  یچهره پونه آرام و ب.آراست یشکل م نیانش را به همسویگ زیخود ن دیشا.را عوض کرده است سوانشیگ

وقت تحمل غم و اندوهش را  چیمن ه.کردم که شاد باشد یآرزو م.نیغمگ ایشاد است  دیشد فهم یو اصال نم دیرس یم

ه سراسر قلبم را را ک یو مهر و محبت زمیاویتوانستم جلو بروم و دستم را به دور گردنش ب یخواست م یچقدر دلم م.نداشتم

 مانهیکه من و پدرش صم يبه خود اختصاص داده بود ابراز کنم و ملتمسانه از او بخواهم چون گذشته فقط به عشق و عالقه ا

 ریاست و پونه اکنون تحت تاث دهیفا یکار ب نیدانستم که ا یم.دلخوش کند میکرد ینثارش م يریو تزو ایر چیو بدون ه

از قهقه  شتریکه ب يزیخنده تمسخرآم.دیبراز محبتم را باور نخواهد کرد و به آن نخواهد خندمادرش ا یطانیش يوسوسه ها

.دلم را خواهد سوزاند روزیگوشخراش ف يها

 یم یبه من پروا داشت و سع ستنیخدا را شکر که او از نگر.خفه کردم نهیآمد در س یم رونیام ب نهیرا که داشت از س یآه

:گفت یکه م دمیرا شن شیصدا.زدیکرد از نگاهم بگر

.روم به اتاقم که لباسم را عوض کنم یمن م-

؟يبرو ییمگر قرار است جا-

:از پاسخ گفت زیگر يبرا

.ناهار منتظرم نباش يبرا-

ناچار بودم آنچه را  نکهیاز ا.و مانع رفتنش شوم رمیرا بگ شیتوانستم جلو یکاش م.دمیبسته شدن در اتاقش را شن يصدا
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.کردم یم یاز او پنهان کنم احساس ناآرامدانستم  یکه م

.کردم رتیکه به تن داشت ح يدیجد يلباس ها دنیکه از اتاقش خارح شد،از د یموقع

به تن  یلباس نیچن دمید یبو که م يبار بیاول نیا.جلف و تنگ و چسبان به تن کند يوقت عادت نداشت لباسها چیه پونه

.دارد

در پشت لباس  یبزرگ ونیکه پاپ یزانو و کمر کرست يوجب باال کی،دامنیوتاه پفک نیباز با آست قهییصورت راهنیپ

.داشت

 يزیو با لحن مالمت آم اوردمیطاقت ن.خواهد شد وانهیشدت خشم د ند،ازیلباس بب نیاو را با ا نیدانستم که اگر فرز یم

:دمیپرس

.ستیمناسب تو ن ؟اصاليلباس را از کجا آورده ا نیا-

:به من بنگرد پاسخ داد نکهیاحساس کردم بدون ا اش را یدگیرنج

تو و پدر هر دو امل و .پوشند یلباس م نطوریهم سن من هم يهمه دخترها.دارد یبیمگر چه ع.ستیچرا مناسب من ن-

.شما لباس بپوشم قهیدوست ندارم مطابق سل گریمن د.دیهست کیفنات

.کوتاه است یلیهم خدامنش  ستیظهر ن یلباس مناسب مهمان نیا نکهیاز ا ریغ-

.خورد یدراز حالم به هم م ياز آن دامنها-

است که کفه ترازو به آن  یعیطب.کرد یم سهیاملش رابا مادر مدرن و مطابق مد روزش مقا يدر آن لحظه داشت نامادر دیشا

.داد یم حیو او را به من ترج دیچرخ یطرف م

.و خواسته ها التیو با همان تما یاخالق اتیمان خصوصبا ه.کرد پونه را مانند خودش کند یم یداشت سع ایپر

که  یبا همه وسواس.آمد یدانست چه داشت به سرمان م یهنوز نم نیفرز.وحشت دلم را پر کرد میداشت شیآنچه که در پ از

.جهت داده بود رییدر عرض دو هفته صد درجه تغ میداد یبه خرج م تشیترب يبرا
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.میبود دهیپرورشش آنهمه زحمت کش يکه برا یپرپر کردن گل يابود بر ینیچون طوفان سهمگ ایپر

:و دوباره گفتم فکندمیرا از تک و ن خودم

.يخور یهوا سرد شده است و سرما م گریو از آن گذشته حاال د میما هنوز عزادار ستیآخر رنگ لباس هم مناسب تو ن-

 یکه از من خواست يخودت بود نیاجع به رنگ لباسم هم ار- چمیکه از حاال خودم را در پتو بپ ستمین ییمن مثل تو سرما-

.اورمیب رونیرا از تنم ب اهیبعد از چهلم پدربزرگ لباس س

.بپوش ینگفتم که لباس صورت.اوریرا در ب اهتیگفتم لباس س-

.کند یم یچه فرق-

که  ییاز دخترها شهیرفته هم ادتی.يباعث شده که عوض شو یخواست بدانم چه عامل یدلم م.پونه يتو عوض شده ا-

.يکرد یانتقاد م دندیپوش یلباس م نطوریا

.طرز فکرم فرق کرده است گریحاال د.کردم یفکر م نطوریتو و پدر بود که ا يها نیدر اثر تلق نیا-

.دانم یفقط علتش را نم.کنم یرا احساس م رییتغ نیخودم به وضوح ا ،چونییرا بگو نیا ستیالزم ن-

.مهتا یبفهم يبه زود دیشا-

:دمیکش ادیفر اریاخت یب

ست؟یمنظورت چ-

:گفت يتند رفته است و با لحن آرامتر یاحساس کرد که کم ادمیفر دنیشن از

 یراست.خواهم مثل آنها باشم ینم گریحاال د یول.دمیپوش یامل لباس م يکه آن موقع مانند دخترها ستین نیمنظورم ا-

؟یزن ینم چرا آنها را رنگ.شود یم دیدارد سف تیموها

هم  نیفرز دیشا.وضعم نبودم شیدانستم و به فکر آرا یهنوز خودم را عزادار م سیبعد از فوت دکتر پرد.با پونه بود حق

شد،اما در آن لحظه وقتش  یسر و وضع نامرتبم از من زده م دنیخاست و از د یبرم ایمن با پر سهیمثل پونه کم کم به مقا
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.شمیندیب اینبود که به پر

همه وجودم پر  یکنم وقت یغم یتوانم تظاهر به ب یچطور م.ستیکه آرامش ن یتوانم آرام باشم،وقت یکردم چطور م یم فکر

.از غم و اندوه است

فرو  میناچار نبودم بغض را در گلو گرید.به طرفم تکان داد و در را پشت سر بست یرا به عالمت خداحافظ دستش

 يمهابا ابتدا به رو یکرده بودند،ب نیکه در پشت آن کم یته بود شکست و قطراتبس دگانمید يایکه در مقابل در يسد.برم

.شدند يگردنم جار يو از آنجا به رو میگونه ها

.بندد بیاحساسها با هم دل به فر سهیکه پونه در مقا دمیترس یآن م از

او از من  دنیقاپ یدر پ ينن و هوسبازدرجه دوم به خاطر تف ،درییدر درجه اول به خاطر حس انتقام جو ایدانستم که پر یم

خواهد  يبه جا دیباز خواهد گشت و او را سرخورده و ناام سیکار شود،به پار نیموفق به ا نکهیاست و بعد از ا نیو فرز

.گذاشت

هستند و نه به آن  قینه به آن اندازه عم یفرع يچون ترکها يبعد ياست و شکستها یزندگ یشکست ترك اصل نیاول

.دردناكاندازه 

.نبود ریامکان پذ یسادگ نیکه جبرانش به ا یشکستش شکست احساس باشد،شکست نیکه اول دمیترس یم نیا از

.که به من وارد شده بود چند برابرش در انتظار او بود یشوک.نهم انیدر م نیتوانم موضوع را با فرز یدانستم چطور م ینم

 دیام نیشد ا ینم گریگسست،د یبند از هم م نیبسته بود و اگر ا یزندگ يها هیرا به پا نیفرز یپونه چون بند محکم وجود

.ستدیسست و لرزانش با يها هیپا يرا داشت که او را دوباره بتواند به رو

ما از هم  ییو جدا یباعث تلخکام ییآبرو یزا آغوش مادر و محبت پدر داشت،تهمت و ب یکه از کودک یتیاز آن محروم بعد

تلخ تر و یرا در پناه محبت من و پونه جبران خواهد کرد،شکست ایدر ازدواج با پر يکرد نامراد یمان مشد و اکنون که گ

.تر در انتظارش بود دردناك
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 یرشته زندگ نیو مطمئن تر یکرد محکم ونا گسستن یکه تصور م يتار.گسست یاو بود داشت م وستنیکه تنها پ يبند

را گرفتم و قطع  مارستانیچند بار ب.شد یپاره م.گذشته اش بود يتهایحرومم یکه باعث و بان یاست داشت به دست کس

 ياز تماس با تماس با و مانیکه پش يبار نیآخر. دانستم باعث آزارش خواهد شدنداشتم یآنچه را که م انیجرات ب. کردم

:دیم برد با تعجب پرسبه اندوه درون یخفه و گرفته ام پ يصدا دنیخودش زنگ زد و از شن.گذاشتم شیرا سر جا یگوش

افتاده است؟ یراستش را بگو چه اتفاق-

.ام بود هیهق هق گر يسوالش فقط صدا پاسخ

:دیکش ادیبلند فر يبا صدا نیفرز

.افتاده است یبه خاطر خدا بس کن و بگو چه اتفاق-

:گفتم يا دهیخفه و بر يصدا با

.به خانه برگرد زودتر

.بود یبا نگران ختهیلرزانشآم يصدا

افتاده است؟ یپونه اتفاق يبرا-

.نیبا تو حرف بزنم فرز دیفقط با.نه او حالش خوبست-

.افتم یاالن راه م نیهم-

.بخت بد او در منزل نبود یول.رمیتماس بگ نیتا آرامشم را حفظ کنم و با زر دمیبه خانه کوش دنشیاز رس تاقبل

:دیکش ادیبار بر سرم فر نیاول ينچه گذشته بود آگاه شد براو از آ دیاز راه رس شانیو پر مهیسراس نیکه فرز یموقع

 الیکه پونه خ يدیو فهم یبه خانه برگشت یبعد وقت. يهاش گوش داد اوهیبه  يآن فاسد معلوم الحال شد نیتو سوار ماش-

؟ یا نگرفتر شیچه جلو يآخر برا. اشتباه پشت اشتباه . که برود یو گذاشت یرا نگرفت شیرفتن به کجا را دارد جلو

آنقدر . شدم ریغافلگ یراستش را بخواه.رمیبگ میدانستم تصم ینم ییتنها.نیبکنم فرز دیدانستم چه کار با یمن نم-
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.را گم کردم میحوادث پشت سر هم اتفاق افتاد که دست و پا

 دهیآنچه که شن انیمرا در جرو  یآن حرفها را به تو زد از همان خانه برادرت با من تماس نگرفت تایآز نکهیچرا بعد از ا-

.يقرار نداد يبود

.داشتم ازیاثباتش ن يبرا يشتریهم به فرصت ب نیهم يبرا. درست باشد تاینداشتم که حدس آز نانیآن موقع هنوز اطم-

.یداشت يشتریب لیبه دال ازیمگر هنوز ن. یچر اآن موقع با من تماس نگرفت ؟یچ روزیبعد از صحبت با ف-

.برخالف تصورم پونه در منزل بود نتوانستم یکار را بکنم ول نیا.خواستم  یبرگشتم م به خانه یوقت-

.او دوباره به آن خانه فساد برگردد یبعد چرا گذاشت.یخوب بعد چ-

:دمیکش ادیبار منهم نتوانستم خشمم را مهار کنم و بلند تر از او فر نیا

گرفتم  یرا م شیاگر جلو. يکرد یکردم تو بعدش به من اعتراض م یکه م يهر کار. چه کار کنم  دیدانستم با یچون نم-

پر  يگرید يتو دلت از جا. را نگرفته ام من مقصرم شیحاال هم که جلو. توست ریتقص یگفت یرفت م یکرد و م یو او لج م

.ينکرده ا دایکردن عقده دلت پ یالخ يکوتاه تر از من برا يوارید شهیاست و مثل هم

:دینگاهم کرد و فقط پرسدر سکوت  نیفرز

.شهیهم مثل

. سوزد یدانم دلت از کجا م یم. نیمن از تو توقع نداررم فرز. یکن یکار را م نیا يبار است که دار تیاول نیا.شهینه هم-

را که  یآن احساس ستیفکر نکن اگر پونه از بطن من ن. سوزد یدهم چون دل منهم دارد از همانجا م یحق را هم به تو م

از جانم شتریکه ب یدان یالبد م. مداشته باشد نسبت به او ندار دیادربام کی

.شوم یم وانهیکنند،دارم د شیمبادا از ما جدا نکهیدارم و از ترس ا دوستش

در  نیاز ا يو نگذار یکن رشیاز تو توقع داشتم که زنج.گذارم یمگر من م.کند که پونه را از ما جدا کند یغلط م ایپر_
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.يتکان بخور تیاز جا يحق ندار ییوبگو یستیبا شیمحکم جلو.برود رونیب

خودت را بهتر از  يدنده  کیتو که دختر کله شق و .خورد یتکان نم شیکرد و از جا یاو هم اطاعت م یسادگ نیبه هم_

ط فق.که به آنجا رفته ستین يروز نیاول نیا.يجلودارش شو یتوان یبه سرش سنگ نخورده نم یتا وقت.یشناس یمن م

 گریو نگذار د ریرا بگ شیکه برگشت تو جلو یوقت.نرفته که برنگردد.میبه رفت و آمدش برده ا یاست که ما پ يروز نیاول

.به آنجا برود

وجود آن زن فاسد در .برود رونیدر ب نیشکنم اگر دوباره از ا یرا م شیقلم ها.دید یخواه.رمیگ یرا م شیالبته که جلو_

دانست ارث و  یاگر م چارهیب سیدکتر پرد.باز شده نجایبه ا شیاز خودش فاسدتر هم پا هکیخانه کم است،آن مرد نیا

.زد یرا آتش م لشما يهمه  دیما خواهد آفر يبرا يچه دردسر راثشیم

.دانست یم کیمرا اجاق کور خوانده و از آن بدتر پونه ما را امل و فنات روزیکه ف مینکردم به او بگو جرات

 نةدانستم که اگر او دخترش را با آ یپونه به خانه بازنگردد،چون م مارستانیبه ب نیقبل از بازگشت فرز خدا خواستم تا از

.تواند جلودارش شود یکس نم چیه گریند،دیلباس نامناسب بب

به ساعت چهار نمانده  شتریب قهیچند دق.خاست یچهچه بلبل بر م يصدا دیچرخ یساعت که م کیهر  يواریبزرگ د ساعت

.دیایدر ن شیصدا گریو د فتدیبار از کار ب نیآرزو کردم که ابود 

:دیکش ادیکوفت و فر زیم يمشت محکمش را به رو نیکرد،فرز ییکه دوباره شروع به نغمه سرا یموقع

موقع جان .کند برئد یچرا گورش را گم نم.چه کار دارد نجایا ایاصال پر.خواهد به خانه برگردد یدختر چه موقع م نیپس ا_

پونه  نیا یعنی.را ندرد اقشیل.دهم یدختر را هم به او نم نیا يمو کیمن .شده است شیدایندن پدرش کجا بود که حاال پک

.پس عقلش کجا رفته است.ییمادرش تو اصلچشم و روست که فراموش کرده در  یآنقدر ب

:میدانم چطور جرات کردم به او بگو یهم نم خودم

.کشد یدختر را به طرف مادرش م نیخون است که ا نیباالخره پونه از خون اوست وا_
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.کشم یم رونیخون را از بدنش ب نیآخر ا يتا قطره _

.کشم یم رونیخون را از بدنش ب نیا يقطره  نیتا آخر_

.خودت را عذاب نده نقدریا.نیآرام باش فرز یکم_

نشسته بود در پشت  شیرا که به رو یلرا از خشم به هم فشرد و آنچنان به سرعت از جا برخاست که صند شیدندانها

:دیکش ادیسرش واژگون شد و فر

 نیبه گردن ا یکنم حق یم يادآوریو به او  زنمیگوشش م ياگر الزم باشد تو یحت.ستمیا یم شیروبرو.روم یبه آنجا م_

.دختر ندارد

:کردم آرامش کنم و گفتم یسع

شکل  نیبه ا.میعاقالنه تر عمل کن دیبا.به خانه برنگردد گریکند د چه بسا لج.کرد یکار پونه را از خود دور خواه نیبا ا_

را حفظ خواهد کرد وگرنه ممکن است تو  م،حرمتیباخبر هیقض نیداند ما از ا یکه پونه هنوز نم یتا وقت ستیدرست ن

.نمیکه او را بب دی،مانع از آن شو دیدار یشما چه حق.مادرم است دیوبگو ستدیبا مانیرو

:را واژگون ساخت و گفت یدش با حرکت دست صندلبار خو نیا

؟یزن یحرف را م نیچرا ا گریتو د.کدام مادر.غلط کرده_

.میقبولش کن دیاست که با یتیواقع نیا.مناز قول پونه گفتم نه از قول خودم.نیسر من داد نزن فرز_

نه؟ ایبه خانه برگشته  نیزر نیبلند شو تلفنکن بب_

.هم از مدرسه به خانه آوده باشد نینرد دی باحتما برگشته،چون تا حاال_

او بتواند با منزل دیشا.کن فیتعر شیرا برا انیو جر ریپس خودت تماس بگ_

.حاال از پونه بخواه به خونه برگرده نیو هم ریتماس بگ سیپرد

رو به گردن من  ارهیتقص يهمه  کنمیفقط خواهش م.بلند شو خودت تلفن بزن.يشماتتم کرده ا یکاف يتو به اندازه -
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.منو شمات کنه نیبار زر نیچون حوصله ندارم ا.ندازین

:گفت يرنگ محبت گرفت و با لحن ارامتر گریپرخشمش بار د نگاه

زن پونه را  نیاست که ا نیترسم از ا.يخبر یب گذردیاخر تو از انچه که در دل من م یول.مهتا يریتقص یکه ب دانمیمن م-

.کند ییهوا

.را کرده است نکاریداشتم که ا نانیکند و من اطم ییپونه را هوا ایکه پر دیترسیمنیاز ا نیفرز

احساس کردم ان روز قصد .دیایب نجایاز او خواست که فورا به ا یحیتوض چیتماس گرفت و بدون ه نیجا برخاست و با زر از

:دمیرفتن به مطب را ندارد از او پرس

؟يبرو مارستانیبه ب يندار الیمگر خ-

.که جور مرا بکشد کنمیاز همکارانم خواهخش م یکیو از  کنمیتلفن م مارستانیه حوصله ش را ندارم به بن-

و انتظار  میهم نشسته بود يدر سکوت رو به رو یمدت يفرو نشست و بعد از ان هر دو برا هیو التهاب اول شور

که اثار درد را در  فشردیان محکم در هم مرا چن شیو دستها خوردیبه هم م یبا حرکت عصب نیفرز يها يپا.میدیکشیم

.دمیدیاش م یشانیپ

:و گفت ستادیبلند شد و ا اوردیطاقت ن باالخره

.نه ایپونه انجاست  نمیدر اطراف ان خانه بزنم و بب يبهتر است بروم دور نمیبش نجایدست بزارم و ا يدست رو توانمینم من

.یو کار دستمان ده يشو یانجا عصب در دنشیبا د ترسمیکار را نکن م نیا نینه فرز-

را ندارم  الیخ نیمن ا.را محکم بفشارم  انتکاریان زن خ يالوده  يگلو ایتو گوش دخترم بزنم  یترسی؟ميمثال چه کار-

.است دهیفا یب دنینشستن و انتظار کش.بزنم و برگدم یدر ان حوال يدور خواهمیبلکه فقط م.

