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...بود که نیا ریتقد

فتمیبود که آخر از تو جدا ب ریتقد

فتمیصدا ب یتحمل من ب یگوشه ب کی

خوندم عاشقانه ینفس من از تو م نفس

با تو زدم جوانه دیغ سبز امبا تو

یهمه قشنگ نیبا تو خو گرفتم به ا من

یو رنگ دیسف اهیتازه س یلحظه طرح هر

که نگذرم من از خود یاز خودت گذشت تو

ماجرا شد انیاما پا بتیغر کوچ

هیبودم از عشق دلتنگ و پر گال دلسرد

هیشدم تو سا یتو گم م یهر بهونه ب با

کرد يو ساحر دیدوباره چشمات تاب اما

کرد يکه شاعر یغزل شکفتم وقت غزل

که من نداشتم یهر چ يمن تو بود تمام

تو گل گذاشتم يجا هیو من به گر یرفت

شه سر کرد یتو نم یب دیشه خند یتو نم یب

داغ کهنه انگار تازه به من اثر کرد نیا

بایشاهکار ز يا دهیرفته از دو د يا

نایم يبه قلب پاکت عطر گال شکشیپ
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رمیتو نفس نفس بم یبود که ب ریتقد

رمیکنج قفس بم ییحسرت رها در

يالر لوفرین

1 فصل

 يمادر بسته ها يپاها ریز. میگشت یبر م دیبا هم از خر میاتوبوس نشسته بود يمن و مادر تو. شروع شد نجایاز ا قصه

دو  یصندل يرو! من بود يهمباز یعروسک بود که از بچگ کیدست من هم  يو گوشت و مرغ بود و تو وهیو م يسبز

و گوشت و مرغ  يو سبز وهیم يهم بسته ها گریمادر د ياپاه ریز. نشسته بودند گریدختر د کیمادر و  کی ینفره بغل

من فر بود و  يبود، موها اهیمن صاف و س يدخترك بر عکس موها يموها. دست دختر عروسک نبود یول. شد یم دهید

 نییمتوقف شد، عروسک از دستم افتاد پا ستگاههایاز ا یکی يکه اتوبوس تو ییاز ترمز ها یکی يتو. زد یم يبه قهوه ا

به عروسک انداخت و  ینگاه. خم شد و عروسک را برداشت گرید يمن عروسک را بردارم دختر بچه  نکهیاز ا بلق

:گفت

ه؟یاسمش چ... خوشگله  چقدر

:را باز کردم و گفتم یشکالت فندق. بده جوابش را گفتیبه مادر انداختم که داشت بهم م ینگاه

...ایاسمش را مادرم گذاشته مه-

:دخترك برق زدند يها چشم

!استیاسم منم مه! چه خوب ا؟یمه-

:دندیمن درخش يبار چشم ها نیا

!استیچه جالب که اسم تو هم مه! ییگو یراست م-

گفت بر دارد و  یبه مادرش انداخت که داشت م یاو نگاه. از آن را به طرفش گرفتم یمیرا دو نصف کردم و ن شکالت
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:دیتشکر کند و او هم از من پرس

ست؟یاسم خودت چ-

نایم: هم گفتم من

هر دو با لذت . دهانش يرا به دستم داد و شکالت را برداشت و انداخت تو یعروسک يایمه ،یراست راستک يایمه

...میداد یشکالت را مزه مزه قورت م

؟يدوست دار یتو هم شکالت فندق-

!یی...ئو...کا...نه نه کا...  ییکاکو...و شکالت کاکا یشکالت فندق-

.دوست دارم یلیرا خ یی...ئو...کا ... کا ... نه نه ...یکاکائ...من هم شکالت کاکا-

. شدندیم هادیپ دیآنها هم انگار با م،یشدیم ادهیپ دیبا ستگاهیا نیما هم. ستادیاتوبوس ا. دمیمن هم خند د،یخند ایمه

:مادرانمان با هم همکالم شده بودند

!یزبان نیریخدا حفظش کند چه دختر ش-

د؟یکن یم یکدام محله زندگ يخدا دختر شمارا هم حفظ کند ماشااهللا خوش سر وزبان است، شما تو-

.میکوچه با هم فاصله دار کیکه  میدیو باالخره فهم دیشن حیداد و توض حیتوض شیمادر برا و

که  میقول به هم قول داد نیخوشحال از ایهم بروند و من ومه داریبه هم قول دادند که همراه بچه ها به د مانیها مادر

.میهم باش يبرا یدوستان خوب

او به  شتریو ب میتمام اوقات در کنار هم بود ایمن و مه. شد قیعم ییو آشنا یدوست کیبرخورد کوتاه سر آغاز  همان

 يباز شهیو هم میکن يگذاشت ما باز یکرد و نم یم تمانیاذ شهیداشت به نام مهرداد که هم يرادرآمد آخر ب یخانه ما م

.ختیر یمارا به هم م

برادر داشتم که برادر بزرگم  کیپدر نداشت، من هم دو خواهر و  ایمه. داشتند يادیهم با هم رفت و آمد ز مادرانمان
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 ییمدرسه ابتدا ياز من بزرگتر بود تو یبودند و محبوبه که چند سالتازه ازدواج کرده  هیمحمود و خواهر بزرگم مرض

هم رفته  يرو. کرد یو فروش م دیدست دوم را خر يها شحجره کوچک فرش داشت و فر کیپدرم . خواند یدرس م

وهرش گفت بعد از فوت ش یمادرش م. بود ایخانواده مه یبهتر از زندگ یلیما خ یالبته وضع زندگ م،ینداشت يبد یزندگ

دهد  یمساله آزارش م نیگفت که چقدر ا یافتاد و ک یم هیمادر گر شیپ یدهد و گه گاه یبرادرش خرج زندگشان را م

 يپا يبزرگ شوند و رو شیداد که صبر داشته باشد و به هر حال تحمل کند، تا بچه ها یم شیدلدار شهیمادر هم هم و

.خواهند آمد و آن هم در نیبار منت ا ریو از ز ستندیخودشان با

 يخودمان را با لباس مدرسه تو میگذشت و تا چشم بر هم گذاشت یبه سرعت م ایمن و مه يبرا یقشنگ کودک يروزها

وقت بود  یلیمن خ. میکرد یرا باهم نصف م مانیها یو خوراک مینشست یم مکتین کی يبا هم رو. میدیکالس درس د

 گوشیو باز طانیشاد و ش ياو هم مثل دختر. شده بودم نیعج یواقع يایرا کنار گذاشته بودم و با مه یعروسک يایکه مه

 یشدند، آنها هم مادرانمان را احضار م یعارض م ریشدند و به معلم و مد یم یاز دستمان عاص گرید يبچه ها یگاه. بود

 ایمن و مه شدیمگر م یول. مینکن تیرا اذ گرید يمدرسه بچه ها يتو گریگرفتند که ما د یم یکردند و ار آنها تعهد کتب

.مینکن یطانیو ش میدر کنار هم باش

:گفت یم شهیهم محبوبه

.و رو کردن شما دوتا بد جنس را ندارد ریزلزله هم قدرت ز... دیزیر یرا به هم م ایدن کیشما دوتا -

با هم  يو به قدر مینشست یدر کنار هم م مکتین کی يتمام دوران مدرسه ما رو. میشدیبزرگ و بزرگ تر م ایو مه من

قدرت را نداشت که  نیهم ا گریکس د چیه. میقهر کوچک با هم کرده باش کی یندارم حت ادیبه  چیکه ه میبود ختهیآم

 میکالس ما را از هم جدا کند تصم خواستیمدرسه م ریدم رستانیدب يتو یوقت یمن و او خط فاصله بکشد، حت نیب

 میمنصرف گشت و تسل مشیمدرسه از تصم ریو التماس مادرانمان مد که با خواهش میبه مدرسه نرو گرید میگرفت

.شد ایخواسته من و مه
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 نیکه ب يو احساس و عالقه ا ینسبت به گذشته کمتر شده بود، اما دوست میبزرگ تر که شد ایمن و مه يو آمد ها رفت

شدیو پر رنگ تر م شتریما بود هر روز ب

 یواقع يو تازه به معنا میرا بهتر بدان گریقدر همد دیقدر ارزش دارد و ما بادوست خوب داشتن چ کی میدیفهم یم تازه

.میبرد یم یپ واشی واشیکلمه دوست 

 دیق یبه کل میکنکور هر کدام دو رشته متفاوت قبول شد يو چون تو میگرفت پلمیهم د ایازدواج کرد، من و مه محبوبه

.میشدیم وانهید میجداگانه بخوان يجداگانه درس ها يکالس ها يتو نکهیاز تصور ا یمن و او حت. میدانشگاه را زد

:گفت یبا تمسخر م یمهرداد گاه برادرش

.از شما را با خودش ببرد دد یکیکه مجبوره  هیچ لییعزرا فیحال و روز تکل نیبا ا د،یبه حال مردانتان بکن يفکر کی-

امکان نداشت، ما مرگمان ! توانست ما را از هم جدا کند؟ نه یماو  یعنی ل؟ییعزرا. میانداخت یبه هم م ینگاه ایمن و مه-

:گفتم یرو به مهرداد م. هم با هم بود

دهد  یم حیترج لییعزرا... یهست تیشرم بشر هیما يکه دار يزیفر وچشمان ر يو با موها يندار افهیچون تو اصال ق-

!و خالص شوندت افهیق دنیتو را با خودش ببرد دد، که حداقل عالم و آدم از د

:گفتیم  تیو با عصبان دیکش یرا از پشت م ایمه يچون دستش از من کوتاه بود، موها مهرداد

ده؟یورپر يخند یتو چرا م-

 نیما ا یقصه دوست. طنز من بود ياز سوژه ها یکیچهره اش  شهینداشت و هم یخوب افهیکه مهرداد اصال ق یراست به

شود؟ یتمام م يآخر قصه چه جور میدانست ینمکداممان  چیشروع شده بود و ه يطور

2 فصل

...خشک ریفرما شدند، هر کدام با بچه و ساك رخت و پوشک و ش فیبا هم تشر زمیخواهران عز...  ایب ؟ییمادر کجا-

:نازك کرد و گفت یگوش چشم هیزودتر از مرض محبوبه
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.نمیقد بب میدو سه تا بچه قد و ن دهد تورا با یم یفیآخ که چه ک... رسد خانوم ینوبت تو هم م-

گوشه اتاق پهن کرده بود  نیزم يکه مادر رو یتشک يبه خواب رفته بود رو شیبازو يساله را که رو کی اسمنی محبوبه

:با مادر پوزخند زد و گفت یبعد از احوال پرس هیمرض. خواباند

... و نماشا کن ایب گریه هم داشته باشد، آن وقت ددو سه تا بچ نکهیبه حال ا يوا گریشلخته هست، د يجور نیهم نایم-

طرف، تازه از آن طرف  کی فیخدا کث شهیدر هم وبرهم و هم يحمام و اتاق ها ينشسته و تلمبار شده تو يلباس ها

.کار دارم ینیب ینم مگربچه کم نق بزن،  هیچ: زند یتشر م گرید یکیدارد به 

زدم و چانه  يلبخند خونسردانه ا شین که تا فرق سرم داغ شده بود، به روو مادر لبخند زد و م دیغش غش خند محبوبه

:ام را دادم باال و گفتم

.شوم یاصال بچه دار نم ای... کنم یشما را آرزو به دل بگذارم شوهر نم نکهیا يبرا-

!رونیوقت زبانم را در آوردم ب آن

گرفت رو به مادر  یاز من م يبد شگونیکارها ن نیت همباب یآمد و گاه یحرکات کودکانه من بدش م نیکه از ا هیمرض

:گفت

قد آکله  نیخرس گنده با ا نیآن وقت ا اوردیزبان در ب یکس يشود برا یمن روش نم یعل! نگاه کن تو را به خدا مادر-

...رنیکشد ب یم مانیو زبان درازش را برا ستادهیاش، راست راست ا

:کرد و آتش بس داد یانیپادرم مادر

بده ... دیشما با هم خواهر هست یبابا نا سالمت! به جان هم دیافتاد امدهیو ن دهیهنوز نرس! شما را به جان مادرتان دیول کن-

!آن تپل مپل پدر سوخته را نمیمن بب

 نیمن به طرف نسز. به من انداخت يگرید ضیبغلش بود داد به مادر و نگاه پر غ يعاطفه دو ساله را که هنوز تو هیمرض

 یکه دور هم م یدست هر دو را در دست گرفتم و در حال. بودند طنتیتو در حال ش امدهیرفتم که هنوز از در ن یو عل
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:میخواند یهم صدا م میدیچرخ

...یچرخ چرخ عباس...  يخدا مارا ننداز یچرخ عباس چرخ

:رونیاس رو باز کرد و نفسش را فوت کرد ب يو گره روسر نیزم يولو شد رو محبوبه

 ندیگو یم! بگذارد شیپا پ يخواستگار يبرا ستیحاضر ن یکه کس یکن یکارها را م نیهم... نگاه کن تو را خدا-

 یدروغ م... گذارد یزند و پا به فرار م یمردم را م يکوچه ها زنگ خانه ها يهنوز تو... او که هنوز بچه است نا؟؟؟یم

ییگو یبگو دروغ م میگو

:دیرس یم شیشانه ها ياش تا رو يانگور يانداخت، گوشواره ها نییاش را پا يروسر را دراز کرد و شیپاها هیمرض

به پسرش گفت؟ یمادره چ دیدان یم ،يخواستگار نایم يپسر نصرت خانم اصرار داشت که مادرش را بفرستد برا-

:نماند و ادامه داد یجواب کس منتظر

مردم از دختر  يها نیدانند پنچر کردن ماش یستش هنوز نمدارد او و دو یو فقط خوشگل دهیفقط قد کش نایگفت م-

.عاقل و بالغ به دور است و قباحت دارد

 يکردم و بعد از چند دور نیرا سنگ میتوام با مالمت خواهرانم عادت داشتم گوش ها يپند و اندرزها دنیکه به شن من

:چرخاند و گفت يگرینکه را به طرف دپهن شدم مادر سر پ نیزم يخسته و نفس زنان رو دمیکه با بچه ها چزخ

دختر يخوریعرق سرما م نیبا ا-

:خودش نشاند و سرش را تکان داد گریبغل زد و طرف د دیجو یپنکه را م میعاطفه را که داشت س هیمرض

 کنند که آدم یرفتار م تیو با شخص نیمت يبه قدر نایهم سن و سال م يدختر ها! گرید دیکن یلوسش م يجور نیهم-

...نایم یول... کند با آنها هم کالم شود یحظ م

:به سر و گردنش داد و گفت يخواهر بزرگتر را گرفت و قر يدنباله حرف ها محبوبه

باشد که خواستگار دم در خانه شان مثل  نیو رنگ نیسنگ يبه قدر دیسن و سال دختر با نیتو ا... ندارد تیدوزار شخص-
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باشد دهیقطار صف کش

:دمیاعتنا خند یتنا به بحث به طرف آشپزخانه رفت من هم باع یب مادر

!یخال يقطار بزرگ با واگن ها کی! خودتان يدرست مثل آن وقت ها-

مادر شربت پرتقال آورده بود . ترش کرده آن دو نفر شکلک در آوردم يچهره ها يرا خاراندم و باز هم به رو دماغم

:را برداشت و تشر زد به من یوانیل هیمرض

کند یم ییرایو مادر پذ ینشست نجایتو ا یکش یخجالت نم-

:شربت را برداشتم و به مادر گفتم وانیل

دستت درد نکند-

:گفتم هیبه مرض و

 تانیسوزد و برا یمادر دلش م چارهیباال و ب دیآور یو کف م دیکن یم یگرما پرچانگ نیکه تو ا دیشما خجالت بکش-

.آورد یشربت م

:کودکانه اش گفت نیریا در آغوشم انداخت و با لحن شخودش ر نسترن

کند یم تمیاذ یعل نایخاله م-

:دمیداد کش یسر عل. کرد یدهانش قرقره م يبرگشتم داشت شربت پرتقال را تو یطرف عل به

تیترب یب یکنیم کاریچ یه-

:گفتم هیرو به مرض بعد

...دیبچه هاتان بکن تیبه حال ترب يپند و اندرز دادن فکر يشما هم به جا-

 داریهم تازه از خواب ب اسمنی! کیخط بار کیمحبوب هم شد  ياز من برگرداند لب ها يلب غر زد و رو ریز هیمرض

:را خاراند شیبغلش و گوش ها ریرا گذاشت ز اسمنیمحبوب . دیرس یتا ته کوچه م شیها هیگر يشد و صدا
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ندارد کردم که حرف دایپ نایخواستگار خوب واسه م کی-

و عوض  اسمنیزدن  کینداشت چون سرش به عوض کردن کهنه بچه گرم بود از م یتازگ شیخبر برا نیانگار ا هیمرض

خورد یبه هم م زهایچ نیرفت و فکر کردم من که حالم از ا يریو يریکردن کهنه عاطفه دلم ق

عار نفس  یراحت و ب دینیچشم ندارند بب .خواست شوهر کنه یاصال ک! دیکن دایمن خواستگار پ يشما الزم نکرده برا-

.دیندازینگاه به خودتان ب کی... کشم یم

:غر زد هیمرض نیزم يدهانش، عاطفه پستانک را درآورد و پرت کرد رو يپستانک عاطفه را کرد تو هیمرض

؟يآور ینشده ادا و اصول از خودت در م یچیچته بچه؟ هنوز ه-

:باال دیو پر دیکش غیج کهوی محبوبه

؟یباز تو گاز گرفت! پدر سوخته-

:گرفتم یداشتم سر سام م گرید. هیگر ریخوردنش گرفته شده بود دوباره زد ز ریمادرش حال ش غیکه با ج اسمنی

!کنند یمهد کودك سر و صدا م کیاندازه ... سرم رفت! يوا-

قت و حوصله ام را از دست داده بودم طا گریمن هم که د. زد یبر پشتش م واشیو  شیبازو يرا گذاشت رو اسمنی مادر

:گفت یداشت م هیمرض. به طرف اتاقم رفتم

جان نایم میعادت کرد یرفت ول یما هم اول سرمان م-

 خواهمیاصال شوهر م... ستمیمن خر بشو ن....  دیفکر کرد ". باال دمیسر کردم و جوراب ساق بلندم را کش يروسر

.ستمین لیمن که مثل شما مرد ذل... میبچه دار نشو مگذاریچهکار؟ اگر هم شوهر کردم شرط م

:سه جفت چشم زل زدند به من رونیاز اتاق آمدم ب تا

گرما؟ نیتو ا يریکجا م-

:نگاه را به خودم انداختم نیراهرو رفتم و آخر واریرو د نهیطرف آ به
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روم ینم يدور يجا-

:دیبا دست دماغش را کش محبوبه

کجا را دارد که برود؟جانش  ایاز خانه مه ریغ

:رفتم یکردم به طرف در م ینم نگاهش

خوب شد؟ یگاز گرفتگ يجا

خونسردانه لبخند زدم و بعد از . طعنه من آتش گرفت و نگاهش که کردم صورتش از شدت خشم برشته شده بود از

شکرش  يجا. در آمده بودنرفته عرقم  یهنوز دو سه قدم! گرم مرداد و ظل آفتاب يهوا. رفتم رونیاز در ب یخداحافظ

خوشحال بودم که . دمیکش یمن هم نفس راحت دم،یکه د ار ایزنگ که زدم، در که باز شد، مه. نبود يادیکه راه ز یباق

.خودم را از شر آن همه سر و صدا راحت کرده بودم

ست؟ین داتیکه پ ییسالم دختر خوب؟ کجا-

!میتلفن هم که ندار... الحمداله ! رونیب از خانه بزند کندیجرات م یگرما ک نیسالم تو ا-

 میخبر بود یوقت بود که از هم ب یلیاما انگار خ میبود دهیرا ند گریبود مه همد يدو سه روز میدیهم را بوس صورت

:به استقبالم آمد میخاله مر

 یدر م ییم از تنهاآمد تا من ه یمادرت چه طور بود؟ او هم م.. کردیرو م تیقرار یب ایمه! ياومد يچه خوب کرد-

.آمدم

:ام را باز کردم يپنکه نشستم و گره روسر يرو روبه

کوره افتاده است يانگار آدم تو.... گرم است رونیچقدر ب...  يوا... خواهرانم آنجا بودند-

پنکه يجلو نیبگذار اول عرقت خشک شود بعد بنش! دختر ییچا یعرق کرده م-

میدوتا مادر داشت ایز مادر نداشت، اصال انگار من و مها یدست کم میخاله مر يها يدلسوز
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:پنکه زدم کنار يرفتم و از جلو میحرف خاله مر یپ

مهرداد کجاست؟-

:نشست میرو به رو مویشربت آبل ینیبا س ایمه

رفته دنبال کار یطفل

:حالم را جا آورده بود خیپر از  مویآبل شربت

...ینداشته باش یر پارتروزها اگ نیکار کجا بود؟ ا! بابا يا-

!چسبد یم یلیخ... بزن تو رگ گریشربت د کیاگر عطشت فرو نشست ! جان نایم-

:گفت یم مانیهایاز همکالس یکیالدن  یداشت از عروس ایمه. رفتم میحرف خاله مر یپ دوباره

؟ییآ یتو م.. دعوت باشند مانیهایفکر کنم همه همکالس! نجاستیکارت دعوت توهم ا-

...بود کیمعرکه شد و بود و نزد اریچند بار آتش ب... افتاد ایمن و مه یالدن به دوست يبه حسادت ها ادمی

شوهرش از آن خر پولهاست ندیگو یم-

زدیبه هم بر ایمن و مه نیبود ب کیتند رفته بود که نزد يبه قدر کباری و

روم ینه؟ چون من بدون تو نم ای يایم ینگفت-

:را لمس کردم مویشربت آبل وانیل يانگشتانم خنکا با

هستم یمن هم آمدن! ستین یمشکل-

!هنوز آتش بدنم فرو ننشسته بود. شربت را باال زدم يمحتوا یباق و

3 فصل

نداشت  ادیبه  یکس گریمال عهد بوق بودند و د هیبه قول مرض مینکردم همه لباسها دایالد پ یعروس يبرا یمناسب لباس

 یمال زمان میتمام لباس ها دیخر خید بوده است و چقدر هم به وقت خودش گران بوده اند، البته تارم نهایا یکه چه وقت
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رفتم، که  یاز مد افتاده م يآمد من تازه به سراغ لباس ها یبه بازار م يا ازهکه مد ت یوقت یعنی. افتادند یبود که از مد م

 نیهم ينروم، رو یبه عروس یبود که دست خال نیادر نگران ام. مناسب تر از زمان مد بودنشان بود یلیخ متیاز نظر ق

مادر  ایپدر  شیهر بار که دستم پ. کنم يداریرا خر ياز پس اندازش را به من داد تا دست گل آبرومند ياصل مقدار

:گفتم یو هر بار به خودم م شدیاضافه ام آب م يها یو به قول محبوب چرب دمیکش یخجالت م یکل شدیدراز م

 يو دستت تو یستیخودت با يپا يرو یخواه یچرا نم ،یچشم به دست پدر و مادرت داشته باش یخواه یم یا کت-

؟يهمه شرمنده پدر و مادرت نشو نیخودت برود و ا بیج

 یهمه م. تازه بهت برسد يکه هوا یو تقال کن یافتاده باش ریچند تخته پتو گ ریاز صبح گرم و خفه کننده بود انگار ز هوا

از مردم سرما را به  یلیمن هم مثل خ. سابقه بوده است یکند ب یم ياریتابستان امسال تا آنجا که ذهنشان  يتند گرماگف

 خوردیحالشان به هم م گرانیکه د يریگ یعرق م يبو يبه قدر يراه برو مگرما تا دو قد يتو. دهم یم حیگرما ترج

 يظّل آفتاب پرنده تو ياز گربه ها و سگ ها ولگرد تو ریغ است که لیدل نیبه هم دیو شا ستندیلحظه کنارت با کی

.زند یکوچه پر نم

!يناقال چقدر بزك کرد يچطور ایسالم مه-

تو هم که مثل ... خوب... میبه خودمان برس میمجبور میستین ییما که مثل تو بزك کرده خدا يسالم تو چطور کیعل-

!يروانه شده ا یمن دست خال

:از پا در آوردم و گفتم يکرد لحظه ا یم تیرا اذ میپاشنه پا يبدجور خشیا که مپاشنه بلندم ر کفش

دارم دست گل بخرم الیخ-

:نقش بست شیلب ها يرو يزیآم طنتیش لبخند

بخرم  شیبرا يزیچ یپالک يبهم داده بود تا انگشتر يشتریرا گرفته بودم، راستش مادر پول ب میتصم نیمن هم هم-

خرمیدسته گل م کی گرشیخودم و با نصف د يبرا دارمینصفش را بر م... ردمک گریفکر د کی یول
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:کامال فرو برود گفتم خشیتا م دمیکوب یم نیکه هنوز پاشنه کفشم را به زم یدرحال

...ياوریدر ب يزرنگ باز يتو هم که خوب بلد دهیورپر يا-

افتاد که به  ادمیتازه . شد انینما شیلب ها نیو مسواك خورده از ب دیدندان سپ فیرد کیو  دیغش غش خند ایمه

آدم است که مسواك  يمواظب دندان ها یحاال ک "حرص خوردم و بعد گفتم  یمسواك نزدم اولش کم میدندان ها

"نخورده ایخورده 

کفشت درست شد؟... میکنیهنوز ظهر نشده شر و شر عرق م... داغ کرده  يهوا بدجور.. میخوب برو-

:گفتم کردمیکفش م يرا تو میکه پا یحال در

!خوب حرکت... امروز درست شده باشد يبرا کنمیفکر م-

 میداد مویو کوکب و سنبل و رز زرد را انتخاب کرد خکیو چند شاخه گل م میستادیبزرگ ا یگل فروش کی مقابل

دسته  کیت سفارش بود که داش شیها ياز مشتر یکیسر گرم راه انداختن  يفروشنده بد جور. کنند نشیتزئ مانیبرا

باالخره لب به اعتراض گشودم و . میشده بود لبکالفه کنندهجان به  يهر دو از گرما ایمن و مه. داد یگل بزرگ م

:گفتم

د؟ینگذار یو به ما هم محل دیسیحضرت آقا را تند و تند بنو نیتا سفارشات ا میمنتظر باش دیبا یبابا، تا ک يا-

بود که کت و شلوار بژ بر تن  يجوان برازنده ا يمشتر. به طرف ما برگشتند يترلحظه هم فروشنده هم مش نیا در

 يفروشنده از مشتر. است مثل دو ستاره درخشان پر نور تر شدند یچه رنگ دمیروشنش که نفهم يداشت و چشم ها

:گفت يزننده ا اتیکرد و رو به ما با ادب یعذر خواه

!دیتازه را گرفته ا يورود هوا يکه جلو دیرو دییبفرما... میندار یگل فروش نجایاصال ا-

که  میماده بود میرا از او نداشت يبر خورد نیو چون انتظار چن میبه هم انداخت یخوردگ کهیاز سر  ینگاه ایو مه من

دلش به کنف شدن ما سوخت رو به فروشنده  ییبعد از چند لحظه که بر و بر نگاهمان کرد و گو ي، مشتر میچکار کن
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:گفت

!از سفارشاتم مانده یمن هنوز نصف د،یندازیاول کار خانم ها را راه ب-

:ما انداخت و گفت ياعتنا به دسته گل ها یب یحرف براق شد و نگاه نیا دنیو گرد فروشنده با شن زیر يها چشم

تا . ندازمیرا راه بمثل شما  یدائم يها ياست که مشتر نیمن ا فهیو وظ دیما هست یدائم يشما مشتر یتهران ينه آقا-

 یکنند و آدم رغبت یرسد و چند شاخه گل ناقابل جدا م یم یکه ده سال به ده سال گذارشان به گل فروش ییها يمشتر

...کند که ینم

:را بلند کردم و گفتم میادامه بدهد صدا شیبه حرف ها نگذاشتم

ما چند سال به چند سال هم ... حق با شماست. ..دیگردیچرب و نرم م يطور است، دنبال لقمه ها یشما هم یپس کاسب-

... دسته گل بزرگ و گران بها سفارش بدهند کیشان هم  یتولد گربه خانگ يبرا دیآقا شا نیامثال ا یول میخر یگل نم

به  نکهیا نیو در ع میحاال ما هم منطق خاص خودمان را دار. دیگو یرا م نیشما هم يمنطق کار دییگو یشما راست م

مغازه شما تلف شده جبران خسارت  يکه تو یبه خاطر وقت میکه مجبور میبگو دیبا میگذار یما احترام ممنطق ش

د؟یشما موافق هست... میریبگ

شکم گنده اش باال و  دیکشینفس م یگشادتر شده بود و وقت یکم زشیر يهاج و واج مانده بود، چشم ها فروشنده

:کردن داشت رو به من گفت یانیادر مجوان که انگار قصد پ يمشتر. رفت یم نییپا

!است یمنطق ریشما کامال غ ي، منطق هر دو ندازدیتا کار شما را راه ب دیاجازه بده-

:خوش رنگش انداختم و گفتم يتوام با غرور به چشمها ینگاه

دیخواسته باشم، شما بهتر است دخالت نکن ياز شما نظر دیآ ینم ادمی-

:روشنده گفتمتمام رو به ف تیبا جد سپس

ستیجبران خسارت ما کاف يدو دسته گل برا نیهم... دیچیدو دسته گل را بپ نیلطفا ا-
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با او نبود چه بسا با جار و جنجال  یستیاگر رودربا دیدارش انداخت شا هیجوان و ما يبه مشتر ينگاه عاجزانه ا فروشنده

کرد یم رونیما را از مغازه اش ب

:گفت يبا لحن خواهشمنددو دسته گل  نیاز تزئ بعد

!دیپول گل ها را حساب کن-

:لبخند زدم و گفتم شیبه رو يو با خونسرد میگل ها را برداشت دسته

!میگرفت یباشد که ما از شما خسارت ناقابل ادتانی... میدسته گل ناقابل جدا کرده ا کی دیخودتان گفت-

:به سر و گردنش داد و گفت يقر ایمه

!گنده وگ یکوچکت را هم داشته باش يها يمشتر يهوا يریبگ ادی یتا تو باش=

جوانش دست باال آورد و او را به آرامش دعوت کرد و  يکه مشتر دیبگو يزیشده بود و خواست چ یعصب فروشنده

:گفت

.پردازم یدسته گل ها را م متیمن ق-

:انداختم و گفتم شیپر اکراه به سو ینگاه میگذشت یاز مقابلش م یوقت

!افتاده لیآکله از دماغ ف...دیصد در صد مقصر بود!نه دیشا.. دهیتازه به دوران رس... شیا-

سر و  يو تو میخورد یخنده و تا چند متر از شدت خنده تلو تلو م ریز میزد میآمد رونیب یاز گل فروش ایمن و مه یوقت

:گفت ایمه. میزد یکله هم م

يرا زنده کرد یوتا دسته گل مجانتو که د ایآورم  یدرم يحاال من زرنگ باز-

:و گفتم دمیها را بو کش گل

 یکرد؟ مرد گل فروش را م یمحل یچطور به ما ب يدید د د... برود یآدم به عروس یبا دسته گل مجان دهدیم یفیچه ک-

...که میبهش داد یدرس. دهد یبها م شیها يحاال تا عمر دارد به مشتر. میگو
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:میو گفت میو برگشت میدیهر دو باال پر یلیتومببوق ممتد ا يصدا دنیشن با

يبر یچه خبره مگه سر م.... یه-

.میستادیصاف ا ایآورد من و مه رونیب شهیکه سرش را از ش راننده

توز به من انداخت و  نهیک ینگاه. ما ترمز کرده بود يپا يجلو دشیدار بود که با شورلت سپ هیجوان ما يمشتر همان

:گفت

.انداختم یجفتک م ابانیخ يامد تو یم رمیگ یثل شما دو تا دسته گل مفتهم اگر م من

:دمیپدال گاز، من کفش پاشنه بلندم را از پا در آوردم و داد کش يرا گفت و پا گذاشت رو نیا

ای میانداز یکنم جفتک ما م تیصبر کن تا حال ياگر مرد-

:گفت يدستم را گرفت و با لحن دوستانه ا ایمه

نگذاشته، حرص  یاز خودش باق يگاز و اثر ياو که پا گذاشت رو ،ییگو یم راهیبد و ب يدار یبه ک! ور دخترحرص نخ-

...ابیرا در یمجان يدسته گل ها.. يخوریرا م یچ

مالجش که از  يتو زدمیم يرفت و با پاشنه بلند کفشم جور ینم خواستیدمق و گرفته بودم دلم م يمن بدجور یول

توانستم فراموش  ینم یول اوردیدر ب یمرا از نراحت يجور هیداشت  یسع ایمه... دسته گل نیبه ا لعنت... هوش برود

. رفت ادمیاز  یهمه چ میگذاشت یتا پا به سالن عروس او فرصت نکردم جوابش را بدهم، ام دمیشن ینیکنم که چه توه

به من گفت  يدار هیموش کنم جوانک ماخاطره با آنها باعث شده بود، که فرا دیو تجد یمیقد يها یهمکالس دنید

:که آنجا بودند انداخت و گفت یتیبه جمع ینشاند و با حسرت نگاه یصندل يرو يمرا گوشه ا ایمه. اندازم یجفتک م

.یصندل نیبه ا میدیکه چسب میرا نگاه کن، فقط من و تو هست نهایا-

:ختم و گفتمکه در مجلس بودند اندا یرنگارنگ ياعتنا به آدم ها یب ینگاه

.تا بعد میتازه کن ینفس نیحاال بش-
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آنجا  يشتریب تیکردند که جمع ییراهنما یرا به سمت ایکردند من و مه ییرایاز ما پذ ینیریبا شربت و ش نکهیاز ا بعد

توجه آنطرف تر نشسته بود تا م یکه دو صندل یمرد جوان.  مییبنش میو خواست میکرد دایپ یخال یدو صندل. نشسته بودند

:با احترام از جا برخاست و رو به من گفت مینیکنارش بنش میشد قصد دار

د؟یشما از دوستان الدن هست-

:آوردم و گفتم نییرا پا سرم

نططور؟یشما هم هم... بله-

:و گفت دیخند. که کردم شرمنده شدم و لبم را به دندان گرفتم یاز سوال بعد

.الدن هستم یمن پسردائ-

:جلو لبخند زنان گفت دیالدن آشنا نکردم سرش را کش یمن او را با پسر دائ دیکه د ایمه

.من هم دوست الدن هستم سالم،

:الدن لبخند زد و گفت ییدا پسر

کدام را از  چیکنم ه یاش شرکت داشته باشند و فکر م یعروس يتو شیها یاصرار داشت که تمام همکالس یلیالدن خ-

.است نداختهیقلم ن

:گفت ایمه ینزدم ول یحرف من

.میالدن باش یعروس يتو میدوست داشت یلیما هم خ-

الدن برخاست و به سمت  یپسر دائ.داد یخواننده و ساز و کف گوشم را آزار م يلحظه در سکووت گذشت، صدا چند

 ییتاه و گذرانگاه کو یگه گاه. کردند یهوا بحث م يشد که در مورد گرما يرفتو مشغول گفت و گو با چند نفر يگرید

 یهمکالس يباز کنم که داشت به رو ایرا با مه صحبتکردم سر  یم یانداخت و من دستپاچه و هول سع یمن م يبه سو

.زد یمان لبخند م یمیقد يها
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4 فصل

پر و بالش  رینشسته بود و داشت ز یآورده بود کالغ وهیم شتریقبل ب يدرخت خرمالو که امسال نسبت به سال ها يرو

سبز و نارس را  ياز خرمالو ها یکیداشتم  یدارد و وقت ییباال ییو ارزش غذا تیگفت خرمالو خاص یپدر م. زدیك مرا نو

:رو به من گفت دمیچ یم نیبرادر زاده ام فرز يبرا

.به وقتش يزیها را حرام نکن هر چ وهیم نیا يخودیب-

:و چروك صورتش انداختم و گفتم نیبه چ ینگاه

.شود یوقت سرش نم ی، وقت و ببچه است نیفرز-

:و گفت دیبه صورت خودش پاش یحوض مشت يشد و از آب تو خم

یستیتو که بچه ن-

زن . دیمجنون شربت خنک چسب دیدرخت ب ریتخت ز يرو اطیح يتو. درست کرده بود مونادیداداش الهام شربت ل زن

:و خطاب به من گفت دیچ ینیس يرا تو یخال يها وانیداداش الهام ل

خوش گذشت؟ یلیچطور بود؟ حتما بهت خ یعروس نمیخوب بگو بب-

چقدر  ایمه چارهیشد و ب یاز من غافل نم يالدن افتاد که لحظه ا یبه مسعود، پسر دائ ادمیفکر و  يرفتم تو يا لحظه

:گوشم گفت ریز یقیآه عم دنیرا خورده بود و چند بار همراه با کش شیرایگ يو چشم ها یپیحسرت خوش ت

.شود یم يمرد نیکه زن چن یخوش به حال کس-

 یدلم نم. از حرکات و حاالت رفتارش زننده است یکه بعض دیرس یبه نظرم م. دمیند یخوش به حال چیمن اصال ه یول

.داد یبه من دست م يتک تک حاالت و رفتارش احساس چندش آور يادآوریاز . خواست اصال به او فکر کنم

... يدیآورده بودند، دامادش را ند شگریگفت از فرانسه چند آرا یاز بچه ها م یکی. ود عروسکبد نبود، الدن شده ب-

.هم سن و سال بابا بود دیشا! یدنید
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:را گاز گرفت و گفت نشییناباورانه لب پا الهام

نه بابا، تو رو خدا؟-

 ایبه قول مه میدیکرد، که ما اصال نفهم یاطق یسیگفت چند تا کلمه انگل یبه ما خوش آمد م یبه داماد افتاد که وقت ادمی

:نشاندم و گفتم میپا يرا رو نیفرز...  ای میدیخوش آمد شن

...گفتند الدن به خاطر مال و منالش زنش شده یم یعروس يهوا جوان تر، تو کی! يریپ نینه حاال به ا-

:و گفت دیکش یرا ببرد آشپزخانه فوت یخال يها وانیبلند شد که ل الهام

.برند یرا هم م گریبه خاطر پول سر هم د... کنند یمردم چه کارها که نم-

:کرد، رو به مادر غر زدم و گفتم یم یداشت بافتن مادر

.کند یم یها را کنار بگذار حاال، حرصم تنگ یبافتن نیگرما ا نیا يتو را خدا تو-

و  رونیب دینخ از قالب دست چپ کش کیت راست و با قالب دس دیچیاز نخ را دور دستش پ میمتر و ن کیحدود  مادر

:گفت

تازه قرار است . دهد یم حیترج یپدرت جوراب بافته مرا به هر جوراب یدانیبه فکر زمستان بود، تو که م دیاز االن با-

.کهنه و به درد نخور شده است یلیخ یکیببافم آن  شیشال هم برا

آمد  یکه از دستش بر م یاست هر کمک ادمیتا آنجا که . کرد یخرد مبه پدر انداختم که داشت گوشه تخت قند  ینگاه

شاهد دعوا و جر و بحث آنها  چوقتیمن که ه. داشته باشند يندارم با هم اختالف نظر ادیکرد و اصال هم به  یبه مادر م

. میکه مامتوجه نشو کردند یحل م يطور کیاختالفشان را  میببر ییوما ب نکهیو بدون ا یپنهان دیدانم شا ینبودم، نم