.یاشنب ایپس قول بده درصدد تماس با پر-

:دیپرس نییپا يبود با صدا نیسخت خشمگ نکهیوجود ا با
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؟یکنیم ينکند حسود-

.حرفاست نیحاال چه وقت ا نیکن فرز پس

.گردمیزود برم.کشدیطول نم ادیز.نگران نباش مهتا-

رو در  تخواسیدلم نم.نبود ایحاظر با روبه رو شدن با پر یطیشرا چیدر ه دانستمیم.نکردم مانع رفتنش بشوم  یسع گرید

 انشانیحفظ حرمت که در م ياگر ان پرده .و با رفتار خشن وادارش کند عکس العمل نشان بدخهد ستدیدخترش با يرو

ان روز مرا ازرده بود کههمان طور .ازرد یاو را م شتریپونه ب شدیبود پاره م

65فصل

پدید شد از دور اتومبیل مینی ماینر آلبالویی رنگ دقیقه بعد از اینکه اتومبیل پژو سرمه اي رنگ فرزین در خم کوچه نا چند

با عجله پیاده شد و در جواب سوالم که . همانجا کنار در حیاط به انتظارش ایستادم . زرین را دیدم که داشت نزدیک می شد 

:پرسیدم

پس نردین کو؟-

:داد پاسخ

خوب . که بهتر است نردین شاهد آن نباشد  فکر کردم در این خانه خبرهایی هست. سر راهم او را به عمه اش سپردم -

آنقدر . وقتی داخل کوچه پیچیدم ، اتومبیل فرزین را را دیدم که داشت از کوچه خارج می شد . حاال بگو اینجا چه خبر است 

. ي چه خبر شده مهتا؟ تو هم که ماتم گرفته ا. تکان دادم ، متوجه نشد  فشعصبی و خشمگین بود که هر چه دستم را به طر

.پونه کجاست؟ نکند اتفاقی برایش افتاده است

:کشیدم و گفتم آهی

هر بالیی به سرش می . کاش دست و پایش می شکست و یا تب می کرد و مریض می شد . کاش برایش اتفاقی می افتاد -
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.آمد بهتر از آن بود که با رفتن به سراغ مادرش ، جگر پدرش را بسوزاند

:با صدایی گوشخراشی گفت. شروع به لرزش کرد از رخش پرید و دستانش رنگ

.به خاطر خدا اینقدر حاشیه نرو و بگو چه شده است-

.پونه مدت دو هفته است که به خانه مادرش رفت و آمد می کند-

:قدرت ایستادن را از دست داد همانجا کنار استخر نشست و سرش را میان دو دست گرفت و گفت زانوانش

شب و روز داشتم فکر می کردم تا پریا . به دلم برات برات شده بود که این اتفاق می افتد . فاجعه اي واي خداي من چه -

تار و پود محبت در قلب این زن گلوله اي شده و به صورت کالف سردرگم درآمده . اینجاست زهرش را خواهد ریخت 

.ر جایش بنشاند ، گره هایش را بیشتر خواهد کردهر چقدر هم که بخواهد این کالف را باز کند و رشته هایش راس. است 

:جمله اي را به زبان آورد که از ابتدا انتظار شنیدنش را داشتم سپس

.دیدي گفتم بیشتر مواظب این دختر باش-

:را در هم کشیدم و رنجشم را با این جمله بیان کردم ابروانم

پونه نوزده سال . چطور می توانستم مواظبش باشم . از من داري این چه توقعی است که . این چه حرفی است می زنی زرین-

.بچه که نیست. دارد 

حاال تو مطمئنی که پونه به آنجا رفته است؟-

.آنهم با چه لباس و آرایشی ، خدا کند فرزین در موقع مراجعتش خانه نباشد. مطمئنم که رفته است -

با کدام آرایش؟. با کدام لباس -

:فرزین خانه نبود از ترس اینکه برگشته باشد ، صدایم را آهسته کردم و گفتم وجود اینکه با

.پیراهن صورتی با دامن تنگ کوتاه و یقه باز. تا امروز ندیده بودم که اینطور لباس بپوشد. نمی دانی چه لباسی تنش بود -

این پیراهن را از کجا آورده است ؟-
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.فکر می کنم سوقات فرنگ مادرش باشد-

.حاال فهمیدم چه منظوري دارد. تف به این زن -

آن موقع هم . همیشه از آزردنش لذت می برد. می خواهد آنقدر پا به روي اعصاب فرزین بگذارد که عاصی اش کند  او

همین طور خون به دلش می کرد

.را با او روشن کنم فمیتکل دیطاقت ندارم هرچه زودتر با گرید

:دمیسیپر. و عزم رفتن کردکنار استخر برخاست  از

.نیزر يرویکجا م _

نثارش  دیایو هرچه از دهنم در ب ستمیبا شیبهتر است بروم رودررو. میرسینم ییبه جا دنینشستن و انتظار کش نجایا با

.بهتر است منهم بروم. کار دست خودش بدهد نیفرز ترسمیم زندیاز ان گذشته دلم شور م. کنم

تو هم  یاما وقت. نکند یاگر تنها باشد اقدام دیشا. شور خواهد زد شتریدلم ب يتو که برو یول دزنیشور م یلیدل من هم خ_

.تر خواهد کرد يو پونه را جر ستیکار اصال به صالح ن نیا. است شتری، احتمال برخورد ب یهمراهش باش

مخصوصا ان . بخندند شمانیکه به ر میو اجازه بده میدست بگذار يو دست رو مینیبنش نجایکه هم نستیمنظورت ا_

او پونه را از راه به در خواهد . شناسمیزن را م نیمن ا. ردیچندش اورش ما را به تمسخر بگ يبا ان خنده ها یلعنت روزهیف

.کرد

؟یپونه انجا نباشد انوقت چ دیشا_

.نباشد دیشا ییگویبروم م خواهمیحاال که من م. انجاست یمطمئن یگفتیتا حاال که م_

:کرد وسپس ادامه داد یشکست مکث هیهق هق گر انیدر م شیصدا_

من بودم که  نیعاطفه او را رها کرد ورفت ، ا یان موقع که ان زن ب. با هم ندارند یفرق نیمن پونه و نرد يبرا یدانیکه م تو
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 يحظه به لحظه مادر را از ل کیمن لذت . کردم شیتار مو کیيام را فدا یو تمام زندگ دمیکش يداریب شیشب ها به پا

نیمن زد و اول يرا به رو یلبخند زندگ نیاول. کرده ام حساسدختر ا نینوزادش در وجود ا یتکامل ریس

را  شی، جلو نمیبب رودیرا که دارد با سر به طرفش م یچاه توانمیحاال چطور م. عمه بود يرا که به زبان اورد کلمه  يا کلمه

.، من قدرت تحملش را ندارمنه مهتا نه . و شاهد سقوطش باشم رمینگ

از  کیغم دل هر  نیکه تسک یو درست مانند دوران کورک میستینگر گریکدیلحظه هر دو از پشت پرده اشک به  کیيبرا

يبود او سر به رو يگریان د ينهیس یما گرم

.میستیگر یدادم و هر دو با هم به تلخ هیام نهاد و من سرم را به شانه اش تک نهیس

کرد تا  مانیبار صدا نیخانه شد و چند اطیوارد ح نیو چه موقع فرز میماند یحال باق نیتا چه مدت به هم انمدینم درست

:میدیرا شن شیصدا

است؟ دهیرس ياز پونه خبر. دیکنیم هیچرا گر. شده یچ_

:میدیپاسخ هر دو پرس يجا به

تو چه خبر؟_

:گفت دادین متکا اسیسرش را به عالمت  کهیکرد و در حال نیرو به زر_

.زن چه به روز ما اورد نیباالخره ا يدید_

:گفت يگرفته ا يبا صدا نیزر

حاال که کار از کار . دیرفتیمملکت م نیرا دارد از ا رانیقصد بازگشت به ا ایپر يدیفهم یوقت دیبا نیفرز ياشتباه کرد_

چه  سیخانه دکتر پرد. يریمدش را به انجا بگرفت و ا يجلو یتوانینم گرید. گذشته و مادرش در باغ سبز را نشانش داده

خبر بود؟
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برافروخته و لبان لرزانش  يچهره  دنی، از د ستمینگر نیسر بلند کردم و به فرز نیپاسخ سوال زر دنیشن يکه برا یموقع

.تر قلب و روحش را ازرده ساخته است میعظ یبتیتر و مص قیعم یندارد و رنج يدانستم که حالت عاد

:دمیپرس ینگران با

؟يرفته بود ایپر يبه خانه _

ان  نیزر ادیفر ي، صدا دمیکش ادیبلندتر فر نکهیو بعد از ا دیرا نشن میبود ابتدا صدا انیدر چهره اش نما يدیو ناام اسی_

:را تحت الشعاع قرار داد

؟يدعوا کرد نیراست بگو فرز_

 انیدخترش داشت نما گانهیيرا که برا يو دور و دراز ییطال يکه مرگ ارزوها يناله مانند يافکند و با صدا ریبه ز سر

ساخت و گفت

قصد بازگشت به خانه را  يدیناام تیکه در نها يشدو و درست در لحظه ا جهیکه دچار سرگ دمیانقدر به دور ان خانه چرخ-

:مدیترمز کردم و پرس شیپا يجلو.شودیبه دست از خانه خارج م دیکه سبد خر دمیرا د يداشتم،صغر

دوباره داخل خانه  خواستیبه عقب برداشت و م یوحشت کرد،چند قدم دنمید نجاست؟ازیخانم پونه ا يراست بگو صغر-

باش حرف  ،زودیاز دستم فرار کن گذارمینم:رو راندم،سد راهش شدم و گفتم ادهیرا درست به طرف پ لیشود که اتومب

اقا که پونه خانم کجاست؟ ونمدیمن چه م:پاسخ داد دیلرزیکه از ترس م ییبا صدا.بزن

از  يدید یجوابم را درست بده وگرنه هر چ:شدم،به طرفش هجوم بردم و گفتم ادهیپ لیحمله به خود گرفتم،از اتومب حالت

رفتن  روزیقبل از ظهر با خانوم و اقا ف.ستیاون انجا ن نیباور کن:و گفت افتیبار جرات انکار را ن نیا.يدیچشم خودت د

اقا :که به زبان اورده بود پاشخ داد ياز جمله ا مانیچه؟پش يدربند برا خترهگذران را متوجه ما سا ادمیرف يدربند،صدا

به طرفش تکان دادم و انچنان بر سرش  دیدستم را به عالمت تهد.بده یمحل يدعوتش کرد که اونجا بهشون غذا روزیف

از خشم و غضبم  زیرگ يو بعد برا.رمیتقص یدا من ببه خ:و گفت دیدستم سرش را دزد يکه از ترس ضربه  دمیکش ادیفر
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 کی.کرده که دختر مرا با خودش به دربند برده جایب روزیف.خانم يکجا صغر:را گرفتم و گفتم شیجلو.عزم رفتن کرد

 دیرسیکه به گوش م یفیضع يبا صدا.کس و کار است یدختر ب نیا کندیم الیخ.که خودش حظ کنه اورمیاز او در ب يپدر

است  یمادر پونه ان زن.موقوف یفضول:دوباره دستم را به طرفش بلند کردم و گفتم.تهبا مادرش رف.که نرفته بهیا غرب:گفت

او را هم مثل  خواهدیم دهیکه بعد از نوزده سال از گرد راه نرس یرسانده نه ان کس نجایو او را به ا دهیکه زحمتش را کش

بلند و  شیبار صدا نیا.يرا به خانه او باز کرد شیکه پا يتو بود نیکند؟ایمرفت و امد  نجایاز چه موقع پونه ا.خودش کند

رفته  گهید یکی.نیار یسر من در م شویتالف نیدار رسهیشمام زورتون به اونا نم نیزن یاقا چه حرفها م يا:رسا بود

به  ستیالزم ن:گفتم. او کردم يرفتم و قبل از سوار شدن دوباره رو به سو لمیبه طرف اتومب.حساب پس بدم دیبا ح،منیتفر

به ان دختر اربابت بگو اگر دست از سر پونه بر ندارد با من طرف است و انچنان دمار از روزگارش .یحساب پس بده من

احساس کرد قصد  نکهیهم.پس چه موقع قرار است گورش را گم کند و برود.شود مانیدر خواهم اورد که از امدنش پش

نرفته بودند که ناهار  يمگر انها به ان کافه زهر مار:دمیپرس بارهدو.اقا ستیهنوز معلوم ن:و گفترفتن را دارم ارام گرفت 

چرا من :پاسخ داد. باال افکند  ییاعتنا یرا با ب شیپس چرا برنگشته اند؟شانه ها.حاال که ساعت پنج بعداز ظهر است.بخورند

.ان یم خوردیم شام مبعدش.رفته ان يا گهید يجا هیالبد از اونجا به .جواب بدم

به  شهیشدم و قبل از حرکت سرم را از ش لمیدست از سرش برداشتم،سوار اتومب.بود دهیفا یب يو گفتگو با صغر بحث

را روشن  فشیامد به او بگو فورا به خانه برگردد تا تکل نجایعقل به ا یدختر ب نیاگر دوباره ا:خم کردم و ادامه دادم رونیب

.کنم

که پونه از ظهر ان روز تا به  شهیاند نیا.میداشت نیگوش به سخنان فرز رتیکوت و با چشمان گشاده از حدر س نیو زر من

 نکهینشسته و از فکر ا مکتین يتپه دربند در کنار ان زن و مرد هرزه به رو يباال ياز رستورانها یکیو خم  چیان لحظه در پ

.گذاشتیام نمو هراس اسوده  یچه ممکن است به سرش امده باشد نگران

:به برادرش گفت يزیپرداخت و با لحن اعتراض ام ستنیبلند به گر يبا صدا نیزر
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؟یکنیکار م اورد،چهیبر سرش ب ییخبر بال یاز خدا ب روزیف نیاگر ا.بکشد نجایکار به ا یو گذاشت ینگرفت نیا يچرا جلو-

است که با دست خودمان  نیدرست مانند ا.شومیم هوانیدارم از غصه د.دلم نگذار که پر خون است يدست به رو گریتو د-

.خودت رحم کن ایخدا.میگربه انداخته باش يگوشت را جلو

 راهنیپ ادیسرو را با تاسف تکان دادم و به .کرده بود ما را به داخل سالن خانه کشاند دنیباران که تازه شروع به بار نم

:ارگفتمیاخت یرنگش افتادم و ب ینازك صورت

.نازك ممکن است پونه سرما بخورد راهنیباران تند نشود،چون با ان پ خدا کند-

:باعث تعجبم شد دیکه بر سرم کش يادیرا سوزاند و فر میگونه ها نیغضب الود فرز نگاه

مار و  کیمن از  یدر هراس يزییباد و باران پا کیتو از .است يگرید زیترس من از چ یول.یترسیتو از سرما خوردنش م-

.خدا به دادش برسد.است رانگریو نیطوفان سهمگ کیيوش خط و خال در هراسم که به اندازه خ یافع

و گفتگو و  لهایعبور اتومب يرهگذران،صدا يپا يسکوت گوش به صدا ،دريزییلحظات غروب کوتاه ان شب پا نیاخر در

 یم یخود را ط یعیطب ریما سدرون  ياعتناء به غوغا یکه ب یدر حرکت و جنب و جوش زندگ.میعابران سپرد ينجوا

بود که  يگاریسالن انباشته از دود س يفضا.داد ینشان م یخود را به شکل قهیکرد،دلشوره و اضطراب لحظات انتظار هر دق

بود ساعات انتظار را  ی،طوالنيگاریس ریانباشته شده در درون ز يگارهایو ته س کردیروشن م يگریپس از د یکینیفرز

.ساخت یم انینما

که احساس  يگریو من چون اوقات د دیجو یدستش را م ياش ناخن ها ینشان دادن نا ارام يبرا شهیبه عادت هم نیرز

 يفقط برا میکردیلب تکرار م ریکه هر کدام ز یکلمات نامفهوم.داشتم جهیو سرگ چه،تهوعیدل پ کردم،حالتیدلشوره م

باز و بسته شدن در ان و چند لحظه  يخانه متوقف شد،صدا کیکه در نزد یلیترمز اتومب يبالخره صدا.خودمان مفهمو بود

.را داد يبعد يانتظار و اغاز فاجعه  دنیرس انیبه پا دیدر داخل قفل،نو دیبعد چرخاندن کل

و با  فیابتدا بالتکل.کرد رتیدر مطب باشد ح ستیبا یکه م یپدرش در خانه در ساعت دنیکه پونه به درون امد،از د یموقع
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.لب سالم کرد ریطراف نظر افکند و بعد زبه ا دیترد

 يخاموش کرد و با صدا يگاریس ریدر ز یحرکت عصب کیرا که به دست داشت به حالت خشم و با  یروشن گاریس نیفرز

:دیکش ادیبر سرش فر یگوشخراش

.يا گم کرده اتا حاال اصل و نسب خود ر یاز ک.ياست که تنت کرده ا یچه لباس گرید نیا.دختر يتا حاال کجا بود-

:دیشد و پرس رهیافروخته و غضبناك او خ يزده به چهره  رتیح پونه

د؟یاز من سر زده که همه ماتم گرفته ا ییچه خطا د؟مگریزن یم ادیچه فر يبرا!مگر مگر چه کرده ام پدر-

؟يکجا رفته بود.یچه کار کن گرید یخواستیم!ییچه خطا یپرسیتازه م-

.ام که ناچار نباشم به پدر و مادرم حساب پس بدهم انقدر بزرگ نشده یعنی-

.یکه ناچار به حساب پس دادن نباش يهنوز انقدر بزرگ و عاقل نشده ا.نه-

 رونیاش کنم برو ان را از تنت ب کهیت کهیت نکهیتا قبل از ا.است که ان را به تو داده است یهمان کس قیلباس سبک ال نیا

.اوریب

:دیاز رو نرفت و پرس پونه

پدر مگر چه شده؟ دیهست یعصب نقدریچرا ا-

.شده است یچ یدانیخودت بهتر م-

.موضع گرفته اند میجبهه مخالف روبرو کیبر خالف تصورم  نکهیاز ا ریبه غ دانمینم زیچ چیمن ه-

:دیپرس يبعد رو به من کرد و با لحن سرد و

مگر نه؟.کار توست مهتا نیا-

:دیکش ادیفر نیرنج و دردم افزوده شد و سپس دوباره فرزقضاوت ناعادالنه اش بر  از

.امروز جان ما را به لب رسانده اس یبه اندازه کاف.حد خودت را بشناس دختر-
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.يکجا بود دانمینم یکنیم الیخ.را با تو روشن کنم فمیامروز تکل نیهم دیبا من

:بماند و گفت یاعتناء باق یتا خونسرد و ب دیکوش پونه

.بدهم حیمورد توض نیدر ا ستمیناچار ن گرید.دیمرا اسان تر کرد د،کاریدانیال که مخوب حا-

.دیکش ادیتر از برادرش فر نیخشمگ نیزر

راه ان خانه را نشانت داد؟ یچه کس یبده حیتوض دی،بايچرا ناچار-

.راهش را نشانم بدهد یکس ستیانجا خانه پدر بزرگ من است عمه جان و الزم ن-

.ستین لیدل یفساد اشت و خشم پدرت از رفتن تو به انجا ب يو النه  ستیخانه پدر بزرگت ن گریحاال د-

.مادرم است ياز نظر من انجا خانه  یول.است نطوریاز نظر شما ا-

:فرود امد زیم يبه رو نیمحکم فرز مشت

.یان زن را مادرت بنام يتو حق ندار!ساکت-

 گذارمینم.کلمه را تکرار کنم نیصد بار ا يکرده ام روز شیدایدوست دارم حاال که پچون مادر من است و .چرا حق دارم-

.یو مثل گذشته مرا از محبتش محروم کن يریحق را از من بگ نیا

:و به او گفت اوردیطاقت ن نیزر

ن مادر خطاب به گردنت ندار یحق چیرا که ه یو زن یمزد زحمت پدرت را بده نطوریکه ا ستیدرست ن نیا.بس کن پونه-

را که  ینور شمع يتو دار.یدهینم صیرا تشخ یو خوب و بد زندگ يبچه ا ،هنوزيظاهرا بزرگ شده ا نکهیبا وجود ا.یکن

 یرا نوران تیزندگ یمدت کوتاه يکه برا یبه تاللو چراغ نئون راو دلت  يریگیم دهیناد سوزدیم تیدارد ذره ذره به پا

تو را در  يبه زود.باشد تیچراغ زندگ شهیهم تواندیو نم شودیخاموش م کبارهیو  ابدتیم کبارهیان نور .یکنیساخته خوش م

.است یچراغ دل نبند که موقت نیبه نور ا.خواهد گذاشت یمطلق باق یکیو تار یاهیس

:نگاه غضب الودش را متوجه خواهرش ساخت و گفت نیفرز
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در او  ییسحر و جادو چیان زن باطل نشده است،ه يو جادوکه سحر  یتا وقت.فهدیحرفها رو به او نزن،چون نم نیخود ا یب

.ستیکارگر ن

:که کامال مفهوم نبود گفت ییصدا ست،بایگریبه شدت م کهیدر حال پونه

يوانمود کرد نطوریخودم مادر داشتم ا کهیدر حال.پدر يتو به من ظلم کرد-

ه جایش نشاندي و بعد زنی را که هیچ نسبتی با من اول عمه زرین را ب. مادر ندارم و مرا از محبتش محروم کردي  که

.نداشت

نه قلباً محبتی نسبت به تو . تو مادري داشتی که لیاقت این نام را نداشت . از کدام محبت محرومت کردم ! کدام محبت-

می کنی که سالها تو داري راجع به عمه اي صحبت . احساس می کردو نه به این خیال بود تا وظیفه مادري را عهده دار شود 

اگر خودت مادر مهربانی داشتی مجبور نمی شدم به . شد و قید ازدواج را زد  یبه خاطر نگهداري از تو در خانه من ماندن

همان . تنهایی و بی همدمی پدربزرگت را در ایام پیري و از پا افتادگی دیدي . خاطر نگهداري ات به این و آن متوسل بشوم 

من اگر زرین و مهتا را نداشتم . بود  ردهمادربزرگت هم به سر او آو. ه اصالح مادرت به سر من آورد بالیی را که آن زن ب

روزي می رسید که زنی مثل صغري همان ادعاي پوچ را در موردم داشته باشد و میراث خوارم . به روز او دچار می شدم 

خاك نهادم به قصد تصاحب اموالم تن  ریسر به ز یوقت حسرت ه دلم بگذارد و اتمیشود ، یا دختري مثل مادرت در زمان ح

.بدهد ربه سف

مهر م محبت هستم ؟ یکه من ب ییبگو یخواه یم-

تو به . یکن یچه کار م يدار نمیب یاالن م ی، ول يکرد یدانم در آن موقع چه م یدرست نم.کنم پونه  یدارم تو را امتحان م-

دل  یراحت نیو به ا یستیا یبه گردنت دارد م يکه حق مادر یمن و کس يرودررومهر و عاطفه  یو ب اقتیل یزن ب کیخاطر 

با وجود اصرار من حاضر نشد خودش بچه دار شود و  یاحساس کمبود محبت نکن تونکهیمهتا به خاطر ا. یشکن یما را م
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.یده یمزدش را م يحاال تو دار

.ام بهره مند شوم یکرد تا بتوانم از محبت مادر واقع یمرا رها م شد و یخودش بچه دار م دیبا. کرد  یکار را م نیا دیبا-

 یزن. یبنال شیها یمحبت یو مثل من از ب يهنوز سرت به سنگ نخورده که آه و ناله کنان برگرد. پونه  يساده ا لیتو خ-

اش رفت ،  یجوان يوسهاو ه يکه در گهواره تو را رها کرد و به دنبال هو یزن. که در بستر مرگ پدرش را تنها گذاشت 

را از سرت به  یواه الیخ نیا. ارزد به صد تا زن مثل او  یمهتا م يمو کی. یکن سهیآن زا ندارد که تو او را با مهتا مقا اقتیل

و  يبرگرد یخواه یآنوقت چطور م. رود  یگذراد و م یو بعد تو را م نجاستیا یفقط چند صباح ایپر. ایدر کن و سر عقل ب

.کردم یشتباه ما ییبگو

.که برود منهم با او خواهم رفت یکنم و وقت یمن اشتباه نم-

 مینتوانست نیانچنان به سرعت به قصد حمله از جا برخاست و به طرف پونه رفت که من و زر. قابل کنترل نبود  نیفرز خشم

:دیکش ادیکنان به طرف دخترش تکان داد و فر دیدستش را تهد. میمانع حرکتش شو

.يسر خود اریمگر اخت. يهمراهش برو یخواه یکه م یکن یتو غلط م-

:گفت زانیبه عمه اش متوسل شد و اشک ر پونه

پدر بودم حاال  شیتا حاال پ. مادرم بمانم  شیگرفته ام پ میمن تصم. تواند مانع رفتنم شود  یپدر نم. نیتو به او بگو عمه زر-

.مادرم باشم شیخواهم پ یم

:از خشم و غضب باشد و گفت يتا لحنش آرام و عار دیکوش نیزر

نوزده  نیکه در ا يعاطفه ا یمادر تو مهتاست نه آن زن ب. پونه  يآور یکار چه بر سر خودت م نیبا ا یدان یآخر تو نم-

من او . ستینزن قابل اعتماد  نیا. یاو را مادر خودت بدان یتوان یکنم تو چطور م یتعجب م. از تو نبرده است  یسال اسم

.از تو را ندارد ينگهدار تیاز آن گذشته اصال صالح. شناسم  یرا م

 گریکنم االن د یفکر م. ندارم  يبه مراقبت و نگهدار ازیسن ن نیرفته است که من نوزده سال دارم و در ا ادتانینکهیمثل ا-
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.کنم نییام را خودم تع یتوانم محل زندگ یم

 ادزنانیبه صورت پونه نواخت و فر یمحکم یلیمرتعش و لرزانش را بلند کرد ، س يدستها. سراپا خشم بود  نیفرز وجود

:گفت

ضربه از  نیا دیشا. کنم  هیچشم و رو را تنب یحاال ناچارم تو دختر گستاخ و ب. بلند نکرده بودم  تیتا امروز دستم را به رو-

.کند و حد محبتها را نشانت بدهد دارتیخواب غفلت ب

:دیکش ادیتر از او فر نیانگشتان پدر در صورت خود نهاد و خشمگ يجا يرا به رو دستش

عمل تو مرا در  نیا.ياوریبر زبانم ب يگریکلمه د ستیالزن ن.است  یکاف گرید.يضربه حد محبتها را نشانم داد نیبا ا-

.کند یرفتنم مصمم تر م

.يمملکت خارج شو نیبدون اجازه من از ا یتوان ینم-

.مشکل را کرده است نیخودش فکر رفع ا دیگو یمادرم م-

مشکل را از سر  نیخواهد ا یکند چطور م یات م یبه ترك خانه و زندگ قیآن زن ملعون است که تو را تشو نیپس ا-

.شوهرت بدهد زیهمه چ یخواهد به آن ب ینکند م. راهت بردارد 

.درم باشمما شیخواهم پ یمن قصد شوهر کردن را ندارم و فقط م-

:به او گفتم يزیفکر رفتنش دلم به درد آمد ، با لحن محبت آم از

.باشد یعمل یهاست که هر وقت اراده کن یسادگ نیرفتن به هم یکن یم الیخ. ستین یماندن نجایآخر او که ا-

.خداحافظ مهتا.نیفقط هم. کنم  یاو زندگ شیروم پ یفعالً م-

:گفتم ینش شوم و با لحن آرامتا مانع رفت دمیرفتم و کوش جلو

 تیتو ترب. یاش تو هست یکه همه زندگ يپدر. يآور یکار چه به روز پدرت م نیبا ا یدان ینم.زمیعاقل باش عز یکم-
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زود  یلیمطمئنم که خ. یبده قیتطب یخودت را با آن زندگ یاست که بتوان دیبع یلیخ.شده مادرت  تینه ترب یشده ما هست

 یبه دنبال زندگ ایبگذار پر. یکن یخودت را مالمت م یدل ما را شکست یادگس نیبه ا نکهیو از ا يشو یم انمیاز رفتنت پش

.ات را بکن یخودش برود و تو هم زندگ

.روم یگرفته ام که بروم و م میمن تصم-

من و پدرت سر زده  از یمورد کوتاه نیراست بگو در ا. یات نداشته باش یدر زندگ يکه کمبود میکرد یسع شهیما هم-

است ؟

وقت مادر خطابت  چیبود که ه نیهم يبرا دیو شا یام پر کن یکمبود محبت مادر را در زندگ یبا همه تالشت نتوانست-

شود آن را با تظاهر و  یقلب نباشد نم میاز صم یاست و وقت يزیغر نیا یمهتا ، ول يخودت را کرد یالبته تو سع. نکردم 

.جلوه داد یواقع ایر

بدن لرزانم را به . خارج شد  میآه کوتاه از گلو کیبر زبان آورم فقط  یکالم نکهیا يدر تالشم برا.دیام بر نهیدر س نفس

و چند  دیگذشت و به اتاقش رس ییرایکه از سالن پذ دمیرا شن شیپا يالبته صدا. دادم و رفتنش را نظاره کردم  هیتک وارید

به  ینگاه نکهیکه چمدان کوچکش را به دست گرفته است و بدون ا دمیق خواب او را داز پشت پنجره اتا گرید گرید قهیدق

.از کنارش گذشت و از در خارج شد افکندیاتاق ما ب

که هنوز از شدت خشم لرزان بود  ییبا صدا نی، فرز میو مانع رفتنش شو میبه دنبالش برو میخواست نیکه من و زر یموقع

:به ما اشاره کرد و گفت

که  یوقت.میتلف کرد شیکه به پا ياز آن عمر فیح.دیدختر ارزش آن را ندارد که ما التماسش کن نیا. برود  دیذاربگ-

 یلیخ.بود  دهیفا یمثل او نشود ب نکهیا يهمه تالشم برا.ندارد  یارزش میوجودش برا گریآن زن فاسد شود ، د نیهم نش

است که با مادرش نصف  یبیکه درست مانند س دیشد به نظرم رس اردبا آن لباس جلف و سبک از در و یاست وقت بیعج

را نابود کرد آنچه را که من  زیشود همه چ یچقدر ساده م.یاخالق اتیکرده باشند ، چه از نظر صورت و چه از نظر خصوص
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.افسوس.کرد  رانیاشاره دست و کیبا  ای، پر دمیساختنش زحمت کش يعمر برا کی

:دیپرس ستیگر یبلند م ياکه با صد یدر حال نیزر

چرا؟.شد  نطوریآخر چرا ا-

:گفتم يبغض کرده ا يصدا با

.شود و برگردد مانیزود پش یلیخ دیشا-

:تکان داد و گفت يدیسرش را با ناام نیفرز

 ریو تزوایمادرش را از پشت پرده ر یکه بتواند چهره واقع يتا روز. نخواهد شد مانیپش هایزود نیاست او به ا دهیفا یب

.شده باشد رید یلیخ گریترسم که د یو آن وقت هم م دیمدتها طول خواهد کش ندیبب

:و گفتم ستمیصدا بود نگر یما ب يکه چون اشک ها یباران زیآوردم ، به قطرات ر ادیالباس نازك پونه را به  دوباره

.خورد یکه تنش بود حتماً سرما م یبا آن لباس نازک-

.و نتواند وارد آن خانه شود ردیکند و بم هیرد،ذات الرسرما بخو دوارمیام-

مرطوبش زبانم بند  دگانیاما با نگاه به د اورمیبر زبان ب يزیبلند کردم تا در پاسخ جمله ظالمانه اش کالم اعتراض آم سر

.امد

من . بودم  دهینداشکش را  یمرحله زندگ نیدر سخت تر یحت د،یگر یدارد م نیفرز دمید یبود که م يبار نیاول نیا

او در  نکهیغرق کردن دخترش ، قبل از ا يسازد برا یالبیس دگانشیخواست از اشک د یدانستم م یاش را م هیمفهوم گر

.دهان گشوده بود غرق شود دنشیبلع يکه برا یگرداب

* * *
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67فصل

، از دل کندنش هم به همان  ندینشیبه دل م یکه به سخت یآن محبت یعنی. ستین یمحبت هاست که از دل کندن یبعض

.در آن خانه نبود گریدانستم که د یام به پونه را وقت یحد دلبستگ. اندازه مشکل است 

را باور کرد و  تشیشود واقع ینم ینامدار و هفت خوان رستم به سادگ رارسالنیاست که چون ام ییپر از قصه ها یزندگ

.تر است کیانه نزدباشد به افس کینزد تیاز آنکه به واقع شیب

 يدر موقع پاگذاشتن به رو.که به من و پدرش داشت زد و رفت  ییها یو دلبستگ قیپشت پا به عال یبه سادگ پونه

خاست ، به راهش  یشکستنش برم يکه از صدا ییتوجه به ناله ها یقلب ما گذاشت و ب ي، پا به رو اطیسنگفرش کف ح

.رفت رونیادامه داد و از در ب

سوخت ، حاضر  یاز او م يدر حسرت گرفتن خبر نکهیبا وجود ا.هرگونه تماس با خانه آنها را ممنوع کرد  نیآن فرزاز  بعد

.با او لج کند با خودش لج کرده بود نکهیا يبه جا.مورد نبود  نیدر ا یکالم دنیبه شن

 ی، در رختخواب م دیپر یواب مبه محض چشم بر هم نهادن هراسان از خ. ناآرام بود  شیمانند من خواب شبها درست

 یاش را م یشانیاش را ندانستم ، چون هم علت پر یشانیعلت پر دنیجرات پرس. برد  یفرو م بانینشست و سر به گر

.شبانش را مهیدانستم و هم علت کابوس ن

 یز خواب ما مهیسراس یگاه. شد  یظاهر م شانیپر يکه نسبت به سرنوشت پونه داشت شبها به صورت خوابها ینگران

:زد یم ادیو فر دیپر

.کار را نکن نیا.نه . نه ، پونه -

.ساخت یاو بود به همان اندازه مرا نگران م یآنچه که باعث نگران. بود  دهیفا یاش ب يدلدار يمن برا کوشش

از دو طرف آن را روزیو ف ایکه پر یکیبار سمانیر يبه رو ییکذا یکه با همان لباس صورت دمیشب پونه را در خواب د کی



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 529

 يزیچ گریکه د يو درست در لحظه ا فتدیکوشد تا تعادلش را حفظ کند و ن یبه زحمت م. نگهداشته اند در حرکت است 

.سقوط کرد نینتوانست خود را کنترل کند و با سر به زم گریبرسد ، د مانیسر س« نمانده بود به آ

.نه پونه نه. دمیکش ادیموقع بود که منهم فر آن

:دیدر کنارم نشست و پرس نیفرز. دمیاز خواب پر و

؟ یزن یم ادیچرا فر. شده مهتا  یچ-

 يزیچ باًیتقر ندیب یکه هر شب م ییاقرار کرد که خوابها نیکردم و آن وقت فرز فیتعر شیبودم برا دهیرا که د یخواب

.خواب نیهم هیاست شب

به  يدیو نه ام میشمرد یستاره بختش را م ییطال ينه پولکها گرید .از رفتم پونه خانه ما سوت وکور و خاموش بود  بعد

آورده بود ، از مدتها  یسوقات شیبه اروپا برا رشیدر سفر اخ نیو بنفش گلدار که فرز دیسف یروتخت. میبازگشتش داشت

.قرار داشت رشیرتح زیم يباز به رو مهی، همانطور ن حخواندیکه م یبنشده بود و کتا دهیتختش کنار کش ياز رو شیپ

که هر وقت پونه در منزل بود  یکیموز ينه صدا. خورد  یدر خانه ما کمتر به چشم م یاز آن جنب و جوش زندگ بعد

لب  ریو نه زمزمه خود او که به همراه خواننده آن آهنگها را ز دیرس یشد به گوش م یانداز م نیسالن طن يدر فضا شیآوا

تماس با  يچند بار برا يسابقش هم که روز يهایدوستان و همکالس یحت. لرزاند  یا ماحساسم ر يکرد ، تارها یتکرار م

.درصدد تماس با ما نبودند گریزندند ، اکنون د یبه خانه ما زنگ م يو

که هنوز چون  یمحبت ریزنج. متوقف مانده بود  شیها یپست يدر رو شیهایو بلند یدر تالطم گذشتن ازپست یزندگ

را به نیدواج ، من و فرزاز لیاوا يروزها

.میپروا داشت گریداد در واقع ما از ابراز محبت به همد یخود را نشان نم تیبدون آنکه گسسته شود ماه وستیپ یم هم

روزها را . داد  یبه عشق و احساس را نم دنیشیبه ما مجال اند گرید دیکاو یکه داشت وجودمان را از درون م يو درد رنج

ما رد  نیدر ب يگریروزمره کالم د یمعمول ياز صحبتها ریرساندم و شبها به غ یبه خانه به شب م نیفرزدر انتظار بازگشت 
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که به محض آغاز سخن فقط در مورد آنچه که از گفتگو درباره اش واهمه  میدیترس یشد و هر دو از آن م یو بدل نم

.میصحبت کن میداشت

.به خوردن نداشت یلیاو م یول.کنم  کیرا تحر شیمورد عالقه اش اشتها يغذا يکردم با بو یسع

زمیبه گفتگو را در او برانگ لی، توجهش را به خود جلب کنم و م یتا با صحبت در مورد اتفاقات خانوادگ دمیبار کوش نیچند

 یم، متوجه  دمیپرس ینظرش را م یدوخت و وقت یم یداد ، چشم به نقطه نامعلوم یدر سکوت گوش به سخنانم م نیفرز.