:گفت ینیریصورتش را چرخاند به طرف من و با لحن ش نیفرز

بود؟ نجایدرخت خرمالو ا نیا يکه هم سن و سال من بود یوقت یعنی يکوچک بود یتو وقت نایعمه م-

:و گفتم دمیصافش کش يموها يرو یو دست دمیرا بوس صورتش
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 يدرخت را تو نیآمد بابا جون ا ایتو به دن يبابا یوقت.... ال پدر توستهم سن و س بایدرخت خرمالو تقر نیآره بود، ا-

.باغچه کاشت

:شد انینما ییلثه باال ياش رو یخال يریدندان ش يو جا دیخند نیریش نیفرز

.دهد یم وهیدرخت هر سال م نیا ینداد ول وهیوقت م چیبابا ه-

همه  يمن بلند برا. دیرا پرس دنمیم برگشته بود و علت خندخنده، الها ریز میبلند زد يحرفش با صدا نیا دنیشن از

 نیپدر آخر. خودش نشاند يپا يمن برداشت و رو يپا يرا از رو نیالهام فرز. دندیکردم، مادر و پدر هم خند فیتعر

:شکست یکله قند را م

!دیهست شیها وهیجان، تو و فرزاد م نیتو هم به بار نشسته فرز يبابا-

:زد و گفت ینچ محکم نیفرز

ما که رنگمان عوض ... قرمز یوقت کیسبزند و  یوقت هیتازه خمالو ها ... ما را نه یشود خورد ول یها را م وهیم ر،ینخ-

!شود ینم

:گفت یو با مهربان دیکش شیموها يرو یدست الهام

...خر ما لو... خمالو نه -

:زد و گفت میصدا شیبافته ها فیاضافه کرده بود به رد فیکه دو رد مادر

...دهانم يبندازم تو يندار يزیچ...  یآدامس فتیک يتو نیبب-

بلند شدم که بروم . دیجنب یدهانش هم م دیگرم بود با یمادر خنده ام گرفت، تا دستش به بافتن یشگیعادت هم نیا از

 شیگفتم جا یرد ندارم مگفت پول خ یرفتم و م یکه م یبود، به هر بقال فمیک يآدامس تو شهیمن هم هم. فمیسراغ ک

با تبحر  يدانست طور یرا م نیآمد، مادر هم چون ا یمجمع بدش  يتو دنیپدر چقدر از آدامس جو. دیآدامس بده

چشمم افتاد به . آدامس خروس نشان.. کردم شیدایخب پ. شد یجز خودش متوجه نم یکه کس دیجو یآدامس م
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گشتم مسعود شماره را دور از  یبر م یاز عروس یافتاد که وقت ادمیشده بود و  ادداشتی شیرو یکه شماره تلفن يکاغذ

:به من داد و گفت ایچشم مه

.ریحتما با من تماس بگ-

:چشمش دوختم و گفتم يگذاشتم و چشم تو فمیک يکاغذ را تو ایهم دور از چشم مه من

چرا؟-

:زد و گفت یچشمک

!میگو یبهت م یزنگ بزن یوقت-

دانم چرا  ینم یدور ، ول ندازمیخواستم کاغذ را مچاله کنم و ب. ختم سه تا شش داشت و دو تا پنجبه شماره اندا ینگاه

 ينا خواسته تو یلیکه خ لیدل نیبه ا دیبلند شدم، شا. رند بود یلیخ نکهیا لیبه دل دیشماره اش را به خاط سپردم شا

"!یبمال رهیش یتون یسر خودت که نم! يخر یلیخ ": دستم فشردم يآدامس خروس نشان را تو. ذهنم فرو رفته بود

 یگردد خانه و وقت یبر م ریشب ها از سرکار د یالهام که محمود گاه يحرف ها يرا به مادر دادم و نشستم پا آدامس

هفته دو بار وانتشان خراب شده و  کی يافتد، که تو یم هوشیرخت خواب ب يآنقدر خسته است که تو گرددیهم بر م

کرده و وقت خودش را به  هیسال ششم را ته ياالن کتاب ها زوانت، که فرزاد ا ریتعم يه را گذاشتند روهفت کیدر آمد 

راستش نصف حواسم هنوز  دم،ینشن یو گاه دمیشن یمن هم گاه. گذراند و گفت و گفت و گفت یخواندن کتاب ها م

:گوشم گفت ریناهار مسعود ز زیپشت م. بود یعروس يتو

...خانم نایبا شما بود م ییداشت آشنا میبرا یعروس نیاکه  یحسن نیبهتر-

:و ادامه داد دیدست گرفت و به بهت و تعجب من خند ينوشابه را تو وانیل بعد

.هم باشد نایدهم حتما چند شاخهم یکه سفارش م ییدسته گل ها يتو دیاز امروز با-

 دنمانیدسته گل خر يبه ماجرا ادمیکه گفت  یدسته گل يآور ادیحاال از  یانداختم ول نییمن با شرم سرم را پا آنجا
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الهام از جا برخاست که . حالم دوباره گرفته شد. اندازم یجفتک م ابانیخ يبه من گفت تو يجوانک جسور نکهیافتاد و ا

. دمبدرقه اش کر ابانیمن هم چادر انداختم سرم و تا سر خ. آورد هشام بماند ن يکه برا میبرود و هرقدر اصرار کرد

شماره . رفت یلیو یلیتلفن افتاد دلم ق یخال وسکیچشمم به ک. سوار اتوبوس شدند و به راه افتادند من هم به راه افتادم

فاصله  وسکیاز ک قدمدو سه .... دارد که  یگه معن... ولش کن ... با من داشت؟ نه  یکار واجب دیشا رم؟یاش را بگ

".هم داشت یو نفع میه آمدندار يبار تماس که ضرر کیحاال  ": گرفتم

و  دیمن هم تا ته کوچه چرخ يچشم ها دیچرخ یپنج آخر که م. برگشتم شماره چند بود، سه تا شش و دوتا پنج دوباره

 مینگو م،یمانده بودم که بگو. را برداشت یگوش یسه تا بوق که خورد خانم. دمیکش ینفس راحت دمیرا ند یچون کس

از من خواست تا منتظر  ادیجوان باشد با احترام ز دیرس ینم رخانم که به نظ. د کار دارمباالخره گفتم که با آقا مسعو

دانم اقدس خانم کجا  ینم. نییپا ختیر يدلم هر دمیرا شن شیتلفن و تا صدا يبعد از چند لحظه خودش آمد پا. بمانم

کند  تلفن ییخواهد جا یل فکر کردم ماو. هول شدم و سالم کردم یزد و من کم شهیبود که مثل اجل معلق با دست به ش

:دلم گفتم يتو. پرسد یو دارد حال مادرم را م ستیطور ن نیا دمید یول

"يو از حال ما بهتر از خودمان خبر دار ییما واریبه د وارید هیتو که همسا یآخر زن حساب "

خوبند: گفتم بلند

:دیچیتلفن پ يخانم رفت و صدا تو اقدس

؟یده یمالو پس چرا جواب ن-

کردم که  یخودم مجسم م شیاز لحن حرف زدنش پ یول دمشید ینم. کردم یشدم و بعد از سالم خودم را معرف سرخ

.ستیبند ن شیپا يرو جانیاالن از شدت ذوق و ه

آدرس تو را  يجور کی ،يزد یاگر تا فردا زنگ نم... منتظر تماست بودم یلیراستش خ ،يزنگ زد يکرد يخوب کار-

.آمدم سراغت یگرفتم و م یماز الدن 
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:تلفن بشناسد تمام صورتم را با چادر پوشاندم و گفتم وسکیک يمرا تو یدوباره اجل معلق نکهیترس ا از

...من هم فقط تماس گرفتم که... دیدار یبا من کار واجب دیگفت-

:را قطع کرد و گفت حرفم

؟يوقت دار یک... نمتیبب دیبا-

:مو گفت دمیلبم را مک گوشه

؟..یشود تلفن یحاال نم... دانم  ینم-

.میگو یم دمتیبعد که د... ولش کن... راستش ... نمتیحتما بب دیبا! نه نه-

 یامدنینه گفتم آره و نه گفتم نه، قرار شد اگر ن. شاپ الله زار قرار مالقات گذاشت یکاف يعصر رز سه شنبه تو يبرا

 رونیکه ب وسکیاز ک. زنگ زدم نکهیکردم دوباره تشکر کرد از ا یم یافظخداح یوقت. رمیشدم دوباره با او تماس بگ

دم؟یجمع شده بودند که من نفهم نجایا یک نهایا! من يخدا ر،د يبودند جلو دهیسکه به دست صف کش يآمدم چند نفر

 میبگو. برگردم  دیاشود؟ ب یعصر روز سه شنبه؟ چرا نگفتم نم. بود، چقدر عرق کرده بودم دایچادر پ يدماغم از ال فقط

چادرم را به  دمیتا دم در که رس... زنم  یحاال بعد دوباره زنگ م.... ستدیحوصله دارد صف با یک... نه  یشود، ول ینم

.آمدن من نشده باشد ریمتوجه د یکه کس مسرم انداختم و خدا خدا کرد يرو يحالت عاد

5 فصل

:به راه انداخته بود گفت يادیکه ملچ و ملوچ ز یدر حال کاسه زردآلو و هلو ها را غارت کرده بود و ایمه

...داشته باشد وهیکه پدرش باغ م دیایب رمانیگ یکاش ما هم زن داداش-

:شمردم گفتم یزرد آلو را م يکه هسته ها یحال در

شود؟ یزنش م یاصال ک... شانس ها ندارد نیمهرداد شما از ا-

تو-
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عمرا اگر زنش بشوم!!! من-

:دیخند زیر ایمه

 یم کتریکه به هم نزد میاصل کار من و تو هست ؟ياصال داداشم را چه کار دار.... جان نایدارد م یبیمگر داداشم چه ع-

....و میشو

تخت برگشتم و  يآب شستم به رو يتو یآن را حساب نکهیکردم و بعد از ا دایباغچه پ يرا از تو یسنگ نسبتا بزرگ قلوه

:گفتم

دختر؟ یو بترش یاست تاآخر عمرت شوهر نکن مگر قرار-

.میو مغز زرد آلو بخور مینیبا هم بنش شهیگذاشت تا طبق عادت هم یشمرد و کنار م یمغز هسته ها را م ایمه

 میگلو يراستش بد جور.... بگذارم یدان ینداند تو بهتر م یکو شوهر؟ هر ک یچرا من که قصد شوهر کردن دارم ول-

.کارخانه بزرگ است کی يحسابدار سیگفت رئ یداشت؟ الدن م یچه ابهت يدید... کرده رین گالد یپسر دائ شیپ

توانستم  یم دیبرده بودم خوشحال بودم، شا یدر مورد مسعود پ ایمه یبه عالقه قلب نکهیلحظه به فکر فرو رفتم، از ا کی

:دیبلع یم یکی یکیمغز ها را  ایمه! انجام دهم يکار شیبرا

نه؟ ای يشو یداداش من م زنن ینگفت-

:مغز را بر دهان بردم و گفتم نیاول

چند  يخودت که خبر دار... خواهم ازدواج کنم یمن اصال نم.. ما پا برجا بماند یبگذار دوست... بابا، دست بردار يا-

محسن دوستش مثل  یعنی... کنم یبرادر نگاه م کیمن به مهرداد به چشم  یدرثان.... خواستگار خوب را جواب کردم

...نکند که شنهادیپ میمستق ریو غ میهم بگو مستق میتو را خدا به خاله مر.. دارم

:را باال آورد و گفت دستش

میتسل... خوب  یلیخ
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:و گفت دیصورتم را بوس بعد

مهرداد هم آدم است.. يتو که زن مهرداد شو فیاصال ح-

رفت  یم یوقت ایمه. را شکستم و مغزش را دو نصف کردم هسته زرد آلو نیو من آخر دیبلند خند يبا صدا خودش

:گفت

 دیسقا خونه، دوتا شمع نذر کردم که با میرو یبعد هم م... دارد يمسجد، خاله نزهت من نذر میفردا برو ییآ یم-

.روشن کنم

:زد و گفت یچشمک بعد

!يبخت خود پا نگذار يو به رو يتو که عاقل شو يهم برا یکیبخت من باز شود،  نکهیا يبرا یکی-

اصال چه لزوم و ... گور پدر مسعود. افتاد فردا سه شنبه است و من با مسعود قرار مالقات گذاشته ام ادمیکردم و  یمکث

...که میمگر چه کار با هم دار... است که من بروم سر قرار ياجبار

نه؟ ای ییآ یم ،ینگفت-

...شب جمعه يار براسقا خونه را بگذ... فردا کار دارم ... نه -

:دیصورتم را بوس دوباره

...به مسجد محل بزن يسر کیتمام شد  يبه هر حال اگر کارت تا عصر-

و خودم را  زمیر یچرا قرار روز سه شنبه را به هم نم م؟یآ یفکر کردم که چرا نگفتم م نیرفت و من تازه به ا ایمه

کنم؟ یخالص نم

چادرش را به ! یکالف مشک کیو  يبود، دو کالف سرمه ا دهیو سه تا کالف نخ کاموا خراز بازار برگشته بود، فقط د مادر

:دستم داد و گفت

خانه؟ امدین یکس-
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:کرد و گفت یاوخ ایگفتم مه تا

د؟ینیب یرا م گریبس که همد دیشو ینم ریشما دوتا س-

:تخت نشست و گفت يرو دهیخسته و نفس بر بعد

.رونیبودم محال بود پا از در خانه بگذارم ب اوردهیاگر نخ کم ن. دیشود نفس کش یممگر ! گرما نیلعنت به ا-

و  ختمیر خی وانینصف ل. درست کنم مویمادر شربت آبل يطرف خانه که برا دمیتخت رها کردم و دو يکامواها را رو نخ

ا مقابلش گذاشتم چهره اش شربت ر وانیل یوقت. دوست داشت یلیکم شکر را خ يمویآب، مادر شربت آبل وانینصف ل

:از هم باز شد و با لبخند گفت

..خواسته بودم يگرید زیدستت درد نکند کاش از خدا چ-

.دینفس سرکش کیرا  شربت

هربار که  چارهیخود الهام ب. دارند یها اسباب کش یخانه الهام، طفلک میبرو هیفردا قرار است همراه محبوبه و مرض-

گر؟ید ییآ یتو هم م.  دیکش یزحمت م ییبست و خدا یداشتند دو روز چادر به کمر م یشاسباب ک هیمحبوبه و مرض

...نتوانم دیشا.. دانم یمن؟ نم-

:از ابروانش را داد باال یکیاش را باز کرد و  يروسر گره

 یم یوقت حاال... هم ثواب دارد  يخوب نذر یلیخ... دارد  ينذر ایخاله نزهت مه... مسجد يبرو یخواه یحتما م-

 يرو تیزندگ هیاسباب و اثاث دیبا شهیهم. است يهم بد درد ینیخوش نش...  یکمکش کن یتوان یشوند م ریخواهند جاگ

.ها را صاحب خانه کند نیخوش نش همهخدا ...  يرو یبه آن سوراخ یسوراخ نیدوشت باشد و از ا

:سرش را باال برد و گفت بعد

نیآم-

بر  یمجالس آنچنان يآمد، آن هم تو یم شیکم پ یلیکرد و خ یم میصندوق قا يتو هشیمخمل مادر را که هم چادر



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨

.صندوق در آوردم يسرش بگذارد از تو

 میهر بار که مادر تصم. سوغات آورده بود شیبود، آخر برادرش از مکه برا زیعز شیبرا یلیخ یچادر مخمل مشک نیا

:گفت یشد و م یم مانیپش يآورد فور یم رونیصندوق ب يا از توآن ر نکهیبعد از ا ندازد،یگرفت آن را بر سرش ب یم

فتد؟یکه از رنگ و رو ب ستیچادر ن نیا فیح... حفظ کرد  دیسوغات مکه را با! نه-

و چادر  ستادمیا نهیآ يروبه رو. رفت نشینفتال يتا بو دمیبه آن مال اسیداد، آن قدر از عطر  یم نینفتال يمادر بو چادر

 یم يشتریکرد و به آدم ابهت ب یم دایپ يشتریب يرفت جال یسر که م يگفت رو یمادر راست م. سرم يورا انداختم ر

.دیبخش

واال حقش بود .... روم یم استیرا از ته دلم مطمئن بودم که به خاطر مه نیا... بکنم يکار ایمه يدوست داشتم برا من

کت و . او زودتر از من آمده بود. عرق کرده بودم یقرار کل سر دمیرس یوقت. امروز به همراه مادر به کمک الهام بروم

 ادیوجود داشت که باز مرا به  یمتیدسته گل ق کی زشیم يرو. دزده بو يو کروات سرمه ا دهیپوش یشلوار شکالت

.انداخت دنمانیگل خر يماجرا

نشستم، انگار هر  یصندل يه رومعذب و دستپاچ. احترام به من خوش آمد ف يمن از جا برخاست و بعد از ادا دنید با

.چشم بود زل زده بود به من یچ

؟یبا قهوه موافق ؟يدوست دار یچ.... خوب-

:را کج کردم و گفتم سر

دیبزن دحرفیکه با من داشت يدوست دارم در مورد کار شتریکند، ب یفرق نم-

:به دسته گل ها انداخت و گفت ینگاه

نه؟ ای يشد نایمتوجه گل م-

:گفتم یتفاوت یانداختم و با ب نایه چند شاخه گل مب ینگاه
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بروم دیبا... ندارم يادیمن وقت ز-

:دو فنجان قهوه سفارش داد رو به من گفت نکهیبعد از ا او

توانم فراموش  یرا نم اهتیحالت چشمان س...  يخود کرده ا یحد از خود ب نیکه مرا تا ا یهست يدختر نیتو اول-

!عاشق تو... بار اعتراف کنم عاشق شده ام نیاول يااجازه بده بر.. کنم

.میانداخت یآنجا بود و با هم دستش م ایخنده، کاش مه ریبود بزنم ز کینزد

اش  یاو تلخ خورد و من به اندازه نصف فنجان شکر قاط دیقهوه رس. شد یبود حتما از غصه دق مرگ م اینه، اگر مه یول

.کردم

پدر و  نکهیزد، ا یاش حرف م یاو داشت از کار و زندگ. بودم دهینرس يا جهیبه نت گذشت و من هنوز یداشت م زمان

چقدر من او را مجذوب خودم  نکهیا. کنندو او به خاطر کارش مجبور است در تهران باشد یم یزندگ رازیمادرش در ش

:گفت انیپا رپروراند و د یازدواج با مرا در سرش م يساخته ام و آرزو

نم؟یهر روز شما را بب دیده یاجازه م-

:کرد یقهوه خارش م ادیز ینیریهنوز از ش دهانم

نسبت به شما ندارم،  یاحساس چیطرفه است و من ه کیشما کامال  ياحساس عالقمند نیکه ا میبگو دینه، راستش با-

...داشتم که ياجب ترو يام بود که آمدم واال کارها يحس کنجکاو يارضا لیهستم فقط به دل نجایامروز ا دینیب یاگر م

:آتش زد و گفت يگاریس. جا خورده بود انگار

...یکن دایدهم که به من عالقه پ یبهت قول م یو با من باش ینیاگر فقط چند بار مرا بب-

:گفتم یجا بلند شدم و با لحن قاطع از

 ياگر امر... شما هم ممنونم ییرایازدواج دارم، از پذ الیکنم و نه خ یشما فکر م یلطف شما ممنونم،من نه به دوست از

ست؟ین
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:آهسته گفت. دیفهم یکرد، انگار اصال زبان مرا نم یو هاج و واج نگاهم م یبود به صندل دهیچسب محکم

....ستیندارد؟ مهم ن یتیتو اهم يمن اصال برا یپس عشق و عالقه قلب-

:زد و ادامه داد گاریبه س یپا گذاشت و پک محکم يرو پا

دهم یرا به تو قول م يمن ا ،يشو یبه من عالقمند م روز کی-

.دیو بعد بوس دیگل ها جدا کرد و آن را بو کش يرا از تو یینایشاخه گل م يبا خونسرد بعد

 يدر طول راه صد بار به خودم فحش دادم که ا. آمدم رونیشاپ ب یاز کاف یآمد، بدون خداحافظ یداشت باال م کفرم

!رفتم کمک الهام یکاش م يکردم و ا یرفتم سقا خونه و شمع روشن م یم ایاش با مهک يا ،يرفتم نذر یکاش م

6فصل 

:رونیو نفسش را فوت کرد ب يرا گره زد به نخ سرمه ا ینخ مشک مادر

نه؟ ای یشوهر کن دیروز با کی ؟یباالخره که چ-

:دادم یبود تاب م زانیرا که از تخت آو میپاها

روز ازدواج کنند، مگر عمه شهال شوهر کرد؟ از بابا بزرگتر است و هنوز دختر  کی دیر ها باگفته همه دخت یاصال ک-

.ندارد يو خوشحال است که آقا باالسر یهم راض یلیتازه خ.... است

:دور انگشت اشاره دست چپش دیچیرا پ اهینخ س مادر

خواهر و  ییمادرش را از دست داد و به تنها سال داشت که پدر و 14 تیعمه شهال. کند یفرق م یلیعمه شهال خ هیقض-

از  یآمد که چند سال ادشیتازه  شانیهمه را فرستاد سر خانه و زندگ یوقت. برادران کوچک تر از خودش را بزرگ کرد

 ختیآنها ر يخودش را به پا یکرد، عمر و جوان ریپ برادرانشخواهر و  يخودش را به پا یوقت ازدواجش گذشته، طفل

.عمه شهال یطفل... کنند یاز او هم نم يدایو االن 

 یفکر م یفکر کردم االن دارد به چ. فکر يرفته بود تو يبدجور ،یرا گره زد به نخ مشک يو نخ سرمه ا دیکش یآه مادر
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 یتنهاست و چشمش به در است که کس شهیهم نکهیرا دارد؟ به ا شیکنند؟ به عمه شهال که حکم مادر خواهر و برادرها

جالب از آب درآمده؟ یلیکرد که خ یفکر م يسرمه ا ابجور یمشک هیداشت به حاش ایالش را بپرسد؟ برود احو

 ییجادو يبه لطف دست ها لیحاج جل ندیگو یم. کاسب است یخانم حساب لهیپسر جم. را بکن تیبه هر حال فکرها-

کار  يول معروف هوشنگ هوادهد که به ق یهم به هوشنگ م یهوشنگ اوضاع گاراژش روبه راه است، حقوق خوب

و سه سال از  ستیب... از دست نده را یکی نیا. است یهمه جوره پسر خوب... به سرش نزند يگرید يکردن در جا

.کوبد یخانه را نم نیدر ا یکس گریدو سال هم بگذرد د یکی.... عمرت گذشته 

:سبز و گفتم يزدم به خرمالو ها زل

.دهم یقول نم ینم ولک یدر موردش فکر م... خوب یلیخ-

.کمرش را شکست يسرش را تکان داد و صاف نشست و مهره ها مادر

بود رنگ  فیو کث اهیکه از بس س يو لباس کار یو روغن اهیس یبودم، با سر و صورت دهیند شتریدوبار ب یکیرا  هوشنگ

:گفت یم شهیهم ایمه. نبود دایاش پ یاصل

دستش باشد و هرجا را که هوشنگ دست زده  يتو یدستمال دیخدا با شهیکه زن هوشنگ شود، هم یبه حال کس يوا-

.دستمال بکشد

:کرد وشمع را روشن کرد به من گفت تین ایسقا خونه و مه میرفت ایجمعه که با مه شب

 ییکاش پسر دا... اورمیجا در ب کیام را  یشود تا عقده فقر و نکبت زندگ بمیشوهر پولدار نص کی خواهدیدلم م یلیخ-

.کرده ام دایمن شماره تلفن محل کارش را پ یراست... تورم يافتاد تو یالدن م

اش، يقهوه ا يشد به چشم ها خیو م دیروشن چرخ يشمع ها فیاز رد نگاهم

!از کجا؟-

:از شمع ها را خاموش کرد و دوباره روشن کرد یکی
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مسعود باز  يرو يادیگفت صاحب کارخانه حساب ز یکرد، م یهمان کارخانه کار م يگرفتم که برادرش تو نیریاز ش-

خوب خجالت  یول رمیکردم تماس بگ یراستش چند بار سع... اش است یقیکرده و حقوقش دو برابر حقوق حق

دهم، در مورد من  یمحل کارش را بهت م شماره ستین یزحمت تیاگر برا... میبه او بگو دیدانستم چه با ینم... دمیکش

....ا به خدابا او صحبت کن تو ر

دلم به . شماره اش را دارم و حفظم میبگو دمیمن هم خجالت کش. سوختن شمع شد يسکوت کرد و محو تماشا ایمه

خواست  یدلم نم چیه نکهیرغم ا یعل. کرد یمعصومانه از من خواهش م ایبار بود که مه نیاول نیا... حالش سوخت

چهره اش را بپوشاند  یاندوه و ناراحت يلحظه ا ستخوا یه دلم نمک ایبه خاطر مه یدوباره با مسعود هم کالم شوم ول

:گفتم

...ردیباشد که تو را بگ شیاز خدا دیمسعود خان با... چسبانم یخودم معامله را م.... باشد، شماره اش را بده به من-

:گفتم یاو را بخندانم به شوخ نکهیا يبرا بعد

!يشو يگریکس داگر خودم پسر بودم محال بود بگذارم زن -

:و گفت دیمرا در آغوش کش یاز هم باز شد و با خوشحال نیریش يبه لبخند ایو قرمز مه کیبار يها لب

کردم؟ یاگر تو را نداشتم چه کار م.... از تو ممنونم-

ل سن و سال فقط پو نیکه در ا یاست؟ جوان یداد، آدم قحط یبه من دست م يزن هوشنگ بشوم حال بد نکهیتصور ا از

گفت،  یکه م ایافتاد به حرف مه ادمیخورد؟  یکردن م یکرده به چه درد زندگ یکیشناسد و شب و روزش را با کار  یم

از  میبچه ها میتصور کردم بچه دار که شد. رود یم اهر ریهاست افتاده و سر به ز نیماش يهوشنگ بس که سرش تو

خواهند کرد؟  دایپ یچه حال نندیدهد بب یم نیبنز يدائما بو که ییو لباس ها یروغن یپدرشان را با سر و صورت نکهیا

 يا ازهیبکشم؟ خم یهمه جا را صاف دیو چقدر با میبشو دیبشوم تا شب چند دست رخت با داریخودم از صبح که ب

.دمیپهلو به آن پهلو خواب نیبسترم از ا يدم و تویکش
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محل که هم سن و سال من هستند ازدواج کرده اند  يرهااز وقت ازدواجم گذشته، تمام دخت یلیگفت خ یراست م مادر

هم چهارده سال داشت که رفت خانه بخت و چقدر  وارمانیبه د وارید هیدختر اقدس خانم، همسا. و بچه دار هم شده اند

. ازداند ینگاه هم به آن نم یکه شد کس دهیو پالس ریدارد، پ داریزد که گل تا تازه است خر هیاقدس خانم گوشه و کنا

عاشق درس  یگل دمیدلم به حالش سوخت، چون شن یلیعروس شد خ یگل یمن که وقت. بود یاسم دختر اقدس خانم گل

!!!حاال که دخترم... دمیکش ازهیدوباره خم... دارند؟ اگر من پسر بودم یو مدرسه بوده، دختر ها عجب سرنوشت

. شدم یم ییافتاد هوا یم ایکه به مه ادمی. رمیرا بگ تلفن دوباره وسوسه ام کرد که بروم و شماره اش یخال وسکیک

 یو از آن زندگ دیبه مرادش رس ایخدا خواست و مه دیشا. انجام بدهم ایمه يبرا دیآ یاز دستم بر م يبگذار حاال که کار

ظهر دم . دمیخر یم یمادر رب گوجه فرنگ يحاج رمضان و برا یقالرفتم ب یم دیبا.شد یخالص م یبه قول خودش نکبت

شماره را گرفتم دستم  یوقت وسک،یو رفتم داخل ک دمیصورتم کش يچادرم را رو. زد یکوچه پر نم يبود و پرنده هم تو

 يشاد زا یرا موج شیمرا شناخت، تن صدا یرا برداشت و وقت یخودش گوش. دفتر کارش بود میشماره مستق. دیلرز یم

:فرا گرفته بود

!کن فیخوب تعر...  يریگ یبا من تماس مدانستم که دوباره  یم....  ییتو-

:دمیرا بستم و باز کردم و با حرص گوشه لبم را جو میچشمها

!خواستم حرف بزنم یبا شما م يگریرا راحت کنم که زنگ تزدم التماس کنم، در مورد کس د التانیاول خ-

:که داشت برگشته بود یجانیاز حالت ه شیصدا

؟یراجع به چه کس-

.با شما صحبت کنم کیاز نزد دیشود با ینم یتلفن-

.یهر زمان و هر جا که تو گفت! دوباره توست دنیمن د یقلب يآرزو! چه خوب-

:بهش دادم و گفتم يدلم فحش آبددار يتو
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.شاپ خوب است، امروز ساعت شش، خداحافظ یهمان کاف-

يبا-

:را گذاشتم و غر زدم یگوش

کند لیدش را تحمخواهد خو یم يزور... یعوض کهیمرت-

:کردم و گفتم دیلحنش را تقل بعد

یاش تو هست يحسابدار سیکه رئ يسر کارخانه ا يخاك تو...  شعوریآکله ب... يبا-

به به و چه چه گفتنش گل  دیخانم مواجه شدم تا مرا د لهیکوچه از بخت بدم با جم يو تو دمیرا خر یگوجه فرنگ رب

:کرده بود

متانیدیکوچه د يچه عجب قسمت شد و ما تو.... خانم نایسالم م-

که با مادرت صحبت  روزیپر... یپارچه خانوم کی... هزار ماشااهللا... ماشااهللا -:انداخت و گفت میبه سر تا پا ینگاه بعد

از  ریداشته، من که در تو به غ یشوخ الیمادرت خ... ستیسر به هوا است و حرف گوش بده ن نایگفت م یکردم م یم

...هوشنگ جانم... نمیب ینم يزیو متانت چوجاهت 

.خانم هم تازه گرم شده بود لهیگرم بود موتور چانه جم هوا

.با اجازه... دارد اجیاحت یخواهد غذا درست کند و به رب گوجه فرنگ یمادرم م... خانم لهیبروم جم دیمن با-

:اش را باز و بسته کرد یدرشت و عسل يزد و چشم ها یحیمل لبخند

 يو شما را برا مییایخبر بده ب يرا که کرد تیفکرها... تو را گرفته يچشم هوشنگ جانم بدجور میخواستم بگو یم-

...که ستیتو ن فیح... میهم نامزد کن

:آمد یکفرم در م داشت

....شد رمید یلیخ... خداحافظ ستین ياگر يامر-
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:و گفت دیکش رونیآشپزخانه ب يمادر سر از تو. دمیتا در خانه دو و

؟يکرد ریسر کوچه است چقدر د یخوب است بقال-

:واریزدم به د یمشت تیانداختم و از زور عصبان يرا گوشه ا چادرم

خواست وسط کوچه از  یم... زن چقدر چاپلوس و خوش زبان است نیا.... يوا يوا يوا... خانم وقتم را گرفت لهیجم-

.دارد يهم حد ییپررو... ردیبگ» بله«پسر تحفه اش  يمن برا

:گفت يلبخند زد و با خونسرد مادر

.زند یحرف نم يطور نیکه قرار است مادر شوهرش شود ا یآدم پشت سر کس-

هنوز . را داد باال و لبخند زنان به داخل آشپزخانه برگشت شیاز ابروها یکیبه طرفش برگشتم،  تیبا عصبان یوقت

.دمیکوب واریبه د يگریبرنگشته بود، مشت د شیاعصابم سرجا

شانس نیلعنت به ا-

:زد یم میاز آشپزخانه صدا مادر

رب گوجه را باز کن یدر قوط ایب نا،یم-

.رونیجا فوت کردم ب کیجا جمع کردم و بعد  کیرا  نفسم

7فصل 

:گفت یو با ناراحت اسمنیمحبوبه چند بار زد پشت . شد یقطع نم اسمنی هیگر يصدا

 یدکتر گفت به خاطر دوانه است که م... بچه بردارد نیخواهد دست از سر ا یم یک ینتدل درد لع نیدانم ا ینم-

.بچه را در آوردم نیپدر ا یدست یظهر هم بادمجان سرخ کرده خوردم و دست روزید... خورم

:و با مالمت نگاه به محبوبه کرد و گفت دیرا در آغوش کش اسمنی مادر

شود؟ نگاه کن بچه هالك شد  ینم يو هندوانه نخور ریشام نان و پن ،يخورد حاال هندونه. یبس که شکم پرست هست-



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦

.کرد هیبس که گر

 يسوخت و فکر کردم به زود یاز دستش ساخته نبود م يکرد و محبوبه که کار یم هیگر زیر کیکه  اسمنیبه حال  دلم

 هیگر يبچه گوشت آب کنم و صدا دیاز دل درد شد دیشوم؟ آن وفت چند بار با یم ییها یبدبخت نیمن هم گرفتار چن

کنم و اصال در آن  زیگرما تابستان پره يخنک تو انهاز خوردن هندو دیداند؟ چقدر با یرا تحمل کنم خدا م شیها

و  الیخ یب ایبچه اش هست؟  يماریبه من و ب ادشیاصال هوشنگ  ایسوزد؟ آ یدلش به حالم م یصورت چه کس

:دیگو یکه آب از لب و لوچه اش راه افتاده به من م یزند و درحال یرا قاچ م هندوانه یروغن يخونسرد با دست ها

!نخور ست،یخوب اگر دکتر گفته خوب ن-

من با مرد  دیفهم یافتاد که وقت ایبه مه ادمی. ستادمیا نهیآ يسرم و جلو يام را انداختم رو يو ناراحت روسر یعصبان

:گفت ییرو به مادر با لحن پر تمنا کرد و یمورد عالقه اش قرار گذاشتم، چه عشق

د؟یایهم ب نایم دیده یاجازه م یاطیبروم خ دیخاله جان، من ساعت پنج با-

:زد و گفت میمادر صدا. ناهار را زد و به خانه برگشت دیناهار آمده بود اما ق يبرا ایمه. شد میتسل شهیمثل هم مادر

ست؟یر تو نمنتظ ایمگر مه... یکن یقدر معطل م نیپس چرا ا-

:و گفتم دمیکش یحال محبوبه انداختم و آه یبه چهره زرد ب ینگاه. کرد ینم هیگر گریآرام شده بود و د اسمنی

ماند؟ یمحبوبه شام م... بروم دیبا گرید... چرا-

:شانه باال انداخت و گفت مادر

سر کار  يمهد یاز وقت... نجایم آمده ااز ترس صاحب خانه شان شوهرش رفته خانه پدرش و محبوبه ه... دانم  یچه م-

بگردد  دیبا... شود یم يراه انداز یکارخانه ک ستیمعلوم ن...  دهیچیطفل معصوم هم پ نیا يو زمان برا نیرود زم ینم

...دنبال کار

حال  را به اسمنیمادر و محبوبه و !کیخط بار کیبود و محبوبه که لبانش شده بود  دهیکه خواب اسمنیزل زد به  مادر
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داشت غر  ادیسوخت که االن کنار پدرش به احتمال ز یدلم به حال نسترن م. رونیخود رها کردم و از در خانه زدم ب

بخور و  یزندگ کیاست؟  یچه جور زندگ گرید نیا کردمخودم فکر  شیپ. کرد یمادر بزرگش را تحمل م يزدن ها

شد چه؟ آن  لیتعط لیروز گاراژ حاج جل کیاگر ....و  یشبک یگرسنگ دیشد با لیکه اگر تعط هیکار بدن آت کی. رینم

در بغل به خانه پدرم آمدم و هوشنگ هم  يمن هم با بچه ا دیدر آن صورت شا. شود یم کاریوقت هوشنگ هم از کار ب

!رفت خانه مادرش گرید با بچه دیشا

که  استیحق با مه! يندیان و حال خوشاو نه زم میدار یمشخص هیطور است، نه آت نیهم شهیها هم نییما طبقه پا یزندگ

که  یعاشق مال و منالش؟ با شناخت ایدانم عاشق مسعود شده  یحاال نم! نکبت خالص شود یزندگ نیخواهد از شر ا یم

فرصت استفاده نکردم؟ مسعود که در همان برخورد اول  نیا ازپس چرا من . است ادیدارم احتمال دومش ز ایمن از مه

 یراحت و ب یزندگ کیبدهم،  لیمرفه تشک یزندگ کیخودم  يتوانستم برا یم یقه کرده بود به راحتبه من ابراز عال

!دغدغه

 "زد  یبه دلم ناخنک م طانیش مییگو یکه ما م ندیحس ناخوشا کیکردن در کنار هوشنگ فکر کنم  یآنکه به زندگ یب

که تو از او  رمیحاال گ... ور داغ است نان را بچسبانرا بکن و تا تن هیبرخورد قال قض نیهم ينشده، تو ریکه حاال هم د

باشد از هوشنگ صد مرتبه بهتر است، از هر لحاظ که فکرش  چههر... مگر از هوشنگ خوشت آمده که امده،یخوشت ن

" .کنم یرا م

همه  اردید نیکه در هم میریگ ": سرم و چشمانم از هم گشود يوجدان زد رو مییگو یکه ما م گرید ندیحس خوشا کی

نگاه  تیدوست دوران زندگ نیچشم بهتر يتو یخواه یبعد از آن چه طور م یول ،يرا به نفع خودت تمام کرد زیچ

"د؟یروح در دو بدن بود کیهمه سال که  نیآن هم بعد از ا ؟یکن

 ستیکه بد نشود  یکیاز ما خوشبخت تر از آن  یکیپا بگذارم، حاال  ریتوانم وجدانم را ز ینم دمیفکر کردم د هرچه

...دهد یم لیرا تشک یخوب یزندگ ایخوشحال هم باشم که مه دیتازه با
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 يتو نایزده بود، گل م یبود و کروات مشک دهیپوش دیکت و شلوار سپ. بار هم زودتر از من سر قرار حاضر شده بود نیا

:لبخند زد میدستش بود و به رو

!نمتیب یمن شد که دوباره م بینص یچه سعادت-

:ستادمیکه با کالم گستاخانه او صاف و شق و رق ا یصندل يرو فتمیب یدستپاچگ يبود از رو کینزد

؟یبا کافه گالسه موافق. نیخوب بنش... من هم مثل تو هول و دستپاچه هستم-

:را که حبس کرده بودم آزاد کردم نفسم

.دیهرچه شما دوست دار-

:کرد و گفت یاخم

!شما نه تو-

پشت  یادکلن چند تومان حهیاو که با کت و شلوار و کروات و را. کردم یم سهیاشتم او را با هوشنگ مقادانم چرا د ینم

رود و از  یبه سر کار م فشیکند و هوشنگ، که با همان لباس کار کث یرا حساب م یو آمار و ارقام نجوم ندینش یم زیم

با  ایمه یدانم وقت یاصال من نم. لفظ قلم حرف بزند محترم يآقا مثل ستیگردد و اصال هم بلد ن یآنجا به خانه بر م

ساده هستم  کیمکان کیو رفت و آمدش را با من که همسر  یازدواج کرد رغبت کند، که دوست یشخص محترم نیچن

!سرخ و آبدار يشدم لبو یکه م دیکش ینم یکردم واال طول یجو را عوض م دینه؟ با ایادامه بدهد 