 يگرید زیگذشت به چ یکه در مغزش م ياز افکار ریتواند به غ یو نم ستگفتم توجه نکرده ا یشدم که اصالً به آنچه م

.شدیندیب

.رمیاز پونه خبر بگ یقیتوانستم به طر یکردم که م یمنع کرده بود ، آرزو م ایمرا از تماس با خانه پر نیفرز گرچه

را نشناختم و  شیابتدا صدا. از دوستانش تلفن زد و سراغ او را از من گرفت  یکیه دو ماه بعد از رفتنش ، باالخر حدود

:دمیپرس

د؟ یهست یشما ک-

:تعجب گفت با

!دیشما مرا نشناخت یعنی.هستم  میمهتا خانم من نس-

:و گفتم دمیاز شوق کش يادیفر

.ياز ما کرد يادیچه عجب ! ییجان تو میمن نس يخدا-

.ه صحبت کنمخواستم با پون یم-

.ستین نجایا گریداند پونه د ینشد که او نم باورم

!کند ینم یبا ما زندگ گریکه او د دیدان یمگر شما نم-

چرا؟ نکند ازدواج کرده است؟-
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مگر با تو تماس ندارد؟.ما رفته است  شیفقط از پ. ازدواج نکرده .نه

ست؟یپونه آنجا ن گریچرا د. برگشته ام  رانیبه ا هیژانو التیتعطيرفته بودم و حاال برا سیبه پار لیادامه تحص يمن برا-

.بهتر باشد نطوریکنم ا یفکر م. ستیما ن شیپ گریبدهد که چرا د حیتوض تیدهم خودش برا یم حیترج-

؟ رمیتوانم با او تماس بگ یچطور م-

.کند یم یدر حال حاضر در منزل پدربزرگش زندگ-

.رمیگ یبا او تماس مخودم . شماره اش را دارم -

.است یوجودش چقدر سرد و خال يتنگ شده و خانه ما بدون گرما شیبرا یلیکه دلم خ ییممکن است به او بگو-

کار را  نیحتماً ا: گفت  يزیبا لحن محبت آم مینس. را گرفته بود مجال ادامه گفتگو رانداد و ساکت شدم  میکه گلو یبغض

.خواهم کرد

:را نامفهوم ساخته بود گفتم میاصد هیگر کهیحال در

.ییبه او نگو يزیبهتر است اصالً چ. جان  مینه نس-

شما رفته است؟ شیکه چرا پونه از پ دییبه خاطر خدا به من بگو. دیکن یم هیگر دیشما دار-

جان؟ میاز تو بکنم نس یتوانم خواهش یم. البد خودش علتش را به تو خواهد گفت -

.دیکن یمحبت م یلیشما به دوستان پونه خ. قائل هستم  یشما احترام خاص يمن برا .البته مهتا خانم -

آخر حدود دو ماه . حالش چطور بود ییو بگو یبه من تلفن بزن يو از حالش آگاه شد يبا او صحبت کرد یممکن است وقت-

.میخبر یاست که ما از او ب

.فعالً خداحافظ.وباره به شما تلفن خواهم زد با پونه صحبت کردم د نکهیبعد از ا! چرا؟. من  يخدا-

را که به دنبال  یآن گذاشتم و اشک يتلفن زانو زدم ، سرم را به رو زیهمانجا در کنار م. گذاشتم  شیتلفن را سرجا یگوش

.ساختم يگشتم جار یم ختنشیر يبرا يبهانه ا
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/دیچیپ یدر گوش مینس گرم و مهربان يکه دوباره تلفن زنگ زد و صدا ستمیگر یداشتم م هنوز

د؟یمهتا خانم خودتان هست-

.خودم هستم زمیبله عز-

؟ دیکرد یم هیگر دیباز داشت.گرفته است  تانیصدا نقدریپس چرا ا-

:مجال نداد پاسخش را بدهم و او ادامه داد هیگر

پونه خوب و . راحت باشد  التانیخ. نمیحالش خوب است قرار شد امشب او را بب. من با پونه صحبت کردم  میخواستم بگو-

.مالقات دوباره با شما تماس خواهم گرفت نیبعد از ا. سرحال است 

.خارج سارم و از او تشکر کنم ، نتوانستم میاز گلو ییکردم تا صدا یچه سع هر

:دوباره گفت مینس

.برود سیبا مادرش به پار گریدارد چند ماه د الیپونه به من گفت که خ-

.شود و نرود مانیهست تا آن موقع پش يدیپس هنوز ام. گریچند ماه د: گفتم خودم  با

:خارج شد میاز گلو ییصدا باالخره

تنگ شده است؟ شیکه ما چقدر دلمان برا یبه او نگفت-

.میگو یامشب به او م دیاگر اجازه ده یول.نه نگفتم -

فقط  ییدر مورد ما به او نگو يزیبهتر است چ.میماس داشته باشخواهد ما با هم ت یپدرش لج کرده و نم. جان نگو  مینس نه

خدا .قلبت فشار بده  يمنهم او را رو يبه جا يدیو صورتش رابوس يبغلش کرد یوقت. ریبا من تماس بگ دارید نیبعذ از ا

.کشد یپر م شیداند چقدر دلم به هوا یم

.خداحافظ. کار را خواهم کرد نیحتما ا-

 یکه ب نیدانستم با وجود ا یچون م. از حال پونه با خبر شده ام مینس قیکه آن روز از طر میبگو نیرزنکردم به ف جرات
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.خواهد شد و مالمتم خواهد کرد یعصب دنشیاز دخترش است، از شن يقرار گرفتن خبر

68فصل

پدرش  يهیخانه و تصاحب ارثرا ندارد و منتظر فروش  سیفعال قصد بازگشت به پار ایکه پر افتمیاطالع  مینس قیطر از

 یاو بازگو م يبرا دمیشن یم میاز پونه بود و من هر آنچه را که از نس يهم چون من در تب و تاب گرفتن خبر نیزر. است

.مییبگو نیبه فرز يزیمورد چ نیم که در ایکدام از ما جرات آن را نداشت چیه یول. کردم

.رمیام را سر بگ يعاد یبردارم و چونم گذشته زندگ ینیدست از گوشه نش. ابمیسابقم را باز يهیتا روح دمیاز آن کوش بعد

و طناز را در منزل خودشان که  ایارس يگرفتند که که مراسم نامزد میتصم تایو آز کتایسیماه بعد از فوت دکتر پرد چهار

.عروس بزرگتر بود برگزار کنند ياز خانه 

 یآنها م يبه خانه  تایکه داشتم به قصد کمک به آز یموقع. کرد دپوشیا را سفهمه ج ینیبرف سنگ ایارس يروز نامزد صبح

قرار دادم که سوز و سرما را  میگوش ها يو آن را به رو دمیرا که به تن داشتم باال کش يپوست خز يپالتو يقهیرفتم، 

 یبخورم که دست نینمانده بود به زميزیو چ دیلغز میآنها بشوم، پا يخانه  يداخل کوچه  نکهیقبل از ا. کمتر احساس کنم

:دیآمد به گوشم رس یکه به نظر آشنا م ییسپس صدا. را گرفت و مانع افتادنم شد میبازو

.است زیچقدر ل نیزم دینیب یمگر نم. خانم دیمواظب باش-

 انهیکه ناش يارگلد یشمیابر يبه تن داشت و روسر یمتیگران ق نکیپالتو م. ستمیرابلند کردم و به صاحب صدا نگر سرم

رنگ ییطال يموها. شده بود لیخورده به عقب متما زیسرش ل يحفاظت از سرما به سر کرده بود از رو يبرا

در چهره و اندامش اثري از جاي پاي گذشت سالها به چشم .اش چون گذشته به روي پیشانی اش خودنمایی می کرد فرزده

ي خود دید با دقت بیشتري به من نگریست و بالفاصله نگاهش رنگ بی  به محض اینکه نگاه خیره ام را متوجه.نمی خورد

:تفاوتی به خود گرفت و با لحن سردي گفت
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البته حق هم داشتید که نباشید چون دیگر آنچه را که می .سالها بود که ظاهرا سر راه زندگی ام نبودید!باز هم شما_

باید بگویم فکر می کنید که .مدیگر را ببینیم چه باید به شما بگویم همیشه فکر می کردم اگر دوباره ه.خواستید یافته بودید

با زیرکی خاص خودتان آنچه را که می خواستید .نبود و شما واقعا زرنگ بودید رخوب البته این فقط یک تصو.خیلی زرنگید

آن وقت شما راز وجود .تکانم از زبانم بیرون کشیدید و گذاشتید که من سفره ي دلم را باز کنم و آن را کامال جلوي شما ب

.خودتان را از من پنهان کردید و نگذاشتید بویی از آن ببرم

اصال نه به من این مجال را می دادید تا در مورد خودم صحبت کنم و .شما نیاز به درد دل داشتید و یک بند حرف می زدید_

.نه تمایلی داشتید که چیزي در موردم بدانید

:با لحن تمسخرآلودي گفت.مژگانش نشسته بود،در دیدگانش خشم و کینه را نمایان دیدم زیر برفی که به روي از

همان اسمی که آن موقع .البته حاال دیگه خانم کرمانی نیستی و خانم فرخی شده اي .فکر کردي خیلی زرنگی خانم کرمانی _

دوري دخترم آه و ناله می کردم و تو را با زیرکی در پی به دست آوردنش بودي و براي رسیدن به هدفت،وقتی که من از 

تماس با پونه بودم،آنچه را که از من می شنیدي براي فرزین بازگو کردي  رايمحرم رازم می دانستم و به دنبال وسیله اي ب

فکر نکردي باز هم ممکن .و او هم به کمک آن خواهر بدجنس و ملعونش پونه را به جایی برد که دست من به او نرسد

به خیالت رسید که دیگر.روز ما به هم برسیماست یک

دختر .پونه.حاال دیدي که چه ساده او را از چنگتان به درآوردم.به کام تو و شوهرت می چرخد و پریا به جهنم برود زندگی

.حقی را که از من گرفته بودید دوباره پس گرفتم.من است نه دختر تو

آن موقع هم که برایم درد دل کردي به .ر و عاطفه اي در دلت باشدهیچ وقت به خاطرم خطور نکرد که ممکن است مه_

.نظر نمی آمد که احساست واقعی و از صمیم قلب باشد

راستش را بخواهی در تمام مدت زندگی ام حتی یکروز هم از دوري دخترم اشک نریخته .من عادت به اشک و زاري ندارم_

.ام
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:اد کشیدمنفرت و انزجاري که قابل کنترل نبود فری با

الزم نیست به دنبال دلیلی براي اثبات ادعایت باشی،چون من خودم قبل از اینکه آن را به زبان بیاوري ،مطمئن بودم که _

.هیچ وقت این کار را نکرده اي

شاید زیادي عاطفی نباشم ولی دوست ندارم کسی آنچه را که حق من است از .منظورت این است که من بی مهر و محبتم_

تو و شوهر به اصطالح تحصیل کرده ات این .اگر این امر به تو مشتبه شده که مادرش هستی اشتباه کرده اي.گیردمن ب

همانطور .حاال مجال پرواز دارد و می تواند آزاد و رها باشد.کند وازدختر بیچاره را در قفس کرده بودید و نمی گذاشتید پر

.تاریکش مجال نفس کشیدن را از او نمی گیردزندگی کند که دلش می خواهد و دیگر قفس تنگ و 

سعی می کرد که کالمش تا حد ممکن نیشدار باشد ،تا بتواند انتقام سالهایی را که مجال نیافته بود روبرویم بایستد و  پریا

تقام عقده هاي دلش را خالی کند،از من بگیرد و من می خواستم پاسخ هر نیشی را با نیشی سخت تر و کاري تر بدهم و ان

.یرمضربه اي را که به ما زده بود از او بگ

:هاي برفی را که تازه دوباره شروع به باریدن کرده بود از روي شانه هایم تکاندم و گفتم دانه

.یعنی همانطور که خودت زندگی کرده اي_

.آن دیگر به خودم مربوط است که چطور زندگی کرده ام_

ولی این که پونه چطور زندگی می کند به من و پدرش مربوط می .دگی کرده ايالبته که به خودت مربوط است چطور زن_

.شود

:قهقهه خنده اش در فضا پیچید صداي

اگر او مادر نداشت می توانستی .به تو دیگر چرا؟تو نسبتی با او نداري که بخواهی برایش دل بسوزانی.به تو و پدرش_

من هنوز زنده ام و نفس می کشم نمی توانی چنین ادعایی داشته  وقتی که.امیدوار باشی که تو را به جایش بنشاند

وقتی او را به پاریس ببرم .بی حالتش تازه و شاداب شده است ونیستی ببینی که چطور پوست کدر و چهره ي خسته .باشی
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.بیشتر می تواند از زندگی اش لذت ببرد

.نمی توانی پونه را بدون اجازه ي پدرش با خودت ببري_

من آن را از طریق دیگري خواهم .اگر پدرش این اجازه را قانونا به من ندهد.پول حلّال مشکالت است.نمی توانمچرا _

می توانی از قول من به او بگویی که .شوهرت دلش به این خوش است که باالخره من میروم و پونه در اینجا می ماند .خرید

تر دیگر هوایی شده و حتی اگر من بروم و او را براي شما دخ ینا.اشتباه می کند و این فقط یک امید واهی است

بگذارم،مطمئن باشید که بعد از این نمی توانید به اجبار وادارش کنید چون گذشته مطیع محض باشد و مطابق میل شما 

حاال باید که  ومثل ت.من یادش داده ام که چطور از زندگی اش لذت ببرد که بعدها بر عمر رفته افسوس نخورد.زندگی کند

هیچ می دانی .افسوس سالهاي جوانی ات را بخوري که آن را به پاي مرد بی ارزش تلف کردي و دچار پیري زودرس شدي

با خودت چه کردي خانم فرخی؟.دراین دوازده سالی که همدیگر را ندیده ایم چقدر پیر و شکسته شده اي

ولی تو زندگی عادي .اي عمرم به روي چهره ام چین افتاده استمن زندگی عادي ام را کرده ام و به اندازه ي گذشت ساله_

.ات را نکرده اي و براي همین است که هنوز جوان و سرحال به نظر می آیی

کدامش بهتر است؟_

آن خطوطی که به روي چهره ام می بینی بیشتر خطوط غم است و عمیق نیست و ظرف همین یکی دو ماه اخیر پدیدار _

بل از آن وجود پونه و زنجیر عشق و محبتی که من و فرزین را به هم می پیوست ،خوشبختی ما را کامل وگرنه ق.شده است 

.داشت و این تو بودي که ویرانش کردي رابرخالف تصورت آن مرد ارزش آن سالهاي انتظار .می کرد

:رضایت آمیزي لبان یخ زده اش را از هم گشود و گفت لبخند

می شنوم،چون راستش را بخواهی از ویران شدن کاشانه ي سعادتت لذت می برم و آن را  خوشحالم که این حرفها را_

.حقت می دانم

دندانهایم را از خشم وسرما به هم .سردي که از نوك انگشتان پایم به تمام بدنم نفوذ می کرد،لبانم را لرزان ساخته بود سوز
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:فشردم و گفتم

دانستم ،اما نه تنها من جایش را نمی دانم بلکه مطمئنم که حتی خودت هم از دلم می خواست جاي محبتت را در قلبت می _

برایت .در اصل گمان نمی کنم جایی را در قلبت به عواطف و احساسات انسانی اختصاص داده باشی.جاي آن بی اطالعی

.متأسفم خانم پردیس

کجا رسیده اي؟به آنجایی که االن دارم  توبا احساسات و عواطفت به.بهتر است براي خودت متأسف باشی خانم فرخی_

.میبینم قطرات اشک به روي گونه هایت یخ بسته است

پونه را به ما .همانطور که ذره هاي محبت در وجود تو به انجماد رسیده و هیچ امیدي به آب شدن و جاري شدنش نیست_

.او نمی تواند مثل تو باشد.برگردانو بگذار او همانطور زندگی کند که به آن نوع زندگی خو گرفته است

حاال دیگر نمی تواند همرنگ شما شود،چون .چون تو تربیتش کرده اي؟دیدي که چه راحت به رنگ درآمد.چرا نمی تواند_

مطمئن باش به زور او را پیش خودم نگه نداشته ام،با میل خودش آنجا مانده و خیال بازگشت به خانه ي .مثل شما نیست

.دروز دارد رانندگی یادش می دهفی.پدرش را هم ندازد

دیدگانم از وحشت داشت از حدقه بیرون می آمد فریادزنان .نظرم آمد که بیان این جمله عمدي و به قصد آزار من بود به

:گفتم

!فیروز دارد رانندگی یادش می دهد_

:را به حالت تمسخر از هم گشود و گفت لبانش

نمی خواهد تو .پونه بچه نیست و می تواند مواظب خودش باشد.وره استمگر فیروز لولوخورخ.چی شد،چرا وحشت کردي_

.نگرانش باشی

.اگر پدرش بفهمد دیوانه خواهد شد_

.او قبال هم دیوانه بود.الزم نیست دیوانه شود _
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:شنیدن توهین نسبت به فرزین را نداشتم و با لحن تندي گفتم طاقت

.بهتر است مواظب حرف زدنت باشی خانم پردیس_

.باورم نمی شود که هنوز عاشق شوهرت باشی.یعنی شنیدن توهین نسبت به او را نداري_

.خدا را شکر تو قدرش را ندانستی و او را براي من گذاشتی.البته که عاشقش هستم_

.وگرنه کسی پیدا نمی شد تو را بگیرد_

.را نمی خواستمولی من از همان ابتداي نوجوانی ام غیر از فرزین کسی .شوهر فراوان بود_

خیلی حیف شد اگر می .اگر او را می خواستم که رهایش نمی کردم.من حسودیم نمی شود.مال بد بیخ ریش صاحبش_

.دانستم این تو هستی زیر بازویت را نمی گرفتم و می گذاشتم روي برفها لیز بخوري و پایت بشکند

.ستی ولی دلم را نمی شکستیاي کاش پایم را می شک.غیر از این نمی شد از تو توقع داشت_

وقتی کسی دلش را به بچه هاي مردم خودش کند باید فکر این روزها را هم .چه کسی دارد از دل شکستن حرف می زند_

.بکند

.من بزرگش کرده ام و مثل بچه ي خودم دوستش دارم_

.پس خدا به دادت رسید،چون دیگر رنگش را نمی بینی_

.دست امثال فیروز نسپاراگر راست می گویی او را به _

.امثال فیروز در این اجتماع فراوانند.نترس من یادش داده ام چطور حریم خودش را حفظ کند_

.دختر پاك و معصوم را به دست گرگی مثل فیروز می سپاري و تازه ادعا هم می کنی که مادري حق توست_

آن محیط بسته اي .خودت را دلسوزش نشان بدهی نمی خواهد بی جهت.هر چه بیشتر خشمگین شوي بیشتر لذت می برم_

من به آنچه که تو اهمیت می دهی اهمیتی .که تو در آن بزرگ شده اي با محیطی که من در آن بزرگ شده ام فرق می کند

.نمی دهم
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:شدت خشم به مرحله ي جنون رسیدم و گفتم از

.چنگ تو اسیر شده است،شب و روزش را نمی فهمدحاال می فهمم چرا فرزین از فکر اینکه پونه از روي نادانی در _

.براي مردي مثل او شب و روز با هم چه فرقی دارد_

او مثل زهر .کردم که اگر به گفتگوي با او ادامه بدهم ناچار خواهم شد عکس العمل تندي از خود نشان دهم  احساس

:با لحن تندي زیر لب گفتم.افتهالهلی بود که بعد از نوشیدنش انسان مجال هیچ عکس العملی را نمی ی

.لعنت به صغري که این نان را به دامن ما انداخت باید مزد خوش خدمتیهایش را هم گرفت_

:اعتناء به خشمم با صداي آرامی پاسخ داد بی

من همه ي وسایل خانه را به او می بخشم که با فروش آن بتواند براي .صغري همانقدر که حقش است خواهد گرفت_

فکر می کنم از حقوق ماهیانه اش آنقدر پس انداز کرده است که اگر یک .آلونکی دست و پا کند و بی سرپناه نماندخودش 

.نخور راتو غصه اش .عمر هم بخورد باز هم پس انداز داشته باشد

توانی او را این دختر همه ي زندگی ما بود و صغري باعث شد که تو ب.فقط دارم لعنتش می کنم.من غصه اش را نمی خورم_

.خدا می داند چقدر دلم برایش تنگ شده است.از ما بگیري 

. خداحافظ خانم فرخی . که پونه از اول مال تو نبوده است  اوریب ادشیدلت بکوب و به  يدستت را مشت کن و ان را به رو-

.این بادها بلرزممن بیدي نیستم که با . از قول من به شوهرت بگو کم برایم پیغام بفرستد و تهدیدم کند 

:نگاهش کردم و با تعجب ژرسیدم ناباورانه

مگر فرزین برایت ژیغام می فرستد؟-

بله خانم فرخی شوهرت مرتب توسط وکیلم مرا تهدید می کند که اگر بخواهم ژونه را بدون اجازه اش از مملکت خارج -

یدهایش نمی ترسم و اینکه اگر دست فیروز به تن من از تهد. به او بگو کور خوانده است . کنم با او طرف خواهم بود 
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.کرده با کی طرف است راین مرد فک. دخترم برسد تیکه پاره اش خواهم کرد 

.او خوب می داند که با کی طرف است و براي همین هم اینقدر می ترسد-

.ونه برسدنمی گذارم دیگر دستتان به پ. هر دو به جهنم بروید .تو هم دست کمی از شوهرت نداري-

. آنقدر محکم به روي زمین یخبندان قدم بر می داشت که از استقامتش تعجب کردم . برگرداند و به سرعت دور شد  روي

دلم می خواست منهم می توانستم آنقدر محکم و بدون واهمه به روي یخها قدم بردارم و از زمین خوردنم واهمه نداشته 

.ساخت و قدرت حرکت را از آنها می گرفت یرا لرزان مباشم ، اما رنجی که می کشیدم پاهایم 

69فصل

از اینکه از روي استیصال و برخالف میل قلبی ناچار به فرستادن پیغام برایی .از رنجی که فرزین می کشید ریش شد  دلم

.پریا شده است احساسش را درك می کردم و انگیزه اش را می دانستم

نگذاشته بودم که یکتا آن را به رویم گشود و به محض مشاهده چهره برآشفته و دیدگان  دستم را به روي دکمه زنگ هنوز

:گریان با نگرانی پرسید

باز هم که پریشانی؟.چی شده مهتا -

ولی پریاي لعنتی سر رسید و زیر بازویم را گرفت و بعد به . چیزي نمانده بود که روي برفها لیز بخورم و پایم بشکند -

.ارش دلم را شکست و رفتتالفی این ک

چه آن موقع که دختر جوانی بودي و چه حاال که داري ته مانده شاخه . از وقتی یادم می آید تو همیشه دل شکسته بودي -

.هاي درخت جوانی ات را می تکانی

ی شود مدتی باز هم که داري درباره فصلی از زندگی ام صحبت می کنی که خیلی وقت است عمرش به سر آمده ، معلوم م-

حاال دیگر من و تو در پاییز زندگی به . است نه خودت را در آیینه دیده اي و نه به خواهرت به دقت نگاه کرده اي 
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.زمستانش نزدیک می شویم

اتفاقاً همین چند دقیقه پیش قبل از اینکه از خانه خارج شوم ، داشتم به دقت خودم را در آیینه می دیدم و می خواستم -

سر و صورت و لباسم مناسب با مردي که می خواهد پسرش را داماد کند هست یا نه ؟بدانم 

خب چطور به نظرت رسید ، مناسب بود یا نه؟-

با وجود اینکه موهایم جو . اگر به من نخندي و مسخره ام نکنی باید بگویم از نگاه کردن به خودم احساس غرور کردم -

.ریا در کنارم نباشند بتوانم ادعا کنم که هنوز به مرز پنجاه نرسیده امگندمی شده است ، شاید اگر ارسیا و آ

البته با زن خوب و بچه هاي سربه . راستش را بخواهی منهم همین عقیده تو را دارم . نه چرا بخندم و مسخره ات کنم -

.راهی که داري غیر از این نمی شد انتظار داشت

:با تعجب پرسیدم.چند ثانیه اي بدون اینکه مژه بر هم بزند به من نگریست نگاه خیره اش را به صورتم دوخت و  یکتا

مگر چه عیبی در صورتم می بینی که اینطور به دقت نگاهم می کنی ؟-

دارم در چهره مایوس و غمزده ات به دنبال صورت خواهر کوچولوي خودم در خانه زیر سقا خانه آیینه می گردم که هنوز -

.م را نمی شناختمفهوم ناامیدي و غ

از آن موقع که هنوز بزرگ نشده بودم و یا از موقعی که تو فکر می کردي هنوز بزرگ . از چه موقع صحبت می کنی یکتا-

نشده ام ؟ چون آن موقع دیگر مفهوم ناامیدي و غه را می شناختم و تلخی واقعیتهاي زندگی شیرینی و حالوت رویاي 

تو سنگ صبور من بودي من سنگ . آم موقع ها من و تو خیلی با هم درد دل می کردیم  .کودکی ام را زهرآگین ساخته بود 

تو در مقابل مشکالت زندگی مقاوم بودي و به راحتی می توانستی . صبور تو و مادر خدابیامرزمان سنگ صبور هر دو نفرمان 

سهم او را . می گذاشت  خودشار آن را بر دوش البته مادر براي غلبه ات بر این مشکالت همیشه بیشتر ب. بر آنها غلبه کنی 

در این مبارزه که فراموش نکزرده اي ؟

من همه آنچه را که دارم مدیون او هستم و براي همین است که وقتی آریا براي . معلوم است که فراموش نکرده ام -
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کردم و نخواستم عقیده ام را به پسرم انصراف از ادامه تحصیل قصد مبارزه با من و مادرش را داشت در مقابلش ایستادگی ن

همیشه فکر می کردم که او بعضی از خصلت هاي پدرم را که من . کند  اتحمیل کنم و گذاشتم خودش راه زندگی اش را پید

ناپسند می دانستم به ارث برده است و از این

نطور نیست و خصوصیات اخالقی اش ولی بعدها که بیشتر به او نزدیک شدم دانستم که ای. احساس رنج می کردم  موضوع

آنقدر او را به حال خودش گذاشتم تا باالخره . بیشتر شبیه مادرش است ، درست برعکس ارسیا که کامالً مثل خود من است 

راهش را پیدا کرد و البد می دانی که حاال چقدر از اینکه ادامه تحصیل نداده پشیمان است و دارد در دانشگاه شبانه به 

.ش ادامه می دهدتحصیالت

.من بچه هاي تو را مثل بچه هاي خودم دوست دارم. اینکه این را می شنوم خوشحالم  از

.نعمتی که خودت را از آن محروم کردي-

.اگر این پریاي لعنتی پیدایش نمی شد من از آن نعمت محروم نبودم-

. آنقدر هم به خاطر آن دختر بی صفت آه و ناله سر نده  .منظورم بچه خودت بود نه بچه مردم . بگذار پریا به جهنم برود -

مگر از روز اول که بچه بود ، چه خیري از او دیدي که حاال ببینی ، یادت رفته چقدر طول کشید تا تحویلت بگیرد و حاضر به 

تو براي . بود  اي نیست که فقط پایانش تلخ باشد ، بلکه از آغازش تلخ و پررنج ههم کالم شدن با تو بشود ؟ این قص

درست است که این دختر تربیت شده توست ولی خون . گذشتن از خطوط پر پیچ و خم زندگی ات کم عذاب نکشیدي 

.ناپاك آن زن شرور در رگهایش جاري است و اگر مثل او نمی شد عجیب و باورنکردنی بود

.پونه مثل پریا نیست. اینطور ظالمانه قضاوت نکن یکتا -

خیلی وقت بود که فکر می کردم دیگر بزرگ . ت ؟باز هم داري خودت را گول می زنی خواهر کوچولوي من پس مثل کیس-

ولی مثل اینکه اشتباه می کردم تو هنوز زندگی را از دریچه احساسات و عواطفت می بینی و با هر ناله و فغانی . شده اي 

به دنبال ساختن آهنگ مناسبی باشی سعی کن وادارش کنی که  هاي فرزین هتارهایش را می لرزانی ، به جاي اینکه براي نال
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.دیگر ناله نکند و خودش را به دوري اش عادت بدهد

:سخنان ظالمانه اش دلم به درد آمد و با صدایی که نفوذ سرما لرزانش ساخته بود پرسیدم از

اگر بچه هاي خودت می گذاشتند و می رفتند همین حرف را می زدي ؟-

:ه اي مکث پاسخ دادلحظ بدون

آزیتا اگر . فکر می کنم زیادي تو را زیر برف و سرما در حیاط نگهداشته ام .حرفی زدي که نمی توانم جوابت را بدهم -

.خداحافظ خواهر کوچولو. او خیلی وقت است که منظر آمدن توست . بداند مالمتم خواهد کرد 

. از حیاط گذشتم و داخل ساختمان شدم . نداد منتظر پاسخ سوالم باشم با عجله سوار اتومبیلش شد و رفت که مجال  آنقدر

.به زحمت کفش را از پاهاي یخ زده ام بیرون آوردم ، در کنار بخاري زانو زدم و به گرم کردن دست و پایم پرداختم

:آزیتا از داخل آشپزخانه به گوش رسید که می پرسید صداي

تویی مهتا؟-

:ا بدهم با چاي داغ ازآشپزخانه بیرون آمد و گفتاز اینکه پاسخش ر قبل

.خوش آمدي-

:را به طرفش برگرداندم و گفتم رویم

نمی دانی بیرون چه . مرا ببخش که به محض ورود و قبل از احوالپزسی با صاحبخانه اینطور خودم را به بخاري چسبانده ام -

.سرمایی است

مثل اینکه اتاقهاي گرم خانه را از دستش . را در آن سرما کنار نگهداشته بود این به خاطر آن است که برادر بی فکرت تو -

.گرفته اند

:تعجب پرسیدم با

!مگر تو متوجه آمدنم شدي ؟-
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چند بار . لبانت داشت از سرما به هم می خورد . داشتم از پشت پنجره نگاهتان می کردم که چطور گرم صحبت بودید -

.کر کردم شاید خوشت نیایدولی ف. خواستم صدایت کنم 

دست.تو که می دانی من و یکتا چقدر کم فرصت حرف زدن را پیدا می کنیم -

بچه ها کجا هستند ؟ مگر از خانواده عروس کسی به کمکت نیامده است ؟! تنهایی

فته است فکر می کنم به آریا هم به دنبال خرید گل ر. ارسیا رفته که طناز و مادرش را براي کمک به من به اینجا بیاورد -

.زودي پیدایش بشود

مشاهده شور و التهابی که آزیتا براي برگزاري مراسم نامزدي پسرش داشت ، موقعیت را مناسب ندانستم که با او در  از

مثل همیشه با محبت در کنارم نشست و گفت. مورد برخوردم با پریا سخن گویم و سعی کردم در شادي اش شریک شوم 

:

.خدا کند سرما نخوري. داغ را سر بکش تا بدنت کمی گرم شود چاي -

.پس اگر بدانی مدتی در این هواي سرد ناچار به توقف در خیابان شدم چه می گویی-

بعد از نوشیدن چاي ، گرماي . ولی براي دانستن علت پیاده روي ام کنجکاوي نکرد . با تعجب به من نگریست  آزیتا

:از جا برخاستم و گفتم. رفت و قواي از دست رفته را باز یافتم مطبوعی وجودم را فرا گ

.حاال بگو باید چه کار کنم. خوب من براي کمک حاضرم -

:با لحن گرم و صمیمانه اي جواب داد آزیتا

ندارم  کار زیادي براي انجام دادن. بودن تو در کنارم به من قوت قلب می بخشد . نمی خواهد زیاد خودت را زحمت بدهی -

. راستش را بخواهی با وجود اینکه امروز روز شادي است ، ناچارم اقرار کنم که وضعیت روحی آریا باعث نگرانی ام شده . 

مدتهاست که احساس می کنم او زیاد سرحال . افکار درونی شان را نخواند  شیک مادر کمتر ممکن است در نگاه بچه های

.نیست
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نکردي علتش را از او بپرسی ؟ هیچ وقت سعی! راست می گویی -

ولی . خیاالتی شده اي مادر : حاضر به اقرار نشد و از ادامه گفتگو سر باززد و گفت : یکی دو بار که از او علتش را پرسیدم -

.من مطمئنم که خیاالتی نشده ام و تغیی حالتش علتی دارد

نکند عاشق شده است؟-

کدام دختري است که آرزوي همسري اش را . که او هم سر و سامان بگیرد  از خدا می خواهم. خدا کند اینطور باشد -

.حاال که وارد دانشگاه هم شده است و دیگر چیزي کم و کسر ندارد. نداشته باشد 

. خیلی وقت بود که به دقت نگاهش نکرده بودم . از اینکه جمله اش را به پایان برساند ، آریا در را باز کرد و داخل شد  قبل

به دیدنم . هاي خرمایی ، صورت ظریف و گندمگون و قد بلند کشیده اش شباهتی را که به مادرش داشت آشکار می کرد مو

:سبد گلی را که به دست داشت به روي میز نهاد و به طرم امد و گفت. لبخندي چهره اش را روشن کرد 

.سالم عمه مهتا-

را که سوگلی مادرم بود بیشتر از پسر دیگرش دوست داشتم ، به خصوص اقرار کنم که من ایت پسر ته تغاري برادرم  باید

درست مانند زمانی که کودکی بیش نبود آغوش به رویش . که شباهت لبخندش با لبخند مادرم مرا به یاد او می انداخت 

.گشودم و با لحن محبت آمیزي حالش را پرسیدم

براي اینکه حس کنجکاوي . به درد و دل را در دیدگانش احساس کردم نیاز . جاي پاسخ سر بلند کرد و به من نگریست  به

:مادرش را برنیانگیزد ، لبخندي را که همیشه به دلم می نشست به لب آورد و گفت

.به خصوص امروز که البته باید هم خوب و شاد باشم. حالم خوبست عمه مهتا -

:را تایید کردم و گفتم حرفش

یادت نرود بعد از . ین است که منهم دارم سعی می کنم امروز فقط به شادي هاي زندگی فکر کنم براي هم. حق با توست -

ارسیا براي . این اولین جشنی است که بعد از فوت دکتر پردیس من و فرزین در آن شرکت می کنیم . ارسیا نوبت توست 
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.ما خیلی عزیز است و گرنه ما هنوز عزاداریم

ست او هم بیاید ؟پونه چی ؟ مگر قرار نی-

!مگر نمی دانی که او دیگر با ما زندگی نمی کند ؟-

.ولی فکر کردم شاید به خاطر ارسیا بیاید. این را می دانم -

.ما با هم تماسی نداریم و حتی بعید می دانم که خبر داشته باشد امشب اینجا چه خبر است-

.شاید بهتر بود از او دعوت می کردید که بیاید-

:کشیدم و گفتم آهی

رشته اي که آنقدر محکم و ناگسستنی به نظر می رسید ، آنقدر راحت . پونه با رفتنش بدجوري به من و پدرش ضربه زد -

.گسست که انگار از ابتدا هیچ رشته پیوندي در بین ما نبود

:از سکوت کوتاهی آریا در حالیکه از نگاه کردن به من پرهیز داشت گفت بعد

.اعمه مهت-

:پرسیدم. کرد و جمله اش را به پایان نرساند  مکثی

چیزي می خواستی بگویی عزیزم ؟-

آریا پشیمان از آنچه که می خواست بگوید از جا برخاست و . بعد منتظر شدم تا آنچه را که در دل داشت بر زبان آورد  و

:گفت

.چیز مهمی نبود. فراموش کنید عمه جان -

:به حرف زدن کنم و گفتم کردم او را وادار سعی

.آنچه را که قصد گفتنش را داشتی باید به من بگویی. نه بهتر است فراموش نکنیم -

راستی عمه جان اگر شما و عمو فرزین دلتان بخواهد که پونه امشب در . راستش فراموش کردم که چه می خواستم بگویم -
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.از او دعوت کنم که بیایداین جشن شرکت کند من می توانم به خانه آنها بروم و 

فکر می . بهتر است این کار را نکنی ، چون نه پونه خواهد آمد و نه فرزین از این کار خوشش خواهد آمد . نه آریا جان -

.کنی من نمی دانم که با این حرفها می خواهی موضوع صحبت را عوض کنی و حرف دلت را نزنی

:آورد و گفتهمان لبخند دوست داشتنی را به لب  دوباره

شاید یکی از همین روزها خودم به خانه تان بیایم و آنچه را که منتظر شنیدنش . امروز موقعیت مناسبی براي بیانش نیست -

.فکر می کنم منتظر است که به کمکش برویم. مادرم دارد به ما نگاه می کند . هستید با شما در میان بگذارم 

.م براي چه به اینجا آمده امحق با توست داشتم فراموش می کرد-

70فصل

با وجود اینکه میل شدیدي داشتیم تا آنچه را که بین من و پریا . و فرزین دیگر چون گذشته با هم روراست نبودیم  من

افزود می دانستم که آگاهی از این مالقات بر درد و رنجش خواهد. گذشته بود ، با او در میان نهم ، جرات این کار را نیافتم 

.

.پیغامهایی را که براي پریا می فرستاد از من پنهان می ساخت و من مالقاتم با پریا و گفتگوهایم با نسیم را او

شاید . کم احساس می کردم که اوقات بیشتري را در خانه می گذراند و از رفتن به بیمارستان و عمل جراحی واهمه دارد  کم

.ست به گریبان است ، باعث شود که دستش درموقع عمل جراحی بلرزداز آن می ترسید مشکالتی که با ان د

اوقات که عصبی و کالفه به خانه می آمد ، تصورم این بود که حتماً از طرف پریا نیش پیغامی دریافت کرده و یا در  گاهی

هایش به همان اندازه که حرف نزدن ، درد دل نکردن ، خفه کردن صداي ناله و فریاد. مورد پونه خبري به او رسیده است 

.درد و عذاب بیشتر هم بود ثباعث ایجاد فاصله در بین ما می شد ، باع
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ماهی می شد که خاله فروزنده در اثر پادرد و کهولت کمتر در جمع خانوادگی ما ظاهر می شد و در شب نامزدي ارسیا  چند

.به او سر می زنند شروع به شکایت از بی مهر و وفایی خواهر زاده هایش کرد که کمتر

وجود اینکه همسرش معمار بود ، به خاطر عالقه اي که به محله قدیمی ظهیراالسالم داشت ، در خانه نوسازي در همان  با

موقعی که به قصد دیدار از او روانه آن محل شدم ، در کوچه پس کوچه هاي سقاخانه زیر ایینه به دنبال . حوالی می زیست 

هاي نوسازي که در اختمانگشتم ، اما در میان سخانه قدیمی خودمان 

مدفون ساخته  شیام را در البال یاست که خاطرات دوران کودک یهمان خاک کیکدام  نکهیا صیبنا شده بود تشخ آنجا

.نبود یاست کار آسان

و  شکافتیطره ها را نمخا ریتازه بنا شده دل پ يو خانه ها دیرسیمحبوبه شب به مشام نم يو بو اسیاز آنجا عطر گل  گرید

.کردیگذشته ها را زنده نم

و  پرداختیم تیبه کمک دامادش به کار و فعال.و قدرت کار کردن را از دست نداده بود رویبا وجود کهولت هنوز ن زدانی

.به خود بقبوالند که اکنون وقت آرامش و استراحت است توانستینم

قدم  یبه سخت نکهیبا وجود ا.از کمتر سرزدن به او احساس شرم کنم باعث شد که دنمیخاله فروزنده از د يشاد ابراز

 دیاش کنم تا ق یبه زحمت توانستم راض.کند ییرایتا فرز و چاالك باشد و به نحو احسن از من پذ دیکوشیداشت،میبرم

.دار شوم هدهرا ع فهیوظ نیرا بزند و اجازه بدهد خودم ا ییرایپذ

باالخره طاقت .ستینگریخاص خود به من م ينظر داشت و با کنجکاو ریحرکاتم زا زشیلحظه ورود با چشمان کم سو از

:دیو پرس اوردین

.یشانیو پر دهیپر تیرنگ و رو نقدریخوب حاال بگو چرا ا_

ما هم مفهومش را از  يبرا ینرفته و زندگ نییپا مانیکه پونه رفته آب خوش از گلو يخاله جان از روز دیدانیخودتان م_
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.ه و هم بهانه اش رادست داد

کردمیفکر نم.کجا رفت؟آن آه و ناله ها نیپس آن عشق و عالقه ات به فرز.فقط پونه بود یزندگ يچرا مگر بهانه تو برا_

.برسد که آتش عشقت سرد شود کروزی

 مجال دوست داشتن و میکشیکه م یفقط رنج.میرا دوست دار گریما هنوز به همان شدت همد.سرد نشده خاله جان_

.محبت کردن را از ما گرفته است

:گفت يشداریتکان داد و با لحن ن أسیرا به عالمت  سرش

بال  نیاست که ا ،حقتيبچه دار شو یو نگذاشت يمحروم کرد يخودت را از نعمت خداداد یباشد،وقت ينطوریهم هم دیبا_

پا نداشته  کیایدست  کیایو  دیایب ایکه نوزادت کور و شل به دن یوحشت داشت نیا ؟ازيدیاز چه ترس.دیایبه سرت ب

که دستش به دهنش  نیهم.از مهر و عاطفه نبرده بود ییبو کهيکرد يدختر يخودت و شوهرت را فدا یهمه جوان.باشد

 ؟زنیآنهم به دنبال چه کس.رسدیدستتان به او نم گریکه د ییزد و گذاشت رفت به آنجا تانیپا به همه محبتها د،پشتیرس

گذاشته و  سراش را پشت  یآن دوره از زندگ گریو حاال که د کردیاش فکر م یوان بود،فقط به لذات جسمانکه تا ج يفاسد

 يعقل بود یتو ب.تو و شوهرت را بکشد و آن را به خودش اختصاص دهد یجوان رهیش خواهدیعرضه ندارد،م يبرا يزیچ

 یخواهیچه موقع م داندیخدا م.لعمل نشان بدهمعکس ا خواهدیو دلم م ردیگیعقل که از تصورش حرصم م یدختر آنقدر ب

.ییایسر عقل ب

:و مقطع بود گفتم دهیکلماتم بر ستنیاز شدت گر کهیحال در

 نهیتا خودم مشت به سر و س شودیدلم خنک تر م دیشما بزن.دیبزن د،خوبیکتکم بزن خواهدیکه دلتان م نستیمنظورتان ا_

اشتباهتان در .اش باشد یکه به فکر لذات جسمان ستیجوان ن گریهم چون من د ایپر دیکنیو فکر م ندیبیشما مرا م.ام بکوبم