:کردم و گفتم يا سرفه

هست؟ ادتانیرا  ایشما دوست من، مه-

:است يآور ادیرا تنگ کرد و نشان داد که در حال  شیاز چشم ها یکی

خوب چطور؟... آره ... الدن کنار تو نشسته بود یهمان که روز عروس... آمد ادمی-

آبدار و  يبا اسم ها اجق وجق ها را نیساده بخورم نه ا یدوست داشتم بستن شتریخواست، ب یدلم کافه گالسه نم اصال
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دستمال را که . ام را پاك کردم یشانیپ يعرق رو نکسیشل کردم و با دستمال کل يام را قدر يگره روسر.دهان پر کن

 نانیافتاد که با اطم ایبه حرف مه ادمی. بود به دستمال دهیچسب دهکنن دیپودر سپ رد،یبود خنده ام بگ کینگاه کردم نزد

:خاطر گفت

.گفت اصل اصل است یم... شوهر خاله ام از بندر آورده... ستیهم ن یتقلب.. ندارد پودر حرف يا-

!خوب به خاطرم هست ایمه... گفتم که .... خوب-

:کنم یرا خرد م نکسیچرا دستمال کل دمیشدم و نفهم یعصب شتریاش ب رهینگاه خ از

...از من خواست که... و .. شما شده و ...عاشق ش يبد جور ... ایمه....  ای... مه ... م ... که ... که  میبگو تمیخوا یم-

:گفت و نگاهم کرد يبلند هوم

دوست  یرا گرفتم، ول تیهرچند لپ حرفها... بکش و بعد حرف بزن ینفس راحت... آرام باش...يچرا به لکنت افتاد-

!بکش قیعمنفس  کیخوب حاال ... و آرام لکسیر یلیخ... یراحت باش یبا من هست یدارم وقت

گذاشت آرام  یداد و نم یقلبم را هم فشار م يرو یحت. کرد یم ینیتمام وجودم سنگ يرو نیآهن يچون وزنه ا نگاهش

 دیرا کش شیو او آهنگ صدا ریو نگاهم را انداختم به ز دمیرهان نیبود خودم را از آن وزنه سنگ یبه هر زحمت. رمیبگ

:و گفت نییپا

را دوست دارم؟ یکس که من چه یبه دوستت نگفت-

:گفتم یقینفس عم دنیخرد شده دستمال را جمع کردم و همراه با کش توده

 یخوب یلیدختر خ ایمه... ندارد یگاهیجا چیمن ه يچون احساس شما برا...چون... مینداشت که بگو یلزوم... نه -

.به شما عالقمد شده یلیاو خ... و  میبا هم بزرگ شد یما از بچگ... است

:نگاهم کرد و گفت رهیخ هریخ

شود؟ یحل م يمعادله چه جور نیبه نظر تو ا... به شما عالقمند شده ام يمن هم بد جور-
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 یسعادت پشت پا م نیواقعا چرا به ا. رفتم یهم شده بود و من داشتم با خودم کلنجار م ریلحظه نگاهمان در گ نیا در

دم؟یکش یم انیرا به م يگریکس د يپا دیکرد چرا با یعشق م صادقانه به من ابراز یمرد متشخص نیچن یزدم؟ وقت

...توانم یدوست من بود، من نم نیبهتر گر،یکس د نیا یول

؟یده یازدواج بدهم تو چه جواب م شنهادیاگر من به تو پ-

:نییو سرم را انداختم پا دمیبرکش شیاز چشم ها دهیزده و منقلب د شوك

.دهم ینم یجواب مثبت-

:تاقانه به من زل زده بودمش هنوز

چرا؟-

:زبانم گرفت دوباره

...دوستتان ندارم...دو... چون... چون -

چه؟ يبه من عالقمند بشو ياگر من قول بدهم که تو به زود-

:دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 نیاز ب دیکه به من دار يااحساس عالقه  گریتا چند وقت د دیاز کجا معلوم شا... کرد ینیب شیشود پ یرا نم ندهیآ-

...آن وقت... رفت

:آتش زده بود یرا ک گارشیدانم س ینم ،یزد به صندل هیتک

به نظر من  یول... یبکن ییوفا یب تیدوست زندگ نیبه بهتر یخواه یدانم که تو نم یم... من فکر کنم شنهادیپ يرو-

که  یو دوست دارم به گوشش برسان... کنم یکر نمف ایمن اصال به مه... که مهم است فقط سرنوشت خودت است يزیچ

 یکه شده به دست م یمتیرا که دوست داشته باشم به هر ق يزیچکه من  میرا هم بگو نیا... به من فکر نکند گریاو هم د

بزنم  يتوانم دست به هر خطر یآن قدر دوستت دارم که م...ستین یمن کار سخت يبه دست آوردن تو هم برا. آورم



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١

 ییاز امروز تا هروقت که بگو... یبده یمن جواب درست شنهادیو به پ یکه تو خودت خوب فکر کن لمیما شتریب ...یول

که به  دید یآن وقت خواه.... کنم یصورت من تالشم را آغاز م نیا ریدر غ ،یفکر کن شنهادیپ نیا يرو يفرصت دار

.من سهل و آسان است يدست آوردن تو تا چه حد برا

:زدم و گفتم يپوز خند. کرد مشمئز شده بودم یکه در نگاهش تراوش م يغرورتکبر و  از

 یاز نظر من شما آدم.... شما فکر کنم شنهادیپ يچون من اصال قصد ندارم رو دینباش دواریبه خودتان ام يادیز-

متاسفانه با بد  یول... دیاوریاشاره به دست ب کیرا با  زیهمه چ دیتوان یکه م دیکن یو فکر م دیخودخواه و خودپسند هست

 دیبا... شوم یبرسد از شما هم کله شق تر و خودخواه تر م شیپا... از شما ندارم یمن هم دست کم د،یطرف شد یکس

.ما خواهد بود دارید نیآخر نیکه ا میبگو

:پر تحکم گفت یو با لحن ستادیکه او محکم در برابرم ا زمیاز جا برخ خواستم

من با ... يبا من کلنجار رفته ا یلیتا حاال هم خ... یکن يلج باز یتوان یکه با من نم میرا بگو نیا دیبا يبرو نکهیقبل از ا-

.نمینش یتو ازدواج نکنم راحت نم

:توزانه گفتم نهیک یاستهزا نگاهش کردم و با لحن با

!چقدر از شما متنفرمکه  دیدیالبد فهم... دینیب یخواب هم نم يازدواج با مرا تو د،یباش الیخ نیبه هم-

 يهوا گرم بود و من در کوره ا. بوسه زد شیو بر گلبرگ ها دیرا بو کش نایمثل دفعه قبل گل م الیخ یو ب خونسرد

!يو خبر ندار دمیکش يکه امروز به خاطر تو چه زجر ایمه میچه بگو. گداختم یم نیآتش

8 فصل

هفته تمام با پدر و  کی. کردم یم یبینبود، من احساس غر سوزن انداختن يبرا ییو ازدحام خانه که جا یشلوغ يتو

.سفره عقد نشستم يموفق نشدم و باالخره پا یکه زن هوشنگ نشوم ول دمیمادر و خواهر و برادرم جنگ

 دهیبار در طول عمر کت و شلوار پوش نیو آخر نیاول يبرا دیکرد من کنار هوشنگ که شا یاصال فکرش را هم نم ایمه
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 یفکر م يگرید يها زیزدند من به چ یهمه کف م یوقت. میهمان بار اول بله را بگو نیحوصله و غمگ یو ب منیبود، بنش

 يشانه ام و با صدا يسرش را گذاشت رو دیشن یافتاد که وقت ایبه مه ادمی. ام يکردم، به تمام شدن دوران تجرد و آزاد

:گفت يبغض آلود

او کجا و من کجا؟... کرده بودم دواریخود خودم را ام یب-

:ام آمد من هم به مادر گفتم يهوشنگ با خانواده اش به خواستگار یوقت

او کجا و من کجا؟-

:تشر زد که مادر

!یهست یدارد؟اصال مگر خودت ک یبیمگر هوشنگ چه ع-

راست مهم نبود؟ چرا مهم نبود که گوشه  يسوراخ بودن جوراب هوشنگ در شب خواستگار شانیدانم چرا برا ینم

مهم  شانیشود؟چرا برا یم انیو کرم زده اش نما اهیس يخندد دندان ها یم یوجود دارد و وقت یبزرگ لیصورتش زگ

محکم سرم را در آغوش  یهلهله و مبارك باد کس يتو. همه ازدواج کنند دینبود که من قصد ازدواج ندارم و اصال چرا با

نفر . کرد یم هیمن گر ياز حال من خبر داشت و برا چارهیبود، ب چشمانش يکه اشک تو دمیرا د ایمه. دیو بوس دیکش

و همه را به  ختیرا به گردنم آو یفیظر زیر نهیو س دیخانم بود که با مالحت خاص خودش صورتم را بوس لهیجم يبعد

.وجد آورد

شود؟ نکند مادر  آن دو یزندگ هیمن هم شب ینکند زندگ. رفت یم جیافتاد سرم گ یو محبوبه م هیکه به مرض چشمم

چهار  هیخانه بگذارد کف دستم؟ نکند مثل مرض هیرا دور از چشم پدر بفروشد و بابت کرا شیمجبور شود النگو يروز

 يتو یکی. زمیاشک بر يگوشت پختن قرمه سبز بدونمادر به خاطر  شیروز پ کیو  نمیماه آزگار رنگ گوشت را نب

:گفت یدلم م

"...اراحت نکن، هوشنگ کاسب است و به قول مادرش پس انداز هم داردقدر خودت را ن نیا ال،یخ یب "
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 يبلند و فر يموها... رنگش بدوزم يو قهوه ا زیر يکردم برگردم و نگاه به چشم ها یرغبت نم چیدانم چرا ه ینم یول

 ادیلحظه به در آن  یکس. کرد یم یزد و ابراز خوشحال یبشکن م یواشکیکه  یبود و دست ختهیر شیشانه ها يکه رو

. ...شد یم يعاد يبه زود نم يبرا زیقلب من نبود، به اعتقاد آنها همه چ یناراحت

به من  چکسیرا ه نیا. گفت کیو مات نگاهم کرد و به من تبر نیغمگ دم،یام را هم د ییرضا پسر دا نیجمع مدعو يتو

 یحدس را م نیخودم ا شیپ شهیکه خودم همنگفت که رضا به من عالقمند بوده و قصد داشته که با من ازدواج کند بل

 یزد و م یم تاریکه خودش ساخته بود و با گ »یینایم گل« اش، از آهنگ  یپنهان يزدم؛ از حالت نگاهش و محبت ها

و  یاز آن همه شلوغ. بدهد لیادامه تحص یقیبه فرانسه رفته بود تا در رشته موس. بودم دهیدوسال بود که او را ند. خواند

. شدم یم وكو ش یجیدچار گ شتریافتاد ب یدستم م ينگاهم که به حلقه زرد تو... دیچیپ یدا دلم داشت به هم مسر و ص

.در آمده باشم کیمکان یشد که به عقد هوشنگ جالل یباورم نم

:گفت میبه چشم ها رهیلبه حوض نشست و خ ياو رو میرا به هم بزن مانیتا حرف ها میکه با هم تنها شد یشب

من  يو پا به پا یهمت داشته باش دیبسازم که همه انگشت بر دهان بمانند فقط با یزندگ کی یحوصله کن یکم اگر-

نبود دوست داشتم  يضرور نجایراستش اگر حضور من ا ست،یلذت بخش تر از کار ن زیچ چیه ایدن يتو. یزحمت بکش

...کردم یکار م شتریدو ساعت ب یکیگاراژ بودم و  ياالن تو

.خواند یرضا جان دارد آواز م... ها خوش آمد بگو همانیجان بلند شو با شاه داماد به م نایم-

شکند آخر  یبا دمش گردو م یمطمئن بودم الن از خوشحال. انداختم ییکرده زندا شیو نگاه به صورت آرا برگشتم

به من آگاه بود و تا آنجا که او به احساس رضا نسبت . ردیرضا جانش بگ يدوست داشت خواهر زاده اش سوزان را برا

آن  يدانم تو ینم. میو خودمان ندوز ویکرد تا مثال من و رضا خودمان نبر یتوانست رفت و آمدشان را با ما کم م یم

.زد یم تارینشسته بود و گ یصندل يرو يگوشه ا. کردم دایچطور رضا را پ یهمه شلوغ

زن . کرد یخواند هم فکر نم یکه رضا م ياصال به ترانه ا دیشا. خورد یم کیآهنگ و آواز داشت ک الیخ یب هوشنگ
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.گفت يزیگوش رضا چ يرفت و تو ییدا

. دیکش يهلهله ا تیهوشنگ از جا برخاست و کتش را از تنش کند و جمع. را شروع به نواختن کرد يآهنگ تند رضا

بود از فرط خجالت آب  کیمع کند، نزدبودند ج یالیرا که همه دو ر شیپا ریشده ز ختهیر يشد تا سکه ها یخم م یوقت

:شانه ام و گفت يدستش را گذاشت رو. دمن بو ادیبه  ایفقط در آن لحظه مه. نیزم يشوم و بروم تو

...قدر خودت را نخور دختر نیا-

 نیح نیدر هم. و حقارت بکنم ياحساس خوار شتریو ب فتدیب یکس يخواست چشمم به چشم ها یآن لحظه دلم نم در

گوشه  يلبخند. به من انداخت یگذاشت و نگاه زیم يآورده بود رو رونیرا که با خودش از ب ییباید دسته گل زمهردا

:لبش نشست و گفت

...آورده هیرا هد بایدسته گل ز نیدوست رضا ا-

:تعجب گفتم با

دوست رضا؟-

قلبم به  نایگل م دنیکه با د نایاخه گل مو قرمز و چند ش دیو رز سپ ولیو گال میکوکب و مر. به گل ها انداختم ینگاه و

قرار داده بود؟  ایدسته گلش چند شاخه م يتو یچه کس. انداخت یبر وجودم چنگ م یبیحس غر. تپش افتاد

آمد،  ینفسم داشت بند م...مثل...میمثل کوکب و مر گر،ید يهم مثل گل ها نایخوب گل م م،یگو یچه م....نکند....نکند

با رضا  یاصال مسعود چه ربط. من آورده مسعود باشد يدسته گل را برا نیکه ا یفکر کنم کسخواست  یاصال دلم نم

....نکند با هم دوست باشند و... دارد

صورتش  د،یکش ینگاهش آن سود پنجره پر م. دیجو یکه داشت انگشت و ناخنش را با هم م ایمه شیرفت پ حواسم

:باال دیکردم پر شیگل انداخته بود و چون صدا

شده؟ یچ ه؟یچ-
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چه خبر است؟ رونیحواست کجاست؟ آن ب-

:گفت زیآم جانیه یگوشم با لحن يو تو دیکش نییسرش را پا ایمه

شد  اطیکه با رضا وارد ح دمیهمان اول د.... را آورده بایدسته گل ز نیاو ا نجاست،یخودش است، مطمئن هستم که او ا-

نه؟ ایه کار کنم؟ بروم و با او سالم و تعارف کنم چ ییگو یباورم نشد خودش باشد، تو م یول

مقابل  ییبایدسته گل ز. و رفت که خودش را به مسعود برساند دیمن نماند، دو شنهادیمنتظر پ ایمه. رفت یم جیگ سرم

را او معادله مجهول را حل کنم که چ نیتوانستم ا یاصال نم. افتاده بود ریوسط گل ها گ نایبود که چند شاخه م میچشمها

 یتر سر و گوش آب م عیرفتم و هرچه سر یم دیبا... خودش کشانده بالرضا او را به ئن دیجشن آمده؟ گفتم شا نیبه ا

شوم؟ کیو به او نزد اطیح يبلند شوم و بروم تو يبهانه ا چیشد بدو ه یمگر م یول... دادم 

:کرد یتش را شل مکراوا قهیدستش بود و  يتو تاریگ. گرفته رضا مرا به خود آورد يصدا

؟یهست یاز انتخابت راض-

 يلبخند زدم و احساس کردم برا یزورک. دیآ یاز هوشنگ خوشم نم چیو ه ستمین ینداشت که رضا بفهمد راض یلزوم

:جواب دلخواهش با همه وجو زل زده به دهان من دنیشن

.میساز یبا هم م... به هر حال از طبقه خودمان است...ستین يآدم بد! ام یراض-

زد، که  یم هیگوشه و کنا میمستق ریو غ میبه او طعنه بزنم که مادرت بارها و بارها مستق طیخواست در آن شرا ینم دلم

 ادیما چندان هم ز یرفت که شوهرش برادر مادر من است و فاصله طبقات یم ادشیو  میما از دو طبقه متفاوت هست

...دارند و ما يمرفه ا یفقط آنها زندگ ست،ین

:زد یو لبخند کج تاریسم گ يو دستش را گذاشت رو دیکش یآه رضا

...کردم که تو یفکر نم چیراستش ه... به تو دست ندهد یمانیوقت احساس پش چیه دوارمیام-

:دیکش يبلند نیبه رضا انداخت و ف ینگاه هوشنگ
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است؟ نیشما هم ییپسر دا-

:دمیلبخند زد و من گوشه لبم را جو رضا

...بله-

در حال انفجار  تیاز زور فشار عصبان. دیخند یم الیخ یهوشنگ ب. به رضا انداخنم ینگاه تیو عصبان یبا ناراحت بعد

:بودم

.هوشنگ يحوصله ام را سر برد-

خود هوشنگ هم . با هوشنگ حرف بزنم يلحن تند نیانتظار نداشت با چن چیه دیشا. کرد یشگفت زده نگاهم م رضا

.قطع شده بود گریآهنگ بادا بادا مبارك بادا هم د. دیجو یرا م لشیو گوشه سب وارفته بود یحساب

9 فصل

باران از فشار گرما  زشیر! یو برکت ریگفت چه نکاح پرخ یبود و مادر م يهفته تمام بعد از جشن عقد هوا ابر کی

نشستم پشت پنجره  یم یگاه. ببرم يه اهوا استفاد نینتوانستم از ا چیکاسته بود و موجب اعتدال هوا شده بود، اما من ه

چشمم . دمیکش یم یقیآنکه بخواهم آه عم یب یشدم و گه گاه یم رهیخ اطیح یتحرك به چشم انداز باران یب یو ساعت

و  نیغمگ شتریافتاد ب یکه به روز عقد م ادمی. کرد یم ینیبر وجودم سنگ يندیافتاد احساس ناخوشا یکه به حلقه زردم م

.کرده بود هیزیجه هیمادر خودش را گرفتار ته. دمش یافسرده م

آخر سر . بار نرفتم که نرفتم ریو پرده کمکش کنم ز ینیقبل هر قدر اصرار کرد که بروم و در انتخاب ظروف چ روز

الهام  قهیبه سل یمثبت هیشام آمده بودند و نظر يو محبوبه هم برا هیمرض. اش هم بد نبود قهیالهام با مادر رفت و سل

از همه قلبم  شتریشده ام؟ ب يدانستم گرفتار چه درد یاما خودم هم نم ،بودم ماریانگار ب. نداشتم یدل و دماغ چیه. دادند

.سوخت یناراحت بود و م

:و با اخم و تخم گفت دیکش يهوشنگ مرا گوشه ا د،یرس انیعقد که به پا جشن
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کنم یدفعه بعد مالحظه ات را نم... یکن یورد مبرخ يطور نیها با من ا بهیغر يبارت باشد که جلو نیآخر-

:زدم و گفتم يشخندین. اش چندشم شد يو قهوه ا زیر يو چشم ها وستهیبه هم پ يآن لحظه از ابروها در

.کنم یتکرار نم گرید..... چشم سرورم... است یخط و نشان جنابهال نیاول نیا-

اگر به عقدش در . پا و آن پا شد نیکرد و ا يلب غرولند رینگاهم کرد و ز زیرفت، به حالت تمسخرآم يغره ا چشم

و دندان زرد  نییپا دیرا کش شیابروها. دانستم با او چطور تا کنم یبودم و اگر او به اصطالح شوهرم نبود خوب م امدهین

:اش را به هم فشرد و گفت دهیو پالس

با پدر  دیبا... يرا ندار اقتشیکه تو ل نمیب یم یول... دمانببرم خانه خو یبخرم و تو را بعد از عروس يخواستم خانه ا یم-

...یو زبانت را هم کوتاهتر کن یات دست بکش ییو پررو یگستاخ نیاز ا یتا کم یکن یخانه زندگ کی يو مادرم تو

از  یحرمت یهمه خشونت و ب نیتا به حال شاهد ا. ماتم برده بود نیبه زم دهیجلوتر از همه رفت و من چسب هوشنگ

 یکند؟ چرا جواب دندان شکن نییتع یخط و نشان بکشد و خط مش میچطور گذاشتم برا. به خودم نبودم یجانب کس

... یرا بکش زشیمج دیبا گریجناب هوشنگ خان خرش از پل گذشته، حاال د "گفت یبه من م یکی... بهش ندادم و 

...کردم یم ادیرا پ ایکاش مه... چقدر دلم گرفته بود "...نیهم یعنیازدواج 

 یول... است یمیمن همه کهنه و قد يآخر مدل ها.. بدوزد يپرده دوز میپرده را بده دیگو یزن داداشت م نا،یم نیبب-

.دوزم یرا خودم م یو رو تشک یروبالش

 آدم زمخت و کی ریمرا اس یدست ینشستند و دست میپا ریبودند که ز نهایا. نگاهش کردم بانهیطرفش برگشتم و غر به

خودشان را گذاشته  ایپنجره کدام خانه پرده بدوزد؟ مرا مسخره کرده اند  يخواست برا یاصال مادر م. کردند یوحش

:دلش را برنجانم حیناصح يبا برخورد اندیاند سر کار؟ اما دلم ن

...دیدان یهرطور که خودتان م-

.جلو و شانه را انداختند باال دندیرا کش نییهر دو لب پا. به مادر انداخت یبه الهام و الهام نگاه ینگاه مادر
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تخت نشسته بود و مهرداد و مسعود و رضا  يرو ایمجنون، مه دیدرخت ب ریز. اطیح يتو دمیدو ایمه يجستجو در

مسعود اول از همه متوجه من شد و به طرفم برگشت و متعاقب او همه نگاه . با هم در حال بحث و گفتگو بودند ستادهیا

رضا . آنجا نشسته بود ایدانم چرا مه یاصال نم فتد،یب دخواست چشمم به چشم مسعو یدلم نم چیه. من شد ها معطوف به

:من گفت يبه سو يلبخند

.دیکنم که گفت شما قبال با هم آشنا شده ا یخواستم دوستم مسعود را به تو معرف یم-

:و گفتم شیزدم به بازو ينشستم و سقلمه ا ایکنار مه. کرد یبه مسعود انداختم که داشت نگاهم م ینگاه یچشم ریز

....ياتاق منتظرم که برگرد يوقت است که تو یلیخ ؟یکن یچه کار م نجایتو ا-

:دستم را در دست گرفت و درهم فشرد ایمه

ت افتاد؟ یمیبه دوست قد ادتیآقا داماد رفت  هیچ-

:به خرمالوها انداختم و گفتم ینگاه

!زمیرا به هم بر زیبود همه چ کیزدن. مرده شورش راببرند-

آخر چرا؟ یول ؟ییگو یراست م-

:کنم که رضا مرا مورد خطاب قرار داد فیتعر شیرا برا انیجر خواستم

.کنند یخواهند با شما خداحافظ یخانم، آقا مسعود م نایم-

بعد با . ببرند يچا ماندهیمهمانان باق يتا برا دیبود که مادر، رضا و مهرداد را به کمک طلب فتادهینگاهم به مسعود ن هنوز

:بلند رو به من گفت يصدا

!برو تو ایب. گردد یاالن آقا هوشنگ بر م رون؟یب يخدا مرگم بدهد دختر، تو چرا از اتاق عقد آمد-

:سرم و گفتم يرو دمیرا کش دمیسپ چادر

.هوا بخورم یخواهم کم یخسته شدم، م-
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!امان از دست تو-

 نکهیا ایدانم دچار شرم شد  ینم ایمه. ستادهیسرم ا يسرم برداشت و من تازه متوجه شدم که مسعود باالدست از  مادر

بود و مثل  دهیپوش یمسعود کت و شلوار راه راه مشک. حوض نشست يتخت بلند شد و رفت رو يخودش خواست، از رو

:داده بود هیمجنون تک دیتنه درخت ب هدستش ب کیبا . بود کیو پ کیمرتب و ش دمشیکه د يچند بار

... میبگو کیتوانم به تو تبر یدانم چرا نم یفقط نم... ندارد یاشکال... يداده ا حیخوب، پس آقا هوشنگ را به من ترج-

.دمیند یراستش هوشنگ را مرد جالب

:کردم، چانه ام را دادم باال ینم نگاهش

.نمیخواست شمارا دوباره بب یال دلم نماص... بهتر است یلیخ یلیهرچه هست مطمئنم که از شما خ-

را  نیا... یراست.... دمیرفتم و گل خر دمیبعد که فهم د،یدانستم عروس خانم شما هست یبرعکس من، البته من اول نم-

 یکرد، م هیمن گر شیپ یکل نجایا مییایب میخواست یم یدلبسته تو بوده؟ وقت يات رضا بدجور ییکه پسر دا یدانست یم

.يمثل هوشنگ در آمد يانتر قدچرا به ع دینفهم یول یتو هم دوستش داشتگفت که 

 ینفس نفس م. رونیانداختم ب یم اطیبه تو چه و اصال او را از ح میخواست بگو یحرص دهانم کف کرده بود، دلم م از

:کرد یزدم و او با دقت نگاهم م

و  یدوست... به رضا نداشتم يعالقه ا چیضمن من هدر ... ارزد یمثل شما م يبه صد تا ستین ایهوشنگ انتر هست -

از شما  یاست که من از او متنفر نبودم، ول نیطرفه بود، مثل عشق و عالقه شما، تنها فرقش هم ا کیعشق رضا کامال 

.متنفرم

:زد و گفت يلبخند خونسردانه ا ن،ییپا دیکش یرا کم سرش

.تو را دلشکسته کند يروز بدجور کیرسم  یم. انقدر به جناب هوشنگ خان انتر مطمئن نباش-

:زد و آهسته گفت یچشمک الیخ یاو اما آرام و ب. نگاهش کردم ریو متغ نیخشمگ



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠

...یخواهم کرد فقط مال من باش يدوستت دارم و کار شهیاز هم شتریب-

 ایمه. رمیآرام بگ یکم که برگردم به اتاق عقد تا دمیبهتر د. بزنم که رضا برگشت، نفسم بند آمده بود یحرف خواستم

:دیدنبال من دو

؟یهست یچرا انقدر عصبان نا،یصبر کن م-

چند؟ یاگر گفت میکرد متیبا مادر ق روزید نا؟یارزد م یچند م زتیر نهیس یدان یم-

. ندخواستم که کم گذاشت یمن از آنها احترام و منزلت م... سرشان بخورد يتو زیر نهیس! تو را به خدا ولم کن الهام-

من هم  یرا ندارم ول دنشیو چشم د دیآ یهر چند ازش بدم م... برنگشت به اتاق عقد گریکه آقا هوشنگ د يدید

زبان دراز است و  يادیفرستاده عروس خانم ز غامیپ یوقت! وت يجلو یحت ه،یمحبوبه، مرض يجلو. شدم ریهمه تحق يجلو

...گربه را دم حجله کشت دیبا

:و گفت دیلهام سرم را در آغوش کشا. افتاده بودم هیگر به

پس  يآبدار غامیکه داداش محمودت پ يدید... بود یانصاف یب تیکه هوشنگ کرد نها يکار ،ییگو یفهمم چه م یم-

 یهوشنگ ب. نه حاال که کار از کار گذشته یگرفت یرا اندازه م نایزبان م دیبا يخواستگار يکه آمد يفرستاد روز

...شود یم مانیپش یبکارش حسا نیمطمئن باش از ا یرد ولخودش را ثابت ک يشعورگر

:زدم و گفتم يپوزخند

 يباور کن اگر به خاطر آبرو. بگذراند ریباشد خدا آخر و عاقبتش را به خ نیکه شروعش ا یازدواج ست،یاصال مهم ن-

.کردم یطالق م يو تقاضا ختمیر یرا به هم م زیپدرم نبود همه چ

:دست چپش يبا دست راست زد روو  دیلبش را گز الهام

 یبشنود چه اتفاق یاگر کس یدان یم... هفته از عقدت نگذشته کیهنوز  ،یزن یکه م هیحرف ها چ نیخدا مرگم بدهد، ا-

افتد؟ یم
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افتاد،  یم شیکه به رفتار و حرف ها ادمی. افتاده بودم ریگ يبدجور دم،یکش يبلند نینگاهش کردم و ف یچشم گوشه

زخم زبان  شتریاز همه ب. کردم ینثارش م يلب فحش آبدار ریکردم و ز یشد و دستم را مشت م یغ متمام تنم دا

دارد و  یچرا دست از سرم بر نم ست؟یکارها چ نیمنظورش از ا دمیفهم یاصال نم. کرده بود نیمسعود دلم را چرک

که دوستم دارد و به قول  رمیکرده، گ شیجادو میکه چشمها رمیگ! داده به من ریچرا گ! همه دختر نیکند؟ ا یراحتم نم

... من نشد تیباعث آزار و اذ چوقتیه یرضا هم دوستم داشت و به قول خودش عاشقم بود ول... خودش عاشقم شده

خواهد  یدلم نم چیهرچه هست ه! است یروان ماریهم ب دیشا! دانم ینم.... پروراند یسرش م يتو يگرید نقشهآقا  نیا

!باستیگفت ز یم ایبه همان چشم ها که مه. فتدیمش بدوباره چشمم به چش

.دیبار یدلم گرفته بود و همچنان باران م من

10 فصل

لباس کار به تن داشت و هر قدر . فرو کرده باشند نیزم يتحرك، مثل چوب خشک که تو یبود، صاف و ب ستادهیا

مقدمه  یداد و ب يسالم و تعارف مادر هم پاسخ سردبه  یحت. امتناع کرد یتفاوت یو ب يداخل با سرد دیایتعارف کردم ب

:گفت یرو به من با لحن ترش

واال فردا ممکن  دمیرا فهم نیحاال ا نیچه خوب که هم! يخور یبا من نم یتو به درد زندگ... را کرده ام میمن فکرها-

من از زن ... ینیب یاش را هم م هجینت یفکرم را عوض کن یبخواه يزور يزور... را بکن تیتو هم فکرها... شود ریبود د

!به مادرم هم گفتم، طالق... دیآ یجنبد خوشم نم یم يادیزبان دراز که سر و گوشش ز

! به چهارچوب در دیراستم و دستم چسب يپا يچپم خم شد و افتاد رو يکرده اند، پا یرا خال میپا ریکردم ز احساس

. خشکم زده بود اطیدر ح انیمثل صاعقه زده ها م. رفته بود "چرا؟" میتا آمدم بگو ن،ییسرم سر خورد پا يچادر از رو

حرف طالق  يزود نیامکان ندارد هوشنگ به هم... نه... شده ام و  یاالتینکند خ... نکند دچار توهم و کابوس شده باشم 

زده  یرا به کلبا م یزندگ دیکرده بودم که او ق يآخر مگر من چه کار کرده بودم؟ چقدر زبان دراز. بکشد شیرا پ
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 جلهخواهد گربه را دم ح یخودش گفت که م... آره رد؟یخواهد از من زهر چشم بگ ینکند به قول معروف م! است؟

 اهیشناسنامه ام را س دیمهر طالق صفحه سپ یراحت نیدوست ندارم به هم یول دیآ یاز او خوشم نم چیهرچند ه... بکشد

!دیدو یه به سمت من ممادر بود ک! یاهیمن چه روز س يخدا... کند

تو؟ دیایب يتعارفش نکرد ؟يخور یتلو تلو م نا؟یشده م یچ-

:تلخ و زهر آلود سردادم و گفتم يدست مادر بود، خنده ا يدستم انگار تو! دمشید ینم خوب

!مرا گذاشته سرکار... اش گرفته یهوشنگ شوخ-

 یک دمیو محبوبه که نفهم هیمرض. دور و برم شلوغ بود به هوش آمدم، دندیصورتم پاش يکه رو یبا آب. از حال رفتم و

:آب قند را به دستم داد و گفت وانیزدند، مادر ل یبا بادبزن بادم م دندیرس

؟یاز حال رفت يجور نیبه تو گفت که ا یمگه هوشنگ چ! دختر ينصف عمرم کرد-

گرفته دو  مینکند راست است که هوشنگ تصم افتاده بود؟ ی؟ مگر چه اتفاق!!!!يزیچ!گفتم یم يزیبه آنها چ دینبا نه

... رمیگ یرا به خود م وهیمن عنوان زن ب یراحت نیهفته بعد از جشن عقدمان مرا طالق بدهد؟ نکند راست است که به هم

! کرد یچقدر سرم درد م... میگو یچرند م... حتما تب دارم... میوگ یم انیهذ. میگو ینه چه م... نکند راست است که

!پشت سرم دندیبا پتک کوب انگار

چه مرگت شده؟! يافتاد یو پس نم يکرد یوقت غش نم چیتو که ه! یگرفت یزبانم الل زبانم الل غش! نایم-

مساله را  نیا دیگفتم، خودم با یم يزیچ دینبا. انداختم و آب دهانم را قورت دادم هیمرض يحال سو یسست و ب ینگاه

...از عقدمان نگذشته که يزیهنوز چ... ا طالق بدهدهوشنگ حق ندارد مر... کردم یحل م

"!نترس... برو جلو ": و دو بار به خودم گفتم دمیکش قیسرم مرتب کردم و پنج بار نفس عم يمرتبه چادرم را رو سه

ا از کارگره یکیباالخره مصمم و با اراده سراغ هوشنگ را از . رفتن و نرفتن دو دل بودم يشلوغ بود و من برا گاراژ

:زد یکرد و مرتب داد م یو مهره ها را شل م چیرا باال زده بود و داشت پ یقرمز رنگ اتینشانم داد، کاپوت ف. گرفتم



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٣

!خوب،خوب،خوب..استارت.... خوب، خوب ....خوب دوباره... استارت بزن-

.مجبور بودم یول فتمیهوشنگ ب يبه دست و پا يخواست روز یدلم نم چیه

اش را  یو روغن اهیتمام سر و صورت س. اش را به من دوخت دهیسرش را بلند کرد و د ریه و متحزد رتیکردم، ح سالم

:از نظر گذراندم و محکم و با صالبت گفتم

!خواهم با تو حرف بزنم یم-

:انداخت و گفت اتیبه راننده ف یدماغش را پاك کرد و نگاه نیگوشه آست با

.کار دارد یاعتچند س! یرا بخوابان نیامروز ماش دیبا-

:گقت يزیبه دور و بر انداخت و با لحن سرد و مالمت آم ینگاه. کشاند يبا اشاره به من، مرا با خود گوشه ا بعد

نجا؟یا يایگفت ب یک-

:شد اما گفتم یآمد چندشم م یبه چشم نم اهشیپر پشت و س يابرو ها ریاش که ز يو قهوه ا زیر يچشم ها از

!باهات حرف بزنم روزید يها آمدم تا راجع به حرف-

:حوصله گفت یرا باال آورد و ب دستش

به مادرم هم گفتم که موضوع را با خانواده ات در ! ستیهم روش ن یبحث چیتمام شد و رفت و ه روزمید يحرف ها-

!بگذارد، در ضمن با من درست صحبت کن، تو نه شما انیم

:گرفتم و گفتمرا  تمیعصبان يجلو یآمد ول یداشت باال م کفرم

 یعنیکنم تو  یمن فکر م... حرف هاست نیطالق دردناکتر از ا... طالق... ستیکه ن يپا افتاده ا شیموضوع ساده و پ-

... فقط... خواهم یاز شما معذرت م دیهست یرفتار آن روز من عصبان ياگر بابت تند... دیشما سخت دچار اشتباه شده ا

...زدیه بریدر و همسا يلوج میآبرو دیشما را به خدا نگذار

گوش چپش کرده  يتفاوت انگشت تو یو ب الیخ یاما او ب. ادامه بدهم مینتوانستم به حرف ها گریکرده بودم و د بغض
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.نباشد مانیشاهد بحث و گفتگو یبود و حواسش به دور و برش بود که کس

اش را دوست دارد  ییکه پسردا يه گفتم، دخترک نیهم... تو را ندارم دنیو التماس شن يو زار هیمن اصال حوصله گر-

ات با  ییاگر خانواده دا... يکور خواند یول یزرنگ یلیخ يتو فکر کرد... کند یاش عروس ییخوب برود با پسر دا

 یم یک يرا برا نایفهمم ترانه گل م یتازه م... يکرد ینم منکردند تو نگاه هم به  یازدواج تو و پسرشان مخالفت نم

 ینم یاست به درد زندگ يگریکه دلش با کس د یزن... مینخواست...برو... يو پکر بود نیقدر غمگ نیتو چرا اخواند و 

!نیهم... خورد

رحم  یحد سنگ دل و ب نیکردم هوشنگ تا ا یهرگز فکر نم. کردم یم يریجلوگ میاشک ها ختنیاز فرو ر یسخت به

:و از طالق منصرف شود دیایبالتماس کنم دلش به رحم  شتریاگر ب دیگفتم شا. باشد

 یام نگاه م ییرضا را فقط به چشم پسر دا... گوش تو فرو کرده يرا تو اتیچرند نیا یدانم ک یهوشنگ، من نم نیبب-

و دو روز  يندازیشود که سور و سات عقد را به راه ب ینم... رمیگ یمن طالق نم ست،یهم که ن يطور نیهم یدر ثان... کنم

!زیه چهم ریز یبعد بزن

:گفت يزیرحم تر از قبل با لحن خشونت آم یرا به طرفم گرفت و ب دشیتهد انگشت

اگر طالق ... با من سرشاخ نشو... شود دیسف تیها سیتا گ یمان یتا آخر عمرت خانه پدرت م ای يریگ یطالق م ای ای-

 يزیدهم و مثل حاال اشک تمساح برکه طالقت ب یو التماس کن یفتیب میروز به دست و پا کیکنم که  یم يکار يرینگ

!ستین يخبرمطمئن باش که آن روز از طالق  یکه بهت رحم کنم، ول

کرد و من مثل  یخرد م شیپاها ریشکست و ز یخشکاند و م یرحم و سخت دل ذره ذره غرورم را م یمرد ب نیا

 شیبه پا يحال با تضرع و خوار نیآمد و با ا یخواستمش، از او بدم م ینم. بودم دهیچسب نیبر زم دهیخشک یمترسک

:گفتم هیافتادم و با هق هق و گر

 دیبا یخودت گفت... یخواه یخاطرم را م یخودت گفت... من که با تو بد نکردم... کار را با من نکن نیتو را به خدا ا-
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...دست هم يتو میدست بگذار

:و با التماس ادامه دادم دمیچسب شیبر پا محکم

...ییتو بگو يهرکار... کنم یگوش م ییهرچه تو بگو... شوم یم زتیتا آخر عمر کن-

:خجول و سرافکنده پدرم مقابل چشمانم بود چهره

...فقط تو را به خدا مرا ببخش... دهم یانجام م ییتو بگو يهر کار-

 کیمهم نبود که  شیکرد، انگار اصال برا یتفاوت تر نگاهم م یرحم تر و ب یکردم ب یضجه و التماس م شتریقدر  هر

.کند یافتاده و با تمام وجودش از او خواهش و تمنا م شیپا رینفر به ز

 یحاال ولم م... خواهم یغلط کدم گفتم خاطرت را م... نشود داتیپ گریطرف ها هم د نیا! بلند شو برو گورتو گم کن-

نه؟ ای یکن

و من . از من فاصله گرفت نیو خشمگ یو عصبان رونیب دیکش میدست ها ریزنج انیرا از م شیحرکت تند پا کیبا  و