از همان  یکیجلب نظر پونه هم  دیشا.است و به همان نسبت هوسران اندهاو هنوز همانطور جوان و شاداب م.جاست نیهم

را هم  گریحمل همدت یحت ست،ماین گریبود و حاال که د نیمن و فرز یدختر همه زندگ نیا.زودگذرش باشد يهوسها
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.میندار

:و گفت دیسخنم پر انیبه م يزیلحن تحکم آم با

پس الاقل مرهم زخم دل .دیرا دار گریشما حاال فقط همد.دیرا نداشته باش گریمانده که تحمل همد نیهم يریسر پ گرید_

 شتریقابل اصالح است و ب ریدخترش را از چنگش به درآورده که فاسد و غ یاو از تو دلسوخته تر است،چون زن.دیهم باش

است که  نیحاال سوزدلش از ا یول.شدیبود،باز تحملش آسانتر م يدلسوز راگر ماد.را ندارد اقتشیکه ل سوزدیم نیدلش از ا

.همه زحماتش را به باد دهد و فاسدش کند ایمبادا پر

.دیحرفها را نزن نیخاله،ا يوا_

 چیاست و با ه يمرض مسر نیفساد ا.است نیاز ا ریغ يفکر کرد.دیرس التیبه خ یپس چ.شودیدود از سرت بلند م!هیچ_

و باز هم به دنبال  فتادهیعادت سابق از سرش ن ییگویاگر همانطور که م.را گرفت تشیسرا يجلو شودیهم نم یواکسن

.به حال پونه ياست،پس وا يهوسباز

 یول.دیبده میکه دلدار میایشما ب شیپ خواهدیم مدلتنگم،دل یوقت شهیمادر ندارم هم گریحاال که د.دلم گرفته بود خاله_

.آمدم یبهتر بود نم دید،شایپاشیزخم دلم م ينمک به رو شتریب تانیحرفها نیبا ا دیشما دار

:کنان به طرفم تکان داد و گفت دیکنار زد و سپس دستش را تهد یشانیپ يرا از رو دشیسپ کدستیيموها ابتدا

قادر به حرکت  یآب آورده و هم از شدت ناتوان میپاها گریدرت هستم و حاال که دما يمن جا.ییایکه ن يکردیم غلط

 يکرد،ناچار نشیریش شودینم يشهد چیتلخ است و با ه تیکه واقع یوقت.یمرتب به من سر بزن دیکه با ییتو نیستم،این

به خانه بخت فرستاده ام و حاال را  میداده ام و هم نوه ها مانرا سروسا میمن هم بچه ها.یاش را در دهنت مزه کن یتلخ

چه  یزندگ گریاگر آنهم نباشد،پس د.کتاستیگاه بچه ها و تو و  یگاه و ب يدارهاید نیفقط به هم زدانیمن و  یدلخوش

.دارد یارزش

احساس  تانینفسها یو با گرم بخشدیبه من آرامش م شهیدرد دل با شما هم.خوش است دارهاید نیمنهم دلم به هم_
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 يو از ترس اشتباه جرأت ندارد چاقو رودیدست و دلش به کار نم گرید.چه کنم خاله نیبا فرز دانمینم.مکنیآرامش م

.رسدیو از کار افتاده م ریندارد به نظر پ شتریبپنجاه و چهار سال  نکهیبا وجود ا.ردیرا به دستش بگ یجراح

حاال اگر  یول.دیبریصفت دل م یدختر ب نیو از اکردیالاقل دلش را به او خوش م دیاگر بچه داشت.دختر يکرد رشیتو پ_

حاال .کرد رشیاز آن گذشته،مگر خودش چند سال خون به جگر پدر پ.دل خوش کند تواندیم یاز او دل ببرد به چه کس

.است دهیچه کش رمردیتصور کند که آن پ تواندیالاقل م

:دمیکش ادیلحن کالمش به خشم آمدم و فر از

 میدختر چه کرد نیما به ا یول.به او بد کرده بود نیپدر فرز.کردیفرق م هیآن قض.دیحرفها را بزن نیاز شما توقع نداشتم ا_

.و رفت دیاز ما دل بر یسادگ نیکه به ا

 دایاش هو دهیدر چهره و ابروان درهم کش دیکشیم شیکه از درد پا یمبل خسته اش کرده بود و رنج ينشستن به رو ثابت

:و گقت دیکش رونیبنهیاز س یآه کوتاه.بود

 تواندیزبان من که نم نیلعنت به ا میخوب بگذر.خون دل خودش باشد دنیشاهد چک تواندیافسوس که هرکس فقط م_

.ردیآرام گ

****

71فصل

 دیدیسطح کوچه ما را که کمتر رنگ آفتاب به خود م یاهیبا دود و س ختهیبسته آم خیياسفند ماه هنوز برفها لیاوا در

در گوشه و کنار باغچه .داشتمیقدم برم اطیآن با احت يخوردن باز هم در موقع عبور از رو نیبود و از ترس زمپوشانده 

در وجودمان  شیبود که هم سوز و سرما یزمستان سخت ادآوریخ زده،یکوچک  يبه صورت تکه ها خبندانیيایخانه،بقا

.آزرد یاش قلب و روحمان را م یرخنه کرد و هم سخت



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 552

آب شدن برفها،شکوفه کردن  یکه حت دمیترسیاما از آن م.شمیندیب شیها ییبایبه بهار و ز توانستمیم ستخوایم دلم

را که در گوشه و کنار قلبم  ییها خیيو محبوبه شب هم نتواند برودت و سرما اسیخوش عطر گل  يو بو وهیدرختان م

.ببرد نیبسته بود از ب لیقند

هم  يکه صغر ییاز آنجا.از پونه نداشتم يخبر نیکوچکتر گریا،دیمالقاتم با پر نیرو آخ سیبه پار میاز بازگشت نس بعد

به همرا  ایاست  رانیکه او هنوز در ا دانستمینم یبه درست ردینداشت با ما تماس بگ ،جرأتيبا و نیبعد از برخورد تند فرز

.است دهیگرد گرید ياریمادرش عازم د

هربار .دینرس جهیارتباط با او به نت يبرقرار يداشتم،تالشم برا ایکه با آر یتماممهیو صحبت ن ایارس ياز شب نامزد بعد

است و هنوز همچون همان شب افسرده و متفکر به نظر  لیکار و تحص ریکه درگ دادیم گرفتم،پاسخیم تایسراغش را از آز

.رسدیم

و  دیرسیبودمش الغرتر به نظر م دهیکه د يبار نیاز آخر.آمد دنمیبه د ایکوچه شروع به آب شدن کرده بود که آر يخهای

.نشسته بود يبه گود فشیظر يگونه ها

لبانش را به خنده از هم گشود،نوع لبخندش،با آن  دنمیاز د شهیگشودم و به عادت هم شیکه در را به رو یموقع یحت

عجوالنه  یتأمل و با حرکتيبدون لحظه ا.نشست یمبل راحت يبه رو میروبرو.که من دوست داشتم تفاوت داشت يلبخند

:آغاز به سخن کرد و گفت

.آمده ام که به قولم وفا کنم_

 دیرسیچندان آسان به نظر نم انشیآنچه که ب انیبه او قوت قلب بخشم و در ب زمیتا با نگاه گرم و محبت آم دمیکوش

:کمکش کنم و گفتم

.دیطول کش یلیخ یبه قولت وفا کن نکهیا يبرا_
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.ستین یدست دو هندوانه برداشتن کار آسان کیبا .مهتا گرفتار بودم عمه_

 يروز به روز دار.یبه فکر پول درآوردن نباش ادیبهتر است ز یهست لیحاال که مشغول تحص.نده یبه خودت سخت نقدریا_

ست؟یات ن یبه فکر سالمت ،چرايشویالغرتر م

:گفت دیرسیه گوش مکه به زحمت ب ییافکند و با صدا ریسر به ز.دیرا از من دزد نگاهش

.است يگرید زیعلتش چ.ستین نیبه خاطر ا_

:شد و گفت رهیبه من بنگرد به در بسته اتاق پونه خ نکهیا يبه جا.ادامه سخنانش چشم به او دوختم دنیشن يبرا

.رفتن پونه فقط به شما صدمه نزد_

اش شده  یشانیرفتن پونه باعث پر نکهیاز ا ریرا از زبانش داشتم،به غ يهر جمله ا دنیانتظار شن.نگاهش کردم رتیح با

:را به لب آورد و گفت نیبار همان لبخند دلنش نیا.ستمیباشم به او نگر يکلمه ا يقادر به ادا نکهیبا دهان باز و بدون ا.باشد

که ممکن است رفتن پونه باعث رنجم شده باشد؟ دیرا نکرده بود یکینیفکر ا.عمه مهتا دیتعجب کرد_

.نبود يکلمه ا يهنوز قادر به ادا یول.ستیپاسخ به من نگر انتظار در

:ادامه داد یناچار بعد از مکث کوتاه به

 شنهادمیباشم که پ دواریاحساسم به پونه حساب کنم و ام يبه رو توانمیخام بودم که م الیخ نیبه ا شیچند ماه پ نیتا هم_

را داشته باشم،حاضر بودم دست به  اقتشیل نکهیبه خاطر ا.کردیم قیتشو لیاو بود که مرا به ادامه تحص نیا یحت.ردیرا بپذ

.بزنم يهر کار

:دمیبا تعجب پرس.روشن کرد و آن را به لب نهاد يگاریدست لرزانش س با

!ا؟یآر یکشیم گاریمگر تو س_

:زد و پاسخ داد گارشیبه س یو پک دیکش یبه راحت یباالخره قفل زبانم گشوده شد نفس نکهیا از

پر از ته  زیم يرو يگاریس رینم،زیبنش تانیروبرو یساعت کیاگر  دیشا.شده ام ياست که دود یچند ماه.عمه مهتابله _
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 دنیرس يو آرزو لیبه ادامه تحص یلیم گریاما حاال د.که سخت کوش باشم شدیباعث م ندهیبه آ دیآن موقع ام.بشود گاریس

که  یشیآال یپونه آن دختر ساده و ب گرید.را خراب کرد زیهمه چادرشآمدن م.ندارم خواستیرا که او م يبه آن مرحله ا

.دارد یرفتار و حرکتاش با گذشته تفاوت فاحش.ستیمن دوست داشتم ن

:دمیپرس یتابیب با

؟يا دهیاو را د یمگر تو به تازگ_

.میکنیبا هم صحبت م یگاه ینم،حتیبیاو را م یگاه_

:مدیپرس صبرانهیزده از جا برخاستم و ب جانیه

چه موقع بود؟ يدیکه او را د يبار نیآخر.ینیبیکجا او را م_

:تا آرامم کند و گفت دیکوش

که در قلبم بود  یپونه را از احساس کردمیم یسع شیاز مدتها پ.دهمیشرح م تانیرا برا زیخودم همه چ.عمه جان دیصبر کن_

بودم  بانیدست به گر میهایو دودل دیمن با ترد.نه ایاحساس متقابل است  نیوقت نتوانستم بفهمم که ا چیه یول.آگاه کنم

تا سر  دمیدو بار کوش یکی.دمیفهمیحال خودم را نم گریاز آن روز به بعد د.فتآمد و پونه کوچ کرد و ر شیکه آن ماجرا پ

به  یلیمات م،پونهیکه با هم داشت ییدر برخوردها.چندان آسان نبود به زبان آورم انشیو آنچه را که ب رمیراهش قرار بگ

رفتارش باعث  يو سرد ییاعتنا یب.رفتیو م گذشتیاز کنارم م یکوتاه یو هر بار بعد از احولپرس دادیگفتگو نشان نم

خشک شد و  کبارهیخودرو در همه وجودم شاخ و برگ داده بود به  چکیکه چون پ ییو آرزو دیحالم شد و ام یدگرگون

.پژمرد

؟ينگفته بود يزیآخر چرا قبال به من چ_

بزرگتر و  یوقت به عامل چیمن به او خواهد بود و ه دنیبر سر راه رس یمانع بزرگ نیعمو فرز کردمیفکر م شهیچون هم_

 یلعنت روزیف نیا.ندارم عمه مهتا يدیام چیه گریحاال د.بودم دهیشیندیتر که بر سر راهم قد علم خواهد کرد،ن میعظ يسد
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را که به او  زیهمه چ یب کهینمانده که بروم و گردن آن مرد يزیچ.شومیمدارم کالفه .چرخدیدور و بر پونه م يبدجور

با من به گفتگو  ستادیو سالم کردم،ا گذشتمیبه عمد از کنارش م یبار بود که وقت نیاول روزید.بشکنم دهدیم ادییرانندگ

در چهره اش مشاهده  شیپه چند ما نیکه تا هم یاز آن شور و نشاط گریآمد و د یم دهیبه نظر الغر و رنگ پر.پرداخت

.نبود و نگاهش رنگ غم داشت ياثر کردمیم

:دمیپرس دیلرزیاز شوق م میصدا کهیو در حال دمیصحبتش دو انیم به

گفت؟ یخوب بود،به تو چ ؟حالشيبا او حرف زد روزیتو د_

تو هم رنگت :دمیپرس جواب منهم يجا ؟بهیضیمر ایآ دهیرنگت پر نقدریچرا ا:دیاول به دقت نگاهم کرد و بعد پرس_

حالم بد  یول.ستمیسرحال ن ادیز دیبه گوش رس يدیاز عمق ناام شیافتاده؟صدا یاتفاق.ییآ یم نیاست و به نظر غمگ دهیپر

البد بعد از او نوبت :نامزد کرده است خوشحال شد و گفت ایارس فتمکه به او گ یچطور است؟موقع ایارس.نگران نباش.ستین

برخالف تصورم  خواستمیکه من م يفکرش را هم نکن چون اون دختر:تکان دادم و گفتم أسیسرم را به عالمت .توست

اشتباه  منکه  گفتیم خواستیچرا؟دلم م:دیچون فقط پرس.نه ایدیمنظورم را فهم دانمیدرست نم.به سر دارد يگرید يهوا

ام  يدیجوابش باعث ناام دانستمیم نکهیبا وجود ا.است دهیکه منظورم را فهم اوردین میاما به رو.ستین نطوریو ا کنمیم

 یدر سکوت نگاهم کرد و بعد از اندک ؟ابتدایهست رانیهنوز به فکر رفتن از ا:دمیو پرس اورمیخواهد شد نتوانستم طاقت ب

فرصت گفتگو دست ندهد سماجت  يزود نیبه ا گرید نکهیاز ترس ا.ستیمعلوم ن قتشهنوز و.بروم دیشا:مکث پاسخ داد

کارش تمام شده و فعال مشغول فروش خانه و امالك :داد د؟جوابیکارانحصار وراثت مادرت به کجا رس:دمیکردم و پرس

 یکنینم ؟فکريبا او برو ياگرفته  میراستش را بگو واقعا تصم:دمیخودم را روشن کنم و پرس فیتکل نکهیا يبرا.است گرید

اش در  ؟طفرهيرویدانشگاهت را که م:دیاز پاسخ پرس زیگر يزد؟برا یکار چقدر به پدرت و عمه مهتا صدمه خواه نیبا ا

به  قیکه مرا تشو يتو بود نیا.نروم ایکه بروم  کندیم یتو چه فرق يبرا:پاسخ دادم يجواب باعث خشمم شد و با لحن تند

د خواه شیچه پ دانستمیآن موقع نم:توجه به خشمم گفت یب.يداد رییخودت را تغ یراه زندگ بعدو  يدرس خواندن کرد
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 يرارادیکه عکس العمل نشان دادن در مقابل آن غ دیآ یم شیپ رمنتظرهیو غ یاز حوادث آنقدر ناگهان یبعض.آمد

 يهنوز برا یعنی.يشویروانه م یواه الیخ کیو به دنبال  یکنیات را رها م یخانه و زندگ يرارادیپس تو غ:دمیپرس.است

دست  ينوازشها يادآوریو وادارش کنم که با  زمیاسش را برانگاحس خواستیم ؟دلميندار يا زهیانگ چیماندن و نرفتن ه

 یواه يدیام خواستمیآنچه که من م.شود و بماند مانیاز کرده پش دیکردیکه نثارش م يشائبه ا یب يتو و پدرش و محبتها

آنچه را که او به .اندکشیاش او را به دنبال خود م بندهیفر يکه هنوز با جلوه ها ییگشت،سرایاو به دنبالش م کهبود و آنچه 

مانع  پروراندمیکه در دل م ییآرزوها. که به او داشتم  یاحساس انیباابراز محبتم و ب خواستیدلم م.دمیمن د دیدیچشم نم

 يوسوسه ها يسو کشاند آهنربا نیاحساسم او را به ا يآهنربا نکهیقبل از ا.دادیمجال را به من نم نیپونه ا یول.رفتنش شوم

پدر و مهتا چطور هستند؟آنها را :دیگرفت و پرس دهینگاه ملتمسانه ام را ناد.ه طرف خود کشانده بودمادرش او را ب

در موقع پاسخ دانمی؟نمینیبیم

شکستن  يالزم بود برا یعنی.چطور باشند دیبا یکنیفکر م:نه که گفتم ایشد  زمیسؤالش متوجه نگاه و لحن سرزنش آم به

زودگذر در عمق  یلحظه احساس کردم که اندوه کیي؟برايریت کمک بگدلشان از سنگ سخت دل مادر شهیش

خوشحال شدم  دنتیاز د.بروم دیخوب من با:اش را حفظ کند و گفت يتا حالت عاد دیظاهر شد و بالفاصله کوش دگانشید

را بدهد به سرعت  به من مجال گفتگو نکهیو بعد بدون ا.کن یاز همه خداحافظ میدیرا ند گریاگر قبل از رفتنم دوباره همد

.دور شد و رفت

بود  یرفتن پونه رنج مضاعف.جست رونیام ب نهیاز س اریاخت یکه ب یمن در آه يشکست و صدا شیدر بغض گلو ایآر يصدا

در  شهیهم يخراش برا نیداشتم که سوزش محل ا نانیو اطم دیخراشیوجودش را از درون م زشیت يکه داشت با چنگالها

.ماندخواهد  یام باق نهیس

 گاریلرزان س یداشت با دست کهیخاموش کرد و درحال يگاریرسیبود در ز دهیرا که انتها رس يگاریس یبا حالت عصب ایآر
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:را از دستش گرفتم و گفتم گاریس.در سکوت چشم به دهانم دوخت کردیرا روشن م يگرید

واطف گذشته در دلش مرده به کشتن که همه احساس و ع يخودت را به خاطر دختر گذارمینم.ایاست آر یکاف گهید_

 نطوریشکست کوچک ا کیاست که با  فیو ح یجوان یلیتو هنوز خ.یکنیات را پر از دود م نهیس نقدریچه ا يبرا.یبده

 یلیشد خ یدامادم خواه نکهیاز فکر ا بردمیم یپونه پ هاگر به احساس تو نسبت ب شیچند ماه پ نیتا هم.يخودت را بباز

ادامه  يگرفته ا شیرا که در پ یو راه يکن خودت را نباز یسع.و شکستت را ندارم يدیحاال طاقت ناام اما.شدمیخوشحال م

و  مید از دست بدهیرا نبا دیام نیا.شود و برگردد مانیچه بسا تا قبل از رفتن از کرده پش.نجاستیپونه هنوز نرفته و ا.یبده

...وگرنه ایآر

 یبار فشار درد ناش ریز نیآسان نخواهد بود و من و فرز يدیوگرنه تحمل ناام میشدم که بگو مانیرا قطع کردم و پش حرفم

.شد میله خواه يدیناام نیاز ا

:دیپرس یتاب یبا ب ایآر

عمه مهتا؟ یوگرنه چ_

بعد از رفتنش دختر  یتو بتوان دیالبته شا.ما يتو نه برا يآسان نخواهد بود نه برا يدیناام نیوگرنه تحمل ا.زمیعز چیه_

پس دل .ایآر میدل خوش کن میتوانیم زیبه چه چ گرید نیمن و فرز ی،وليو به او دل ببند یابیرا ب يا ستهیخوب و شا

.درد،از رنج و دردت کاسته شود نیا عظمتبا احساس  دیدل ما بگذار تا شا شیخودت را پ

****

72فصل

 نیفقط دل من و فرز نیا دانستمیم یاکنون که به خوب.باشم رانیو شاهد رفتن پونه از ا نمیساکت بنش توانستمینم گرید

 اریاخت یب.هم که به شکستن عادت نداشت آماده شکستن بود ایکه با رفتنش خواد شکست،بلکه دل ترك خورده آر ستین
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از چنگش به درآورند حرصم  یدخترش را به سادگ دادیاجازه م ودست نهاده بود  يکه آنطور خونسرد دست رو نیاز فرز

.تگرف

به  ینیزم بیپوست کندن س يکه برا ییچاقو.روزمره ام نبودم يو قادر به انجام کارها دمیچرخیو کالفه به دور خود م جیگ

و آنها را  دیداغش به دست و صورتم پاش ختم،روغنیر تابهیرا که به داخل ماه ینیزم بیس.دیدست گرفته بودم دستم را بر

.دور بود که سورش را احساس نکردم مجسمسوزاند،اما در آن لحظه آنقدر روحم از 

 رونیب یکنواختیآن را از رکود و  ایو سخنان آر گذشتینم رییو بدون تغ کنواختیگذشته  يچون روزها یآن روز زندگ در

 يبهار به شکوفه نشسته و در اثر سوز و سرما دنیبود که قبل از رس يا وهیهمانند شکوفه درخت م ایعشق آر.آورد بود

.شده است ده،سرمازدهیکه هنوز عمرش به سر نرسیزمستان

که خود به دل داشتم سوزش و دردش را  ياز سوز شتریب یسوخت،حت پژمردیکه نشکفته داشت م ییشکوفه ها يبرا دلم

.کردمیاحساس م

اش که  یجوگندم يموها.از دور چشم به او دوختم.ستادیکه کنار در متوقف شد و ا دمیرا د نیفرز لیپشت پنجره اتومب از

نه .دیرسیتر به نظر م انیتر و نما قیاش عم یشانیپ يرو نیچ.دییگرایم يدیآنقدر مورد عالقه ام بود کم کم داشت به سپ

اعتماد به  يوسواس بود و نه طرز راه رفتنش با صالبت و از رو يرو زو ا قیچون گذشته دق لشیطرز پارك کردن اتومب

.نفس

و در  ستادیا دیبه کنار در که رس.داردیتلوتلو خوران قدم برم یکه در حالت مست کردمیتصور م شناختمیاگر او را نم دیشا

و  دادیم صینگاه آن را تشخ نیکه در اول شهیبرخالف هم.در خانه گشت دیکه به دست داشت به دنبال کل يدیدسته کل انیم

امتحان  يدیدر جا کل يگریپس از د یکیجهت آنها را  یمتمرکز کند،ب کجایحواسش را در  نکهیا گشود،بدونیدر را م

:دمیگشودم و پرس شیکه در را به رو دادیاش ادامه م هودهیهنوز داشت به تالش ب.کردیم

را؟ دشیکل ایيدر خانه ات را گم کرد_
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 دیرسیبه نظر م.نه ایاست  دهیکه سخنانم را شن دیفهم شدینم یبه درست ینشان نداد،حت یعکس العمل چیسؤالم ه دنیشن از

اش آنقدر تلخ  وهیم میزدیم وندیرا به هم پ مانیاگر درد دلها دیشا.به درددل دارد ازیه برخالف سکوتش،او هم چون من نک

.هضم نبود رقابلیو غ

 زیم يظرف غذا را که به رو.به تن کند و به من ملحق شود یراحت د،لباسیاو فرصت دادم تا دست و صورتش را بشو به

:دید و پرسدستم ش ينهادم،متوجه قرمز

دستت چرا قرمز شده است مهتا؟_

:و پاسخ د ادم دمیرا کنار کش دستم

.دیپر شیروغن داغ به رو.ستین یمهم زیچ_

:که به انگشتم زده بودم شد و گفت یمتوجه چسب زخم سپس

؟یستیچرا مواظب خودت ن ؟آخریناراحت يزیاز چ.يا دهیانگشتت را هم که بر_

:زدم و گفتم یآوردم،لبخند تلخ ادیدن در به گشو ياش را برا هودهیب تالش

؟یکنیچرا موقع باز کردن در خانه حواست را جمع نم.نیفرز یجواب بده دیچرا تو هم با نیبه ا_

.آمد یم رونیاش ب نهیبود که از س يبا آه پرسوز ختهیسؤالش آم پاسخ

در اثر ضربه روزگار روحم روز به روز  یول ستین دهیدرست است که در اثر گذشت عمر پشتم خم.کندیوضع من فرق م_

 تیحواس و کار و فعال دن،تمرکزیشیقادر به درست اند گریگوژپشت و از کار افتاده د رمردانیو چون پ شودیتر م دهیخم

مهتا؟ یاما تو از چه ناراحت.ستمین

:دمیجواب پرس يجا به

؟یناراحت يزیاز چه چ ،تویتو چ_

و  يکه هم انگشتت را ببر ينبود اطیاحت یب نقدریوقت ا چیتو ه.یمتقابال سؤال کن نکهینه ا.یمن سؤال کردم که جواب بده_



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 560

.یهم دست و صورتت را بسوزان

ن؟یفرز ستیچ ،علتشیرفتیبا آن کلنجار نم نقدریتو هم موقع بازکردن در ا_

:گفت يمانند ادیفر يصدا با

؟یدهیچرا باز هم سؤال را با سؤال پاسخ م_

:گونه ام احساس کردم و گفتم يک را به رونم باران اش زشیر

و ما  رودیپونه دارد از دستمان م نمیدرد را تحمل کنم که بب نیا توانمیمن نم.است یکاف گرید.نینکش فرز ادیبر سرم فر_

.میبکن یاقدام چیه میتوانینم

.پرده گوشم را شیرا لرزاند و صدا يغذا خور زیمحکمش م مشت

 ادیدر خانه اش فر يگرچه من جلو.بکشم ادیو فر ستمیبا زیهمه چ یدر منزل آن ب يبروم جلو.چه کار کنم يانتظار دار_

فرستادم و  زیدآمیتهد يغامهایپ شیمرتب برا.برسانم یرا به گوش آن لعننت ادمیفر يتا صدا دمیبارها کوش یام،ول دهینکش

عقلت  یدختر ب نیبتوانم وادارش کنم دست از سر ا دین کار ادامه دادم تا شایپاسخ از رو نرفتم و باز هم به ا دنیاز نشن

باز هم دست از سماجت .اش بر خشمم افزود ییاعتنا یو ب يخونسرد.اش بازگرداند یبردارد و او را به سر خانه و زندگ

.فرستادم یم غامیپ شیراکه ب یدانستیالبد نم.خواهدیدختر چه م نیعاطفه از جان ا یزن ب نیکه ا دامینم.برنداشتم

.دانستمیچرام-

؟یدانستیپس از کجا م.به تو نگفته بودم يزیمنکه قبال چ-

.يکردیکار را م نیبه من گفت که تو ا ایخود پر-

:دیکش ادیدوباره فر.سفره را آلوده کرد زیاز نوشابه در اثر تکان م زیلبر وانیبه سرعت از جا برخاست که ل آنچنان

؟يارتماس د ایکه با پر یچرا قبال به من نگفت-

و  میدیرا د گریهمد ایمنو پر یروز تصادف ؟آنيدار ادیرا که به  ایارس يشب نامزد.است شیمربوط به دو ماه پ هیقض نیا-
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.یبفرست غامیپ شیکمتر برا میاو از من خواست به تو بگو

آب  السیو هم گ خودش را برگرداند ينوشابه  وانیرا تکان داد که هم ل زیاز دو طرف آنچنان م شیبار با دست ها نیا

.مرا

؟يرا از من پنهان کرده بود دارید نیپس چرا ا..ییگویرا به من م نیا يحاال دار-

دادم سکوت کنم  حیهم ترج نیهم يبرا.خواهد شد شترتیباعث رنج ب دنشیدانستم که شن یم.خواستم ناراحتت کنم ینم-

.يکردیپنهان م از من يفرستاد شیکه برا ییغامهایبه خصوص تو هم پ.مینگو يزیو چ

.به تو چه گفت،حاال بگو گریاو د-

و در اصل در .ازاردیمرا ب شیو زبان ها شیاز فرصت استفاده کند و با ن خواستیم ایپر.کهنه شده است، گریموضوع د نیا-

.قصدش آزردن دل من و توست هیقض نیا

 يتا حد کنمیکه پونه را با خودش ببرد و فکر م ندکیاو دارد تالش م.خواهدیچه م گرید.میآزرده شده ا یکاف يما به اندازه -

از چه  دانستمیاگر م.رمیرفتنش را بگ يجلو تونمیچطور م دانمیمن نم.بردارد شیپا شیهم موفق شده است،مشکالت را از پ

 رانیز اقبل از نوروز ا دیشا ایو  يقصد دارد بزود ایپر.مانع رفتن پونه شوم توانستمیراحت تر م دیاقدام کرده شا یقیطر

 نیا دنیاز شن نکهیمثل ا.که برود.کندیکه دارد گورش را گم م دانمیفقط م.کندیدارد چه کار م دانمیدرست نم.خارج شود

؟يخبر تعجب نکرده ا

.موضوع اطالع داشتم نیمن از ا یتو بدان نکهیقبل از ا دیشا-

؟یدانیاز کجا م گریرا د نیا-

.دمیخبر را شن نیا شیچند ساعت پ-

خبر را به تو داد؟ نیا یسچه ک-

؟یگوش کن میو به حرفها یآرام باش یتوان یم.به حوصله دارد ازیدانستن علتش ن-
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نرو و اصل  هیحاش کنمیفقط خواهش م.آرام باشم کنمیم یالبته مهتا سع-:نشست و گفت شیسر جا.ناچار آرام گرفت به

.بگو میمطلب را برا

 دیحرفم دو انیم اورد،بهیطاقت ن.شرح دادم شیرا برا ایبا پر امیبرخورد تصادف که یموقع.شروع کردم ایارس يشب نامزد از

که ناراحتت نکرد؟ ادیزن،ز نیلعنت به ا-:و گفت

.تحمل کنم توانمیسخت تر از آن هم م يو برخوردها ستمین یمن نازك نارنج-

زن بشکنم،اما به خاطره  نیدر مقابل اوقت غرورم رو  چیه خواستیدلم نم.کارها عذاب دادن من و توست نیقصد او از ا-

.رمیدخترم ناچار شدم سر راهش رو بگ

؟يکار را کرد نیچه موقع ا.دمیخسته و شکست هاش چشم دوختم و پرس يبه چهره  ناباورانه

باخبر شدم که کار انحصار وراثتش تمام شده،مشغول فروش اموال است و قصد دارد به  لشیوک قیاز طر شیچند روز پ-

داشتم تا  میدختر به ما بد کرد و من تصم نیکه ا نیطاقتم کرد،با وجود ا یفکر رفتن پونه ب.را ترك کند و برود رانیايزود

 میداشته باشم تصم اریاز خود اخت نکهیاز او نبرم،بدون ا یازنگردد،نامخودش به خانه ب ينشود،به پا مانیکه پش يروز

.ال خود بگذردشده وادارش کنم پونه را به ح يگرفتم هر طور

قصد سر  نیبا ا.مهم نبود که با او هم دهن بشوم میبرا گرید.زن را نداشتم نیا دنینداشت که چشم د تیبرام اهم گرید

 دنیبه محض شن یول..با او طرف شوم فتدیباعث شوم سر لج ب نکهیراهش رو گرفتم که با زبان خوش و در آرامش و بدون ا

زمان  هیکه من احمق  ییدست ها نینمانده بود با هم يزیبود و چ هنماند يزیم و چاز جا در رفت زشیآم نیسخنان توه

.را بفشارم شیگلو کردمینوازشش م

نفرت متقابل است که او را به  نیاندازه نفرت نداشتم و هم نیکس به ا چیاز ه میوقت در تمام زندگ چیاو متنفرم مهتا،ه از

درست  ایپر يپونه برا.شکستم بدهد تواندیه هم که در دست دارد،مطمئن است ممبارزه به من واداشته،و حاال که برگ برند

لقمه را از  نیکه ا نیغذا خورده شود و حاال او از ا يپنهان شده تا در انتها بشقابياست که در گوشه  يذیلذ يمانند لقمه 
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اعتنا به  یرا در چنگ بفشارم بشیبه طرفش حمله بردم تا گلو نیکه خشمگ یوقت.سرمست و شنگول است دهیدهانم قاپ

.و رفت دیخشم و غضبم راهش رو کش

 یبا لحن د،ویکش شیبود،،وجودم را به آت دهیکش ریکه رنج و درد درون وجودش را به تصو یبه غم و اندوه ختهیآم خشم

:شده بود،به او گفتم مانییزندگ یدگیاز پاش یکه باعث نابسامان یو نفرت به زن نهیاز ک یحاک

.نیفرز یرفتیم دنشیبه د دینبا.يندازیتو به صورتش توف ب یآن را ندارد که حت اقتیل ایپر-

 مانیدر هر صورت حق با توست و از تو چه پنهان از همان لحظه از رفتم پش.نرفتم،فقط سر راهش را گرفتم دنشیمن به د-

 دهیبه من رس د،زورتیرسیدستت به پونه نمیتو هم مثل خواهرت وقت(- :برگرداند برود به من گفت يرو نکهیقبل از ا.شدم

 ایازدواجم با پر لیشده که از همان اوا یناچار با تماس به زن يدینام تیهاهم مثل من در ن نیکه زر دمیآن موقع فهم.)است

.نداشت ينفرتش نسبت به او حد

اقرار کرد که  زانین وقت او اشک رشرح دادم و آ شیرا برا ایمالقتم با پر يتماس گرفتم و ماجرا نیفرصت با زر نیاول در

 دهیکش کیآنها کش يبتواند وادارش کند به خانه بازگردد،دور و بر خانه  دیکه شا دیام نیبارها به قصد مالقات با پونه و به ا

یآن دو رد و بدل شده درست مثل من عصب نیکه ماب يکرده و بعد از سخنان تند برخوردایپونه با پر يو باالخره به جا

.نثارش کرده است، يآبدار يدهیشده و کش

:افکندم و گفتم ریرو به ز سرم

 افتمیشهامت را در خود ن نیراستش ا.عکس العمل رو نشان بدهم نیموقع برخورد با او هم خواستیدلم م نیمنهم مثل زر-

فقط .بزنم یلیصورتش ستوف به صورت انداختن را هم ندارد،حاضر نشدم به  اقتیل یاو حت کردمیهم چون فکر م دیو شا

وقت فکر  چیاز تو بپرسم ه خواستمیم.میخوب بگذر.بدهم ترسخت تر و برنده  یشیرا با ن شیکردم جواب هر ن یسع

به دانشگاه نرود،چطور شد که ناگهان به ادامه  نکهیا يو مقاومت در مقابل پدرش برا یسرسخت يبا همه  ایکه چرا آر يکرد

عالقه مند شده است؟ لیتحص
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 ادیخودم ز يفکر يدر واقع انقدر مشغله .نکردم یمساله توجه نینه،اصال به ا- :تکان داد و گفت یرا به عالمت نف شسر

.را ندارم لیمسا نیبه ا دنیشیفرصت اند گریاست که د

..داد حیتوض میعلتش را برا ایامروز خود آر نکهیتا ا.موضوع توجه نکرده بودم نیمن هم مثل تو اصال به ا-

چه بود مهتا؟ علتش-

.سوال را از تو بکنم نیا خواهمیو حاال م ستیچ ایکه از تو بپرسم نظرت درمورد آر دمیدینم یتا امروز لزوم-

دارد که جوابت را بدهم؟ یکه لزوم یکنیفکر م یعنی-

بچه  انیاو در م یاندیو مطمئنم که م یآگاه ایتو از نظرم در مورد آر.دارد تیاهم میبرا یلیپاسخ خ نیدانستن ا گریاالن د-

مادر من  هیشب ياش تا حدود یاخالق اتیخصوص.هم بود امرزمیمادر خدا ب یکه سوگل نطوریهم.من است یسوگل لیفام يها

.يکردیم نیآنها را تحس يهر دو شهیو مادر خودش است که تو هم

:و گفت دیپر کرده بودم سرکش شیرا که دوباره برا ينوشابه ا السیگ

و بعد حرفت را  یو محسناتش جلب کن یابتدا نظرم را به خوب یکنیم یدارد که سع یلیفهمم چه دل ینم کنمیهر چه فکر م-

یبزن

:به لب آوردم و پاسخ دادم يا رکانهیز لبخند

 یبرگردان زیم يجمله ام دوباره آن را به رو دنیتا مبادا در موقع شن یکن ینوشابه ات را خال وانیچون هم منتظر بودم تا ل-

.و محسناتش جمع کنم ینظرت را به خوب خواستمیو هم م

 شهیپسر برادرت هم نیکه منهم به ا یبه تو قوت قلب بدهم بهت راست بدان نکهیا يشده و برا ینوشابه ام خال وانیل-

.برساند، عالقمند هستم انیرا به پا التشینمانده تحص يزیکه چ یکیاز آن  شتریب

چقدر الغر و افسرده شده؟ ایروزها آرنیکه ا يمتوجه شده ا چیه-
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.به اطرافم ندارم یروزها اصال توجه نیروزها صاال چون ا نینه، چون ا یراستش را بخواه-

؟يدستم شد یو سوختگ یدگینگاه متوجه بر کیپس چرا با -

.توجه باشم ینسبت به تو ب توانمیبه هر کس توجه نکنم نم.یکنیتوفرق م-

احساسش، به  انیب يدر ذهنم زنده شد که برا يدوخت، خاطره جوان نوزده ساله ا دگانمیاش را به درهیکه نگاه خ یموقع

:گفتیکه م دمیرا شن شیکالم صدا ییرایو درست با همان لحن و گ گشتیم یدنبال جمله مناسب

. نگران حالت نباشم توانمیم پس چطور ،يمانده ا یباق میکه دوست داشتم تنها تو برا ییآنها انیمهتا، در م یکنیتو فرق م-

است؟ یقبل یو آمادگ ینیبه مقدمه چ ازین انشیب يکه برا ستیچ ایمشکل آر نمیحاال بگو بب

.کرد قیتشو لیرا به ادامه تحص ایپونه بود که آر نیا-

:دیتعجب پرس با

داشت؟ یچه نقش انیم نیچرا پونه؟ او در ا! پونه-

داشته  ایبه آر یبشود، گوشه چشم دایمادرش پ يسرو کله  نکهیقبل از ا زنمیحدس ممن از احساس پونه خبر ندارم، فقط -

بارها  یحت. اش آرام و قرار ندارد يدختر دل بسته است و از دور نیبه ا ایآر یول. وادارش کند لیتا به ادامه تحص دهیوکوش

.بزند حرفو با او  ردیکرده سرراهش قرار بگ یسع

ر شده است؟کا نیوقت موفق به ا چیه-

.قدم شده است شیو در گفتگو پ ستادهیبار موقع عبور از کنارش، پونه ا نیاول يبرا روزید-

:دیلرزان از شوق پرس ییصدا با

چه گفته است؟ ایمهتا؟ پونه به آر ییگویراست م-

.ستین یسرحال و راض ادیکه پونه ز کندیفکر م ایآر-

:و گفت دی، دست از خوردن کشنهاد شیظرف غذا يو چنگال را به رو قاشق
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.یبازگو کن میبرا نایآن دو رد و بدل شده است ع نیرا که ب یسخنان يهمه  خواهدیدلم م-

 چیدر سکوت گوش به سخنانم داد و بر خالف تصورم ه نیفرز. نقل قول کردم شیبودم برا دهیشن ایآنچه را که از آر همه

:ت شدم گفتساک نکهینشان نداد به محض ا يعکس العمل تند

او  دمیحاال که فهم. کندیم یرا خنث گرید يروهایاست که ن ییرویعشق تنها ن.رمیرفتنش را بگ يجلو ایبه کمک آر دیبا-

.از گذشته دوستش دارم شتریدخترم را دوست دارد ،منهم ب

73فصل

سبز کرده بودم در  نیو فرز خودم يکه برا یگندم يسبزه ها. میماتم گرفته بود نیطرف سفره هفت س کیکدام در  هر