چه  یعنی... دید یرا نم ییچشمانم تار بود و جا... باال دمیکش نیزم يشد، جانم باال آمد تا خودم را از رو یکمرم راست نم

 یممرد افتاده ام و التماسش کردم؟ خوب به درك که مرا ن نیا يحد از من بدش آمده؟ چطور به پا نیشده که او تا ا

 ینم شیمن پا پ يبرا یکس گریآورند و د یبه جهنم که مردم پشت سرم حرف در م! خواهد طالقم بدهد یخواهد و م

چرا به خودم  یکنم؟ ول یم هیکه من دارم به خاطرش گر ستیاصال مگر هوشنگ ک... مهم باشد دیچرا با... نه ...گذارد

به خاطر شکست ... پدرم يبه خاطر آبرو... کنم یم هیه گرک ستیبه خاطر او ن. من از هوشنگ متنفرم م،یدروغ بگو

.اما نه حقشان است... زمیر یشدن خودم و خانواده ام اشک م ریخوردن خودم و به خاطر تحق

 گرانیخواسته د میمن بودم که کورکورانه تسل... حقم است دند،ینشستند و هوشنگ را به رخم کش میبودند که به پا آنها

 نیماش نیاز هم یکی ریز يبرو یاله... يریروزها بم نیکه هم یاله... کنند يبا سرنوشتم باز نیچن نیشدم و گذاشتم ا

...یاله... نگذارند یاز تنت باق يزیکرکس ها و الشخورها چ يریمیم یوقت یاله. ها
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خرد کرد و با  شیپاها ریمرا ز تیکه هوشنگ غرور و شخص دیگنج یاما هنوز در باورم نم... کردم یم نیرفتم و نفر یم

.دیخند یشکسته شدن قلبم م ياز صدا زینفرت انگ یلذت

11 فصل

 ینم. را بلند کرد شیآسمان گرفت و دست ها يگشت سرش را به سو یوضو گرفته بود و از سر حوض که برم پدر

 یرا که م شیها نیوارد اتاق که شد آست. را برآورده کند شیدانم چه از خدا خواسته بود اما آرزو کردم که خدا دعا

مادر نماز عشا را قامت بسته بود، . شناور بود قیعم یتاندوه و حزن نگاهش شفق يبه من انداخت، تو ینگاه نییپا دیکش

:گفته باشم گفتم يزیچ نکهیا يبرا

ست؟یهوا سرد ن رونیب-

:به طرف جانمازش رفت نیآرام و مت پدر

.گرم باشد دیسرد که هست، دلت با-

.ا پهن کردر چانمازش

....شد یخانه هم م يتو د،یخوب چرا سر حوض وضو گرفت-

.میدیو به سرما و گرما خند میعمر سر حوض وضو گرفت کی-

:انداختم و فکر کردم اطیبه ح ینگاه

"کند؟ یم میبعد از نماز دعا ایخواست؟ آ یکرد، چه از خدا م یمن دعا م يداشت برا ایآ "

.بغلم فرو بردم ریرا ز میاو لبه طاقچه نشستم و دست هابه  رهیقامت بست، من خ پدر

با  ادیرفتم و نه ز یم رونیاز خانه ب ادینه ز. شدم يو منزو ریشناسنامه ام خورد گوشه گ يمهر طالق رو نکهیاز ا بعد

. نداد یهوشنگ گوش به حرف کس یپدر چند بار رفت و خودش با هوشنگ صحبت کرد ول چارهیب. زدم یحرف م یکس

.کرد یخودش کار م يبرا گریو د دیخر یماه بعد از طالق، گاراژ کوچک کی
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افتاد که با پسرش حرف بزند  شیکرد و به پا داریخانم د لهیبا جم یدو سه بار پنهان. کردن بود هیفقط کارش گر مادر

از هم  يطور نیا زیهمه چ کهویخانم خودش هم مانده بود که چرا  لهیجم یول اوردش،یب نییپا طانیبلکه از خر ش

فتنه ها خود  نیتمام ا یخودش را به آن راه زده و باعث و بان انمخ لهیاعتقاد داشتند که جم هیمحبوبه و مرض. شد دهیپاش

و کار خود  اوردهیپسرش سر در ن ياز کارها چیه چارهیخورد که ب یقسم م مانیمادر مطمئن و با ا یمارمولکش است، ول

!هوشنگ است

:گفت یم میخاله مر. کرد هیگر میروز تمام نشست و برا کی دیخبر را شن نیا یوقت ایمه

.کرد ینثارش م نیگفت و فحش و نفر یم راهینشسته بود و فقط به هوشنگ بد و ب... شده بود ییهوا يبدجور-

:گفت هیو با بغض و گر دیسرم را محکم در آغوش کش دنمیهم که آمد به د يروز

و  نمینش یمن شب و روز م. مطمئن باش تقاص تو را از او خواهد گرفت... د گذشتنخواه رشیخدا از سر تقص-

...کنم یم نشینفر

. دادم یجلوه م الیخ یخودم که خودم را ب. از من قلبشان شکسته بود شتریاز من دلشان سوخته بود و ب شتریهمه ب انگار

 نکهیقبل از ا... دیهمان بهتر که خودش پا پس کشنبود،  یکردم به خودم بقبوالنم هوشنگ مرد زندگ یم یدر واقع سع

از دست . کرده بودم یاتاق زندان ياول خودم را تو يروزها. میکن ستخود بن ب يو همه راه ها را به سو میبچه دار شو

خواست چشمم به چشمشان  یدلم نم چیبودم و ه یازدواج نامبارك شده بودند عصبان نیا یکه باعث و بان ییهمه آنها

 دیو خورش تندقلبم به کنار رف يو نفرت از رو نهیک رهیت يآرام شدم و ابرها جیماه که گذشت به تدر کیاما . تدفیب

.دیدوباره تاب یزندگ

را  ییها ثیاو هم حرف و حد دیشا. شده است رتریچند ماه چند سال پ نیا يتو دیرس یبه نظر م ستاد،یا میروبه رو پدر

با او را زد و  یزندگ دیداشت که هوشنگ ق یبیع کیحتما دختره  نکهیبود، ا دهینکردند ش یم فیکه پشت سرمان رد

.را پس فرستاد و پس گرفت زیهمه چ
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کوچه با اقدس خانم و محترم خانم بحثشان شده بود  يتو هیچندبار محبوبه و مرض. نیتلخ تر و گزنده تر از ا ییحرفها و

.بکشاند يکارروز کار را به کتک  کیبود  کینزد هیمرض یو حت

دخترم؟ يدرست کرد یشام چ-

:نییپا دمیلبه طاقچه پر از

!دیدوست دار یلیدانم که شما خ یم! خوراك اسفناج-

ق؟یعم یآه ای دیکش يبلند نفس

.ها به دست پخت تو عادت کرده ام یاما تازگ دمیپسند یدست پخت مادرت را م شهیهم-

:زدم و گفتم لبخند

...به گرد مادر برسم مانده تا یلیهنوز خ-

.گفت یزد و ذکر م یم حیبه مادر انداخت که هنوز سجاده اش پهن بود و نشسته تسب ینگاه میو ن برگشت

کم گذاشته ام و باعث  یلیپدر در حق تو خ کیکنم که به عنوان  ینه؟ اعتراف م ای یبخش یدانم پدر و مادرت را م ینم-

!ینات احساس شکست ک یشدم که تو اول جوان

.کرد یم شیر شیگرفته و محزون پدر دلم را ر لحن

:کردم و گفتم بغض

.خورم یمشترك نم یاز من بود که به درد زندگ بیع! پدر دینداشت يریشما تقص-

:طرف و آن طرف جنباند نیسرش را ا پدر

چرا حاضر شد از دختر  دمیمالبته هنوز هم که هنوز است نفه... میکرد یرا خوب وا م مانیچشم ها دیما با! نه دخترم-

!کند یمثل تو چشم پوش یخوب و پاک

.شما بازگو کنم يرا آن طور که هست برا قتیتوانم حق یکه نم دیپدر و مرا ببخش دمیمن فهم یول-
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گشتم  یکه برم اینبود، از خانه مه یچندان هم اتفاق دیدانم شا ینم. دمیمسعود را د یاتفاق یلیاز طالق به طور خ بعد

:و گفت دیکش نییرا پا شهیاعتنا رد شوم که ش یخواستم ب دمیمسعود را که پشت رل د. ترمز کرد میپا يجلو یلیومبات

!...نایبا تو حرف دارم م-

.ندارم یمن با شما حرف-

:گفت یمیدر جلو را باز کرد و با لحن مال. سرم را به طرف مخالف چرخاندم و

!يبشنو دیدارم که تو با یهمم يحرف ها! کنم یسوار شو خواهش م-

 میتوانست بکند؟ آبرو یچه کار م. دمیترس یاز او نم گرید. ندادم یاو سالم کرد و من جواب! شدم و نشستم جلو کنجکاو

:آتش زد و گفت يگاریس. پارك کرد یخلوت ابانیرا گوشه خ نیهم مانده بود؟ ماش ییآبرو گریمگر د زد؟یرا بر

!یتگش یاز خانه دوستت بر م-

:کردم ینم نگاهش

د؟یکرد یم بیشما مرا تعق-

.دمیتو را د نکهیکردم تا ا یحرکت م ریمس نیا يتو یاتفاق.... نه -

چه؟ يآخر برا یول... ندیکرده بود تا مرا بب نیگفت، مطمئن بودم که کم یم دروغ

!نبود یهوشنگ اصال مرد زندگ! مبارك یطالق گرفت-

:گفتم یبا لحن ترش! مگر طالق هم مبارك باد دارد؟! گفت؟ یمبارك باد م به من ییدانم با چه رو ینم

!میبگو کیتا من هم به شما تبر! ان شاء اهللا قسمت شما شود-

:دیخند

!تو هستم يها يزبان دراز نیمن عاشق هم-

 يعاشق زبان دراز رگید یکیدهد و  یطالقم م يبابت زبان دراز یکیانداختم و فکر کردم  شیبه چشم ها يا رهیخ نگاه
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.مرتب کرد نهیآ يرا جلو شیزد و موها گاریبه س یپک محکم. من است يها

نبندد، هوشنگ کجا و تو کجا؟ او جانش به  یزندگ مانیپ یقدر و منزلت خودش را بداند و با هر کس دیبا يهر دختر-

...تو که فیح... پول بسته بود

:دمیبر یحوصلگ یرا با ب شیها حرف

!دیبر یحوصله ام را سر م يسر اصل مطلب، دار دیبرو-

:انداخت و گفت میعاشقانه به چشم ها ینگاه

...بکنم يچشم ها حاضرم هر کار نیبه دست آوردن ا يگفته بودم که برا-

:شد یم یطانینگاهش رفته رفته ش حالت

به ! از تو بگذرد يشده ا نییمبلغ تع افتیاو در واقع حاضر شد بابت در یعنی دم،یمقدار پول خر کیمن هوشنگ را با -

...اول يدر همان برخورد و بحث و گفتگو.... تو را فروخت یراحت نیهم

لعنت به تو هوشنگ ! به نام مسعود رقم خورده بود؟ آه يادیسر ش ریز زیهمه چ یعنی. وا رفته بود خمی. برده بود ماتم

...و لعنت به تو مسعود که دمیارز یقدر مفت م نیکه العنت به من  ،يمرا تباه کرد یات زندگ یکه با پول پرست

....یستیتو اصال آدم ن ؟یثابت کن یخواست یرا م يزیچه چ ؟یمعامله شوم را بکن نیا یتو چطور توانست-

:خون آلود من انداخت يبه چهره غضبناك و چشم ها ینگاه

تو را  یمتیر رفت واال فردا معلوم نبود به چه قاز سر راه تو کنا یمرد مال پرست نیکه چن یخوشحال باش دیتو با-

!نشست یمعامله نم يهوشنگ اصال مرد نبود واال پا! عاقل باش و درست فکر کن یبفروشد؟ کم

:لحن سرد خودم خاکستر کردم و گفتم يتو دیکش یام را که در وجودم شعله م ینفرت و انزجار درون تمام

من معامله  یدر حق تو کرده بودم که با زندگ يمگر من چه بد! معامله ياپ یو نشست یستیهمان طور که تو مرد ن-

...توانم تو را ببخشم یوقت نم چیشوم، ه لیهمه خوار و ذل شیتا پ يکرد
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:گفت زیآم متیمال یلحن با

از  شیرا ب که پول دمیکردم و فهم قیکار را کردم، به خاطر تو در مورد هوشنگ تحق نیمن به خاطر تو ا! نایآرام باش م-

...که یاز من ممنون باش دیتو با... شناسد و دوست دارد یم ایدن نیا يتو يزیهر چ

. گونه راستش تا بنا گوش سرخ شده بود. کرد یاو ناباورانه نگاهم م. دیچسب شیمن ته گلو یناگهان یلیکالمش با س یباق

:ود به خط آخر برسمب کینزد یدانیمسابقه دو و م يتو یینفسم به شماره افتاده بود، گو

مثل تو را  یمرده شور آدم... عشق را ببرند نیعشق؟ مرده شور ا يگذار یرا م یو ناجوانمردانگ ينامرد نیتو اسم ا-

و تشنه به  دیآ یاز تو بدم م شهیاز هم شتریب! آدم ها تیثیسر آبرو و ح یحت کند،یمعامله م زیببرند که با پول سر همه چ

.کردم یخفه ات م میدست ها نیحاال با هم نیهم داشتمور کن اگر قدرتش را تو هستم، با فیخون کث

:و گفت دیکش یآه نیو نگاهش به من بود و اندوهگ یصندل يرا فرو برد تو سرش

.يبه من داد يتو پاداش بد یول... به تو نشان بدهم يدیرا که برگز يمرد یخواستم چهره واقع یمن م-

:زدم و گفتم یو محکم زیتمسخرآم پوزخند

 گرید! یخودت برداشت یو وحش دیپل رتینقاب از س ،یهوشنگ نامرد را به من نشان بده هیکه چهره کر نیقبل از ا-

...ریسر راه من قرار نگ

:را به هم فشردم و گفتم میدندان ها. هنوز ناباورانه و بهت زده محو من بود. شدم ادهیپ نیرا باز کردم و از ماش در

...زدم یشده بودم خودم را دار م یاشتباه نیتو بودم و دچار چن يمن اگر جا-

تلخ تر  قتیحق... دیکش یم ریدرهم فشرده شده بود و ت يقلبم بدجور. را گرفتم یتاکس کی يرا محکم بستم و جلو در

.دیارز ینم چیه ییمن که گو یمن معامله شده بود، سر زندگ یسر زندگ. حرف ها بود نیاز ا

:دستش بود يتو حیمادر هنوز تسب. نشستند و من سفره را جمع کردم يپدر و مادر گوشه ا از شام بعد

 يکه بگرد نیا یعنی ،یگرم کن ییکه سر خودت را جا میبده شنهادیبه تو پ میو گفت میمن و پدرت فکر کرد نا،یم-
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ما هم از . شود ینم بتینص يماریو ب یجز پژمردگ يزیو انزوا چ ینیهمه خانه نش نیاز ا ،یمشغول باش ییدنبال کار و جا

که  میفرست یم نیصد بار به خودمان لعن و نفر يو روز ردیگ یم اندلم مینیب یکه تو را هر روز گرفته و مهجور م نیا

م؟یگرفت میتو تصم يچرا به جا

 شتریم بو احساس گناه پدر و مادر یاز سرخوردگ. اش قطره اشک گوشه چشمش را پاك کرد يبا گوشه روسر مادر

:چند وقت بغض کردم و گفتم نیمثل ا. دلم ترك خورد

 یرا خدا فقط م یبود که افتاد، مقصر اصل یاتفاق... دیو آزار بده دیقدر خودتان را مالمت کن نیبه خاطر من ا دیشما نبا-

 د،یآ یبدم م شتریدم بشوم و از خو یم نیسرخورده و چرک نمیب یکه شما را غصه دار م نیمن هم از ا... کند هیتواند تنب

...غصه ها و درد ها من هستم نیتمام ا یکه باعث و بان نیاز ا

:و با مالطفت گفت دیبر سرم کش يزیدست محبت آم پدر

 يخودت بگرد و کار يبرا... دیگو یمادرت راست م... هرگز خودت را مالمت نکن! دختر جان یگناه یتو پاك و ب-

 يتازه ا یخودت زندگ يبرا دیخودش، تو با یزندگ یهوشنگ هم که رفت پ! دهیرسکه به آخر ن ایدست و پا کن، دن

از  يگریکار د میدعا کن تیکه برا نیمادرت جز ا ومن ... یبکش رونیورطه ب نیو خودت را از ا یتالش کن... يبساز

.دیآ یدستمان بر نم

:هیگر ریدم زمن هم ز. گرفت شیدست ها انیافتاده بود و پدر سرش را م هیبه گر مادر

...دییهر چه شما بگو... دییهرچه شما بگو... باشد-

من هم هر دو بار . تر از قبل رنگ و رو داد يازدواج را جد شنهادیسر راه من قرار گرفت و پ گریدو مرتبه د مسعود

شد  یبار دوم عصبان. کنم یمثل او ازدواج نم يادیخانه پدرم بمانم با ش يرا راحت کردم که اگر تا آخر عمرم تو الشیخ

.کند یمروز باالخره مرا مال خودش  کیکرد که  دمیو تهد

:نگاهم کرد و گفت يبردم با ترحم و دلسوز هیخانم زن همسا سیان يسبد خرمالو برا کیکه  يروز
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گاراژش چقدر اوضاع  يدیشن... بخت کرد اهیرا س یخوب نیسر دختر به ا رهیخ ند،ینب ریاش خ یخدا کند از کار و کاسب-

!مدت کوتاه نیهم يرونق گرفته؟ تو

.هم بلد بودند به آدم زخم زبان بزنند ياز در دلسوز یحت يا عده

12 فصل

 یو دست خال دیها سر زده بودم و از همه آنها نا ام یبه نصف آگه. باز بود میرو شیاستخدام پ یکپه روزنامه و آگه کی

دو تا از کارها  یکی. خوردم یکارها نم نیداشتم به درد ا اتیادب پلمیکه دبود و من  یکارها فن شتریب. به خانه برگشتم

.داشتند خودم قبول نکردم اجیشب احت فتیش يبرا يکار يرویبود و چون ن يهم فقط بسته بند

رفتن به  يمادر داشت خودش را برا. بود دهیپوش شیهنوز از برف سه روز پ نیبود و زم دهیرس انیبه پا زیبهمن ن ماه

:پدر هر قدر گفت. کرد یمنزل برادرش آماده م

به رفت و آمد و  لشیاو اگر م... دخترش تو را هم دعوت کند يتوانست شب نامزد ینکن، برادرت م ریخودت را حق-

!یو خدت را سبک کن يبرو يهفته بعد از نامزد کی یخواه یگفت، حاال م یروابط بود که تو را هم م يبر قرار

 م،یازمندیبه تلفن ن ییخانم خوش مشرب جهت جواب گو یمنش کیبه . خانم بود یمنش کیتخدام اس یبه آگه چشمم

...تلفن، آدرس

:گفت یو با لحن حق به جانب دیسرش کش يچادرش را رو مادر

 ادشانیخوب حتما ! م؟یدار گریمگر من و داداش جهان چند تا خواهر و برادر د... از بزرگتر هاست شهیگذشت هم-

.دیشد ینم دهیو پسند کیوقت مانع از انجام کار ن چیشما که ه ند،یه ما را بگورفته ک

شماره تلفن و آدرس را . برد نییرا باال و پا حیتسب يبه مادر انداخت و سرش را تکان داد و دانه ها یشناکینگاه اند پدر

 یم ادداشتیآدرس است که شماره تلفن و  نیچندم نیخودم حساب کردم ا شیکردم و پ ادداشتیدفترچه ام  يتو

".شود ینم دایپ يمن کار يبرا... ندارد يا دهیفا گرید ییهم مثل آنها نیا": کنم؟ بعد فکر کردم
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.عوض شود تیتا حال و هوا ییایو با من ب یرا بکن تیکارها یخواست یشود، م یم شیدایاالن برادرت پ... جان نایم-

از رفتن به  یخاطره خوش چیه. دلسوز و مهربانش چشم دوختم يچشم ها ها برداشتم و به یاز روزنامه ها و آگه سر

که به منزلشان رفته  يبار نیآخر. دلمان را زخم زد ییزن دا يبه نحو میذهنم نبود، هر بار رفت يجهان تو ییخانه دا

 چیه ییدازن . یدنید دیع يکرج برا میو رفت میشد ودسوار وانت داداش محم یپارسال بود که دسته جمع میبود

شام  يما برا. و تعارفان کند ردیبگ مانیرا جلو زیم يرو لیحاضر نشد ظرف آج یاز ما نکرد، حت يا ستهیشا ییرایپذ

گفت که چرا به  راهیبه خودش بد و ب یداداش محمود موقع برگشتن کل. میو چون نگهمان نداشتند برگشت میرفته بود

:گفت یآورد و م یرا در م ییدازن  يآمده بود و ادا دنشانید يما برا راههم

 فیکه هر چه زودتر تشر یعنی. میدر خدمتتان باش نیاز ا شتریب میتوان یکه نم دیببخش... میدعوت دار ییما شام جا-

 ریتقص. آنها بلند شدند و رفتند دنید يهمه آدم برا نیاصال نگفت ا... یزنکه از خود راض... ا ا ا... دینامبارکتان را ببر

...یدنید دیع دیایجهان ب ییخانه تا دا يتو دینیبنش دیگفتند، شما با یگفتند، کوچک یبابا جان بزرگ... است مادر

پنبه  شانیبرا يخودیآورد و ب یخودش نم يباز به رو یدانست چقدر حق با محمود است، ول یکه خوب م يبا وجود مادر

.زد یم

و  دینشده اصل د يحاال هم طور. میخودمان است که سر زده رفت ریتقص... مهمان بودند ییخوب زبان بسته ها جا-

.مشانیدیو د میبود که ما رفت دیبازد

جلو و  دیسفت گرفت و سرش را کش یمادر باال آمده بود فرمان را دو دست يمحمود که کفرش از حرف ها داداش

:پوزخند زد

 یم دیو بازد دیسال را به شما پس دادند که صحبت ار دپار یدنید دیع دیمادر؟ مگر بازد دیکدام بازد! دیو بازد دید-

.به ما بدهکار است دیو حساب کن که داداش جهانت چند بازد نیبنش يشد کاریهر وقت ب ؟یکن

د؟یچند بازد یراست میو فکر کرد نییپا میسرمان را انداخت میساکت شد و ما که از عقب وانت شاهد بحثشان بود مادر
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 کیطال و  ریزنج کیاو تمام پس اندازش را داده بود و . اش گذاشت یدست فیک يکرده بود تو هیهرا که ت ییکادو مادر

:و گفت ستادیا میپدر رو در رو. بود دهیخر» مبارك وندتانیپ« حک شده بود  شیقطعه پالك که رو

را  ایهم دن دنینرفته شما با د دمای! ییا یحال و هوا در م نیاز ا تیها ییدختر دا دنیبلند شو تو هم با مادرت برو، با د-

باالخره ... زیها را هم دور بر یآگه نیا... بلند شو دخترم... دیهم به کار بزرگتر ها نداشته باش يکار. دیختیر یبه هم م

.شود یجور م زیخدا بزرگ است و همه چ

:لبخند زدم و گفتم شیتر از کالم مادر بود، به رو ریکالم پدر پر تاث يجادو شهیهم

دییهرچه شما بگو... چشم-

.شدم یشدم و روزنامه ها را جمع و جور کردم و به مادر گفتم که من هم آمدن بلند

:چشم بر هم زد و گفت مادر

...پس زود باش خودت را جمع و جور کن تا-

:زنگ در خانه برخاست، مادر محکم زد پشت دست راستش و گفت يصدا

.دیمرگم بدهد، محمود رس خدا

.ت که در را باز کندرف و

زدم داداش محمود پا به درون  یرا که شانه م میموها. ستادمیا نهیآ يو جلو دمیهم بلوز و دامن کرم رنگ را پوش من

:اتاق گذاشت، سالمم را جواب نداده لب به غرولند گشود

 نیهستند که ا ینها کمگر آ ؟یداداش جهان و زنش خوار و کوچک کن يخودت را جلو دیآخه مادر جان، چندبار با-

.کنند یم یما فخر فروش يقدر برا

:گذاشت گفت یرا مقابلش م يچا کیکه استکان کمر بار یاز برادش برخاست و در حال يبه جانبدار شهیمثل هم مادر

...میهر بار رفت نکهیکردند؟ جز ا یحرمت یبه ما ب یبندگان خدا ک! کردند یکجا فخر فروش... بابا يا-
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:مادر يوسط حرف ها دیحوصله پر یب محمود

...ندادند لمانیتحو يزیچ هیجز متلک و گوشه و کنا میهر بار رفت-

:باال و ادامه داد دیرا هورت کش يدهانش و چا يانداخت تو يقند حبه

سبک است،  یلیخ يگذار یکه م يزیر نهیبه الهام گفت س یزن یم نهیقدر سنگش را به س نیزن داداشت که ا نیهم-

.عوضش کن یانستتو

:ینعلبک يتو دیرا کوب یو استکان خال دیضرب هورت کش کیرا هم  يچا ماندهیباق

حداقل  میدان ینداند ما که خوب م یهر ک... رندیگ یهم م افهیشما ق يشما برا ياز مال پدر... کشند یخجالت هم نم-

...و دهیات را داداش جهانت باال کش ينصف ارث پدر

:و گفت نییپا ختیجا ر کیار  حیتسب يباشد، دانه ها ختهیآتش خشم محمود ر يرو یآب نکهیا يبرا پدر

 يا نهیقدر ک نیتو هم که ا... با هم ترك مراوده کنند ایبه خاطر مال دن دیخواهر و برادر نبا... دیصلوات بفرست-

...ينبود

که مادر از خانواده  میدانست یهمه ما م .نگفت يزیمشتش فشرد و چ يرا تو چیو سوئ یزد به پشت هیمحمود تک داداش

گقت پدر  یوقت نم چیمادر ه. عاشق کارگر باغشان شده بود یمتمول و سرشناس کرج بود و در سن چهارده سالگ

کرد و  یتبسم م شهیپدر هم. گل بکارند اطشانیباغچه بزرگ ح يگفت همراه پدرش آمده بود تو یکارگرشان بوده م

:گفت یم

شاخه گل  کیروز  کی... آورد یو شربت م يچا مانیان مستخدم داشتند، اما نازخاتون خودش براخودش نکهیبا ا-

.گل را گرفت و پا به فرار گذاشت "!دیهست بایگل ز نیشما هم مثل ا "بنفشه به دستش دادم و گفتم 

:داد یگرفت و ادامه م یپدر را م يدنباله حرف ها شهیهم مادر

پدر مرا از ارث . تا حاضر شدند مرا به پدرتان بدهند، آن هم با شرط و شروط سخت دمیجنگ شب و روز با پدر و مادرم-
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 میما هم بعد از عقد دست گذاشت... میبده لیتشک یتهران و خودمان زندگ میبرو دیمحروم کرد و گفت که با راثیو م

.میبرداشتدست هم و به کمک هم مشکالت را از سر راهمان  يتو

پدرش  ییو تمام دارا دیایساده پدر کنار ب یمرفه خودش کند و حاضر شد با زندگ یه مادر دل از زندگطور بود ک نیا و

 شهیبه حق و ححقوق خودش نبود و پدر هم هم دنیگاه در صدد رس چیو مادر ه دیبعد از فوت به تنها پسرش جهان رس

:گفت یم

.میداشته باش يآبرومند خوب و یزندگ نکیاو باعث شد که ما ا امرزد،یخدا پدرت را ب-

.ختیر یم يپدر دوباره چا يکرد و برا یم یمادر خنده سرخوش و

 يجلو شهیش یکیکرد من و مادر سرمان تا نزد یکه ترمز م یداد و وقت یصدا م يوانت داداش محمود مثل گار کانیپ

:و گفت دیکش يآسوده اداداش محمود نفس  م،یپر ازدحام تهران که خالص شد کیاز تراف. شد یم دهیکش نیماش

...یراست... کنم رشیخرج تعم دیآورم با یعوض کنم، هر چه در م دیرا با نیماش-

:و گفت دیرا جو لشیگوشه سب د،یبه خود د رهیما را منتظر خ يکرد و چون هر دو مکث

ازدواج کرده؟ یهوشنگ با ک دیدانست یم-

مادر آه . ختیانگ یزد و احساس نفرت را در من بر م یم کخونیکنج دلم را س يآمد غم کهنه ا یاسم هوشنگ م تا

:اش را سفت کرد يو گره روسر دیکش يبلند

تا خبرها به  مینرفته ا رونیهفته است از در خانه ب کیازدواج کرده؟ ما که  یدانم با ک یچه م... ندینب ریخدا کند خ-

!گوشمان برسد

 یگفت فرمان خالص یچرخاند، خودش که م یف فرمان را منص دیحرکت کوچک به چپ با کی يمحمود برا داداش

.دارد و ممکن است کار دستش بدهد

دو برادر ! يبا چه خانواده ا... ازدواج کرده دونیدختر فر بایبا ز... ازدواج کرده؟ با  یبا چه کس دیاگر بدان...! ندینب ریخ-
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.شود ینم نیهتر از اب. زند یها دسبد م فیحمام زنانه به ک يخالفکار، دختره هم تو

به قول داداش تابلو ... شناختند یمحل م يخانواده را همه تو نیگفت ا یداداش محمود راست م. فکر يرفتم تو مت

.بودند

:زد یو غر م دیکوب یمحکم بر فرمان م. شد یعوض نم یگرفت دنده به راحت یمحمود کالج را م داداش

آهن قراضه  نیبفروش تا خرج ا يطال و جواهر هرچه دار میبه الهام بگو دیبا... صفحه کالجش هم از کار افتاده یلعنت-

.بکنم

که او از  یکرد و به انتقام یخدا فکر م یمادر هم داشت مثل من به بزرگ دیدانم شا ینم. مینکرد يو مادر اظهار نظر من

... ایخدا... بودند، آرام شده بودم قرار داده خیاز  یقلب سوخته ام قالب بزرگ يانگار رو. دیشیاند یهوشنگ گرفت م

...شدامن يتو یرا انداخت بایدستت درد نکند که ز

گفت و سراغ  کیاش را تبر يو نامزد دیمادر صورت راهبه را چند بار بوس. به استقبالمان آمدند ییو راهبه به تنها حانهیر

هم  گریماه د کیسفر کرده اند تا  سیپارهست که به  يبرادر و زن برادرش را گرفت و آنها گفتند که سه چهار روز

:و گفت ستمادر ننشسته و نشسته از جا برخا. گردند یبرنم

.میکن میرا تقد یناقابل يو هم کادو مینیهم شما را بب میآمده بود... میرو یما م-

و  دیمادر را بوسراهبه صورت . زیم يو گذاشت رو دیکش رونیب فشیک يشده را از تو نییجعبه تز دهیپر یبا رنگ مادر

:گفت

.میما که از شما انتظار نداشت... عمه جان دیدیزحمت کش-

:از برق اشک بود دیدانم شا یزد، نم یمادر برق م يها چشم

کرد؟ یم یبا خواهرش خداحافظ دیرفت نبا یداشت م یپدرت وقت یول... کنم راهبه جان یخواهش م-

و از جا بلند  یعسل زیم يرا دست نخورده گذاشت رو يمحمود استکان چاداداش . دیچیاز لحن گرفته مادر درهم پ دلم
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:شد و گفت

.آورند یاصال ما را جزو آدم به حساب نم دهایببخش یلیخ... کردند یکارها نم نیاز ا چوقتیجان ه ییدا-

:تکان داد و گفت یسرش را چند بار به عالمت نف حانهیر

خواست  یمادر م... یکردند ول یم یخداحافظ دیهرچند حق با شماست که آنها با. ستیطور ن نیاصال ا...نه...نه...نه-

.سر و صدا باشد یرفتنشان ب

:و گفت دیرا بوس شیسر داد و مادر دوباره صورت برادر زاده ها يزیتک خنده تمسخر آم محمود

راهبه هم که صبح ... میمرد یم میداشت ییابه خدا از تنه... ما بماند شیپ نایماه م کی نیا يتو دیتو را به خدا اجازه بده-

مانم و من یآن وقت من م گرددیو شب بر م رونیرود ب یبا نامزدش م

:من گفت يمادر با لبخند به رو یول اوردیبه من انداخت، داداش محمود خواست نه ب ینگاه مادر

.شود یپدرت هم خوشحال م... گذرد یکنم بد نم یفکر م... نایبمان م نجایا-

موافقت . ستینباشد بد ن شانیرو شیچهره افسرده و دمق من پ یبه ماندن نبود اما فکر کردم اگر چند وقت لمیم ادیز

.رونیو داداش محمود نفسش را فت کرد ب دیمادر صورتم را بوس. هوا دندیپر یو راهبه با خوشحال حانهیکردم و ر

13 فصل

:گفت راهبه

؟یتو نبود که زن او باش فیح... ار رفتخوب شد که خودش از سر راه تو کن-

:گفت حانهیر

 ؟يدیرا د شیناخن ها ریچرك ز... اش یزعفران افهیبا آن ق... ماست لیهوشنگ فام میبگو دمیکش یمن که خجالت م-

 هیگفت ما یمادر م یول دمشیمرد، من که ند نیناخن ا ریبود جمع شده بود ز یاهیگفت انگار هر چه س یمادر م

...دمشیعکس د يتو یوقت... بود لیفام یشرمندگ
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:حانهیوسط حرف ر دیپر راهبه

خودش ... دارد یچه ابهت یدان ینم... يدینامزد من سامان را ند ؟ییایدرب يمرد نیبه عقد چن يتو چطور حاضر شد-

مثل هوشنگ  از هرچه مرد ینیاو را بب... دیایمن ب دنیامروز هم به د دیشا....همه کاره کارخانه چرم پدرش است

.شود یچندشت م

دارند؟ از  یچه دل خوش نهایکردم ا یخودم فکر م شیو خاموش به اظهار نظر آن دو گوش سپرده بودم و پ ریبه ز سر

حاال راهبه آقا سامانش را به رخم ... آه ... بفروشد یکم يهوشنگ حاضر شد مرا به بها نکهیدانند ا یهمه بدترش را نم

خدا را شکر کنم که  دیدانم با یهوشنگ بود؟ نم فیکث يها اخنکجا حواسش به ن نینگ ییدا زن نیاصال ا... کشد یم

نه؟ ایطالقم داد 

آورد و فنجان  یم یخانگ کیک. گرداند یشربت را بر م يها وانیآورد و ل یقهواه م. رفت یآمد و م یمرتب م خدمتکار

جهان سهم  ییحق با داداش محمود باشد، اگر دا دیردم شافک ک. گرداند یبرد و دوباره پر بر م یقهوه را م یخال يها

 دیآن وقت شا. میداشت یمرفه یما هم زندگ دیبخش ینداشت، به مادر م یتیسند چیپدرش که ه تیمادر را به بهانه وص

ساده خودش  یاز زندگ شهیدانم، مادر که هم ینم... بگذارد شیمن پا پ يکرد برا ینم دایمثل هوشنگ جرات پ یکس

.زدیحق و حقوقش برخ ياینکرد که در صدد اح بشیگاه ترغ چیو خشنود بود و پدر هم ه یضرا

چه  ایاز دوستت مه... کن فیتعر یکم کی... ینشست یآرام نم يطور نیآن وقت ها ا ؟یقدر ساکت نیجان، چرا ا نایم-

خبر؟

. دیرا به من بگو يزیداشت چ یده بود و سعآم دنمیافتاد که دو روز قبل از آمدنم به کرج به د ایبه مه ادمیلحظه  کی

ندارم  یمن اطالع دیخواست خبر ازدواج هوشنگ را به من بدهد؟ چون فهم یم دیشا. نگفت چیه یپا و آن پا کرد ول نیا

!یمیچه دوست خوب و فه یراست. و تکدر خاطر من شود ینزند، تا باعث ناراحت یگرفت حرف میتصم

.مینیب یرا م گریر روز همده بایتقر ستم،یخبر ن یب يا-



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧١

 نهایبه قول محبوبه ا. نگفتم یاست ول شتریمعرفت و شعورش ب دیمن هست کینز لیاز شماها که فام میخواستم بگو و

.و آن بکشند نیاست، فقط خوب بلد هستند خودشان را به رخ ا نیذاتشان هم

:گفت حانهیخواب راهبه به ر وقت

چه شده؟ یعنیتماس هم نگرفت  یسامان امروز به من سر نزد حت-

:دیخند حانهیر

...شود یم شیداینترس، فردا کله سحر پ-

:نگاه به من انداخت بعد

...به راه انداختند سکودانسیدوستش د يمجرد يالیو يتو شهیمثل هم ای دیآ یدانم رضا امشب م ینم-

:به من انداخت و گفت یهم نگاه راهبه

رضا فرستاد کنار  يکه برا یعکس نیخوانده، آخر ونیدکوراس یگردد، مهندس یبر م اینفریروزها از کال نیسوزان هم-

.شود یشان برپا م یبرسد سور و سات عروس رانیبه ا شیکه پا نیمطمئنم هم. گرفته بود شیها یهمکالس

:انداختم و گفتم شانیتند به هرر دو ینگاه

!ریمن که رفتم بخوابم، شب به خ-

 یرضا ب نکهیا یعنیشود  یشان برپا م یسور و سات عروس. خسته شده بودم شانیها هیطعنه و کنا حرف ها و دنیشن از

 يمبتال شده، تو تاریرضا به سرطان گ هیبه قول مرض. زدم یرضا صابون م يمگر من شکمم را برا! رضا، خوب به درك

 مانیاز ماندنم مثل سگ پش. گذارند یال مطاقچه با یه نهایا دیآ یاز رضا خوشم م یلیخ. رود یم تارشیتوالت هم با گ

حاال خوب است که . سال بر من گذشت کیدو روز مثل  نیکردم واال ا یشدم، فقط به خاطر پدر و مادر بود که تحمل م

...ندارند واال فیتشر نینگ ییزن دا

روز ااق مادرم بود  کیکه  یاتاق يمن تو. شان بود يخانه پدر. باغ بزرگ بنا شده بود کیجهان وسط  ییبزرگ دا يالیو
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:بود چون بالفاصله گفت دهیگفت، به گمانم از دهانش پر نینگ ییروز زن دا کیرا  نیا. دمیخواب یم

!شد به اتاق مهمان لیاتاق کار جهان شد، اما چون کوچک بود تبد-

:گفت یآمد و م یپله ها باال م که با عجله از دمیشن نییرضا را از پا يبود که صدا فتادهیهم ن يرو میخوب چشم ها هنوز

آمده؟ یاالن چه وقت خواب است، ک-

دانم چرا از دست رضا  ینم. ندادم یچند ضربه به در نواخته شد، جواب. سرم و خودم را به خواب زدم يرو دمیرا کش پتو

:آمد یم شیصدا. بودم یعصبان

نه؟ ایدر را باز کنم ! جواب بده یستیاگر خواب ن نایم-

.دمیزمان برد تا خواب یمن هم کل. شد رفت دیبه در نواخت و چون نا ام گریدو سه بار د. دادمن جواب

 میبه سر و رو یدست نهیآ يرفتم جلو. خواند یرا م »نایگل م« رضا داشت آهنگ . شدم داریاز خواب ب تاریگ يبا صدا صبح

.رونیو بعد از اتاق زدم ب دمیکش

 يشد، با چهره ا شیدایبعد راهبه هم پ قهیچند دق. میگفت يریسالم، صبح به خ. دهال نشسته بودن يو رضا تو حانهیر

.تلفن یسالم نکرده رفت به طرف گوش. خواب آلود و درهم

:گفت حانهیر

نه؟ ای يکرد شیدایپ-

:شماره را گرفت نیآخر راهبه

...کار داشتم یانتظام يا آقاب... ریصبح به خ... سالم.... الو. پرسم یزنم و از پدرش م ینه، حاال زنگ م-

:داد که حیخودش توض د،یاز او نپرس یکس. نمود یرا گذاشت افسرده تر م یگوش یوقت

.ردیفقط کنفرانس و جلسه داشته و فرصت نکرده با شما تماس بگ يگفت چند روز یپدرش م-

:کرد یم ییرایرضا از من پذ. دیجا چصبحانه را همان  زیخدمتکار م. نشست میرضا رو به رو. از جا بلند شد و رفت بعد
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.دیشد که کار به طالق کش یچ... کن فیخوب تعر-

:آب پرتقال را به دستم داد و با سرزنش رو به رضا گفت وانیل حانهیر. میگلو يکرد تو ریلقمه گ نیاول

 یدر مورد او حرف نجایکه ا را ندارد اقتشیل کهیاصال آن مرت ؟یپرس یم نایصبحانه از م زیاست که سر م یچه سوال نیا-

.میبزن

:رضا به سرعت لب به پوزش گشود. دلم گرفت شتریب حانهیتوام با زخم زبان ر يدلسوز از

 يهمسر اقتیچون او اصال ل د،یباشد، به هر حال خوشحالم که از هم جدا شده ا حانهیحق با ر دیخواهم، شا یمعذرت م-

.تو را نداشت

 ایدوستان من هستند  نهایا ایخدا... پرده یو ب حیصر. کرده بود یرضا هم ابراز خوشحال .دیهاب بهت زده من خند چشم

از دشمنانم؟؟؟

بافته بود بر تن  میرا که پارسال مادر برا یرنگ يژاکت قهوه ا. میباغ بزن يتو یاز صبحانه رضا از من خواست تا گشت بعد

شدند و از برودت هوا هم  یبرف ها رفته رفته آب م. بود بایز یصبح آفتاب کی. میکردم و دوشادوش هم به باغ رفت

. رنگارنگ نبود ياز گل ها ياثر. خم شده بودند یو شمشاد ها کم ودبسته ب خیاستخر وسط باغ  يآب تو. شد یکاسته م

چشم  تا. میدید یخواب هم نم يتو یکه حت میمواجه شد ییبایبا چشم انداز ز میباغ گذاشت نیپارسال که قدم به ا دیع

:تگف یم هیمرض! رونده يو پامچال و رزها یگرفته تا اطلس مونیاز کوکب و م. کرد گل بود و گل یکار م

.مثل دختر چهارده ساله با طراوت و شاداب بماند نینگ ییگل ها باعث شده که زن دا نیهم-

:گفت یم محبوبه

.میکرد یرا گل باران م اطمانیح میما هم اگر باغبان داشت-

:ذوقش يزد تو یم هیمرض

!ینیامان از خوش نش... میمردم کرد يخانه ها يبا میبکن يمن و تو هر کار-
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؟ینزن یو حرف یساکت باش یخواهیم یتا ک! خوب، دختر خوب-

حرف بزنم؟ دیاز چه با-

:شیدستها يرا رها کرد تو نفسش

...هوشنگ طالقت داده دمیشن یبگو باور کن وقت میاز خودت برا-

.دیآ یمن مرده به حساب م يشخص برا نیا.. نبر گریکنم اسم هوشنگ را د یواهش مخ-

وقت  چیو ه... تو را نداشت اقتیهوشنگ ل میخواستم بگو... فقط... خواهم، قصد ناراحت کردن تو را ندارم یمعذرت م-

.ببرد یتو پ یتوانست به ارزش واقع ینم

:زدم و گفتم يزیتمسخرآم لبخند

ارزم؟ یالاقل بگو من چقدر م یدان یتو که م-

:تامل گفت بدون

 یکم يجور نیکند، ا یرا از خودش طرد م یچه فرشته پاک دیمرد احمق و ساده بود که نفهم کیهوشنگ ... ایدن کی-

.بودم دنیدر حال ترک يو بعد از عقدتان از حسود يدر تمام مدت نامزد... بهتر شد

:زد و گفت یکوت پلکسکوت کرد و بعد از چند لحظه س رضا

...وگرنه چیشدند که ه یاگر راض... کنم یپدر و مادرم که از سفر برگشتند با آنها صبحت م-

 یدوست ندارم باعث و بان چیه یدر ثان... ندهیدو سال آ یکیالاقل تا .... من قصد ازدواج مجدد ندارم ؟یوگرنه چ-

...تو را مثل برادرم محمود دوست داشتم و دارم شهیکنم که من همرا هم اضافه  نیا. شوم لیدو فام نیب نهیکدورت و ک

:نگاه او هم منقلب شده بود ستاد،یو دوباره مقابلم ا آمد

...یداشت يهم با من سر ناسازگار یاز همان بچگ.... دیآ یتو از من خوشت نم... ستیو کدورت ن نهیحرف ک-

:افتاد یداشت به شماره م نفسم
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!یبکش شیرا پ یبحث نیچن گریدوست ندارم د.... نکن مانیکنم مرا از ماندنم پش یخواهش م ست،یطور ن نیا-

:ستادیام پنهان کرد و پشت به من ا دهیچهره غضبناك و برافروخته اش را از د رضا

.کشم ینم شیبحث را پ نیفعال ا... باشد-

:برگشت و رو به من لبخند زد بعد

.ته باغ تا قفس روباهم را نشانت بدهم میبرو ایبحاال ... ندهیدو سال آ یکیتا -

:و گفتم دمیجبهه داده بود ئنبالش دو رییتغ نکهیاز ا خوشحال

؟يکرد دایروباه را از کجا پ! قفس روباه؟ چه جالب-

شکار کبک و قرقاول  يبرا شیچند هفته پ... شکار دارد يبرا یبیعشق عج یدان ینم. است ارشیشکار تازه دوستم ک-

....دل کوه و جنگل يتو میترف

اش با حلقه طناب روباه را به  یکرد و گفت، که چطور دوست شکارچ فیتعر میآن روز را مو به مو برا اتیتمام جزئ رضا

:دام انداخت و در ادامه افزود

؟يدیقفس را د ن،یبب... تهران است از من خواست تا از روباهش محافظت کنم شهیچون خودش هم-

چند تا پر . در حال چرت زدن بود ییبایرنگ ز ییقفس روباه حنا يقرار داشت و تو ینسبتا بزرگ یآهن باغ قفس ته

.گنجشک و کالغ هم کف قفس بود

:به رضا انداختم و گفتم ینگاه

!دارد یچه دم قشنگ-

:و گفت ستادیکنارم ا رضا

.دارد ییبایبه نظر من هم دم ز-

14 فصل
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 یفروتن و خجالت يسامان را مرد. مبل نشستند ياز مقابلم گذشتند و رو زیغرورآم يبخندو نامزدش سامان با ل راهبه

. برعکس راهبه کم حرف و ساکت بود. کرد یخشکشان م نکسیکرد و با دستمال کل یعرق م قهیکه دم به دق دمید

ناهار  ایخوردن شام  نیحآقا سامان عادت ندارد در  نکهیاز اخالق و آداب و رسوم مخصوص سامان گفت و ا یراهبه کل

و دوست  دیآ یبدش م يداشت که آقا سامان از قورمه سبز یدانم به من چه ربط ینم. حرف بزند یکلمه با کس کی یحت

و گزافه  یهمه حراف نیعاقبت رضا که مثل من حوصله اش از ا...سرخ کنند تا بخورد و  شیرا با پولک ها یدارد ماه

:گفت يزیب آمسر رفته بود، با لحن مود ییگو

.دیگفتگو لذت ببر نیو از ا دیتا راحت با هم گفتگو کن میگذار یشما را تنها م نایمن و م دیخوب اگر اجازه بده-

:رو به من با لبخند گفت بعد

.میروباه بکن یبه حال گرسنگ يو فکر میقدم بزن یباغ کم يتو میخوب، بلند شو بر-

با . باغ شدم یشدم به دنبال رضا راه یمورد راهبه خالص م یب يها دیو تمج فیاز شر تعر نکهیو راغب از ا خوشحال

 ییشب قبل زن دا. آمد یم یبهار از چند فرسخ يبو حانهیهوا برف ها آب شده بودند و به قول ر یجیگرم شدن تدر

داد با  یاش را لو م یمنف التیو تما يکه دلخور ،یبا لحن دکر دایپ یبا خانه تماس گرفت و چون از بودن من آگاه نینگ

حواسم ... حرف زد و از چشم حانهیساعت پشت تلفن با ر کیکرد و بعد  يکوتاه و مختصر یمن حال و احوال پرس

 حانهیمن و رضا است و ر نیب یشد حدس زد، که نگران روابط عاطف یکرد م یپشت سر هم تکرار م حانهیکه ر یهست

تفنگ در تمام باغ  کیشل يکه صدا میبود دهیه قفس روباه نرسهنوز ب. کرد که حواسش هست یخاطرش را جمع م

:دمیقلبم گذاشتم و رو به رضا پرس يوحشت زده دستم را رو! دیچیپ

بود؟ یچ يصدا نیا-

:به من انداخت و لبخند زد ینگاه رضا

غذا مانده است یهش بدانست روبا یناقال از کجا م... را شکار کرده ياست، حتما االن کالغ چاق و چله ا ارشیکار ک-
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جهان را از  ییکه باغ دا يخاردار میس ياز رو. دیخاردار ته باغ دو میرا تمام کرده و نکرده به طرف س شیحرف ها رضا

بر سر داشت و لباس سارافون مخصوص شکار هم  ریکاله حص. بود دنیدر حال پر یکرد، مرد جوان یجدا م هیباغ همسا

شد سالم  یم کیرا تا آرنج تا زده بود و به ما نزد شیها نیآست ورط نیده بود باال و همرا ز شیبود که پاچه ها دهیپوش

:کرد و گفت يبلند

؟يمراقب روباه من بود يطور نیا-

:رد و با خنده گفت شیدستش را پ رضا

!يدیرس یک ست،یمن که دست به تفنگم مثل تو خوب ن-

:گفت ارشیو ک را در هم فشردند شانیلحظه هر دو دست ها نیا در

و بو  ستادهیچشم به راه وسط قفس ا چارهیکه روباه ب دمیزدم و د دیقفس را د نجایاول آمدم و از ا... شیپ قهیچند دق-

ستیبه روباه ن ادشیگفتم رضا ... کشد یم

:به من انداخت و با طعنه ادامه داد ینگاه بعد

؟یکن یما را به هم معرف یخواه ینم یراست... گرم است و  یینگو آقا رضا سرش جا-

:گرفت و رو به من گفت ارشیدستش را به طرف ک کیاو . دستش را گرفت و به سمت من آمد رضا

...ارشیک زمیعز اریبس هیدوست و همسا-

:گفت ارشیبعد رو به ک و

!مهمان ما هستند يام که افتخار داده اند و چند روز یخانم، دختر عمه گرام نایم-

:زد و گفتلبخند  ارشیک

...خانم نایبا شما خوشبختم م ییاز آشنا یلیخ-

کردم به نظرم آشناتر  ینگاهش م شتریاما من هرچقدر که ب. شدن واداشته بود رهیدر من او را به خ يزیدانم چه چ ینم
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 یکردم ب یارد ماما هر چه به مغزم فشار و ".طور است نیام، مطمئنم که هم دهیقبال د ییجوان را جا نیا ایخدا". آمد یم

 یتمام باغ م يانگار تو شیقهقه ها يصدا. انداخت یروباه م يقبل را جلو هاو داشت کالغ شکار شده چند لحظ. بود دهیفا

 یطعمه تازه و قابل توجهش جست دنیاز رس یروباه با خوشحال. کردم یبودم و نگاهشان م ستادهیا يمن گوشه ا. دیچیپ

. بود دهیچسب روباهکه به پوزه  یماند و خون یزدن فقط چند پر کالغ ته قفس باقچشم برهم  کی يقفس زد و تو يتو

:گذرا به من انداخت و رو به رضا گفت یو نگاه ختیو آشنا تفنگ را بر شانه اش آو بیچند لحظه بعد جوان غر

.کنم یقهوه مهمانتان هستم و بعد رفع زحمت م کی.... شوم یمزاحمتان نم-

:ن انداخت و با خنده گفتبه م یهم نگاه رضا

.میشو یخوشحال م نایمزاحم کدام است؟ من و م ؟یزن یاست که م یچه حرف نیا-

که  شمیندیو بهتر ب نمیاو را بب شتریآمد ب یگذاشت، اما ته دلم بدم نم یم هیاز طرف من ما ینانیدانم رضا با چه اطم ینم

:انداخت و گفتبه من  یدوباره نگاه ارشیک. ام دهیاو را قبال کجا د

نه؟ ایروباه خوشتان آمد  نیاز ا-

:بغل فرو بردم و لبخند زنان گفتم ریرا ز میها دست

.دیبباش یخوب یشکارچ دیکرده است، با فیمن تعر يشکارش را به طور کامل برا یرضا چگونگ... است ییبایروباه ز-

.میرفت یم شیختمان پو به طرف سا میگرفته بود انیلحظه من و او رضا را در م نیا در

دوستان به  گریو به همراه رضا و د میآ یم نجایآخر هفته به ا شهیمورد عالقه من شکار است، هم حاتیاز تفر یکی-

.کنم یم رونیدالر را از تن ب قیکار و جمع و تفر یدر واقع خستگ... میرو یشکار م

جگر  يدندان رو یرسد ول یبه نظرم آشنا م یلیخچهره شما  میخواستم بگو یم. آورد یداشت پدرم را در م یفضول

 ارشیک يبرا سیماهه پدر و مادرش به پار کیرضا داشت از سفر . دیایب شیپ یگذاشتم و صبر کردم تا فرصت مناسب

ما از جا برخاستند و از مهمان تازه وارد به  دنیبا د ند،مبل فرو رفته بود يراهبه و نامزدش که هنوز تو. داد یم حیتوض
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:با خنده گفت ارشیراهبه رو به ک. استقبال کردند یمگر

.زد یرا م شیکالس شنا دیق دییآ یاگر خبر داشت شما امروز م حانهیر-

گفت  یشکار م یدنیضمن خوردن از خاطرات جالب و شن. بود ندیخوشا اریبس ارشیو قهوه به مذاق ک یخانگ بیس کیک

فقط من  انیدر آن م. داد یجلوه م یدوست داشتن يزبانش او را موجود ییرایطبع شوخ و گ. دندیخند یقاه قاه م هیو بق

:رضا که کنارم نشسته بود گفت. مقابلم دست نزده بودم کیساکت و خاموش و متفکر نشسته بودم و هنوز به قهوه و ک

.تا عوضش کنند میاگر سرد شده بگو ؟ينشسته ا کاریپس چرا ب-

:ما بود شیپانداختم که حواسش  ارشیبه ک ینگاه

!ستمیجور ن کیبا قهوه و ک ادیز... ندارم لیم..نه-

 یخال يبه سرعت جا ارشیک. کنج تاالر رفت یبه تلفن از جا بلند شد و به سمت گوش ییپاسخگو يلحظه رضا برا نیا در

:گفت يرضا را پر کرد و با لحن طنز

خواهد دست از سر شما بردارد؟ یم یشما ک ییپسردا-

:گفت ارشیراهبه خطاب به ک. حال من تا بنا گوش سرخ شدم نیزد، با ا یمنظور حرف م یو راحت و ب حیصر یلیخ

.شدند یمهمان ما م يآمدند و چند روز یم... دیاوردیرا با خود ن ایو کامل انایچرا ک-

:گفت دنیو بلع دنیزد و بعد از جو بیبه س یگاز بزرگ ارشیک

...هستند انویان و پزب يآنها هر کدام مشغول کالس ها-

شما آشنا  يبه نظر شما، من برا نکهیا ای... دیا دهیمرا ند ییدلم نبود که از او بپرسم شما هم قبال جا يهنوز دل تو من

:دیمن جا خورده بود، برگشت و با لبخند پرس رهیخ رهیاز نگاه خ ستم؟ین

.دیقدر کم حرف هست نیا شهیشما هم-

:باالخره گفتمچانه ام و  ریگذاشتم ز دست
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.ام دهیدانم کجا شما را د یکنم نم یهر چه فکر م... دیآ یآشنا م یلیچهره شما به نظر من خ-

:زد و گفت بیگازش را به س نیآخر

...نمایپرده س يرو-

:نگاهش کردم و گفتم یو شگفت ریتح با

د؟یهست شهیشما هنرپ یعنی نما؟یپرده س-

:گفت يخونسرد با

 دیشا.... هستم رانیا یاز قهرمانان کشت یکیمن ... نه ... دیآ یخوشم نم یفارس يها لمیاز ف چیه... ن شدباورتا... نه -

!دیباش دهیروزنامه ها د يمرا تو ریتصو

:شد شتریب رتمیو ح بهت

د؟یهست ریگ یشما کشت-

:گفت يپاك کرد و دوباره با خونسرد نکسیرا با دستمال کل شیها دست

ها را دارم کهوووو ریگ یاصال اندام کشت... باشم ریگ یکه کشت دیآ یبه من م... نه-

:از جا بلند شدم و گفتم. دستم انداخته بود گر گرفته بودم یبه راحت نکهیشدم، از ا یداشتم کالفه م گرید

.دیمرا دست انداخته ا شما

:را باال آورد و به مبل اشاره کرد دستش

من فقط قصد داشتم ... دیسرم را از تنم جدا کن دیخواه یکه م داستیو غضبناك شما پاز چهره سرخ . دینیبنش دییبفرما-

.خواهم یشما شدم معذرت م یاگر باعث ناراحت... اورمیو انزوا در ب یو طنز شما را از حالت خاموش یبا شوخ

رضا . نشستم میجا آرام گرفتم و دوباره سر دمیرا در نگاهش د یو مهربان ینگاهش کردم و چون دوست رهیخ رهیخ

:را اشغال کرده بود گفت شیکه جا ارشیبرگشت و رو به ک
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.بدون من به شما خوش نگذرد ادیرسم تا ز یبه آنجا م گریدو ساعت د یکیگفت تا ... مسعود بود-

:کرد و گفت يتک خنده ا ارشیک

 دیبا شهیکارمند هم کیفهماندم که بهش  یول.... خواست همراه من کارخانه را ترك کند یحالش را گرفتم، م یحساب-

حاال گفت راه افتاده؟... شود لیسر وقت از محل کارش تعط

:مبل رو به رو نشست و گفت يبه ناچار رو رضا

 یم زیدوستم پرو... میدور و اطراف بزن نیبه ا يتا شب نشده سر یموافق... آره شام امشب را هم انداخت گردن تو-

...زبانم است ریمزه کبک پارسال هنوز ز دهیگاه چند کبک دآتش یبه دو راه دهیگفت نرس

:به ساعت انداخت و از جا برخاست ینگاه او

...نشده کیتا هوا تار میباشد برو-

:گفت نیدل نش یرو به من همراه با تبسم بعد

.نمتانیب یشب م-

 یعجب بد شانس د،یدوباره خواهم دامشب از بخت بد مسعود را . مبل فرو رفتم و فکر کردم يکه رفتند من تو آنها

شد و  یچندشم م زیچه؟ از آن موجود نفرت انگ يبرا دیآ یم نجایخبر مرگش به ا د،یآ یازش خوشم م یلیخ! یمزخرف

.بدهم زیپرهبا او  ییارویتوانم خودم را از رو یخوردم که نم یافسوس م

 نکهیه شدم به آن جوان پر جذبه و جالب فکر کردم و ااز من به طرف باغ رفتند و تنها ک یو نامزدش با عذرخواه راهبه

اش  یخال ياو با من بود و احساس کردم جا یمهم طرز برخورد خوب و خواستن. ام دهیقبال او را کجا د ستیمهم ن

و خوش مشرب او شده بودم و دوست داشتم هرچه  وبسرعت مفتون اخالق خ نیبه هم. زند یچشم م يتو يبدجور

اما دوباره فکر مواجه شدن با مسعود . طنزآلود او لذت ببرم يف بزنم و در کنارش باشم و از تکه هابا او حر شتریب

.خودم غرق کرد يتو ریو گوشه گ يکرد و مرا منزو یافکارم را خط خط
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15 فصل

ضور اگرچه به خاطر ح. دندیکش یم خیرا گسترده بودند و به کمک هم گوشت ها را س یقفس روباه آتش بزرگ کینزد

کردم اما مسعود به  ینگاهش م ییبا نفرت و انتقام جو یمن پر گرفته بود و گاه الیو آرامش خ یاز راحت یمسعود اندک

. داشت یوام یبود که مرا به شگفت نیموقر و مت يطور ارشرفت. با من نگفت يگریکالم د چیه یجز سالم و احوال پرس

:رده بود و پنهان از چشم همه با لبخند گفتدر همان لحظه اول از حضور من در آن جمع جا خو

!نمتیب یخوشحالم که دوباره م-

به  ادیراهبه هم سرگرم نامزدش بود و ز. خورد یکرد و از کنارش تکان نم یحرکت م ارشیک هیبه سا هیسا حانهیر

اصال باورم . ش کرداول شکار ریبا همان ت ارشیگفت ک یکردم که رضا م یفکر م یمن به کبک. نداشت یتوجه رامونشیپ

تلخ نخواهد  ایخواهد داشت؟ آ يکنم چه طعم و مزه ا رو فک نمیبه انتظار بنش یآتش کباب کبک يروز پا کیشد  ینم

ن؟یریاز اندازه ش شیب ایبود؟ 

. من یدر دست داشت و گذاشت کنار صندل يا یصندل. دمیرا د ارشیسرم افتاد، به عقب که برگشتم ک يباال يا هیسا

بار مسعود  کیگذاشتند، فقط  یدر دست سر به سر هم م یبودند و هر کدام با بادبزن ستادهیآتش ا يو رضا پامسعود 

.انداخت ارشیبه من و ک یسر بلند کرد و نگاه

د؟یشما تا حاال کباب شکار خورده ا-

نه؟ ایکنم  ياریتوانم شما را  یدانم امشب هم م ینه نم-

...من بعد از گوشت بره، گوشت کبک را دوست دارم. ش طعم استخوشمزه و خو اریکباب کبک بس-

.میکن يچراغ ها تخته نرد باز نیا ریجا ز نیهم یموافق ارشیک-

:برگشت و گفت حانهیبه طرف ر ارشیک

.کردم یخانم صحبت م نایداشتم با م-
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:نکهیو ا میوسط حرف ها يدیمثل خرمگس پر نکهیا یعنی

.ندارو اصال حوصله تخته نرد را-

تخته نرد  شنهادیپ يو مصرانه رو دیکوب نیپا بر زم اورد،یخودش ن يبه رو حانهیر. دست از سر کچلم بردار نکهیا یعنی

:گفت حانهیبه من انداخت و خطاب به ر يناچار يمستاصل و از رو ینگاه ارشیک. کرد يپافشار

...میکن یم يدست باز کی... بعد از شام... خوب یلیخ-

ما  يها یو در جوار صندل اوردیاش را ب یرا عوض کرده است رفت که صندل ارشیک میتصم نکهیخوشحال از ا حانهیر

:را خطاب قرار داد و گفت ارشیمسعود ک. بگذارد

گر؟یبرشته باشد د-

:بله و رو به من گفت یعنیرو به او سر فرود آورد که  ارشیک

...ای دیخوان یدرس م د،یهست يشما مشغول به چه کار-

.زد يدار یانداخت و رو به من لبخند معن حانهیبه ر ینگاه ارشیک. ارشیک یاش را چسباند به صندل یصندل حانهیر

:گفتم

.شدم نیگرفتم خانه نش پلمید-

د؟یپس چرا ازدواج نکرد-

:الفور پاسخ داد یف حانهیر

.به طالق شدند یراض نیب دو روز بعد از عقد طرفاما خو... در آمده بود قهیمرد عت کیبه عقد  شیجان چند ماه پ نایم-

...دارد که یآقا چه ربط نیحاال به ا ؟يکرد ینم یاگر فضول يمرد یدلم گفتم م يتو

د؟یخواست یرا نم گریچه بد؟ مگر از اول همد-

:و ملتهب گفتم شانیو پر منقلب
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.م کردرا شروع نشده تما زیو همه چ امدیاز من خوششان ن شانیچرا منتها ا-

:دوباره نطقش گل کرد حانهیر

 یکه داشت خودش را آتش م نایم فیاصال ح... دارد یبیزشت و بد ترک افهیچه ق یدان ینم... يوا... میعکسش را دار-

...زد

رو به او  نیو ناراحت هستم، از ا یعصبان حانهیمورد ر یب يها یکه تا چه حد از فضول دینگاهم کرد فهم یوقت ارشیک

:گفت

!ینیخودت بچ قهیشام امشب را تو به سل زیدوست دارم م-

:نگاهش کرد یو خوشحال یبا شگفت حانهیر

نم؟یمن بچ يمن؟ واقعا دوست دار-

:گفت یژست نظام کیرا محکم به هم زد و با  شیو پاها دیمثل فنر از جا پر حانهیسر تکان داد بله و ر ارشیک

.حاضر خواهم کرد شام را زیقربان، الساعه م شهیاطاعت م-

:دیخند ارشیکه رفت ک حانهیر

.شد شرش را کند ینم لهیح نیجز با ا-

:زدم و گفتم پوزخند

....دیرا به خرج داده ا یجالب استیس-

زنم و با حربه  یاست که زود رگ خواب آدم ها را م نیمن ا يبد... رگ خواب کینقطه ضعف دارد و  کی یهر آدم-

...دیندار ینقطه ضعف چیکنم شما ه یدانم چرا فکر م یاما نم. دهم ین را قلقلک ممتناسب نقطه ضعفشا يا

:لبخند زدم و گفتم شیرو به

رگ خواب چطور؟-
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:دیرا ورچ شینگاهم کرد و لب ها شناكیاند

همان معلول  یو کم حرف یهمه افسردگ نیا ایخواهم بدانم آ یزنم، م یحرف را م نیکه ا دیببخش یراست... دانم ینم-

گفت؟ حانهیاست که ر یعلت

:گفتم یقیآه عم دنیتکان دادم و با کش سر

...زدیانگ یرا در من برنم ياثر تازه ا چیگرفته است و ه یمن رنگ کهنگ يبرا گرید هیقض نینه ا-

:چشمانم يزل زد تو صاف

!بود امدهیچرا از شما خوشش ن... گرید یفضول کیو -

:و گفتم دمیرا دزد نگاهم

.بزنم يگریمورد حرف د نیدر ا ستمین لیما چیکه ه میرا بگو نیفقط ا. دیاز خودشان بپرس دیرا با نیا... دانم یمن-

:زد يزیآم طنتیکج کرد و لبخند ش یسرش را کم. شیچشم ها يبار من زل زدم تو نیا و

 میاما خوب نظر خودم را بگو. مبرد یموضوع پ نیکه من به ا دیببخش یلیالبته خ... دینقطه ضعف هست يشما هم دارا-

و  قهیآدم بد سل کیهم فقط  دیشا... امدهیناقص العقل که از شما خوشش ن ایبوده  يشعور یآدم احمق و ب ایطرف شما 

...شما که فیح حانهیبه قول ر... دیا شدهذوق بوده، به هر حال همان بهتر که از هم جدا  یب

به طرف دوستانش رفت، که از او خواستند  یز جا برخاست و با پوزش کوتاها یینگاه جادو کی يکرد و در انتها سکوت

کاش به حرف ! یبیچه آدم جالب و عج. به فکر فرو رفتم یخال یبه صندل رهیمن خ. به آنها ملحق شود و کمکشان کند

...که خواست بداند یچرا م! کرد یم يکنجکاو درق نیداشت که ا یداد، اصال به او چه ربط یادامه م شیها

...ای شیو حرف ها ارشیبه ک ؟يکرد یبه چه فکر م-

:را به هم فشردم میانداختم و لب ها شیبه سو يو نگاه تند برگشتم

.ندارد یبه شما ربط-
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:لبخند زد و گفت خونسردانه

 ینظر خاصنکن  الیوقت خ کیطور است  نیرفتارش با همه هم ارشیکه ک میفقط دوستانه بگو... حق با توست! البته-

...به حرف ها و رفتارش فکر نکن ادیز... ردیگ یشود و گرم م ینسبت به تو دارد، با همه زود اخت م

:نگاه و لحنم و گفتم يتو ختمیام را ر یتنفر درون تمام

 یم مو از حرف زدن با تو حالم به ه زارمیکه از تو ب میبگو دیچند بار با... به تو ندارد یربط چیه میگو یباز هم م-

.خورد

بر لب داشت گذشتم و به طرف  یبلند شدم و با همان خشم و غضب از مقابل او که لبخند پوچ یصندل ياز رو آنگاه

دلم صد مرتبه به  يسوخت، تو یم ندیناخوشا جانیه کیدار  رویزد و تمام وجودم در گ یقلبم تند م. ساختمان رفتم

.فرستادم نیمسعود لعن و نفر

:داد حیشمعدان ها را گذاشته بود و توض زیدو طرف م. ا آماده کرده بودشام ر زیم حانهیر

 انویاز پ ارشیک. گرام را هم آماده کرده ام... کنم و چراغ ها را خاموش یشمع ها را روشن م گریتا چند لحظه د-

.شمع ها را روشن کنم دهیوقتش رس نکهیمثل ا د،یآ یخوشش م

که  یبدست آوردن دل کس يبرا! يها نشستم و فکر کردم چه حوصله ا یز صندلا یکی يرو. اوردیب تیرفت که کبر و

حرف . دانم چرا از دستش دلخور بودم ینم. خواهد یگذاشتن نم هیهمه ما نیو گرم است که ا یمیرفتارش با همه صم

... به من چه کهخوب باشد . طور است نیبا همه هم شچرا مهم بود که رفتار. ام کرده بود ییهوا يمسعود بدجور يها

 یلذت م يمورد توجه او قرار گرفته ا نکهیاز ا یداشت ،يحرف ها را بشنو نیا یتو دوست نداشت... نایم يخر یلیخ

...شد کیاگر دوباره به تو نزد... خودت را گول نزن گریپس د... يبرد

گرام را هم به کار . دمیفهمروشن کرد که من ن یشمع ها را ک حانهیدانم ر یها همه خاموش شده بودند و نم چراغ

:گفت زیرا در هم گره بست و شوق آم شیدست ها. نشست میانداخت و روبه رو
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.امشب را فراموش نخواهد کرد ارشیمطمئنم که ک ،يزیچه شام خاطره انگ-

ن نور کم رنگ شمع ها چهره شاد و گلگو ریز. شد یتر م کیآمد که هر لحظه نزد یم یدرهم و گنگ يصدا رونیب از

:گفت رونیاز ب یکی. بود یدنید حانهیر

...برق رفته است! يا یعجب بدشانس-

:و با خنده گفت دیپر حانهیبود، در که باز شد ر ارشیک

.امم دهیرا تدارك د يشام شاعرانه ا زیم! برق نرفته-

 يناهار خور زیشت که ماول از همه پا به درون هال گذا) قهیبه تو دختر خوش ذوق و خوش سل نیآفر(با گفتن  ارشیک

تشکر کردند و بعد از  حانهیاز ر یآمدند و کل یوصف ناشدن یجانیراهبه و سامان با ه ارشیبعد از ک. شده بود دهیآنجا چ

 یلینکردند و خ دیو تمج فیتعر حانهیاز کار شاعرانه ر چیشدند و ه اردهمه آنها رضا و مسعود با قابلمه کباب در دست و

.دتفاوت گذشتن یهم ب

:خطاب به او گفت حانهیر. و نشست دیام را عقب کش یبغل یصندل یکی

.تو گذاشته ام يرا برا ییباال یمن صندل ارشیک-

.نگاهمان در هم گره خورد يو لحظه ا دیرا جلو کش یصندل

.ندینش یم زیباال م زبانیمعموال م... جا خوب است نیمن هم ينه جا-

:سر در گوش من فرو برد و گفت بعد

!مال شما بود انویشمع و گرام پ شنهادیپ-

:جواب دادم يلحن سرد با

شما چطور است؟ قهینه از کجا بدانم ذوق و سل-

:را جمع کرد و حرکت داد به طرف چپ شیها لب
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.بود که ذوق شاعرانه داشته باشد دیبع حانهیاز ر-

که او  دمیاز سر حسرت و نفرت کش یختم و آهاندا یمن نشسته بود نگاه گریندادم و به مسعود که طرف د یجواب

:گوشم گفت ریمتوجه شد و آهسته ز

.کنارت نشستم که بهت بد نگذرد-

:گفت حانهینشست و خطاب به ر زیم يباال رضا

.نمیب یرا نم نایمثال االن اصال م... ستین دایپ يزیکه چ يطور نیا ،يکرد یشد همه چراغ ها را خاموش نم یحاال نم-

:گفت زیطعنه آم یبا خنده و لحن ارشیک

!نندیب یخانم هم شما را نم نایم... غصه نخور-

:لب به اعتراض گشود و گفت حانهیر. خنده ریزدند ز یهمگ

 یچه فرق ینینب ای ینیرا بب نایموقع خوردن م... میشام بخور ينجوریشب هم ا کیرضا، حاال بگذار  رینگ رادیا يخود یب-

کند؟ یم

:و گفت ختیخودش ر يبرا يبه انوشا ارشیک

هم مثل مسعود که  دیو شا... رضا دو برابر بشود يخانم اشتها نایم دنیممکن است با د.... حانهیکند ر یفرق م یلیخ-

.کور شود شیبند اشتها یخانم را م نایشمع م کیدر نزد مایمستق

هر قدر  یآن شب من فقط ساالد خوردم و هر ک. دمیچیگر گرفته از خشم بر خود پ. خنده فضا را پر کرد کیشل دوباره

 يرو ختیر اتشیرا واژگون کردم و محتو وانیعمد ل ياز رو ختمیر یخودم م ينوشابه که برا. ندادم یتیاصرار کرد اهم

مشت فلفل در  کیکند،  یرا صرف م یشام فراموش نشدن نکهیبود و ا حانهیبه ر ارشیحواس ک یوقت. لباس مسعود

:گفت یداد و م یخطابم قرار م یرضا گاه. دمیخند زیآخ و واخش که برخاست ر يو صدا ختمیش رمقابل يظرف غذا

.ستین یبه کس یکس یکیتار نیا يتو... نایکن م ییرایاز خودت پذ-
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:کرد گفت یم یکه همچنان با ماست رفع سوختگ ارشیاز من ک قبل

.خانم نایم کردند ییرایپذ یهم به خوب گرانیاز د یچیاز خودشان که ه-

:گفتم گرانیآهسته و درو از چشم د د،یدرخش یم شتریب یکیدر آن تار شیچشم ها. و نگاهش کردم برگشتم

.شما حقتان بود-

:را باز و بسته کرد و گفت شیها چشم

.پس اگر حقم بود نوش جانم-

بود که  دایپ دینوش یت سر هم مکه پش ياز آب و نوشابه سرد د،یاز کباب را برداشت و با ولع بلع گریلقمه د کی و

!چقدر نوش جانش شده است

16 فصل

بار از خانه محمود و من  کیو  هیبار از خانه همسا کی. گذشت، مادر دو بار با من تماس گرفت یاز ماندنم م يهفته ا دو

 الشیودن من خزنگ زد و از ب گریهم چند بار د نینگ ییزن دا. گذرد یخاطرش را جمع کردم که آنجا به من خوش م

 زیهمه چ. اوردیب یخوب يکادو مینشان نداد و قول داد که برا يرمه یهم ب ادیوجود ز نیتمام و کمال مکدر شد و با ا

من تنگ شده  ياو هم دلش برا ایکردم آ یخودم فکر م شیشدم و پ یم ایدلتنگ مه یفقط گاه. رفت یم شیخوب پ

:است؟ مادر در تماس آخرش به من گفت که

گرفته و دمق برگشت خانه يامدیهنوز ن دیچون فهم یول دیکن یآمده بود دنبالت تا با هم خانه تکان ایمه-

دالك  ياش از روزگار گرفته تا مهرداد و صغر يو گله مند یپرچانگ يهوا. را کرده بود شیهوا یلیکه دلم خ یراست

مانده پولش را  یکه باق عقوبی دیل محل ستا زخم شود و بقا دیکش یم سهیعمد پشتش را محکم ک يحموم که از رو

مثل بادکنک که  دیرس یدلش پر بود و تا به من م شهیهم ایمه. آورد یخودش هم نم يزد و به رو یم بیبه ج شهیهم

:گفت یگرفت و م یرا م يشد و گوشه ا یم یکرد و ته یم سیکنند ف یبادش را خال
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!یکن یمن گوش م يت و پرت هاچر نیکه به ا يکف کردم دختر، تو هم حوصله دار-

.دمیخند یمن بهش م و

 نیبهار از هم يبو حانهیرود و به قول ر یم یروز شنبه است و هوا همچنان رو به گرم. دیدو هفته مانده به ع امروز

شرکت کند هنوز برنگشته بود  یرضا از صبح که رفته بود تهران تا با گروه ارکستر در جشن عروس. آمد یها م یکینزد

رفته  يمروزیو راهبه طبق عادت هر روزه به خواب ن حانهیر. گشت یگفت تا شب هم بر نم یطور که خودش م نیو ا

کردم، زدم به باغ و هوس  یاتاق به خواندن کتاب و مجله گرم م يبودند و من برخالف عادت هر روزه که سرم را تو

 يتونشستم و رفتم  یتخته سنگ يرو دمیر حالت چرت زدن دو روباه را د دمیبه ته باغ که رس. به روباه بزنم يکردم سر

نمود و  یم یبیبه نظر من آدم عج. ذهنم زنده شد يتو ارشیبا ک ییجمعه شب افتادم و خاطره آشنا ادیبه . فکر

افتاد همان شب که بعد از صرف شام و  ادمی. بود ینیب شیپ رقابلیغ حانهیهم رفته با نمک و به قول ر يرو شیکارها

:بغلم زد و گفت حانهیرفتند، ر ینیریبت و ششر

. شوم یزنش م يزور ياگر قصد ازدواج داشته باشد زور... اخالق و رفتارش کشته نیچقدر مرا با ا یدان ینم... نایم يوا-

حرف خودش  میکن یم شیهر کار دیگو یاست م یمیبا مادرم صم یلیمادرش خ. رود یبار ازدواج نم ریز یدان یآخر م

تنها وارث  ارشیچقدر سرشناس و پولدار هستند، ک یدان ینم. رمیگ یهر وقت الزم شد زن م دیگو یم... زند یرا م

و چند شرکت و کارخانه و  نیگرفته تا چند نیاز خانه و زم ز،یپدرش است، پدرش که فوت کرد او شد صاحب همه چ

شود؟ یاگر زنش بشوم چه م یدان ی، مکند یم جهیحسابش آدم را دچار سرگ یارقام نجوم دیگو یسهام، رضا م

داشت خودش را با لباس تور در کنار  دیهم گذاشت، شا يرا رو شیرا در هم گره کرد و چشم ها شیدست ها بعد

.کرد یمجسم م ارشیک

کرده بود و  دایپ ییچند روزه او با من آشنا نیدر ا. خمارش را به من دوخت دهیرا گشود و د شیچشم ها يلحظه ا روباه