به . مشغول بود، قرار داشت ریدر درونش به جست و خ یقرمز کوچک یکه ماه يتنگ بلور يدرست روبه رو نهیدو طر فآ

او هنوز  ایکه آ دمیشیو با خود اند ستمیسبز کرده بودم نگر نشبازگشت دیکه مثل هر سال به اسم پونه و به ام یسبزه عدس

.ه همراه مادرش به خارج از کشور رفته استب ایاست،  رانیدر ا

از خدا خواستم که پونه هنوز نرفته  کردم،یتکرار م ونیزیتلو ندهیرا به همراه گو لیسال تحو يلب دعا ریکه ز یحال در

که  یآرزو کردم سال.میبود دهیکم صدمه ند نیمن وفرز میکه پشت سر نهاد یدر سال. باشد و از سفر منصرف شود و بماند

.از رنج و درد باشد یالبرخالف سال گذشته خ شدیاغاز م گرید لحظه دچن

که دوست داشت به همراه خواننده آن  یکیموز يشود و باز هم با صدا شیپونه سرشار از عطر نفس ها یسرد وخال اتاق

مان را سلب  یدگتماس با او آرامش زن يو دوستانش برا ردیزنگ تلفن چون گذشته آرام نگ. لب زمزمه کند ریآهنگ را ز

.کنند

با  یاو هم چندان تفاوت يداشتم که آرزوها نانیاطم یول خواست،یدر موقع خواندن دعا از خدا چه م نیفرز دانمینم درست

.ندارد کردم،یآنچه که من از خدا طلب م
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. بود، به هم زدما حکم فرما شده  نیرا که در ب ی، سکوت نیسفره هفت س يبه رو وهیاز درون ظرف م یسب دنیغلت يصدا

 دیرس یبه نظر م بیسفره تک و غر يدر رو وهیدورتر از ظرف م یکه کم بیو ابتدا به آن س میهر دو با هم سر بلند کرد

 میبرکت در دست ها تیبرنج به ن یمشت انیرا که در م ییطال يسکه ها. و سپس نگاهمان در هم گره خورد ستمینگر

تمام آن سال را اشک به چشم داشته باشم،  میاگر آن لحظه بگر نکهیاز ترس ا دست نگه داشتم و کیيبه رو گرداندمیم

آغاز سال  دیبه گوش رس ونیزیتلو ندهیگو يصدا. که در دلم نبود تظاهر کنم يبخندم و به شاد هیگر يتا به جا دمیکوش

آنچه را که در . راز شدکه درون سفره قرار داشت د يبلند هیپا السیهر دو با هم به طرف گ نیدست من و فرز 1356

.میو بعد به طرف هم آغوش گشود میبه درونش بازگرداند میمشت داشت

در  يزده ما را به سو رتینگاه متعجب و ح ،يدیدر جا کل دیکل دنیچرخ يدستش نهم صدا يدستم را به رو نکهیاز ا قبل

.خانه متوجه ساخت

به چشم  يا هیمات، سا يها شهیشب از پشت ش یکیدر تار. شتآن در را ندا دیکل يگریکس د نیاز من و پونه و فرز ریغ

.دمیرا به چشم د میدو لنگه اش تحقق آرزوها انیباالخره در خانه گشوده شد و در م. مخوردین

 يکه در اتاقش به جا یلیجمع کردن وسا يبرا دینده شا دیبه خودت ام ادیگفتم ز دیکشیپرم يدلم که داشت از شاد به

.خواهد رفت يچار به آمدن شده و به زودگذاشته است، نا

لحظه  میاهایبارها در رو. اش را بخوانم یاحساس درون توانستمیو از طرز نگاهش م کردیهم داشت نگاهش م نیفرز

.آمدنش را باور کنم توانستمیبازگشت پونه را به خانه مجسم کرده بودم، امادر آن لحظه نم

هنوز در را  یحت. ستینگر میشده بود رهیکه بهت زده به او خ نیبه من و فرز و ستادیحرکت همانجا کنار در ا یب یمدت

داشته  يزیاز پدرش مشاهدهد کند راه گر يقصد آن را داشت که اگر عکس العمل تند دیکامال پشت سر نبسته بود، شا

.باشد

 کیآرام آرام داشت نزد. کرد را باور تشیواقع شدیم یبود که به سخت ینیریش يایرو يپونه درست مانند جلوه گر آمدن
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رنگ لباس با  یافکند هبود و تناسب و هماهنگ هیکه به تن داشت سا یسبز رنگ یباران يافشانش به رو ییطال يموها. شدیم

از لب به سخن گشودن  شدیکه باعث م یندامت. دمیندامت را آشکارا د اهشکه شد در نگ کترینزد.دادیچهره اش را نشان م

لحظه هم درنگ تکرد و همه  کییحت نیفرز. گشود شیبه طرف پدرش رفت و آغوش به رو میمستق. اشدواهمه داشته ب

با . فشرد نهیبه س یتحمل کرده بود در بازوانش متمرکز کرد و او را به سخت يرا که در ظرف مدت دور یرنج و حسرت

:که از شوق لرزان بود گفت ییصدا

.مبارك دخترم دتیع-

 يو لرزان از شاد هیبه گر ختهیکه آم ییقفل زبانش را کشود و باصدا. دیبا او، به پونه آرامش بخش نیبرخورد فرز طرف

:گفت

.شما هم مبارك پدر دیع-

مبادا باز هم همان کلمات  نکهیاوردم و از ترس ا ادیرا که در لحظه ترك خانه به زبان آورده بود به  ینیتلخ و زهرآگ سخنان

.افتمیرا از آمدنش به خود ن اقمین دادن اشترا تکرار کند، جرات نشا

:به لب آورد و گفت یلبخند پر محبت. ستیاز آغوش پدر که برداشت به من نگر سر

.شما هم مبارك مادر دیع-

آن از زبانش بودم  دنیکه سال ها در حسرت شن يکلمه ا. دیکرد همه وجود احساس شد و او را طلب میکه مادر صدا یموقع

.وقت آن را به زبان آورد چیشتم که هندا يدیو ام

دوباره برود و  د،یآ رونیبگذارم از آغوشم ب میرا بگشا میکه اگر دست ها دمیترس یاز آن م. را تنگ در آغوش فشردم  او

.باز نگردد گرید

پونه  يبرا يا هیهد دیخر يرا برا لمیم ينتوانسته بودم جلو ن،یفرز يبرا هیهد دیخدا را به جا آوردم که در موقع خر شکر

.دمیخر شیرا برا ییدستبند طال اسیتیو در نها رمیبگ



کتابخانه نودهشتیا  رهنمافریده  -افسانه دل 

w W w . 9 8 i A . C o m 569

:را به دست پونه دادم و گفتم هیبسته هد نیزده فرز رتیح دگانیمقابل د در

 هیهد دیهم در موقع خر نیهم يبرا. گذشتیتو م ادیما به  ی،همه لحظات زندگ يبرده بود ادیتو ما را از  نکهیبا وحود ا-

.میوشت نکردسال نو فرام

بار  کیچشم دوخت و  دیطلب یکه حلقه دستش را م ییبایرا که به دستش دادم گشود، به دستبند ز یجعبه کوچک اقیاشت با

:و گفت ختیرا به دو گردنم آو شیدست ها گرید

.متشکرم مادرجون-

:دمیو پرس اوردیطاقت ن دلم

رفت؟ رانیمادرت از ا-

:گفت دادیکه نفرت و انزجار از بردن نا او نشان میافکند و با لحن یشانیبه پ نیچ

.را ترك کند رانیا گریقرار است که تا چند روز د است؟یمنظورت پر-

؟يبا اون نرو یگرفت میچه طور شد که تصم-

دارد مادر؟ تیاهم تیدانستن علتش برا-

، پس  يدر رفتن مصر بود شیچند روز پ نی،تو تا هم رمیرا بگ میحس کنجکاو يجلو توانمیمجبورم اعتراف کنم که نم-

.يو ماند يچطور شد که ناگهان منصرف شد

:دیتعجب پرس با

در رفتن مصر بودم؟ شیچند روز پ نیکه تا هم یدانیاز کجا م-

.شده بود دیاز ماندنت نا ام ایآر-

:را به لب آوردم چهره اش گلگون شد و گفت ایکه نام آر یموقع

ام را نگرفته بودم نخواستم به او  یقطع میداشتم و چون تصم دیهنوز در رفتن و ماندن ترد دمیرا د ایکه آر يبار نیآخر-
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ماه ها و سال  دیو شا ستیچندان آسان ن رندیگیکه دور و بر انسانرا م ییاحساس و عواطف آن ها تیشناخت ماه.بدهم دیام

عمر تجربه  کیهم  دیند ماه به اندازه چند سال و شاچ نیکه من در ا نهانا زتو چه پ. عمر طول بکشد  کییها و حت

 بیشان را پشت نقاب فر یکه چهره واقع ییمترسک ها صیتشخ. آموختم و درست به اندازه دو برابر سنم بزرگ شدم

که با تک تک  یطیمحبازگشت به خانه و بودن در کنار شما، در  ياکثر اوقات آروز. ستین سریم یپنهان کرده اند به آسان

که کامال به  یآخر موقع يروزها.جرات بازگشت را نداشتم یول.گرفتیآن اسن و الفت داشتم وجودم را در خود م ایشا

تو چه طور . طاقت شدم یب گذرد،یاو و ن آن مرد هرزه چه م نیبردم و دانستم که ب یکاذب آن زن پ تیشخص یاصل تیماه

.يدیکشیکه آن موقع چه مفهممیپدر؟ حاال م یکن یچند سال با او زندگ یتوانست

:را پوشاند و گفت نیاز اندوه چهره فرز يغبار ا،یمشترکش با پر یسخت زندگ يروزها يادآوریاز

.تجربه الزم بود نیا ،يببر یهست پ ایمهتا و پر نیکه ب یبه تفاوت فاحش نکهیا يبرا-

:دمیاز پونه پرس ینگران با

مزاحمت نشد؟ یآنجا که کس-

آنچه را که به چشم . از خودم مراقبت کنم یبه خوب توانستمیم نیبنابرا. ایشده پر تیتو بودم، نه ترب شده تیمن ترب-

. منزلمان آمدم و برگشتم کیبار تا نزد نیچند. ختمیاز آن خانه گر یبا چه سرعت دانمیباور کنم، خدا م توانستمینم دمیدیم

داشتم از  ،يدیچیرا م نیسفره هفت س یکه داشت یروز غروب وقتام.کرده بودم رآنچه را که باور نداشتم باو گریحاال د

که  یسبزه عدس دنید. در آغوش گرفتنت را داشتم يدرآن لحظه چه قدر آرزو داندیخدا م. کردمیپشت پنجره نگاهت م

در آن لحظه  .ادها نرفته امیخانه از  نیکه هنوز در ا دمیباعث آرامش و قوت قلبم شد و فهم ،يکردیهر سال به نامم سبز م

را که  یقطره اشک ،يکردیو پشت قرآن پنهان م نهییآ ریمن بوده است در ز يدیع دانمیرا که حاال م ییبسته کادو یکهداشت

، همه  ينقش مادر شو يفایموفق به ا یبه خوب یبتوان نکهیا يتو برا.دمیبه چشم د دیگونه ان دو يبه نشانه حسرت به رو

 نیکه با همه احساس و عواطفت در ا یافتیمهارت  شیفایدر ا يو کم کم به اندازه ا ياندآن گذر نیتمر هات را ب یزندگ
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.تجربه داشتم نیبه ا ازیات ن یبردن به احساس واقع یپ ي،برا ینقش فرو رفت

 يریکه ناچار است بعد از کناره گ یبدل شهیتالشم را بکنم، چون هنرپ تینقش نها نیا نیتمر يمن مجبور بودم برا-

 نیبه ا يازیاصال ن یاما راستش را بخواه. دارد ادیز نیبه تمر ازین شیفایا ينقشش را عهده دارد شود، برا یاصل شهیرپهن

 تواندیم يکه هر مادر يخانه ،تو را به همان اندازه ا نیورودم به ا يابتدا ماننبود و من با همه وجود و احساسم از ه نیتمر

.وست داشتمبه فرزند خوش عالقه داشته باشد، د

.يبه منگفت که چقدر نگرانم بود مینس ،ییبگو يزیچ گرید ستیالزم ن-

.دادمیم ادتیکردن را  یداشتم زندگ. یداشتم تو نداشته باش یرا که من در زندگ ییها تیمحروم خواستیدلم م-

.ده بودکار ش نیهم موفق به ا يوجودش را از من پنهان کند و تا حد يها يدیپل کردیم یسع ایپر-

:دیکش ادیفر نیفرز

.نخ بافته شده است کیسرشت وجود آن دو نفر از . همان پست فطرت را دارد اقتیاو ل-

 یاز حاتم بخش دیخانم بود که ناام يصغر نیامروز هم ا.نشاندم شیآن پست فطرت را سرجا. راحت باشد پدر التیخ-

.اش را نشانم داد یواقع تیشخص ایپر

:دمیپرس

هنوز آنجاست؟ يرمگر صغ-

 الیاست و خ دهیبه او بخش ایاست که پر ییمشغول فروش خرت و پرتها شیها نیهنوز آنجاست و همراه با ناله ونفر-

.کند یآن به پول نقد به مشهد برود و با دختر عمه اش زندگ لیداردبعد از تبد

:دمیو پرس ستمیاش نگر دهیچهره رنگ پر به

؟یستیگرسنه ن-

ها پرسه  ابانیساعت هاست که دارم در خ.نخورده ام يزیاز امروز صبح تا به حال چ یراستش را بخواه. ام چرا گرسنه-
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 لیو موقع تحو دیشب ع خواهدیبعد فکر کردم هر کس دلش م. بروم  تایبه خانه آز يناچار ينمانده بود از رو يزیچ زنمیم

.با خانواده خودش تنها باشد

:دمیپرس يه در قلبش بود گشتم و با کنجکاوک ینگاهش به دنبال احساس در

حاال تو از من هم به آنها  دیشا. شدندیخوشحال م یلیآن ها خ یرفت یاگر م ؟حتمایستین تایاز خانواده آز ییمگر تو جز-

.خانه آنها را انباشته است تیعطر نفسها يتو وبو ادیو  يکترینزد

:دیجب پرساش گلگون شد و با تع دهیرنگ پر يگونه ها دوباره

مورد به تو گفته است؟ نیدر ا يزیچ ایمادر، نکند آر یدانیرا م نیتو از کجا ا-

:دمیجمله اش پنهان کنم و پرس انیتعجبم را از ب نتواسنتم

!؟يدادیآزارش م نطوریو ا یبه خودت خبر داشت ایآر یاست که تو از دلبستگ نیمنظورت ا-

بود که  يزیداشتم تنها چ ایکه به آر یاحساس. دمیدیخودم هم آزار م یول.رش شومباعث آزا خواستمینم. نبود ياراد نیا-

ام روشن نبود، نه  ندهیآ فیفقط چون تکل. مانده بود یباق رییو بدون تغ داریدر دلم پا ایدر تمام مدت اقامتن در منزل پر

ثابت و بدون  نطوریهم نبست به من هم ایراحساس آ یعنیمادر،  یکنیفکر م یچ. بدهم و نه به او دیبه خودم ام توانستمیم

مانده است؟ یباق رییتغ

 يشو یتو عروس برادرم م نکهیرا دوست دارم و از ا ایمن چه قدرآر یدانیتو که م. است  نطوریکه هم میگویم نانیبا اطم-

؟يریدوش بگ ایيشام بخور یخواهیچقدر خوشحالم، اول م

.رمیاول دوش بگ دهمیم حیترج-

بگذار او هم . يکه برگشته ا ییو بگو یبهتر است به عمه ات تلفن بزن. کنمیرا حاضر م تیمن غذا ،يریدوش بگ پس تا-

اش را محو  یشانیپ يرو يبه لب آورد چروك ها نیکه فرز يلبخند نیاول. بهار را احساس کند دنیچون ما لذت رس

 نیبه زم دیبار غم و اندوهش را در ساحل ام یالنو طو ختطوفان س کیاز . بود ییایآرامش نگاهش چون آرامش در.کرد
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.کند دیو ام ياش را پر از شاد یکوله بار خال خواستینهاده بود و در آن لحظه م

تاج گل  نیرا از سرم برداشت و به من گفت توبدون ا یبود که تاج گل عروس يآن لحظه ا یو مهربان یبه جوان شیصدا

.يباتریز

.معتا مییبگو کیبررا به هم ت دیفرصت نشد ع-

.دیتو را در آغوش کش تیها يشاد يکنم، بهانه  يشاد يآرزو تیداشتم برا الیکه خ يدرست د رلحظه ا. حق با توست-

.ردیخانه را در خود بگ يمحبوبت فضا يعطر گل ها يبرو پنجره را باز کن و بگذار بو. باستیامسال بهار چه ز-

.را به خانه آورده است يبهار يگلها ين پونه با خودش عطر همه پنجره را باز کنم، چو ستین يازین-

:زنگ تلفن در سال نو به صدا در آمد نیاول

مبارك مهتا دتیع-

تایمبارك آز دتیع-

در وجودت بارور شود و آمدن بهار را با تمام  وهیدرختان م يبه همراه شکوفه ها يشاد يامسال شکوفه ا دوارمیام-

.یوجودت احساس کن

و همانقدر شادم که  کنمیبهار را احساس م يها ییبایمن دارم با تمام وجود ز. تایداده است آز وهیمن م يشاد يشکوفه ها-

.را داشتم شیآرزو

:ام را درك نکرد و گفت يبود، مفهوم شاد میکه در صدا یوجود شوق با

.میریخودمان را از تو بگ يدیکه ع مییآ یو بچه ها به آنجا م کتایمن و -

.نرود ادشیپونه  يدیمخصوص به خودش است به او بگو ع ایهمه شما حاضر است فقط مال آؤ يدیع-

!مگه پونه برگشته است؟-

.صحبت کنم ایبا آر خواهمیم ،ينداد صیتشخ میدلم را در صدا يتو شاد یعنیپونه برگشته،  تایبله از-
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.تو گل بخرد يو رفته برا ستین نجایا ایآر-

 نیبعد از ا. اش باشم ي، شاهد شاد زندیبرق م يکه در چشمانش شاد يلحظه ا خواهدینگو، چون دلم م يزیه او چپس ب-

ات چه  ندهیعروس آ يبرا. ینگران المت جسم و روحش باش ستیالزم ن گریو د ددید ینخواه نیپسرت را اندوهگ گرید

؟يا دهیخر

منظورت طناز است؟-

.که رفتنش باعث اندوه پسرت شده بود يهمان دختریعنی. نه منظورم پونه است-

 ایام به آر دهیطناز خر يرا که برا يانگشتر یخوشحالم و اگر تو اجازه بده دنشیاز شن. موضوع خبر نداشتم نیمن از ا-

 ایارسنامزد  يبرا.باز باشد یمغازه جواهر فروش چیه کنمیاست و فکر نم روقتیچون االن د. بدهم که به دست نامزدش کند

.بخرم يگرید هیفردا هد توانمیم

و تا  ردیپونه رفته دوش بگ. میمنتظرتان هست. یبرخورد آماده کن نیا يرا هم برا کتایبهتر است .تایآز استیفکر خوب-

.است ییرایآماده پذ دییایشما ب

.میاز طرف من به پونه بگو که ما چه قدر از برگشتنش خوشحال-

از کجا با خبر شده بودند که او به خانه برگشته است مرتب  دانمیدوستان پونه که نم. آمدیر مد يتلفن مرتب به صدا زنگ

خانه پر از عطر نفس . دیرس یاش به گوش م یلب ریمورد عالقه اش همراه با زمزمه ز یقیموس يصدا. گرفتندیتماس م

.شده بود شیها

ما  یهمانطور که پونه با بازگشتنش به زندگ. دیهد لرزنخوا یدر موقع عمل جراح نیدست فرز گریداشتم که د نانیاطم

.دیدوباره خواهد بخش یزندگ مارانشیاو هم همچون گذشته به ب د،یدوباره بخش يشاد

  انیپا
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