و  دیکش يا ازهیقفس، خم کیداد بلند شدم و رفتم نزد یو دمش را تکان م دیچسب یبه قفس م دید یمرا که از دور م
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شده  ریقفس اس يها لهیپشت م نکهیسوخت، از ا یحالش م بهدلم . ها لهیرفت و بلند شد و آمد طرف م یکش و قوس

:و گفتم دمیخند د،یکش یبه دستانم بود و بو م شیچشم ها. بود

...کرد که ییرایصبح رضا با چند گنجشک ازت پذ ،یباز که گرسنه هست! شکمو يا-

:و گفتم دمیکش یآه. مظلوم تر شده بود نگاهش

 یاز قفس م نکهیتو بودم به محض ا يمن اگر جا... کرده یخان است که تو را زندان ارشیک ریتقص ست،یمن ن ریتقص-

 یرا زندان يزبان بسته ا وانیح چیخودش ه یو خوش گذران حیتفر يبعد برا آوردم تا من یرا در م شیچشم ها دمیپر

.نکند

:باغ گفت ياز آن سو یکس

.خانم قصد دارد اغفالت کند نایم... او گوش نکن روباهه يبه حرف ها-

بر تن  یکشرت مش یت. طرف باغ نیا دیخاردار پر میس يبه طرف صدا برگشتم، لبخند زنان از رو دهیپر ییرنگ و رو با

شانه  يصاف و مرتب رو شیرا باز گذاشته بود و موها شیو دکمه ها شیبود رو دهیهم پوش یزرشک راهنیداشت و پ

:کرد و گفت یدست شیدر سالم کردن پ. رها بود شیها

!يخوب با روباه من خلوت کرده ا-

:دیسر روباه کش يرو یقفس و دست کیرفت نزد! نیشدم و نگاهم را دوختم به زم سرخ

همه خوابند؟-

:کردم ینم نگاهش

.دیبود ستادهیو گوش ا دیکار شما اصال درست نبود که گوشه گرفت... آره-

:و گفت دیخند

!يداد یم ادشیو هر چه که روباه بلد نبود  يزد یحرف م یو حتما کار شما درست بود که پشت سر من داشت-
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 لیتعط ریغ ياز روزها یکی يوقت از روز، تو نیاو ا یراست. میزد یپلک هم نم یو حت میدر چشم هم دوخته بود چشم

:زده بود دیبود که ته ذهن مرا د بیعج یلیکرد؟ خ یچه م نجایا

 ینم یکنم ول ییرایام پذ یخارج يکنفرانس فوق العاده حضور داشته باشم و از مهمان ها کیدر  دیمن االن با یدان یم-

هستم؟ نجایدانم چرا االن ا

:و ادامه داد دیتفاوت من خند یب نگاه به

...اصال ولش کن... روباه به سرم زد و باعث شد که يکنم هوا یراستش فکر م-

:گفتم يزیآم هیزدم و با لحن کنا پوزخند

.به سرتان زد گرید یکس يهم هوا دیشا-

:دستپاچه گفت یبراق شدند و کم شیها چشم

...کنم یفکر نم... گرید یکس يهوا-

:را به روباه دوختم و لبخند زدم نگاهم

را  یاست که کس نیمهم ا! به درك یخارج يکنفرانس و مهمان ها. به سرش زده بود یکس يهوا يهم بدجور حانهیر-

.دیاوریدر ب یاز دل تنگ

خورده؟ يزیروباه چ... میبحث را تمام کن نیاصال ا-

:و گفتم به طرفش برگشتم یکرده بودم خرسند و راض مشیتسل نکهیا از

خودش  يعاد یبه زندگ دیو بگذار دیآزادش کن... دیآور یروباه را لوس و تن پرور و تنبل بار م نیا دیشما دار-

کند؟ یعذاب قفس را تحمل م يباشد با چه درد يزبان موجود ریز يطعم آزاد نکهیبعد از ا دیتصور کن. برگردد

:نگاهش را به روباه دوخت و گفت او

 یول... منطق شما را قبول دارم...خوب....یسوزان یو به حالش دل م یروباه که شما نگرانش هست نیخوش به حال ا-
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 یرا که من نشان کرده بودم زود به دام انداخت و دست مرا خال یآقا روباه کبک نیحتما رضا به شما نگفته که هم

...روباه درس بدهم نیه به اک دمیالزم د وبخ یول ستمین يریو انتقام گ هیالبته من اهل تنب. گذاشت

لحظه احساس کردم  کیگرفت و  دنیوز بیو س السیدرختان چنار و گ يشاخ و برگ ها ياز ال به ال یخنک مینس

.شده بود رهیخ ییبود و به جا دهیچهره اش را درهم کش. ستیحواسش ن

د؟یکن یفکر م یبه چ-

:خودش آمد و من من کنان گفت به

.امروز آزادش کنم نیگرفتم هم میکردم، تصم یشما فکر م يحرف ها داشتم به... یچیبه ه-

 یو آن وقت نم دیروباه هم از سرتان خواهد پر يروباه، هوا يبا آزاد دیکن یفکر نم یول! یخوب میچه تصم! يجد-

.دییایب نجایو به ا دیرا ول کن یخارج يبدون بهانه کار و کنفرانس و مهمان ها دیتوان

:زد و گفت لبخند

را جمع کنم  التانیخ دیبا یول... يآور یزدن هم کم نم هیو در طعنه و کنا یهست یشما دختر حاضر جواب و فرصت طلب-

.هست يبهانه ا شهیهم يهر کار يکه برا

:و گفتم دمیخند

.سپارم یو شعار شما را هم به خاطر م... شما ممنونم دیو تمج فیاز تعر-

:ام انداختم و گفتم یبه ساعت مچ یلحظه در سکوت گذشت، نگاه چند

.دیدهم شما آمده ا یشد به او خبر م داریکه ب حانهیر. توانم شما را هم دعوت کنم یکه نم دیبرگردم، ببخش دیمن با-

:گرفته گفت یانداخت و با لحن شیبه ساعت طال یهم نگاه او

 یخواه میروباه سه يکردم شما هم در آزاد یمفکر  یشوند، از طرف داریاز خواب ب يزود نیکنم آنها به ا یفکر نم-

...بود
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:شیوسط حرف ها دمیپر

...را در دست مطالعه داشتم که یندارم، کتاب يادیمتاسفم، وقت ز-

:کرد یچیرا ق میبار او حرف ها نیا

ا همان جا رها خورد به دامنه کوه، روباه ر یهست و پشت تپه هم م یمن تپه بزرگ يالیپشت و... دیاوریبهانه ن گرید-

؟یمن موافق هست میبا تصم م،یکن یم

چشم  کی يرا که کنج قفس افتاده بود برداشت و تو يا سهیخوشحال به طرف قفس رفت و ک. چرا قبول کردم دمینفهم

:اش بودم گفت ییبعد رو به من که محو حرکات تند و تماشا سه،یک يبرهم زدن روباه را انداخت تو

...میکه زود برگرد میبرو-

:و مردد نگاهم کرد و گفت زیدآمیترد یکم میدیخاردار که رس میبه س. به راه افتادم دنبالش

.يخاردار رد شو میکنم از س یکمکت م دمیطرف که پر آن

:رفتم گفتم یخاردار م میکه بدون ترس و واهمه ه طرف س یو در حال دمیخند

.هم من از آن طرف به کمک شما آمدم دیشا-

خاردار و باال  میاول س فیرد يپا گذاشتم رو. خاردار زل زده بود میرد شدنم از س یبود و به چگونگ ستادهیازده  شگفت

 يرا از رو گرمید يفرو بردم و پا نیزم يخاردار رو میرا به آن طرف س گرمید يسوم، پا فیرد يرو دمیتنه ام را کش

:ود و بعد که مطمئن شد من رد شده ام با خنده گفتب ستادهیا ریاو هنوز با تح. به طرف خودم دمیاول کش فیرد

گرفت از  میتصم حانهیبار ر کیاست  ادمی. شود یخاردار با شجاعت رد م میس ياز رو يدختر دمیبار است که د نیاول-

 يبرا.... هم به سرش نزند نجایفکر عبور از ا گریزخم شد و قسم خورد که د شیکرد و پا يگر یعبور کند، ناش نجایا

.کوچه را دور بزند کیمن،  يالیآمدن به و يهم حاضر است برا نیهم

 دیآن بود به من بدهد دوباره با ترد يرا که روباه تو يا سهیخاردار بگذرد از او خواستم ک میس يخواست از رو یم یوقت
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:نگاهم کرد و گفت یو دودل

.یجا خالصش کن نیترسم هم یم-

:پوزخند زدم خونسردانه

.از شما حواسم هست شتریب د،یاشنگران نب-

از . شد یکرد و دوباره خاموش م یناله م یداشت و گاه ینیروباه وزن نسبتا سنگ. طرف من دیرا به دستم داد و پر سهیک

 نیجهان چند ییاز باغ دا. کرد درخت بود و درخت یتا چشم کار م. میگذشت یو گالب بیو س السیدرختان گ فیرد

همان طور . میگذشت یآهن یمیشده بود و از در قد یوارکشید که میرفت یباغ م یبه طرف ضلع جنوبما . برابر بزرگتر بود

درخت راش و چنار و توسکا به دامنه کوه  فیتپه هم با چند رد نییوجود داشت و پا یکه گفته بود پشت باغ تپه بزرگ

را که با طناب بسته  سهیاو در ک. میدیپه رست يکرده بود که ما به رو یاز آسمان را ط يادیمسافت ز دیخورش. دیرس یم

:به من انداخت و گفت یو نگاه رونیب دیبود باز کرد و روباه را کش

.شماست یمهربان ونیاش را مد يروباه آزاد-

:و گفت دیکش ینفس راحت رونیب دیپر سهیکه از ک روباه

....ستیو دلچسب ن نیریش يبه ادازه آزاد يزیچ چیواقعا که ه-

.بود دهیتپه رس نییتا پا هروبا

.میهست بشیکند ما در تعق یفکر م دیدود، شا یم ینگاهش کن با چه سرعت-

.راش و چنار و توسکا يدرخت ها يبود به پا دهیرس روباه

؟یکن یبه چه فکر م-

:مو درشتش زل زدم و گفت رایگ يدرخت ها گم شده بود و به چشم ها ياز روباه برگرفتم که البه ال نگاه

 یچه نعمت يدانست که آزد یروباه هم نم شیتا چند وقت پ دیشا... میدان یکدام از ما قدرش را نم چیکه ه ،يبه آزاد-
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.دهیداند چون طعم اسارت را چش یاست اما بعد قدرش را م

:کج کرد و گفت یرا کم سرش

.یهست ریکه انگار اس یزن یحرف م ياز آزاد يشما طور-

:انداختم و گفتم شیسوبه  یشناکیاند نگاه

... داشت یآزادگ دیندارد با یخود مفهوم يبه خود يندارند، آزاد يریاز اسارت و اس یدست کم یزندگ يو بند ها دیق-

.نبودم نجایاگر اجبار سرنوشت نبود من هم االن ا دیشا دیدان یم

و نکته  زیت یلیشما خ.... فهمم یبله، م. ..نداشته باشد يهر که آزاد است آزاد دیشا. یزن یم يتازه ا يشما حرف ها-

 ياعتراف کنم که امروز جادو دینبرده بودم و با یپ یو آزادگ يدانم چرا تا به حال به تفاوت آزاد ینم. یسنج هست

...روزمره ام بکشم و يکارها نیدر واقع مجبورم کرد که دست از مهمتر. کشاند نجایمرا به ا یبیغر

.من نگران شده اند یناگهان بتیشده اند و از غ داریو راهبه از خواب ب حانهیما تا حاال ربرگردم، حت دیبا گرید-

.دمیخند شیلبخند زد و به رو میبه رو. حرفش را قطع کردم ناراحت نبود نکهیا از

:خطاب به من گفت میآمد یم نییتپه که پا از

؟یمان یم نجایا یشما تا ک-

.کردم ینگاه م رامونمیپ يبایمناظر ز به

.هم زودتر دیشا ن،ینگ ییجهان و زن دا ییتا آمدن دا دیشا. ستیمعلوم ن-

:رفته بود ریاز حالت بم به سمت ز یکم شیصدا

.یستیاز بابت موضوع طالق ناراحت ن گریخواستم بدانم د یم... پرسم یرا م نیکه ا دیببخش-

:و گفتم دمیکش یاز دلم زخم خورد، آه ییجا دوباره

.شوند یم ریشکستشان سرخورده و تحق يآور ادیبا  شهیا همآدم ه-
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....کردم يادآوریخواهم که  یمعذرت م-

....عادت کرده ام يتعمد ریو غ يتعمد يها يادآوری نیمن به ا... ستینه مهم ن-

خواهد کرد؟ ياش را چطور سپر يروز آزاد نیکردم که اول یسکوت کرد و من به روباه فکر م او

17 فصل

 یزنگ زد که دوشنبه هفته بعد برم ییزن دا روزیچه خبرها؟ د د؟یهمه خوبند، خودتان چطور. سالم مادر، خوبم-

جان من؟... ؟یخوب، خوب، چ. گردند

 یچون دلش م م،یخورانشان است امروز خودش آمد و گفت حتما تو را خبر کن ینیریهفته ش نیآره مادر، آخر هم-

 یم ،یکن یآقاست و وضعش هم توپ است، حاال چه کار م یلیخ ندیگو یشناسم، م ینم... ؟داماد. یخواهد تو حتما باش

؟یمان یم ای ییآ

 م؟یآ یم يچطور. اش را نخورد ينامزد ینیریرا تنها گذاشت و ش ایشود مه یمگر م م،یآ یخوب معلوم است که م-

اگر ... خوب یلیگردد، خ یو برم دیآ یو کرج را م تهران ریدوبار مس ياو روز ه؟یمزاحمت چ... نه. میآ یخوب، با رضا م

.خداحافظ....دیندارم، شما هم سالم برسان ينه، کار. مرا برساند کهخواهم  یفردا از او م دیایامروز نخواست به تهران ب

ه مادر ک دون،ینامزد کرده؟ با فر یبا ک ایکردم مه یدستم بود و فکر م يتو یخورد و من هنوز گوش یبوق ممتد م تلفن

پس...پس... شان که او هم آه در بساط ندارد هیپسر همسا رجیبا ا!!! داند پسرخاله اش است یم

.خودت، عمه جان بود يتو یرفت يبدجور نا؟یم هیچ-

.دستش بود و لبخند به لب داشت يتو تاریگ شهیمثل هم. انداختم شیبه سو یو نگاه شیرا گذاشتم سرجا یگوش

تهران؟ دیرو یشما امروز نم. ساندآره، به همه سالم ر-

چطور مگه؟-

!يجور نیهم یچیه-
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:کرد گفتم یو دوباره رو به او که هنوز با تعجب نگاهم م اوردیدلم طاقت ن اما

.جشن شرکت کنم يبروم و تو دیاش است و من حتما با يهفته جشن نامزد نیآخر هم ا،یمادرم گفت که دوستم مه-

:نیزد به زم هیخودش آن را تک ایسر خورد  از دستش تاریدانم گ ینم

 نیباال رفتن تز کوه ب يقرار بود برا. کرده بود فیهمه برنامه ها را رد یبا چه عشق ارشیک... يپس برنامه کوهنورد-

هم خط و نشان  يو چقدر برا میخواند يکرکر يو چقدر شب چهارشنبه سور ردیصورت بگ یرقابت انیخانم ها و آقا

.میدیکش

:دیکش شیموها يرو یو دست مینشست رو به رو ارض

 ایو چند آتش مه نیتپه ها چند يرو ارشیپشت باغ ک میداشت الیخ ارشیرا بگو، من و ک يتازه، چهارشنبه سور-

....میکن

:دلم بسوزد حرفش را قطع کردم و گفتم شتریب نکهیاز ا قبل

. هم تجربه کرد گریوقت د کیشود  یرا م يرشنبه سورو چها يکوهنورد یدهم ول یرا از دست م نهایبله، همه ا-

...دوست من است نیکتریو نزد نیبهتر ایمه یدانیخودت که م

باشد، هر وقت  يتر یراض يطور نیدانم ا یچون م یول یبمان نجایا شتریخوب، هر چند دوست دارم تو ب اریبس-

.گردانم یتو را به تهران بر م یخواست

کنار استخر با شربت و  اطیح يتو حانهیراهبه و ر. دمینگاهش کردم و شادمانه از پله ها باال دو زیتشکرآم یمن با نگاه و

در  حانهیرا که راهبه و ر ییلباس ها. من به اتاقم رفتم و همه جا را مرتب کردم. کردند یم ییرایاز خودشان پذ ینیریش

نداشتم که با خودم  يادیز زیچ. دمیدراور چ يکشو يتوکنم تا کردم و  ستفادهقرار داده بودند تا از آنها ا ارمیاخت

رضا که مرا آماده . رفتن از دست ندهم يها را هم برا هیثان یکرد که حت یوادارم م يبدجور يحس کنجکاو. بردارم

:به ناچار از جا برخاست و گفت دیرفتن در مقابل خودش د
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.نجایا ییایده که دوباره باما قول ب م،یرا از دست داد یشد، رقابت جالب فیح یلیخ-

:گفتم دمیخند یکه م یرا باز و بسته کردم و در حال میها چشم

نه؟ ای دیآ یخوشش م نینگ یییدانم زن دا یفقط نم... به من خوش گذشت یلیحتما، چون خ-

؟یکجا به سالمت ،يشال و کاله کرد نا؟یم هیچ-

:اخل آمده بود لبخند زدم و گفتمبه د ياز در ورود حانهیراهبه که جلوتر از ر يرو به

.شما را به زحمت انداختم یچند روزه حساب نیا... کنم یرفع زحمت م-

:از پشت سر راهبه گفت حانهیر

!يگذارم برو یچه خبر است؟ من که نم ؟يزود نیرفع زحمت؟ به ا-

:گفت يو با لحن دلخور ستادیهم آمد و کنارم ا راهبه

...يپس چرا جا زد. میاوریرا جا ب انیحال آقا یداشتم صبح جمعه حساب الیخ م،یگذراند یبا هم خوش م میتازه داشت-

چرا، گوشه  دمیوقت نفهم چیآمد و من هم ه یبدش م ایاز مه شهیکه هم حانهیروم و ر یدادم که چرا نم حیتوض شانیبرا

:نازك کرد و گفت یچشم

به همه ما  یبمان نجایا.... دختر محل نگذار نیقدر به ا نین، اولش ک رند؟یگ یخوران نم ینیریش یحاال مگه تو نباش-

.گذرد یخوش م شتریب

:خواهرش را گرفت و گفت يهم دنباله حرف ها راهبه

...کنم نرو یخواهش م یول یده یم حیدختر را به همه ترج نیدانم چرا تو ا ینم-

و به  دمیاز دست من دلخور بودند صورتشان را بوسکه آنها  یو سرانجام در حال رفتمیچقدر اصرار کردند من نپذ هر

.تهران شدم یهمراه رضا راه

چشم  کنمیفقط فکر م... است ستیب زشیهمه چ ست،یب نیپول و خانه و ماش ست،یب افهیو ق پیخدا شانس بدهد، ت-
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.را گرفت ایبود که آمد و مه نیریش یعقلش کم ایداشت  يرادیو ا بیع شیها

خانم  میمر يدید... را گرفته ایسرش که مه يکنم خدا زده تو یفکر م ند،یآ یو او کجا؟ اصال به هم نمکجا  ایمه... شیا-

را گم کرده بود و هول شده بود؟ شیچطور دست و پا

...بشود بشینص يداماد نیکه چن دید یخوابش را هم نم! یوونکیآره ح-

 یقدر او را دست کم م نیو چرا ا دیآ یبدشان م ایه از مههم نیو محبوبه انداختم و فکر کردم چرا ا هیبه مرض ینگاه

 زتریو عز کتریاز خواهر هم به من نزد یحت ایبودم و بارها به همه گفته ام مه یراض شهیبا او هم یمن که از دوست. رندیگ

...کنند یمن و اوست حسادت م نیکه ب یبتعالقه و مح نیهم به ا دیدانم شا ینم. است

ا؟یمه شیپ يبرو یهخوا ینم نا،یم-

:و گفت دیانداختم و قبل از من محبوبه با تمسخر خند هیبه مرض ینگاه

...کنند یخانم ممکن است به شما کم محل ایبهتر است، چون مه ينرو-

:گفت ینیریبغلم و با لحن ش دینسترن پر. دمیرا جو نمییو من با حرص لب پا دیغش غش خند خودش

.چون دلم بالت تنگ شده بود ...يخاله خوب شد که اومد-

:و گفتم دمیرا بوس صورتش

....زمیطور عز نیمن هم هم-

:دیدوباره پرس هیمرض

نه؟ ای يرو یباالخره م-

:نهیآ يو رفتم جلو نییرا گذاشتم پا نسترن

.روم یاالن هم م نیروم، هم یم-

.زد يردن من آروغ بلندکنف ک يبرا شهیطبق عادت زشت هم هینازك کرد و مرض یگوشه چشم محبوبه
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خنده  يبرگشته بود و صدا یبه سرخ يرنگ چهره اش از زرد. شاداب تر و سرحال تر بود دمیکه د يبار نیاز آخر ایمه

 يتو چیپا بند نبود و مهرداد سوئ يهم رو میخاله مر. گرفتم یرا م میگوش ها يآنقدر بلند بود که من جلو شیها

:گرفت و گفت ایدستش را به طرف مه

...را دادند دست من چیکردند و سوئ يآقا داماد بنده نواز-

:و مهرداد رو به من گفت دیخند شیسرخ شد و به رو ایمه

.میو با هم دور بزن میبرو-

:مهرداد گفتم به

:گفتم ایو به مه. نه-

ت؟یشد که مسعود آمد خواستگار یچ یخوب نگفت-

:مربا را داد دست مادرش و گفت شهیشزد و  سیبود ل ییدور لبش را که مربا ایمه

.له شده است يادیز شیها بیحرف ندارد فقط س-

:گوشه چپ صورتش افتاد یو چال بزرگ دیخند میمر خاله

...حتم دارم آقا مسعود عاشق دست پخت تو بشود-

 میکرده بود و خاله مر را روشن نیمهرداد ماش. میرفت ایو به طرف اتاق مه میآشپزخانه تنها گذاشت يرا تو میمر خاله

. را انداخت پشت سرم و نشست کنارم یپشت ایمه. داد که مواظب باشد و دسته گل به آب ندهد یداشت به او تذکر م

:چشمانش براق بود

 نیترمز کرد و از من خواست سوار ماش میپا يجلو نیگشتم خانه، مسعود با ماش یاز خانه خاله نزهت بر م شیهفته پ-

 میتصم نیا یازدواج داد و گفت که بان شنهادیخالصه سوار شدم و او به من پ... بگذارد انیرا با من در م یعشوم تا موضو

مهرداد قرار و مدار  قاتیو بعد از تحق یرسم يو بعد از خواستگار اشتمگذ انیمن هم با مادر و مهرداد در م. ناستیم
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...گذاشته شد یعقد و عروس

چطور ممکن بود مسعود به . وا رفتم و خشکم زد خیداماد مسعود است مثل  دمیاول که فهم. فکر فرو رفته بودم يتو من

و مسعود با هم  ایمه یکه به راست دیگنج یدر باورم نم چیدانم چرا ه یازدواج کند؟ نم ایجبهه بدهد و با مه رییتغ کبارهی

.است انخورانش ینیریجمعه ش نینامزد شده اند و هم

...که يو باعث شد يتو نظر مسعود را نسبت به من عوض کرد نا،یهستم م تو ونیمد یلیمن خ-

...فهمم چه شد که یمن نم... خودت بود که نظرش را عوض کرد فقط ینگردم، خوب يمن کار ا،یحرفش را هم نزن مه-

شود؟ یتو هم مثل من باورت نم ؟یشد که چ یچ-

.باالانداختم و ابروانم را دادم  شیسو یشناکیاند نگاه

!ندیآ یدمق به نظر م یلیخانم خ نایشد م یچ-

را به تور انداخت؟ يا کهیچه ت يدید ،یحرفاست فقط تو او را نشناخت نیدوستت مارمولک تر از ا... غصه نخور جانم-

.دیچرخش بگذار يچوب ال یعوض شده، حاال شما ه شیحال و هوا یتازه کم نایم... بچه ها دیچه کارش دار-

 یعنی... گشتند، من به اتاقم رفتم و لب طاقچه نشستم و فکر کردم یکه با اعتراض به طرف مادر بر م هیو مرض محبوبه

نه، . مسعود را از سر راه خودم کنار زدم ناراحتم یبه راحت نکهینکد از ا ستم؟یاصال چرا خوشحال ن کباره؟یچه؟ چرا به 

پس چه مرگم شده ... خورد پس یز به زبان آوردن نامش به هم ما حالم یهستم و حت زاریمطمئن بودم که از مسعود ب

کردم کاش از کرج  یکنم؟ چرا آرزو م هیبلند گر يخواست با صدا یبغض کرده بودم و دلم م اریاخت یبود؟ چرا ب

و از بود  هکنارم نشست حانهیدور از چشم ر. افتاد ارشیبه ک ادمی. میرفت یم يبرنگشته بودم و صبح جمعه به کوهنورد

به استخدام  نکهیشود و پس از ا یکارخانه آشنا م يبا مسعود تو نکهیا. گفت یاش با رضا و مسعود م یخاطرات دوست

 یمیباغشان دوست و صم یگیهمسا قیشود و با رضا هم از طر یدوستش م نیکارمند و بهتر نیبهتر دیآ یکارخانه در م

...شده است
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دوباره . افهیکه هم پولدار بود و هم خوش ق یکیکرد،  یازدواج م گرید یکیش با کرد، کا یبا مسعود نامزد نم ایمه کاش

 یاش م ییداد و راهنما یاظهار نظر م ارشیزد ک یم انویپ ینشست و وقت انویهمان شب پشت پ حانهیافتاد که ر ادمی

:ه گفتگرفت یبا لحن ندیبنش انویاز او خواست خودش پشت پ حانهیر یکرد، که چطور بنوازد و وقت

.گرفته بودم ادیرا از او  انویننشستم، آخر پ انویهرگز پشت پ گریبعد از فوت پدرم د-

.فکر ينشست و رفت تو يگوشه ا بعد

 ییبا چه رو! دوست مرا نیزتریو عز نیبهتر ؟يریدوست مرا نگ نیشد بهتر یچه کارت کند مسعود، حاال نم میبگو خدا

.دیبغضم ترک ؟یمن نگاه کن يچشم ها يتو یخواه یم

18 فصل

.و شربت خورده باشند ینیریکنم ش یکن، فکر نم ییرایهم پذ اطیح يتو يقربان دستت از مهمان ها نایم-

اند  دهیدانم از دوستان آقا مسعود که تازه از راه رس یکنم؟ نم ینم شیدایمهرداد کجاست که پ م،یچشم خاله مر-

نه؟ ایشده  ییرایپذ

:دیخند میکرده بود، به رو دابیسرخاب و سف یبود و کم دهیپوش يامن سرمه اکه کت و د میمر خاله

!سرش به کجا گرم شده ستیزحمت آنها را هم خودت بکش، مهرداد معلوم ن-

:شربت را برداشتم و گفتم ینیناچار س به

.کنم یم ییرایحاال از همه پذ نیچشم هم-

.میکن یم یتالف ایه شد من و مهدستت درد نکند دخترم، ان شاء اهللا نوبت تو ک-

:دلم گفت يزدم و تو یکج لبخند

"...نوبت ما بود یمگر آقا داماد شما گذاشت نوبت ما هم بشود، تازه وقت"

...خانم نایسالم م-
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لبخند  دیخند یم مینشسته بود و به رو یصندل يکه رو ارشیبه ک ینیس ریشربت را گرفتم باال و از ز ینیشدم و س هول

:زدم

.دمیسالم، اصال شما را ند-

:شربت برداشت و گفت وانیل کیرا گرفتم جلو،  ینیس و

.ختیما را به هم ر يکه مسعود برنامه کوهنورد فیهوا چقدر خوب شده، ح-

:رفتم گفتم یمهمانان م گریکه به طرف د یحال در

.گردم یاالن بر م-

:گذاشت و گفت ینیس يرا رو یخال وانیل. کرده بود رمیغافلگ يمترقبه او بدجور ریغ دنید. دوباره برگشتم و

.قرار بود با گروه ارکسترش امروز از صبح زود حاضر باشد ؟يدیرضا را ند-

:باال انداختم و گفتم شانه

مسعودخان قرار است با دوست من ازدواج کند؟ دیدانست یشما م ینشده، راست شیدایتا حاال که پ-

رفتم  یدانستم امروز م یاگر نم یعنی. دانستم نامزد مسعود دوست شماست یهم نم روزیتا د .دانستم ینه، از کجا م-

.دیخواهم د نجایدوست شماست گفتم حتما شما را ا دمیاما چون فهم. نکرده باشم یکرج تا بدقول

:بر لب نشاندم و گفتم يزیآم طنتیش لبخند

.دیکش یرا م انتظار آمدن شما يبدجور یکیکرج چون  دیرفت یکاش م-

.مینیب یرا م گریچه خوب که دوباره همد... نایسالم م... اوه ارش،یسالم ک-

کرد  ییراهنما یهمراهانش را به سمت نکهیبعد از ا. آمده بود اطیکه با چند نفر به داخل ح میدو به طرف رضا برگشت هر

:را محکم فشرد و رو به من گفت ارشیدوباره برگشت طرف ما، دست ک

 حانهیراهبه و ر... گرفت خانه بمانم یمن که اصال حال و حوصله ام نم. ات محسوس بود یخال يجا یحساب یرفت یتوق-
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.کردند یغرولند م ایبودند و مدام پشت سر دوستت مه یهم کالفه و عصب

.فصل بود یانیپا يروزها نیباتریاز ز یکیآن روز . انداختم یبه آسمان صاف و آب یبه سرفه افتاد و من نگاه ارشیک

مسعود  دمیرا بوس ایرفتم جلو و صورت مه کیتبر يمن برا یوقت. گفتند یم کیتبر ایبه مسعود و مه یکی یکی همه

:گفت ایخطاب به مه

...یبدان دیبا یلیخانم را خ نایقدر م-

فتاد که با حالت نگاهم به چشمان مراقب مسعود ا ایو من در آغوش مه دینگاهم کرد و در آغوشم کش زیشوق آم ایمه

بود او از فرصت استفاده کرد و  کتنشیاز نزد یکیمشغول خوش و بش کردن با  ایمه یکرد و وقت ینگاهم م یبیعج

:آهسته رو به من گفت

...نامزد شدم ایفقط به خاطر تو با مه-

:رو به ما گفت ارشیفالش خورد و ک نیبزنم که دورب یحرف خواستم

...میرینه بگعکس دوستا کی میخواه یم-

:گرفت و گفت ارشیرا ازدست ک نیزده بود دورب بشیکه تا حاال معلوم نبود کجا غ مهرداد

.رمیتا من از شما عکس بگ دییبفرما-

. ستادیا ارشیمسعود و ک نینامناسب ب یو لباس ظیغل یشیالدن با آرا. ونددیجمع بپ نیالدن را هم صدا زد که به ا مسعود

:شد و گفت مانیزود پش یلیمهرداد خ. مرا پر کرد گریکه رضا طرف د ستادمیا ایبه مه دهیمن هم چسب

.عکس نباشم نیا ياست که من تو فیح-

فالش زده شد الدن رو به . ایمسعود و مه يپا ياز پسرها و خودش آمد و نشست جلو یکیرا داد دست  نیدورب بعد

:گفت ارشیک

.برسد یکی يفرعکس چندتا چاپ کن که به همه ما ن نیاز ا-
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:به من انداخت و گفت ینگاه ارشیک

حتما-

:خطاب به من گفت بعد

.ياو شده ا تیدوستش است و شما مانع از انجام فعال يجشن نامزد یرضا به کارش برسد، ناسالمت دیبگذار-

:به من برخورد یول يجد ایدانم لحنش طنزآلود بود  ینم

.صحنه برود يداند چه وقت به رو یخودش م رضا... طور باشد نیکنم ا یمن فکر نم-

.آن جمع دوستانه را ترك کردم و به طرف آشپزخانه رفتم یدلخور و عصب و

 شیاش شد که آرزو یصاحب خانه و زندگ ایبرگزار شد و مه یو مسعود با شکوه خاص ایمه یجشن عروس دیسوم ع روز

 یم بیکه ترت ییها یشد در مهمان یخوب نم یو شوم ولخواست با مسعود روبه ر یدلم نم چیهر چند که ه. را داشت

 گریاز طرف د ایو دوستان مه یبود که دوستان مسعود از طرف ایها جشن تولد مه یاز آن مهمان یکی. دادند شرکت نکنم

.حاضر بودند

...يپا بند نبود يو رو يدیزحمت کش یو استراحت کن، صبح تا حاال حساب نیبنش یکم ایب نا،یم-

وسط آشپزخانه  یصندل يآن رو ینیریاز ش نانیخورشت فسنجان انداختم و با اطم يقابلمه حاو ينگاهم را تو نیآخر

:نشستم و گفتم

.بگذارم هیاز خودم ما نهایاز ا شتریجشن تولد توست و من دوست دارم ب نیاول نیا-

:لبخند زد میمقابلم گذاشت و به رو يچا یفنجان او

...تو را جبران کنم يها یاز خوب یبتوانم کم دوارمیاماز تو ممنونم،  یلیخ-

:آشپزخانه انداخت و گفت يبه ساعت تو ینگاه بعد

!کن ییرایو از خودت پذ نیآرام بنش یتو هم کم... رمیروم و دوش م گ یتا آمدن مسعود م-
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بابت  نیکند و ته دلم از ا یم یاحساس خوشبخت ایزدم و فکر کردم چقدر مه هیتک یکه به حمام رفت من به صندل ایمه

و رفتم طرف  دمیدستپاچه و رنگ به رنگ پر یبه خودم دادم و کم یزنگ که برخاست شتاب يصدا. و خرسند بودم یراض

در  شتریو ب شتریهر لحظه ب ،يزاریاحساس نفرت و ب یکرد ول دایپ یچه حال دیرا که شن میدانم مسعود صدا ینم. آبفون

 یته دلم م. گرم کردم زیم يرو يکردن بشقاب ها زیآشپزخانه و سرم را به تم يرفتم تو. شد یوجودم شعله ورتر م

...به حمام نرفته بود کاش ایکاش مه. دیلرز

!توست يصدا هیشب یلیکه خ استیمه يصدا نیلحظه فکر کردم دچار اشتباه شدم و ا کیسالم، -

.به طرفم آمد. دمیهراس یم از تنها بودن با او. دهانم يشدم و دستم را گذاشتم رو هول

.یچشم من باش يدوست دارم هر لحظه جلو... کنم یجشن را فقط به خاطر حضور تو برپا م نیکه ا يخبر ندار دیشا-

:او را متوجه زمان و مکان کنم یداشتم آرام و منطق یسع

...سر برسد و ایهر لحظه امکان دارد مه... دیمراعات کن یکنم کم یخواهش م-

:کرد گفت ینگاهم م حانهیزد و همانطور که وق یهیکر دلبخن

!سر برسد ایدارد مه یچه اشکال-

...که ستیاصال درست ن نیا... دیکنم دست از سرم بردار یخواهش م-

با  ختهیآم گرید یکیو  زینگاهش حسرت آم یکی. میهر دو ساکت و خاموش به هم زل زد ایمه يپا يصدا دنیشن با

ام  يتازه توانستم به حالت عاد قیچند نفس عم دنیرفت و من با کش رونیاو زودتر از من از آشپزخانه ب! نفرت و انزجار

.بست یم یخال ایمه يداشت برا ودمسع دمید رونیسرم را که از آشپزخانه دادم ب. بازگردم

.ایکنم که تو را دارم مه یخدا را شکر م-

 چارهیب. رونیفرستادم ب نهیاز س قیعم یچسباندم و آه واریبه د و من سرم را دیخند یغش غش م یاز سر خوش ایمه

جا خوردم و هول  دمیآشپزخانه مقابل خودم د يهر دو را تو یوقت. است یخوب شهیخبر ندارد شوهرش چه هنرپ ا،یمه
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:گفت ایمسعود رو به مه. شدم

.ستت درد نکند دخترد... دهیهم تدارك د يخوشمزه ا يما را شرمنده کرد، چه غذاها یحساب نایم-

شوهرش چهره اش باز و بشاش بود رو به مسعود  شیچند لحظه پ زیمحبت آم يحرف ها ریکه هنوز تحت تاث ایمه

:گفت

.ازدواج کند نایبا م يکرد یم شنهادیپ یتهران يو به آقا يکرد یم یلطف کیکاش ... هاست یخوب تینها نایم-

:دچار شرم شدم و گفتم شتریمن ب. میوردخ کهی ایحرف مه نیمن و هم مسعود از ا هم

.دیآ یکارها بدم م نیچقدر از ا يدختر، تو که از اخالق من خبر دار یزن یکه م ایاست مه یچه حرف نیا-

من هم . رفت رونیو دمق از آشپزخانه ب یعصب يانداخت و بعد با چهره ا اینگاه به مه کینگاه به من و  کی مسعود

:دیفهم ایمه. بودم یدلخور و عصبان

 يبا آقا ییراستش بعد از آشنا... خواهم یتو را م یبه خدا خوب... نداشتم يمن قصد بد نا،ینشو م ریتو را به خدا دلگ-

.بود دیهم خواه يبرا یخودم فکر کردم چه زوج خوب شیپ. است یکه چه آدم خوب و متشخص دمیفهم یتهران

:دیو بعد به طرفم آمد و در آغوشم کش به طرفش برگشتم سکوت کرد ریبا خشم و تغ یوقت

.تو را ندارم یناراحت دنیطاقت د نا،یمرا ببخش م-

 دیبود که از راه رس ينفر نیاول یتهران ارشیدر عوش ک. نا معلوم نتوانست خودش را به جشن برساند یلیبنا به دال رضا

:آورد که حیتوض یپنهان ایاضر شد و مهالدن بدون همسرش در جشن ح. دیرس یهم شاد و خوشحال به نظر م اریو بس

.کند یم يطالقش پافشار میتصم يرو اریکرده اند و الدن بس دایپ دیالدن و شوهرش با هم اختالف شد-

:آشپزخانه گفت يتو يبار از من تشکر کرد و مهرداد با لحن طنزآلود نیچند میمر خاله

شوم که از خودم  یم یرتیغ واشی واشیدارم ... رش بترشددست پدر و ماد يرو یهمه خوب نیبا ا يدختر ستین فیح-

.ازدواج کنم نایبه خرج بدهم و با م ثاریا
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خاله . افتادم یهم نم زیگرفت و به فکر دادن جواب طنزآم یطنزآلود مهرداد خنده ام نم يمثل قبل از حرف ها گرید

:دیوسدستم را گرفت و صورتم را ب دیمرا د یکه سکوت توام با ناراحت میمر

!ستیکله پوکش ن يدو زار عقل تو... نایمهرداد را ببخش م-

.زدم شخندیمن زخم خورده ن و

:لبخند زد و گفت میبه رو. متوجه ن شد ارشیسالن اول از همه ک يکه بردم تو يچا

؟يبه کرج برو يقصد ندار ،يکوهنورد میهفته قرار است برو نیجمعه هم-

نه: گفتم يکند با لحن سرد را تمام شیحرف ها نکهیاز ا قبل

 یچیه یرفتم ول يو با حرص دندان قروچه ا دیچیاز نگاه سبک سرانه اش دلم در هم پ. برداشت يچا یفنجان مسعود

.نگفتم

حرکات ناپسند مسعود هنوز هم  لیبه دل دیشا. و افسرده بودم یدانم چرا عصب یدور از جمع نشستم، نم يا گوشه

کرد؟ یدر مورد من به سرش خطور م يچه فکر دیرس یاز راه م ایاگر آن لحظه مه ایخدا. کردم یاحساس گناه و شرم م

باز از  یشیچقدر از آن مرد که با ن... اه! کند؟ یم انتیمن دارد به من خ یخانه و زندگ يدوست من تو نیگفت بهتر ینم

...که ایمه فیح. آمد یبدم م نمیاش بنش یکیکرد که بروم و در نزد یدور به من اشاره م

.ستیطور ن نیا د،یگرد یکه شما دنبال کار م دمیخانم از رضا شن نایم-

 ضینگاه پرغ شیحواسم رفت پ. جا به جا کردم میجا يشدم و خودم را تو ریغافلگ دمید یاو را مقابل خود م نکهیا از

.مسعود

...نه گرید یگشتم ول یدنبال کار م-

:داختپا ان ينشست و پا رو يمبل کنار يرو

...داشتم که اجیوقت احت مهین یمنش کیبه  سمیدفتر شرکت تازه تاس يچرا؟ من تو-
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:ادامه بدهد شیبه حرف ها نگذاشتم

.ستمیکردن کار ن دایدرصدد پ گریهمانطور که گفتم د یاز لطف شما ممنونم، ول-

.را انداخت باال شیبا بهت و تعجب نگاهم کرد و بعد شانه ها یکم

با به  نیا. جشن کسل کننده و عذاب آور شده بود نیچقدر ا ایخدا. زدم یلب غر م ریو ز دمیژک یخود مجهت بر  یب

:سر صحبت را با من باز کرد گرید ینوع

؟يبود دهیمرا کجا د يدیباالخره فهم-

:حوصله نگاهش کردم و گفتم یب

!ستیمن مهم ن يبرا گرید-

:اوردیخودش ن يرو نگاهم کرد اما به شیتر از چند لحظه پ جیگ

که  يروز نیبابت اول... به شما بدهکارم یعذر خواه کیمن ... یراست... که ستیحق با شما باشد، اصال مهم ن دیشا-

...میدیرا د گریهمد

:و مات نگاهش کردم و گفتم جیبار من گ نیا

روز؟ نیکدام اول-

:مرا بدهد يو دلسرد ییاعتنا یخواست جواب ب یم انگار

.تلخ بود اولش فکر کردم قهوه است یلیخ دیهم که آورد يچا نیا... ستیکن اصال مهم نولش -

.دیبه قول خودش تلخ را الجرعه سر کش يتفاوت، چا یلبخند زدم و او ب ناخواسته

19 فصل

؟يحامله شد يزود نیچطور شد به ا ا؟یمه ییگو یراست م-

!شود یه بود هنوز هم باورم نمناخواست یلیچطور شد؟ راستش خ دمیخودم هم نفهم-
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.سوخت یبچه دار شدن م يشناخت، انگار سال ها از ازدواجشان گذشته بود و درآرزو یسر از پا نم یاز خوشحال ایمه

 یراستش اولش مسعود کم. میفردا اتاقش را آماده کن نیقرار است از هم یحت م،یدیبرنامه ها چ یلیمن و مسعود خ-

...مییایدرب یکنواختی نیاز راه برسد و از ا يبچه ا ستیت که بد نشد اما بعد گف ریغافلگ

مسعود . کرده بودند دایافتاد به جشن عقد راهبه که همه در آن حضور پ ادمی. سکوت کرد و من به فکر فرو رفتم ایمه

:را به من رساند خودش "رضا با تو کار دارد" نکهیکرد و به بهانه ا ریغافلگ ییباغ تنها يدور از چشم همه، مرا تو

.را بکن تیفکرها نایم-

:توزانه گفتم نهیک یتعجب و لحن با

در چه مورد؟-

:چشم در چشمم دوخت و گفت الیخ یب یلیخ

!یدر مورد ازدواج پنهان-

:اش دهیشور يزل زدم به چشم ها خیو م ناباورانه

تو حالت خوب است؟ نمیبب ؟یکن یم یشوخ-

:لبخند زد شیاز پ خونسردتر

روح است که نپرس، من  یکسل کننده و ب میبرا يبه قدر ایبا مه یزندگ نا،یم نیبب... شوم یبهتر م نمیب یتو را که م-

!دوست دارم تو را داشته باشم

:گفتم یمحکم و عصب یبود، با لحن شیکامال سر جا حواسم

 گریچرا د يخانواده داده ا لیه تشکگذرد؟ حاال ک یمغزت چه م ياصال معلوم هست تو! یکن یجا م یب یلیشما خ-

؟يقدر گرفتارم شده ا نیمن چه دارم که ا نمیبب ؟يدار یدست از سر من برنم

چطور بهت بفهمانم که به ... شوم یم وانهید يشو يگریدانم که اگر مال کس د یرا م نیدانم، فقط ا یخودم هم نم-
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...ازدواج کردم ایخاطر تو با مه

:قبل گفتمگزنده تر از  یلحن با

که من تا چه حد از تو بدم  یدان یرا نم نیحتما ا. يخواسته خودت کرد يکه آن بدبخت را فدا يخود کرد یب یلیخ-

.قدر هم مثل سگ نچسب به پاچه من به حالت ضرر دارد نیخواهم سر به تنت نباشد، ا یو م دیآ یم

:کرد و گفت يتک خنده ا یشرم یب باکمال

!یبودم آن وقت حتما دوستم داشت ارشیک يکاش من جا... یکن یترم م وانهید یزن یطور که حرف م نیا-

:دندانم را به هم فشردم و گفتم ظیغ با

...اصال به تو چه که... را دوست دارم ارشیگفته من ک یحاال ک-

نگاه به  کیرد و نگاه به من ک کی. ادامه ندادم میشده به حرف ها شیدایکه معلوم نبود از کجا پ ارشیک دنید با

.رونیمسعود، بعد نفسش را که انگار حبس کرده بود فوت کرد ب

.یفیصاف و لط يچه هوا-

:صورت مسعود ياز آسمان برگرفت و زل زد تو نگاه

...دیباغ هست يخانم تو نایگشت بهش نگفتم که با م یخانم دنبال شما م ایمه-

بار زل زده  نیکردم که ا ینگاهش م یچشم ریو آشفته ز شانیپر. ه بودنظر گرفت ریانگار از دور ما را ز! من يخدا اوه

:صورت من يبود تو

...خانم نایگشت م یرضا هم دنبال شما م-

:پا آن پا کرد و گفت نیا یمسعود کم. زد یپوزخند نامفهوم میکه نگاهش کردم به رو میمستق

فراموش کردم  یحرف آوردند به کل يخانم حرف تو نایم بس که یول میخانم بگو نایرا به م نیراستش آمده بودم هم-

...ایروم سراغ مه یخوب من م یلیخ... که
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 یباغ گرفت و کل يرا تو میشرم گستاخ، جلو یب. دیتوجه به بهت و خشم نگاهم با عجله به سمت ساختمان دو یب و

...آقا نیا يداد و حاال جلو لمیچرت و پرت تحو

:اورمیب حییخواست توض یدانم چرا دلم م ینم م،دینگاهش را به جان خر طعنه

...که اصال من یحساب من گذاشت در صورت يخودش را پا يدانم چرا آقا مسعود فراموش کار ینم-

:گفت يرا باال آورد و با لبخند مرموز دستش

.با شما داشت يرضا چه کار نیمن برو بب يآوردن برا حیتوض يبه جا ست،یمهم ن-

:خواستم بروم که گفت. دلم به مسعود هزار بار لعنت فرستادم يشده بود و تو دهیخراشاز دلم  ییجا

 ریفرصت طلب و خرده گ يکند و مواظب آدم ها تیرا رعا اطیجانب احت دیبا شهیدختر خانم خوب و محترم هم کی-

.قطار کنند ثیآدم حرف و حد يکه برا ستیباشد، خوب ن

:آشکار نگاهش کردم یبرگشتم و با خشم. زدم و بعد داغ شدم خیپا تا فرق سرم از نوك  زشیآم هیکنا يحرف ها از

.دیاستفاده کن فیصاف و لط يهوا نیاز ا دیمردم را چوب بزن اهیزاغ س نکهیا يشما هم بهتر است به جا-

:من سرش را تکان داد زیاعتنا به لحن طعنه آم یو ب خونسرد

زدو لبخند ... شما ممنونم يادآوریاز -

.میبخور اورمیب نیخواهم کاهو و سکنجب یم ن،یتخت بنش يآفتاب، بلند شو برو رو يتو یچرا نشست نایم-

درخت  هیسا ریاست نشستم ز ادمیچطور متوجه نشدم؟ . دیتاب یسر من م يآفتاب درست رو. به خودم آمدم تازه

 يدرخت خرمالو افتاده تو هیداده و سا ریسم رییخودم متوجه نشدم آفتاب تغ يبس که رفتم تو! پله ها يخرمالو رو

 چارهیکردم که ب یفکر م ایداشتم به مه.. افتاد ادمی... اما نه چرا... آمد ینم ادمیکردم  یفکر م یداشتم به چ. حوض آب

 نیدارد، اگر نداشت الدن ا يبود که با الدن سر و سر یچقدر پکر و افسرده بود، چقدر از دست مسعود گله کرد و شاک

 یقطع نم ایمه دنیرا با د شانیکرد و حرف ها یآمد و ساعت ها با مسعود خلوت نم یقدر به خانه شان نم نیوزها ار
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مرد هرزه و  کیبود که شوهرش  دهیچطور نفهم... چطور مسعود را نشناخته بود... ایمه چارهیب... اگر نداشت. کردند

...هوس باز است

!ستیحالش خوب ن انیم دیگو یدختر، پدرت م ییکجا نایم-

دوباره . پهن بود نشیتابستان بساط کاهو سکنجب يمادر عصر تمام روزها. تخت انداختم يبه سو یو نگاه برگشتم

به هم  ریمس کی يهر دو تو شیافتادم که عصر جمعه هفته پ ارشیک ادیبار به  نیا... فکر يناخواسته رفتم تو

 يشده و افتاده تو دیشد یدچار سرماخوردگ بودخبر داده  میله مرکه خا ایمه دنیرفتم د یمن داشتم م. میبرخورد

!یاحوالپرس يهم اصال خبر نداشت و فقط برا دیرفت، شا یبه آنجا م ادتیع يبرا دیهم شا ارشیک. رختخواب

...خانم نایاوه سالم م-

:جا خوردم یحساباش  یناگهان دنیکردم که با د یسر و صورتم را پاك م يداشتم عرق رو يدستمال کاغذ با

طرف ها؟ نیشما؟ ا... سالم-

:رونیداده بود ب شهیرا از ش سرش

.يرو یم ادهیدور از عقل است که پ یگرم کم يهوا نیا يتو... مسعود دنیرفتم د یداشتم م-

:گرفتم و گفتم جبهه

!که چقدر مسخره است یراست... دیرو یطرف و آن طرف م نیبه ا لتانیو با اتومب دیفقط امثال شما عاقل هست-

:بلندش يموها يشد و چنگ زد تو ادهیپ نیاز ماش يمن، تند یناراحت دنید با

!رسانمت یم یاگر دوست داشته باش... اصال ولش کن... خواستم یم... نداشتم يمنظور بد چیخواهم، ه یاوه معذرت م-

م و فکر کردم اگر داداش محمود بو ببرد که سوار سوار شد. بودم یکرده بودم راض یاو را دچار شرم و دستپاچگ نکهیا از

من خواسته اش را رد نکرده بودم  نکهیاو هم از ا. به راه خواهد انداخت يشده ام چه الم شنگه ا بهیجوان غر کی نیماش

:خنده گفت باگذاشت،  یپدال گاز م يپا که رو. خرسند بود
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بزرگ هست که من  یگل فروش کیها  یکینزد نیهم... بروم ییجا یمن دوست ندارم دست خال یدانم ول یشما را نم-

.خرم یآنجا گل م شهازیهم

واقعا او  نکهیکردم با ا یدانم فکر م ینم... نداشتم یاز همان که خاطره خوش د،یگو یرا م یدانستم کدام گل فروش یم

.دیخند یم لیبدون دل

".دیگل خوش آمد يایدنبه ":بزرگ مغازه انداختم يبه تابلو ینگاه. ستادیا لیاتومب

:و به من گفت نییپا دیپر او

رم؟یبگ یشما چه گل يبرا-

:انداختم و گفتم شیخشک به چشم ها ینگاه

!زودتر یفقط اگر ممکن است کم! یچیه

دسته گل بزرگ از مغازه  کیاو به گوشزدم عمل کرد و با ! يا وانهیو من فکر کردم چه جوان د دیجهت خند یب دوباره

:برد یداشت حوصله ام را سر م گرید. دیخند یدوباره داشت م. رونیب دیدو

دارد؟ یشما را به خنده وام يزیشود بپرسم چه چ یم-

را تا  ششین یرا چرخاند، دوباره لبخند نامفهوم چیسوئ! نایو م میو مر لیچشمم افتاد به دسته گل، ککب و زنبق و گال بعد

.بود نایم يها من هنوز نگاهم به گل. بنا گوش باز کرد

اندازد؟ ینم يخاطره ا ادیشما را به  یگل فروش نیا-

فکر کردم و فکر کردم، ! دارم؟ يخاطره ا یگل فروش نیدانست من از ا یاو از کجا م... او! چه یعنی. نگاهش کدم براق

:دیو دوباره خند کی يدنده رفت رو... کالج يپا گذاشت رو. نشد رمیدستگ يزیچ

 یاز بابت آن روز واقعا معذرت م... یول... یخندم ول یقدر م نیکه ا ستیخندم، واقعا درست ن یممرا ببخش که -

.خواهم
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:گردتر میشد و چشم ها شتریب رتمیح

.آورم یمن که سر در نم د؟ییگو یکدام روز را م-

:کرد میرا تنظ رونیب نهیترمز و آ يگذاشت رو پا

...دیدیو گل خر یگل فروش يتو دیمده بودخانم آ ایهمان روز که شما و دوستت مه-

:دیگو یافتاد کدام روز را م ادمی باالخره

آمد؟ ینم ادمیدانم چرا  ینم یام، ول دهید ییگفتم شما را جا یم... من ياوه خدا... پس... پس-

:دیدوباره خند. خاطره آن روز تمام تنم داغ شد يادآوریو از  رونینفسم را فوت کردم ب و

به شما  دمیکش یخوب، راستش خجالت م یول يا دهیآوردم که شما مرا کجا د ادین حافظه ام کمکم کرد و به م یول-

...بابت... بابت... میبگو

:گذرا به چهره نادم و خجل زده اش انداختم و گفتم ینگاه. سکوت کرد و

ابان؟یخ يبابت جفتک انداختنمان تو-

:خوش رنگ و خوش عطر جا ماند يگل ها يباز نگاهم رو .و فقط نگاهم کرد دینخند گریبار د نیا

...دیرس یاگر آن روز دستم به شما م د،یشانس آورد یلیخ-

د؟یکرد یچه کار م-

:بود، لبخند زدم زیآم طنتیش لحنش

...گذاشتم ینم تانیاز ماش یچیه-

:دیخند دوباره

.دیپس چه خوب که دستتان به من نرس-

ما را مهمان خود  یوقت ایمسعود و مه! يمسخره ا ییفکر کردم که چه آشنا نیل گاز و من به ابه پدا دیچسب شیپا باز
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آقا  نیگفت باالخره با ا یبه من م یزبان یخصوصا مسعود که با زبان ب. خوشحال باشند تعجب کردند نکهیاز ا شیب دندید

رفتار  رییبه من گفت مسعود چقدر تغ یپنهان من باز کرد و يسفره دلش را برا ایهم؟ همان روز بود که مه يرو یختیر

.کند یکند و چنان م یم نیداده و چن

.عالم هپروت يقدر نرو تو نیپس بلندشو و ا... میزن یلب به کاهوها نم ییایتا ن یدان یتو که م... ایپس ب نا،یم-

...یساعت است که ما را منتظر گذاشت میآره دخترم، ن-

حوض آب هم  يدرخت خرمالو که از رو هیشستم چشمم افتاد به سا یرا که م میدست ها .حوض يشدم و رفتم پا بلند

 يدیسرخر وهیم دانیگفت، محمود از م یمادر م. کاهوها تازه و جوان بودند. اطیرفت طرف در ح یبود و داشت م دهیپر

.آورده است

20 فصل

و  یجهت سر عل یزد و ب ینچ هیمرض. خفه کند اش را هیگر يدهانش تا صدا ياش را گرفته بود جلو يروسر محبوبه

:دینسترن داد کش

.دیکن يباز اطیح يتو دیگم شو د،یها؟ سرم را برد دهیورپر دیکن یچه کار م-

 يو سر دیکش يمادر آه بلند. رفتند و من دلم به حالشان سوخت رونیو وحشت زده آرام از در هال ب ریدو سر به ز هر

:تکان داد

 رونتنیگوش صاحب خانه، من هم بودم ب يکرد زد تو يبدکار يآقا مهد. نکن دختر، خدا بزرگ است هیقدر گر نیا-

...میکن یم دایپ یها خانه مناسب یکینزد نیو هم میگرد یحاال غصه نخور، م. کردم یم

:شیوسط حرف ها دیبا هق هق پر محبوبه

!به راه افتاد يزیو چه آبرور رونیب ختندیاثاثمان را ر هیدر و همسا يچطور جلو دیدیند... را غصه نخور مادر جان یچ-

:گفت زشیمالمت آم شهیبا لحن هم هیمرض
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سالم  دیو در خانه را بزند و بگو دیایدارد که راست راست بگردد تا کار ب یکند، چه معن دایخوب مرد گنده برود کار پ-

سرش و  يده بار بزن تو يداشتند، روز فیو تنبل تشراز روز اولش تن پرور  يآقا مهد نیاصال ا. مییما... خان يمهد

تو  هیبگذارد و عوض کرا ارتانیکرده که خانه اش را در اخت یگناه چهصاحبخانه بدبخت . اش کن برود دنبال کار یراه

...هم بخورد یگوش

:افتاده بود نیف نیبه ف محبوبه

کند، اما کو کار؟ شش ماه  دایکردم برود و کار پصدبار ازش خواهش  يده بار، من روز ییگو یتو م م؟یچقدر بگو-

...وا نشد يو در میزد يو به هر در میو خورد میفروخت میآزگار هر چه داشت

:بغلش کرد و نق زد یعصب یحوصله و کم یمحبوبه ب. افتاد هیشد و به گر داریکه خواب بود از خواب ب اسمنی

...ات بلند است هیرگ يصدا قهیپدر سوخته، دم به دق ییگو یتو چه م-

چشم دوختم  دندیچرخ یدور درخت خرمالو م اطیح يکه تو ینسترن و عل يجا بلند شدم و رفتم طرف پنجره و به باز از

 يتواند برا یم ارشیدانم چرا فکر کردم ک ینم. سوخت یدلم به حال محبوبه م! يمسخره ا یو فکر کردم چه زندگ

 يدهد که او بخواهد برا یم یاصال چه معن... خواهش کنم که اوشود بروم و از  ینم یکند؟ اما نه، دلم راض دایکار پ يمهد

.شوم یم خی يو آن وقت سنگ رو ردیخواهش مرا بپذ ستیمعلوم هم ن یدر ثان! کند؟ دایکار پ يمهد

.کرد یم هیدوباره داشت گر محبوبه

واهرم دستش از همه جا کوتاه است و محتاج که خ یکردم، در حال یرحم بودم که داشتم با خودم تعارف م یب چقدر

. یبکن يمحبوبه کار يبرا یتوان یبه من گفت تو م یکس! کنم یام و نگاه م ستادهیمن چه خونسرد ا. گرانیکمک د

طور  نیبله، ا. بکند يبخواهم که کار ارشیاز ک وانستمت یرضا م قیرضا، من از طر: رمیضم يافتاد تو يناگهان جرقه ا

:سرم يکه چادر انداختم رو دیمادر د ،یطرف چوب لباس دمیدو. کردم یاز او خواهش نم مایود، مستقبهتر ب یلیخ

نا؟یم يرو یکجا م-
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.روم زنگ بزنم به رضا یم-

:نازك کرد یگوشه چشم هیمرض

.دارد يهم خوب حوصله ا نایم ریو و ریه نیا يتو-

:تمرو به مادر گف هیمرض زیآم کیتحر يتوجه به حرف ها یب

.کنم یم فیتعر تیدارم، بعدا برا یبا رضا کار واجب-

چرا بر و بر  دمینفهم. رفتند طرف خانه شان یم بایسر کوچه چشمم افتاد به هوشنگ که با ز رون،یخانه که آمدم ب از

ر قرا يدیاگرچه قلبم تحت فشار شد. هوشنگ متوجه من شد. چادر گلدار سرش انداخته بود بایز. کنم ینگاهشان م

مثل سگ از ": زد، خودم به خود گفتم یهوشنگ بود که برق م اهدانم چه در نگ ینم. اوردمیخودم ن يگرفته بود اما به رو

".اوردیخانم بسوزد و بسازد و دم برن بایحقش است، حقش است که با ز... است مانیمرا از دست داده پش نکهیا

خواهد  ییها الیرا بردارد چه؟ آن وقت چه فکر و خ یگوش ییداگرفتم فکر کردم اگر زن  یجهان را که م ییدا شماره

:خواهم خودم را به او غالب کنم یپسرش و م ينشستم پا دیگو یمن با رضا چه کار دارم؟ نم دیگو ینم. کرد

.دییالو، بفرما-

.یرا برداشت یاوه سالم رضا، چه خوب که خودت گوش-

.دمیکش ینفس راحت و

!يز ما کردا يادیسالم چه عجب -

:کرد و بعد گفت یمکث میحرف ها دنیاو بعد از شن. کردم فیتعر شانیرا برا انیمن هر طور که بود جر و

دهم که  یم یبیخوب ترت. دمشیبه باغش سر نزده است و من هم ند ارشیوقت است که ک یلیراستش خ! م م م م-

نتوانست بکند من دوست و آشنا  ياگر هم او کار... باشناراحت ن... کنم شیدایپ شیاز شرکتها یکی يتهران و تو میایب

.دست و پا کنم يآقا مهد يبرا يتوانم کار یدارم و م ادیز
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ته دلم . دمیکش يگذاشتم نفس آسوده ا یرا که م یگوش. تشکر کردم و قرار شد جوابش را خودش به ما بدهد من

مادر . دادم حیمادر توض يرا برا زیهمه چ هیرفتن محبوبه و مرضبعد از . محبوبه برداشته ام ییبرا یبود که قدم مثبت یراض

.لب زمزمه کرد ریز يزیسر به آسمان گرفت و چ

خودش رفت سر اصل . قربان صدقه اش رفت یمادر کل. شادمان و باز يبا چهره ا. آمد دنمانیروز بعد رضا به د دو

.مطلب

گذاشته بودم و  یخانم خال نایم يآن را برا ياستم و جاخو یم سمیشرکت تازه تاس يبرا یمنش کیگفت من  ارشیک-

.ردیرا بگ شیکند که دامادشان جا یکار کردن ندارد فرق نم يبرا یلیحاال اگر تما

و  يرضا چا. داشت ینگاه از دهان برادر زاده اش برنم جانیدلم آب شده بود و مادر با ذوق و ه يدانم چرا قند تو ینم

. و تشکر کرد دیداند چقدر خوشحال شد و چند بار صورتم را بوس یخدا م. محبوبه را خبر کردخورد و رفت و مادر  وهیم

.خورده ام ياز همه خوشحال بودم که باالخره به درد کار شتریخودم ب

 یم ایمگر مه یمسعود از سرکار برگردد به خانه برگردم ول نکهیرفتم به خودم قول دادم قبل از ا یکه م ایمه دنید به

ها  یتازگ. کرد یشد و کف م یخسته م یداند که ک یکرد خدا م یاش تا سر صحبت را باز م شهیطبق عادت هم. شتگذا

شکمش باال و  يچقدر بچه تو نکهیمشکوك مسعود، از ا يفتارهاگفتن داشت از تلفن ها و ر يحرف تازه برا یهم که کل

...نکهیاز ا... کند یم تشیپرد و اذ یم نییپا

 ریخوردم و رفتم ز مویمردم بس که شربت آبل... کولرها هم انگار جان ندارند نیا. چقدر هوا گرم است نا،یم يوا-

داند  یهمه فکر و ذهنش شده دختر عمه آکله اش الدن، خدا م. ستیدوش آب سرد و مسعود هم که اصال به فکر من ن

کرد و سر به  يدیقدر چشم سف نیشوهرش ا يجلو بودند،با شوهرش مهمان ما  شبید. دیآ یدختر بدم م نیچقدر از ا

...شدم یسر مسعود گذاشت که من داشتم از خجالت آب م

:اش بدهم يکردم دلدار یو به دستش دادم و سع ختمیر مونادیشربت ل شیبرا
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 یم يطور نیها ا یبعض. است یندارد، فقط مال حاملگ یو اساس شهیر چیه یکن یفکر ها که تو م نیمن، ا زینه عز-

تو را به صد تا مثل الدن  يمو کیکنم مسعود  یفکر نم... باشد یعیطب یلیهم خ دیشا! ند شکاك و حساس و وسواسشو

.دیقرار است بچه دار هم بشو نکهیبه خصوص ا. بدهد

 ییبدبخت دلجو نیاز ا يخود یب يچرا دار ؟یزن یمسعود م یگناه یدم از ب يچرا دار گریتو د": دلم گفتم يتو بعد

"...مگر ؟یشناس یمگر شوهرش را نم ،یکن یم

گذاشت  یگرم م يبه خدا اگر هوا نمیمن دوست دارم هر روز تو را بب ؟ییآ یبه سراغ من م رید ریقدر د نیچرا ا نا،یم-

خجالت  یدان یآخر م. خودم قبول نکردم مییایب دنتیکرد به د شنهادیچندبار مسعود به من پ. آمدم یم دنتیخودم به د

...از آتش بنم کاسته شود یرا بزنم باال تا کم راهنمیپ ورا دراز کنم  میپدر و مادرت پاها يکشم جلو یم

.زد یرا زده بود باال و با بادبزن به خودش باد م راهنشیکولر پ يجلو. دمیخند شیرو به

را  ایصورت مه نم،یا ببمسعود ر دیکرده ام و من ناخواسته با یافتاد که به خودم بدقول ادمیدر که برخاست دوباره  يصدا

:و گفتم دمیبوس

.دهم یگوش م تیو به چرت و پرت ها میآ یم دنتیقدر خودت را عذاب نده، من هم اگر بتوانم هر روز به د نیا-

:دستم را گرفت و گفت ایمه

.شوم کینکند که من تحر يکه مواظب رفتارش باشد و کار يفهماند یبه مسعود م يجور کی یکاش پنهان-

.کرد که دلم به حالش سوخت یو تمنا نگاهم م تیبا معصوم يطور

:و به زحمت از جا برخاست نییپا دیرا کش راهنشیپ ایگفت، مه یم "دییبفرما" یبه کس مسعود

...دیخان، خوش آمد ارشیاوه ک-

.سالم کنم دیرفت که با ادمیدادم و  یبه ضربان قلبم گوش م ایمه يگهواره ا یبه صندل دهیمن چسب و

.يآور یدرش م ییو از تنها ییآ یم ایمه دنیکه به د یکن یم یخانم، کار خوب نایسالم م-
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اش نکردم و چشم دوختم به او که انگار ماتش برده بود و با تکان سر سالم کرد و فکر کردم  دهیدر يبه چشم ها نگاه

.آمده از او تشکر کنم شیدر فرصت پ دیبا

که به طرف  یمسعود در حال. دیرس یشاد و سرحال به نظر نم شهیاما مثل هم آمد و جواب سالمم را داد، خودش

:گفت ایرفت رو به مه یم ییدستشو

.میدر مورد وام با هم صحبت کن شتریقرار شد ب نجا،یرا با خودم کشاندم تا ا ارشیبه زور و زحمت ک-

که  یدو راه انیمن ماندم م. آشپزخانه رفت به طرف) اورمیروم شربت ب یم(لبخند زد و با گفتن  ارشیک يبه رو ایمه

:که خطاب به من گفت دمیرا شن شیصدا. بمانم ایبروم 

؟ینینش یپس چرا نم-

:در چشمش دوختم و گفتم چشم

...بروم دیبا-

:پا و آن پا گفتم نیا یو با کم دمیرا ورچ نمییکردم و بعد لب پا یمکث

...ابتب... بابت... تشکر به شما بدهکارم کیمن -

.آمد یخوشم م شیدانم چرا از خنده ها ینم د،یخند

؟يرو یم ای یمان یداشته باشم، حاال م ریبه تشکر و تقد اجینکردم که احت یکار مهم-

بود  دهیرا شن ارشیآمد و سوال آخر ک یکه از آشپزخانه م ایمه. روم یم ایمانم  یمهم بود که م شیدانم چرا برا ینم

:گفت

جان؟ نایمگر نه م. میآماده کن یمفصل يشام غذا يکند تا برا یمکم مماند و ک یم-

 یبرق خوشحال گریو هرزه د یجفت چشم وحش کیافتاده بودم، که از آن  ریدو جفت چشم منتظر و مهربان گ انیم

:را تحت الشعاع خودش قرار داد گرید يگرفت و انگار نور آن برق چشم ها دنیجه
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 اورند؟یب رونیاز ب میده یشام هم سفارش م ارش،یشود، شما دو تا دوست، من هم با ک ینم نیخوب پس بهتر از ا-

چطور است؟

روم؟ چرا نگفتم مادرم  یچه مرگم شده بود؟ چرا نگفتم م! من يخدا. ایبه مه یبه من انداخت و من نگاه ینگاه ارشیک

 ینم... آه... پس... منزجر نبودم، پس شیچشم و رو یآمد؟ مگر از نگاه ب یشود؟ مگر از مسعود بدم نم ینگرانم م

 د،یخند یجهت م یچشم مهربان و مشتاق، به خاطر او که ب فتج کیمن ماندم به خاطر . میتوانستم به خودم دروغ بگو

.ماندم یبه خاطر او بود که م يآر

مادر از کجا  چارهیب. هستم ایمان تا به مادرم اطالع بدهدکه شب مهمان مه هیزدم به همسا یزنگ م دیطرف تلفن، با رفتم

را برداشته و به طرف من گرفته  یمسعود گوش دمید دم،یماندگار شده است؟ به تلفن که رس نجایبداند دخترش چرا ا

:زد و آهسته گفت یهیکر دلبخن میام حبس شده بود، به رو نهینفس در س. است

!يخوشحالم که به خاطر من ماند-

:ملب گفت ریرفتم و ز يغره ا چشم

.نمانم نجایمن به خاطرش ا... ات را ببرند که افهیو ق ختیمرده شور ر... شیا-

:دمیخند. بود ختهیر يچا شیکرده بود و تو خیرا پر از  یوانیل ایمه. که از بابت مادر راحت شد رفتم آشپزخانه المیخ

!بخورد خیرا با  يچا یبودم کس دهیتا حاال ند. دختر یکن یچه کار م-

:قرمز و آبدار نگاهم کرد و گفت يو بعد با چشم ها دیرا تا ته سر کش وانیل

!که چقدر گرم است يقدر عطش دارم، وا نیدانم چرا ا ینم-

صورتش . دیکش قینشست و چند نفس عم یصندل يرو. سوخت یدلم به حالش م شتریزد ب یطور که از گرما له له م نیا

.م کرده استور دیرس یپر از جوش شده بود و به نظرم م

؟يبر یم وهیو م يچا شانیتو را-
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:دستش گذاشتم و گفتم يرا رو دستم

.و استراحت کن نیتو فقط بنش! البته-

و آن وقت ما اصال  دندیمارانمان، آنها هم نه ماه درد و عذاب کش چارهیگذاشتم و فکر کردم ب ینیس يها را تو فنجان

.میدان یقدرشان را نم

...يگریبودم و از نگاه د زاریب یکیاز نگاه . به طرف من دینگاه هر دو چرخ ،ییرایپذ يم توکه رفت يچا ینیس با

.میکن یم هیته رونیگفتم که شام را از ب ،ییرایپذ يتو دییآ یچرا نم-

:دیبرداشت و تشکر کرد و بعد پرس يچا یفنجان ارشیک

نه؟ ایهست  یدامادتان نگفت از کارش راض-

:حال به دروغ گفتم نیبا ا. را يبودم نه مهد دهیدهم، چون آن وقت تا حاال نه محبوبه را دنداشتم که ب یجواب

.هم از شما سپاسگزارند یلیهستند و خ یراض-

:بلند شدم که بروم دوباره گفت. نظر گرفته بود ریبا دقت حرکات ما را ز مسعود

.عوضش کن ستین یتلخ بود، اگر زحمت یلیخ تیچا-

 دیجو یم یکه خال ياما نگاهش که کردم از حبه قند. جهت یخود و ب یکند، آن هم ب یم ییاره بهانه جوکردم دوب فکر

.آشپزخانه يفنجان ها را برداشتم و رفتم تو. ردیگ یکه بهانه نم دمیفهم

ه نگاهم ماند، من ک جهینت یدر مورد وام صورت گرفت و عاقبت هم ب ارشیمسعود و ک نیکه ب یاز شام و بحث طوالن بعد

 یلیمسعود خ. به ساعت بود و از بحث و مناظره آن دو نفر حوصله ام سر رفته بود از جا برخاستم و آهنگ بازگشت زدم

قبول زحمت کرد  ارشیتنهاست و سرانجام ک ایکردم که که عدشاصرار کرد که خودش مرا برساند و من باالخره متقا

.که مرا تا در خانه برساند

:زد یبودم و او متفکر، انگار داشت با خودش حرف م من ساکت نیماش يتو
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.ستیخواهد چه کار کند؟ رقم قابل مالحظه ا یوام م نیدانم مسعود با ا یمن نم-

:تازه متوجه من شده باشد ییگو بعد

.وام دارد نیاز گرفتن ا يچه قصد یکن یفکر م ست؟ینظر شما چ-

:را انداختم باال میها شدم و شانه رهیخاموش خ يتفاوت به مغازه ها یب

د؟یپرس یچرا از من م... دانم ینم-

!خانم به شما گفته اند ایمه دیگفتم شا-

 يبا لحن دردمند دیکش یم رونیب ییآب سرد ظرفشو ریکه سرش را از یآشپزخانه در حال يکه تو ایافتاد به مه ادمی

:گفت

!يو نه بدهکار میدار يروبراه است، نه کسر زمانیچ به وام دارد؟ ما که همه یاجیدانم مسعود چه احت یمن نم-

:زیم يشد به گلدان رو رهیکرد و خ سیرا با آب دهانش خ شیلب ها بعد

!خبرم یسرش است که من از آن ب يتو یاالتیهم خ دیاز کجا معلوم شا-

ست؟ین نجایخانم حواست ا نایم-

:داندم و گفتمبه طرفش برگر شهیچسباندم به ش یک دمیرا که نفهم صورتم

چطور مگه؟-

:را کج کرد و گفت سرش

...يزدم و متوجه نشد تیآخر چندبار صدا-

!خواهم یمعذرت م... آه-

!شهیدوباره سرم را چسباندم به ش و

!؟یتوانم از شما دعوت کنم که در جشن تولد من شرکت کن یخانم م نایم-
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جشن تولد شما؟-

:مکث کرد و گفت يلحظه ا. خودم تعجب آور بود يکه براباال رفته بود  يبه قدر میصدا تن

.یکه شما هم حضور داشته باش... شوم که یخوشحال م یلیخ. رمیگ یهفته جشن م نیآخر هم-

:سرفه افتادم و گفتم به

...آخر... که بتوانم شرکت کنم ستیمعلوم ن-

شرکت کند؟  ستیو کس و کارش ن لیفام که یجشن تولد کس يدارد که آدم تو یکردم و فکر کردم چه معن سکوت

.شد یم کیداشت به کوچه ان نزد نیماش

!قدر آرامش و ثبات داشته باشد نیا نییپا نیکردم ا یفکر نم! یچه محله ساکت و دنج-

:شدم و گفتم ادهیپ نیکردم از ماش یکه از او تشکر م یحال در

...کند یبا آن باال فرق م زشیهمه چ نییپا نیا-

:زد و گفت لبخند

 نم،یجشن تولد خودم بب يکنم که شما را تو یبه هر حال از ته دلم آرزو م. شدم قتیحق نیمتوجه ا دمیشما را که د-

!یداشته باش یشب خوب

شد فکر کردم چه جوان با  یروشن شب گم م هیسا انیکه م لشیاتومب. بکنم یمنتظر نشد که من خداحافظ یحت

!یاحساس

21فصل 

کرد و  نییاش باال و پا ینیب يزد رو یبه چشم م یرا که گه گاه نشیب کینزد نکینفش را انداخت به قالب و عنخ ب مادر

:گفت

خودش از تو دعوت کرد؟ يطاهر يآقا یگفت-
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:حوصله گفتم یهم گذاشتم و ب يرا رو میها چشم

...دعوتم کرد میگشت یکه برم اییبله، از خانه مه. ینه تهران يطاهر يآقا-

کاله و شال گردن ببافد، او هم که  شانیاز او خواسته بودند که برا ینسترن و عل. بافت و دوتا رو یم ریداشت دوتا ز ادرم

 ریدوباره دو تا ز ،یعل يبرا دیخر ينسترن و سرمه ا يبرا دیبنفش خر ينخ کاموا. دیایدر ب يکاریبود از ب شیاز خدا

.رفت و دو تا رو

قول ! یتهران... يطاهر ياست و آقا یاز کارش راض یحساب يگفت مهد یم نجایآمد ا يز ظهرکه محبوبه بعد ا روزید-

خدا ان شاء اهللا به رضا عمر بدهد واال معلوم نبود حاال . بهش بدهد شتریکار بهتر با حقوق ب کی گریداده که دو سه ماه د

.کند دایکار پ يحاال ها مهد

:و گفتبه من انداخت  ینگاه نکیع ياز باال بعد

نه؟ ای يرو یحاال م-

:دمیآه کش اریاخت یپله ها بود و ب يخرمالو انداختم که رو هیبه سا ینگاه

د؟ییگو یدانم، شما چه م ینم-

.چاندیرا دور انگشتش پ يکنج لبش نشست و نخ بلند يمرموز لبخند

!از تو خوشش آمده ییطاها يآقا دیشا... داند یچه م یکس ،يخوب است که برو-

و فکر کردم او کجا و من کجا؟ اصال وقت فکر کردن  "ییطاها يآقا"گفت  نکهینه به خاطر قضاوت مادر، از ا. زدم لبخند

 یکه مادر هم چه دل خوش یبه من است؟ راست ادشی یکه ک ختهیبه مرا ندارد، آن قدر از من بهتر و سرتر دور و برش ر

!داشت؟

.شود یو دلت باز م ینیب ینجا چند نفر را مرفتنش بهتر از نرفتنش است، باالخره آ-

:طرف حوض رفتم
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 يبرا! امثال من تره هم خورد کند يکه برا ستین یآدم کوچک یتهران يآقا! دیبابا، مادر شما هم چقدر ساده هست يا-

...دیو شا... بوده ایبه خاطر مسعود و مه دیشا... دیدعوتم کرده شا نکهیدارد، فقط ا یخودش ابهت

:آب لذت بردم یآب و از خنک يرا گذاشتم تو دستم

هفته بعد از جشن تازه  کی دیداند شا یچه م یهم اصال ناراحت نشوند که من به جشن تولدشان نرفته ام، کس دیشا-

.که من هم دعوت بودم فتدیب ادشی

:دیرا ورچ شیتکان داد و لب ها يسر مادر

خوب است هر از ... ستیتنوع بد ن يبرا. برو میگو یمن م یول ،یدان یهرطور خودت صالح م! دانم دخترجان ینم-

...ستیکه متعلق به آنجا ن ندیبب ییآدم خودش را جا یگاه

.شدم رهیحوض خ يبافت و دوتا رو و من غرق سکوت به تالطم آب تو یم ریدو تا ز مادر

شان کنم و در جشن  یهش کرد که همراهاز من خوا یکل ایروز مهمان ما شدند و آن روز مه کیعصر  میو خاله مر ایمه

.کرد یو عالقه اقرار نم لیدانم چرا زبانم به م یبه رفتن بودم اما نم یکه ته دلم راض يبا وجود. کنم دایحضور پ

 یکردند و سع یم یتلق یخوشبخت يبه سو یدعوت را پل نیماندند هر کدام ا شمانیشام پ کیهم که  هیو مرض محبوبه

.نداشتم شانیبه گفته ها ياعتقاد چیمن ه نده،یآ یزندگ ياست برا یجشن نقطه عطف نیکنند که ا نیداشتند به من تلق

روابط  يبرقرار جادیا شان،یبارز ا اتیاز خصوص نکهیشناسمو ا یم یرا به درست یتهران ارشیک يکردم آقا یم فکر

کند که مثال من به جشن تولدشان  ینم یرقف شیهم دارد و برا یکار مهارت خاص نیدر ا ییاست و گو یمیدوستانه و صم

اش گل کرده  یابافیالهام هم رو یخواهم رفت و همه حت جشنهمه اعالم کردم که به آن  نیبا ا! نرفت حانهیرفتم و ر

.کرد یم یسعادت و خوشبخت يآرزو میبود و برا

قرار است در جشن تولد  دیفهم یوقتداداش محمود . ماندم ایو به انتظار مه دمیپوش يروز پنجشنبه لباس ساده ا عصر

او را رام کرده بود رو  یدانم با چه زبان یراه انداخت و باالخره الهام که نم دادیداد و ب یشرکت کنم، ابتدا کل یتهران يآقا
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:به من با خنده گفت

!ستیو دست خودشان هم ن رونیزند ب یم رتشانیرگ غ ییوقت ها کیهمه برادر ها -

:گفت هیکه فقط من بشنوم و مرض يلب به طور ریگرفت و آرام ز يضانه اجبهه مغر محبوبه

!رونیکشد ب یسوراخ م يزن، مار را از تو نیزبان ا-

:و غر زد اطیح يتخت تو يهوا پهن شد رو يباز هم گله مند از گرما. آمد ایمه باالخره

!مانمیمثل سگ پش... حامله شوم گریگرما، غلط بکنم د نیمردم از ا-

:گشود حتیبه نص یگذاشت و زبان شیجلو یتازه دم يچا ادرم

چه؟ یعنی مانمیمثل سگ پش د،یآ یکفر نگو دخترم خدا را خوش نم-

:انداخت و گفت يپراکراه به چا ینگاه ایمه

.دیآب خنک به من بده وانیل کیزحمت  یآتش باران، ب نیا يخورد تو یم يچا یخاله جان ک يوا-

:دینفس آب را نوش کی ایو گرفتمقابلش و مه ختیآب ر وانیل کیکه گوشه تخت قرار داشت  یکلمن ياز تو مادر

.خورم یقدر آب م نیدانم چرا ا ینم-

:کردم گفت یرو به من که با لبخند نگاهش م بعد

 یوبجشن تولد قرار است اتفاقات خ نیدانم چرا دلم روشن است که بعد از ا ینم... دختر ییآ یم يکرد يخوب کار-

.فتدیب تیبرا

:و گل از گلش شکفت اینگاه به مه کینگاه به من کرد و  کی مادر

نه؟ یشناس یرا خوب م يطاهر يآقا نیشما ا-

!مادر یتهران يآقا-

راستش . گفتم کم گفتم یپولدار، متشخص، هر چ. آقاست یلیشناسم، خ یم يبله خاله جان، تا حدود... ؟یتهران يآقا-
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 چیهم مقصر است و ه نایخاله حان خود م یدان یآخر م. دهد یدارد و بروز نم ینظر خاص نایم يرو فهمدم ییجورا کی

.اجازه ابراز عالقه بدهد شخواهد غرورش را کنار بگذارد و به طرف مقابل یوقت نم

:بود جمع کردم و گفتم زانیرا که از تخت آو میزدم و پاها پوزخند

!ینشناخت یرا به درست یتهران يفهمانم که آقا یم یکیحاال امشب به تو ! ایمه یالیتو هم مثل همه خوش خ-

.گذاشت مقابلم ییقند پهلو ينگاهم کرد و مادر چا ایمه

بگذار ... نیرا بب یکی نیها را نگاه کن، ا نیدختر، ماش يوا. تاالرها را اجاره کرده نیو گرانتر نیالمذهب بزرگتر-

 شتریو ابهتش ب سیف میخودمان برو نیچقدر به مسعود گفتم با ماش. باشد دیبا الكینه کاد کیکاالد... اسمش... نمیبب

.نه آورد که کار دارم یاست ه

شدند، دسته گل  یمهمان ها خم و راست م يبودند و مرتب جلو دهیشکل پوش کیرنگ و  کیمرد که کت و شلوار  دو

فکر کردم . بلند شد کیموز يهنوز از در نرفته تو صدا. دتشکر کردن یفاتیتشر اریبس یگرفتند و با لحن لیرا تحو ایمه

...کجا و آن کجا نیا... آه... ایتولد مه ن،یرزروم؟ تولد ف یاست که در طول عمرم م یمهمان نیچندم نیا

.میدیرا پرس گریهم حال همد دنیخوشحال از د. میدیرا اول از همه د رضا

:دیپرس ایمه

!جمعند نجایچه خبر است، انگار نصف شهر ا-

:دیخند رضا

.یو برازندگ یدارندگ-

:رو به من گفت بعد

.شوند یزده م جانیه ننندیآنها هم اگر تو را بب... هم آمدند حانهیراهبه و ر نم،یبب نجایاصال انتظار نداشتم تو را ا-

:را گرفت و دنبال خود کشاند میبازو ریز ایمه
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از  یکیگفت  یمسعود م نم،یرا بب ارشیخواهد خواهران ک یدلم م یلیخات را، من  یاحساسات ییپسردا نیول کن ا-

!طرف نیاز ا ایب... دمیرا د حانهیر... اووه باتر،یز یکی

بود اما تا آنجا که  زیآم جانیه میبرا یفاخر و طال و جواهرات آنچنان يتجمع افراد متشخص با لباس ها دنیچند د هر

.گرفتم یطف کودکانه ام را مبروز احساسات و عوا يتوانستم جلو یم

!يچه خوب که تو هم آمد نا،یسالم م-

:و رو به راهبه گفتم دمیرا بوس حانهیر صورت

.آمدم ایبه خاطر مه-

:گوشم گفت ریز زیآم خیتوب یانداخت و با لحن میبه سرتاپا ینگاه راهبه

!خورد ینم یمهمان نیبه درد ا چیلباس ه نیآخر ا! يدیپوش یم يکاش لباس مناسب تر-

:گفتم یچشمش انداختم و با لحن محکم يتزلزل تو یصاف و ب ینگاه

...بکشم یکه خودم را به رخ کس نجایا امدمیمن ن-

:به خشم آمده بودم دستپاچه شد و گفت نکهیا از

...قصد نداشتم ناراحتت کنم، فقط-

.کردم دایپ یخال يجا کیمن  ایمه میبرو-

راهبه برافروخته  زیاز تذکر تند و ت يبه قدر. را دنبال خودم کشاندم ایبار من مه نیبلش گذشتم و ااز مقا ییاعتنا یبا ب و

:جلو دیرا کش یمقابلم نشست و صندل ایمه. شدم مانیبودم که از آمدن خودم پش یو عصبان

نه؟ یرا بزن یخواهد کس یم دلتیدختر؟ مثل لبو سرخ شده ا هیچ-

:را نداشتم یله شوخنبود و حوص شیسر جا اعصابم

! نجا؟یاصال مرا چه به ا نجا؟یا يجنازه ات را کشاند يبلند شد یچ يشعور، تو برا یاصال بگو دختره ب ا،یولم کن مه-
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...لباس نیجشن بود و با ا نیچه لباس مناسب ا دیبه من دارد که فالن احمق به من بگو یجشن تولد فالن ابله چه ربط

بدت ... جانت چه بهت گفت، ولش کن تو را به خدا ییدختردا دمیخودم شن! یزن یدر حرف مچق! اوه چه خبرته دختر-

.کنند ییجشن که فقط خودنما نیا يهستند و آمدند تو یهر دو تاشون متکبر و از خود راض.... ادهاین

آب که خوردم . ردمک یاندازه احساس گرما م یب ختمیخودم ر يآب برا وانیل کیقرار داشت  زیم يکه رو یپارچ آب از

:نگاهش به دور و برش بود ایمه. انگار آتش خشمم فرو نشست

م؟یرضا به او خبر نداده ما آمد یعنیسرش به کجا گرم است؟  یتهران يآقا ستیمعلوم ن-

:به طرفش انداختم و گفتم ینیسنگ نگاه

به  ادشی یپر زرق و برق تر است کتر و  یرنگ یکیاز  یکیهمه دختر جوان که  نیبا ا ،يتو هم خوب حوصله دار-

.خود کردم که عقلم را دادم دست تو و خودم را سبک کردم یماست؟ اصال ب امدنین ایآمدن 

 ینگاه هم نم گریبه مهمانان د یحت يلجباز ياز رو ،یکالفه و عصب. شیلپ ها ينگاهم کرد و باد انداخت تو خونسردانه

 کیاز موز. حوصله ام سر رفته بود. آخر در حال حرکت بود فیاول تا رد زیمدام نگاهش از م ایدر عوض مه. انداختم

لبخند  ینامتناسبش داد و رو به کس کلیبه ه یتکان ایمه دمید هدور و برم سرسام گرفته بودم ک يبلند و سر و صداها

.و آشنا اهیجفت چشم س کیسرم را بلند کردم چشمم افتاد به . کند یزنان سالم م

...االن رضا به من خبر داد که نیهم د،یدخوش آم یلیخ-

انگار تازه از بند . کنم؟ من هم تازه به خودم آمدم یشوم و سالم نم یچرا بلند نم نکهیبه من بود و متعجب از ا نگاهش

:خالص شده بودم شیچشم ها يجادو

...سالم... س-

:به لکنت افتادم لبخند به لب آورد نکهیبابت ا از

خوب . است ریچقدر نفس گ یبزرگ یمهمان نیکه تدارکات چن دیدان یم. دمیاالن از راه رس نیهم سالم، راستش من-
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!گذرد یبه شما خوش نم ادیز نجایکنم ا یاحساس م

:من گفت يبه جا ایمه

.نایمگر نه م... میهست یهم راض یلیخ ست،یطور ن نینه ا-

...شوم یاالن بلند م نیاگر به من باشد هم. ستمین یهم راض چیه. انداختم و سکوت کردم ایبه مه يتند نگاه

دور و پرت است یلیخ نجایرا عوض کنند، ا تانیاصال جا ای... نندیشما را بچ زیم میگو یاالن م-

:گفتم یتفاوت یلحن ب با

...جا خوب است نیهم-

کوتاهتر از  یکم شیبود و موها دهیکت و شلوار بژ پوش. را باال انداخت شیبه من انداخت و شانه ها يدار یمعن نگاه

کارخانه را  شهیداد که زودتر از هم حیسراغ مسعود را از او گرفت و او توض ایمه. بودم دهیبود که او را د يبار نیآخر

همه وقت را کجا گذرانده است؟  نیبرود و فکر کند مسعود ا شالك خود يتو ایترك کرده است و باعث شد که مه

:گفت يرو به من با لحن پرمهر. د و او ناچار به رفتن بوداو را به نام صدا ز یکس

.گرفته يگرید يجشن تولد امسال با حضور شما رنگ و بو-

:را جمع کردم و بعد گفتم میزد و من که به سرفه افتاده بودم، لب ها يکه از الك خودش درآمده بود لبخند مرموز ایمه

.کردم یتر م يمهم تر و ضرور يرا صرف کارها يورضر ریجشن غ نیا نهیشما بودم هز يمن اگر جا-

چرت و  نیبا نگاهش به من فهماند که خفه شوم و از ا. باال دمیمن و من پر يرا محکم زد به پا شیپا زیم ریاز ز ایمه

:او سرش را تکان داد و گفت. ندهم لشیپرت ها تحو

...ارمفعال مجبورم شما را تنها بگذ... کنم یشما فکر م شنهایپ يرو-

:و ادامه داد میکرد به چشم ها رهیرا خ شناکشینگاه اند بعد

.یرا ترك کن نجایا یبا خاطره خوش دوارمیام-
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:به من کرد و گفت هیو نگاه عاقل اندر سف زیزد به م هیچانه اش و تک ریدستش را گذاشت ز ایکه رفت مه او

در  شیادا و اطوارها برا نیقرار گرفت از ا یمورد توجه کس یآدم که وقت! دختر یقدر ابله باش نیا یخواه یم یتا ک-

.آورد ینم

:دمیکش يو نفس بلند یزدم به صندل هیتک الیخ یب

گفته با حضور شما جشن  یمهمان نیا يدهم که او به تک تک دختران حاضر تو یمن بهت قول م... ولم کن دختر-

.گرفته يگرید يتولدم رنگ و بو

:دیکرده بودم خند دیقللحن او را ت نکهیا از

 ریتو گ شیدلش پ ییجورا کیکه او  یدان یخودت هم م... ها میخودمان یول. یخودش گفت نیخدا مرگت بدهد، ع-

.خودت را بزن به آن راه یکرده، حاال تو ه

 گریدق د هنیآ نیا": دلم گفتم يتو. دیآ یما م زیبا شتاب به طرف م زهایم نیمسعود ار ب دمیبزنم که د یحرف خواستم

"!شده شیدایاز کجا پ

.دلم هزار راه رفت ؟ییمسعود، تو کجا يوا-

:لبخند زنان رو به من و او گفت مسعود

نا؟یم يخوب تو چطور. کردم یتمامشان م دیچند تا کار عقب افتاده داشتم که با-

:اکراه جواب دادم با

!خوبم، متشکرم-

 چیکرد و نه ه یچشمم جلوه م شیپ ینه وجود کس. داد یبه من دست م و کسالت یاحساس خفگ شتریآمدن مسعود، ب با

و  ینیریو ش وهیرا پر کرد از م زیم يآمد و رو یخدمت شیپ یوقت یساخت، حت یمرا به خودش سرگرم م يگرید زیچ

جشن با تمام شکوهش به خاطر او برگزار  نیکه ا یگشت، کس یم یهدف دنبال کس یب میچشم ها! یشکالت و بستن
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.شده بود

جرات  گریهم د حانهیراهبه و ر! نه؟ ایگذرد  یبه من خوش م نکهیو ا دیما و حالم را پرس زیدوبار آمد طرف م رضا

. را ترك کردم زیم ییبه ستوه آمدم به بهانه دستشو ایمه یاز سکوت مسعود و پر حرف یوقت. شوند کینکردند به ما نزد

 یدر گوش هم پچ پچ م يزیدهند و چ یمرا به هم نشان م هکردم هم یگذشتم احساس م یکه م تیجمع ياز ال به ال

.کنند

کتوقف  یکس نهیبه س نهیکردم، س یرا بستم و در همان حال که حرکت م میو چشم ها میگوش ها يرا گذاشتم رو دستم

:کرد یه من نگاه مکه با تعجب توام با خشم ب دمیرا مقابل خودم د ییبایز اریچشم که باز کردم دختر جوان و بس. شدم

!ات افهیو ق ختیر نیبا ا! حواستان کجاست خانم؟-

:کرد ادامه داد یهمان طور که با حقارت نگاهم م. آمد و دهانم باز مانده بود یداشت از حدقه در م میها چشم

...يطور نیهم ای یکارت دعوت داشت ایآ-

:آمدم رونیت بدهانم را به زحمت قورت دادم و باالخره از آن حالت به آب

ست؟یچ يطور نیمنظورتان از هم... نشده ام تانیمن اصال متوجه حرف ها د،یببخش دیبا یلیخ-

.را برانداز کرد مینازك کرد و دوباره سر تا پا یچشم گوشه

!ستیمنظور من چ یدان یخودت بهتر م-

:گفتم یحیو با لحن قاطع و صررا بلند کردم  میصدا. شدم یم يهمه حقارت و اهانت کفر نیداشتم از ا گرید

مرا با خدمتکارتان اشتباه  دیو شا دیخواهم که دچار اشتباه شد یمهمان هستم و عذر م نجایکه من ا دیببخش دیبا یلیخ-

.دیگرفته ا

دانم برادرش از کجا ناگهان  یو نم نییرنگ باخت و نگاهش از آن باال افتاد پا یکردم، کم یصالبت که نگاهش م با

:شد که او را خطاب قرار داد و گفت شیدایپ



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٦

انا؟یآمده ک شیپ یمشکل-

که به  یانداختم و در حال شانیتند و متهورانه به هردو یمن نگاه. دردمند به برادرش و بعد به من انداخت ینگاه انایک

:نفس نفس افتاده بودم گفتم

 یالخطاست و من م زیالبته انسان جا. تباه گرفته اندظاهرا خواهر شما مرا با خدمتکار اش ،یتهران يآقا ستین یمهم زیچ-

.کنم یخطا چشم پوش نیاز ا یعذرخواه کیتوانم با 

به دهان من چشم دوخته بود با لحن  ریبغض آلود به من انداخت و بعد رو به برادرش که مات و متح ینگاه انایک

:گفت يطلبکارانه ا

...من بود يجا يگریخوب هر کس د... غلط انداز است یلیخانم خ نیظاهر ا ارش،یندارم ک يریمن تقص-

:گفت يشده بود باالخره نگاه از من برگرفت و با لحن شرمسار قتیتازه متوجه عمق حق ییکه گو ارشیک

.خواهد کرد یحتما از شما معذرت خواه انایمتاسفم و ک اریبابت بس نیاز ا-

و مغرور به  بایباالخره آن دختر ز. نگاهش کرد میتسل یزبان یان ببه خواهرش انداخت و او را با زب ینگاه پر غضب بعد

چند هر دو در سکوت به هم زل  یتا لحظات. بلند از ما فاصله گرفت يبود لب به پوزش گشود و با گام ها یهر جان کندن

سوس و اندوه او همه و سرخورده بودم اما به خاطر نگاه پر اف نیاندوهگ اریبابت بس نیهر چند ته دلم از ا. میزده بود

:انداخت شیبر موها یچنگ زیآم صالیو است شانیپر یبا حالت. را فراموش کرده بودم زیچ

...حماقت به خرج داد یلیخ انایک... شرمنده ام یلیخ یلیخ-

من هم همرنگ  دیزند شا یحرف اول را م ییجشن ظاهرنما نیا يدانستم تو یکنم اگر م یمن فراموش م ست،یمهم ن-

...شدم یاعت مجم

:را با شتاب قطع کرد میها حرف

متاسفم که خواهرم ناخواسته خاطر شما  اریو بس... کنم یم یآمده معذرت خواه شیمن هم از شما بابت سوء تفاهم پ-
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!را مکدر کرده

:دمیکش یقیزدم و آه عم یتلخ پوزخند

.بروم نجایاز ا... نم دیکند، اگر اجازه بده یاز من دوا نم يتاسف شما متاسفانه درد-

:محزون و گرفته گفت ییبعد از چند لحظه با صدا. نیزم يفرو رفت تو خینگاهم کرد و مثل م زیت يا لحظه

و من  يگذار یم یجشن در ذهنم باق نیرا از ا یچه خاطره تلخ يبرو نجایاز ا يدلخور نیاگر با ا یدان ینم دیشا-

...که... المت کنم کهو خودم را م نمیدر خلوت بنش دیساعت ها با

دانم چرا دلم به حالش سوخت و فکر کردم تاوان گناه  ینم. من دوخت يپروا ینداد و نگاه نافذش را به نگاه ب ادامه

توجه به او  یب. شد یم کیکه داشت به ما نزد دمیخواهرش را چرا او پس بدهد؟ چند لحظه در سکوت گذشت، رضا را د

.ه بود به طرف رضا رفتمو گرفته به من زل زد نیکه غمگ

؟يکرد یبحث م ارشیبا ک! یرس یگرفته به نظر م نا،یم هیچ-

:تفاوت گفتم یگذرا به او که با حسرت و درد چشم به ما دوخته بود انداختم و ب ینگاه

...آورم ینفس کم م نجایدارم ا... میقدم بزن رونیب یکم میبرو اینه ب-

خواهرش  يها یادب یبابت ب یجواب خوب ییاعتنا یب نیکردم ا یفکر م. دیبال من دوانداخت و به دن ارشیبه ک ینگاه او

.باشد

!آسمان غرق ستاره است! یخوب يچه هوا-

.دمیکش يماه انداختم و نفس بلند ریشب ت نیبه آسمان پر ستاره آخر ینگاه

و  میرا قدم زنان رفت يند مترهر دو در سکوت چ. گرفتم یسرسام م اهویداشتم از آن همه سر و صدا و ه قتایحق

.میمسعود به عقب برگشت يصدا دنیبزند که هر دو با شن یاو خواست حرف. میبرگشت

...دیهست نجایشما ا... آه -
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 ینگاه دیبه ما که رس. دمید یرا م لیانگار عزرائ دمید یاو را که م. هم گاشتم يرو تیرا از فرط عصبان میها چشم

:به رضا گفت گستاخ به من انداخت و رو

.یکن ياز شام تک نواز شیو پ يبرگرد میمرا فرستاده تا بهت بگو ارشیک-

:به ساعتش انداخت و بعد لبخند زد ینگاه رضا

.روم یاالن م نیچشم هم.. ندیبب کاریخواهد مرا ب یدلش نم چیه یتهران يآقا نیا-

:کرد گفت یکه گره کرواتش را سفت تر م یرو به من در حال آنگاه

!ستیبه نظر خودم بد ن... تازه ساختمش... يآهنگ را بشنو نیدوست دارم ا-

. دیتاالر دو يرضا جلوتر از ما به سمت ورود. دمیرضا خند يزد و نگاه به آسمان دوخت و من رو به رو يپوزخند مسعود

:گفت. جسارت به خرج داد  دیمسعود که مرا با خودش تنها د

.گذارند ینم یرا خال خوش به حالت که دور و برت-

.بر لب داشت ياو همچنان لبخند مرموز. و غضبناك نگاهش کردم تند

...ندارد یبه شما ربط-

زدم؟ یربط یبه نظر تو حرف ب ؟يشو یم یحاال چرا عصبان-

ادب  یب. تاالر رفتم يانداختم و آنگاه دوان دوان به سمت ورود شیایح یب يبه چشم ها یو طوالن زیانزجار آم ینگاه

خواهم سر  یداند م یبه من که م... زنش هستم یمیکند؟ به من که دوست صم یبه من ابراز عالقه م ییبا چه رو! گستاخ

...نبود ایهداند اگر به خاطر م یبه من که م... به تنش نباشد

بود و شروع نشسته  یصندل يرضا رو. دیکش ینفس هم نم یکس یحت ییسن بود، گو يبه رو رهیغرق در سکوت خ سالن

.و کف زدند دندیهمه هورا کش دیچیپ تاریگ يتا صدا. کرد تاریبه نواختن گ

 يدشت و لباس فاخر یمیمال شیمن ظاهر شد، آرا يرو شیپ یمحترم و متشخص اریرفتم خانم بس یکه م زیطرف م به
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 شتریزد ب یکه م چشمانم را مسحور خودش ساخت، حرف متشیبرق طال و جواهرات گران ق يلحظه ا. بود دهیپوش

.دیکش یو ابهتش را به رخ م یبزرگ منش

!دیخانم هست نایشما م-

:گفتم يزیهمه با لحن تمسخرآم نیکنم، با ا تیکرد جانب ادب را رعا یم جابیرفتار و لحن مقتدرانه اش ا اگرچه

!گمان کنم خودم باشم... بله-

:اهم کردنگ یبا شگفت یرا داد باال و کم کشیبار ياز ابروها یکی

داشته باشد موجب تکدر خاطر شما شده و جا  يقصد نکهیبدون ا انا،یبا خبر شدم که دخترم ک... هستم ارشیمن مادر ک-

و  دیریبگ دهیدخترم را ناد یادب یب نیبخواهم ا مانهیبکنم و از شما صم یبابت از شما عذرخواه نیدارد، که من هم از ا

!دیفراموش کن

است، دستپاچه شدم و خودم را جمع و جور کردم و آب دهانم را  ارشیخانم موقر و محترم مادر ک نیا دمیفهم نکهیا از

:با لکنت گفتم دمیجا بلع کیجمع کرده 

...کار نبوده... در يتعمد.... حتما ...حت... ستین... مهم-

 يجار شیکمال از سر تاپاا نگاهش نافذ بود و وجاهت و. ام حبس شد نهیزد و من نفس رد س یلبخند خشک میبه رو او

جشن لذت  یاو دعوتم کرد ککه از باق. داشت يکه فقط زبان دراز یمعمول اریدختر بس کیجز ... چه بودم یمن ول! بود

. نشسته بود يگرید يبایدر کنار دختر جوان و ز انایکه ک آنجارفت؛  یگاهیموزون به طرف جا يببرم و آنگاه با گام ها

:دلم گفتم يو تو دمیکش ینفس راحت

 ادهیباشد تا مبادا ز شینفس ها دنیمراقب کش دیبا یحت... جور آدم ها مراوده داشته باشد نیچه سخت است آدم با ا "

"...از حد بلند شود

خانم اشراف زاده از من بابت رفتار دور از ادب دخترش معذرت  نیا نکهیبودم از ا یپوزخند زدم و ته دلم راض بعد
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خرسند شدم و احساس  شتریفکر ب نیاز ا. کار کرده بود نیاو را وادار به ا ارشیک... يشا... دیشاکرده است،  یخواه

.قوت گرفت شتریو غرور در من ب یخودخواه

:غر زد دیتا مرا د ایمه. صرف شام فراخواندند يمهمان ها را برا باالخره

.خودم حرف زدم نشستم و با ییبس که تنها نجایدختر؟ مردم ا ییمعلوم هست تو کجا-

22 فصل

!بگو شبید یاز مهمان... نایکن م فیتعر-

صورت  يگریبود و د دیصورتش گرد و تپل و سرخو سف یکی. را از نظر گذراندم رهیدو چهره کنجکاو و خ درسکوت

:به آن که صورتش گرد و تپلبود گفتم. داشت يا دهیدراز و کش

!یساکتش کن یخواه ینم... اش بلند شده هیگر يصدا اسمنی-

:رفت غر زد یو کالفه بلند شد و به طرف اتاق که م یعاص

.آورند یچشم آدم م يهفت بار جلو يپدر آدم را روز... بچه ها نیامان از ا-

دست و گردنش را شکست  يعاطفه راحت بودمهره ها نیاز بابت خواب سنگ الشیبود و خ دهیصورتش دراز و کش آنکه

:اش را گرفت و گفت یشگیخشک هم افهیو بعد ق

!افتاده یچه تفاق نمیکن بب فینه؟ خوب تعر ای ییبگو یکن یباالخره جان م-

بود او را با خودش به  دهیاسمننرسیمحبوبه که زورش به . بودند یگرفت هر دو تاشون کم حوصله و عصب یم خندهام

:خواباند گفت یم شیپاها يبه رو بالش، يکه او را رو یتخت دراز کرد و درحال يرا رو شیآورد و پاها اطیح

!و تماشا کن ایکه خواب زده شود آن وقت ب یامان از وقت... شده که نگو يا دهیورپر کی-

:اش را تنگ کرد یبادام يرو به من چشم ها بعد

...یگفت یم یخوب داشت-
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 یآنها فقط م. ستین یدنیو نفر شند آنیکدام برا چیجشن و آواز رضا و طال و جواهرات خانم ها، ه يحال و هوا دانستمیم

باشد از او  ياز عالقمند یکه حاک يرفتار چیرخ نداده؟ ه یتهران يمن وآقا نیب يحادثه ا چیخواستند بدانند ه

دانستم سکوت  یهمه چون م نیبا ا....و... و... نشان نداده؟ و یساز خود نشان ندادم؟ مرا به ک یواکنش چیسرنزده؟من ه

گفتم و از برخورد  ارشیک زیآن دو نفر را متشنجخواهد کرد، لب گشودم و از رفتار احترام آم من تا چه حد اعصاب

 ودشانخ شیکه مبادا پ ادنکردمیداغش را ز ازیبه دروغ از برخورد دوستانه خواهرانش، اما پ یو حت مادرشیمیصم

.بکنند یاالتیخ

هر . از من خواست تابروم و با مادر و خواهرانش آشنا شومما آمد و  زیبه طرف م یتهران يبعد از شام، دوباره آقا آنشب

 باییرا به آشنا لمیدور از ادب باشد که تما یلیخ دیخودم فکر کردم شا شیمردد بودماما پ یچند ابتدا در رفتن کم

:فتگوشم گ ریآهسته ز ایمه. خانواده اش بروز ندهم

!شده اریبرو که بخت با تو -

ها رد  زیم ياز البه ال ،یتوزانه مسعود گذشتم و هم دوش او با غرور وابهت ساختگ نهیاه کتفاوت از نگ یلحظه ب درآن

:برد نییانگشتش باال و پا يرا تو قشیبر لب نشاند و انگشتر عق یکم رنگ دلبخندیمادرش مرا که مقابل خودش د. شدم

...گفته مانیپسرم از محسنات شما برا... تا به حال به شما خوش گذشته باشد دوارمیام-

که  یاجبار دستم را فشرد و در حال ویناچار ياز رو انایک. لبخند زد شیپسرش دوخت و به رو دهیبه د يپر مهر بعدنگاه

:گفت يدوستانه ا ریدوخته بود با لحن غ منیو مخمورش را به چشم ها بایز يچشم ها

.با شما خوشبختم ییاز آشنا-

خنده کنان دستم . دیرس یبه نظر م تریمیخواهر کوچکتر، مهربانتر و صم ایکامل. زدم و از مقابلش گذشتم يپوزخند ومن

:گفت ینیریرا فشرد و با لحن ش

.مینیخواست شما را بب یدلمان م یلیکرد وما خ یم فیاز شما تعر یلیخ ارشیک-
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و راهبه هم  حانهیکه ر همانموقع بود. گل انداخته بود شیانداختم که از فرط خجالت و شرم گونه ها ارشیک بهینگاه

هنوز از دستش دلخور و ! به خصوص با راهبه. با آنها هم کالم شوم خواستیدلم نم چیه. خودشان را به آنجا رساندند

.بودمیعصب

:خطاب به او گفتم میگشت یبرم زمانیبا هم به طرف م یکردم و وقت یخداحافظ ارشیخانواده محترم و اشراف زاده ک با

!ناراحتم دیکرد لیمرا به آنها تحم نکهیبا من نداشتند، از ا ییبه آشنا یلینواده شما چندان تماکنم خا یفکر م-

:زده گفت شتاب

...ندیمادرم دوست داشت شما را بب ؟یزن یاست که م یچه حرف نینه، ا-

.سکوت کرد و

ند؟یچرا دوست داشت مرا بب-

.بود یچراغان نشدگایبر لب داشت و د يدار یکه کردم لبخند معن نگاهش

...یاز خودش بپرس دیبا-

:دمیکش يو چشم در چشم او نفس بلند ستادمیا

.آورم یسر در نم تانیاز کارها چیه! دیهست یبیشما آدم عج-

چشم  هیو مخمورش شب بایزیچشم ها. شد انیخوش فرمش نما يلب ها نیاز ب ،یو صدف دیدندان سپ فیرد کی دویخند

.رفتهبود ایصورتش به کامل بیترک یبود و باق انایک يها

.صحبت کنم کیبا شما از نزد يدوست دارم وقت مناس تر-

:اما خودم را نباختم. و تا بنا گوش سرخ شدم دیتند تپ قلبم

...دیایب شیپ یفرصت نیکنم چن یفکر نم-

خودم را به بستن آن  يا لحظه يام نهاده باشم بند ساعتم را باز کردم وبرا یدستپاچگ يرو یسرپوش نکهیا يبعدبرا
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:کرد گفت ینگاهمم رهیخ رهیهمچنان که خ. مشغول کردم

!يناخواسته فکرم را مشغول کرده ا ایخواسته  ،یدوست دارم بدان-

:گفتم يزیکردم و با حالت تمسخرآم ياما هر طور بود ظاهر ساز. بود خودم را ببازم کینزد

!جالب است یلیخ... طور نیآه که ا-

:و آهسته گفت دیفقط مات و مبهوت نگاهم کرد و بعد گوشه لبش را گز د،یاو نخد یول. خنده ام گرفته بود هم خودم

.یکه دستم انداخت يدر طول عمرم فقط شما بود-

نگاه نافذش  ریچند لحظه از تاث نکهیبعد ازا. از خودم شرمنده شدم يلحظه ا يآمرانه و گرفته بود که برا يقدر لحنشبه

:و کالفه سر خودم داد زدم یو من عصب رفتیکرد و به سمت یرد عذر خواهاشباعم ک

. اصال دوست داشتم که دستت انداختم ؟یبکنیخواه یچه کار م! دستت انداختم که انداختم یچرا نگفت! نفهم احمق ابله"

تا تو ...و متکبرت را یخواهران از خود راض... مادر طال کوب شده ات را! یدك و پزت را بهرخم نکش گرید یتا تو باش

تا تو . یبا من خوش بگذران یتفننتو باشم و تو اندک لهیتوانم وس یم...  گریمن هم مثل دختران د ینکن الیخ گرید یباش

 کردمیفیچه ک یدان ینم! يفکرت را به من مشغول کرده ا ییو نگو یدراز تر نکن مخودتیپا از حد و حر گرید یباش

! دلم خنک شد... دمیمغرورت د يزدم و خشم وغضب را درچشم ها شخندیجمل و تکبرت نهمه تفاخر و ت نیبه ا یوقت

"!اشراف زاده یتهرانیبچزانمتان آقا نیاز ا شتریحقش بود ب

از قلبم زخم  ياحوال گوشه ا نیکرده ام، بازهم با ا یکردم دلم خنک شده است و کار درست یچرا با آنکه فکر م دانمینم

.گرفت یخورده بود و آرام نم

 ياز آن قاچ ها یکی هیمرض! اطیحیرا قاچ زده بود و آورده بود تو يمادر هندوانه ا. تخت يرا گذاشت رو اسمنیمحبوبه

:بود گفت يکه آبهندوانه از گوشه لبش سراز یو قرمز را برداشت و در حال يشکر

!فتدیب ینیریست اتفاقات شقرار ا دیگو یحس ششم به من م! یتهران يرفت به جشن تولد آقا نایخوب شد م-
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!یدست شیپ يتو ختیمشتش و بعد ر يتخم هندوانه ا فوت کرد تو محبوبه

رو به آن رو  نیهمه ما از ا یزندگ شود؟یچه م دیدان یم ردیازدواج شکل بگ نیشود و ا لیتبد نیقیاحتمال به  نیاگر ا-

...کنم یفکرش را که م! شود یم

 ندیآ یدهند م یروزهاست که خبر م نیکرده و هم ریگ نایم شیپ شیگلو یتهران يمن حاضرم سرم را بدهم که آقا-

!يخواستگار

و  ریو در سکوت به تعب کردمیبر لب نشاندند و رو به من کردند که با تمسخر نگاهشان م ینیریلبخند ش هردو

:تکان داد يربه من انداخت و س ینگاه میتراز آن دو ن نانهیمادر واقع ب. گوش سپرده بودم رشانیتفس

 يخواستگار يبخواهد خانواده اش برا نارایهم م یتهران ياگر خود آقا یدانم که حت یم دیبع یلیآنها کجا و ما کجا؟ خ-

!و آنها آن باال باالها مینهستییپا نیآخر ما ا... بگذارند شیپا پ

 یزندگ میحد و حر. میکرد یموشمفرا دیتلخ را نبا قتیحق نیگفت، ا یراست م. دلم به حالش سوخت دیآه کش مادرکه

برده بودند،  یپ تیکه انگار تاززه به مق واقع هیمحبوبه و مرض! میفکرکن یتهران يچون آقا یداد به کس یما اجازه نم

.باغچه زل زدند يسرخ تو يباولع هندوانه نخوردند و هر دو در سکوت به گل ها گرید

پدراز ذوق مادر به وجد آمد و با شور و . بکارد يباغچه اش سبز يتومادر دوست داشت . زده بود لیباغچه را ب پدرخاك

:گفت يچک را کند و رو بهمادر با لحن عاشقانه ا.باغچه ك یعالقه خاص

...شود یمهربان تو سبز م يباغچه که با دست ها نیخوش به حال ا... مونس جان ایب-

شد پدر مونسم  یشدند و دور وبرشان خلوت م یم که تنخا ییوقت ها. زد یمدرم را مونس جان صدا م شهیپدرهم

 یگاه. کرد یخواست از خودشذوق و هنر به خرج بدهد پدر مونس جان خطابش م یهرگاه که مادر م. زد یم شیصدا

 یمادر را صدا م یشدند، پدر اسماصل یم یبانساختند و از دست هم عص یکه با هم نم یوقت -آمد یشمیکم پ یلخی –هم 

:زد
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ست؟یمثال نازخاتون چرا شامت سر وقت حاضر ن ای. داد یم یکهنگ يبو يکه آورد يچا نیا نازخاتون

:مهربان و دل رحم گفت یرا مقابل پدر گرفت و با لحن يچا ینیس مادر

.بزند لیگفتم باغچه را ب یآمد م یمحمود که م دیگذاشت یم... به زحمتتان نبودم یآقا جان، به خدا راض دیخسته شد-

.دیهمسرش خند یمهربان نیبه اپدر  و

من  ایکردم آ یخودم فکر م شیخوردم وپ یپدر و مادرم غبطه م یو سرشار از مهر و دوست قیروابط عم نیبه ا شهیهم

داشت؟ خواهمیا یمیرابطه صم نیام چن ندهیهم با همسر آ

23 فصل

:شکم برجسته اش و با آب و تاب فراوان گفت يدست گذاشت رو ایمه

 میاوریب غامیو از ما خواست پ... دهیرا همه جورهپسند نایو منطق آورد که م لیبا مسعود حرف زد و دل یکل یفنتل شبید-

گفت که تا وامشجور  یمسعود هم به شوخ. هفته به همراه مادرش خدمت برسند نیجمعه شبهم دیده یکه اگر اجازه م

...ول مساعدتدادم شد و قیتسل یتهران يرساند و آقا یرا نم غامیپ نینشود، ا

معروف  ادریلیم ،یتهران يآقا دکهیگنج یپا بند نبود و هنوز هم در تصورش نم يمادرکه گل از گلش شکفته بود و رو

:گفت ایرو به مه زیو شوق آم دستپاچهیبا لحن دیایدخترش ب يشهر به خواستگار

...دامنت يپسر خوشگل خدا بندازد تو کیکه  یاله ،یخوش خبر باش شهیکه هم یاله-

:دیخند ينخود ایمه

!خاله جان من دختر دوست دارم ها-

:و از جا بلند شد شیزانو يدست گذاشت رو مادر

...یداشته باش یراحت مانیکه سالم باشد و زا یاله-

:زد یبا خودش حرف م ییگو بعد
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.یموضوع با هم صحبت کن نیا رامونیو پ دیایزنگ بزنم و محمود را باخبر کنم که شب ب ه،یبروم خانه همسا دیبا-

.رفت نییلبخند زنان از تخت پا مادر

:اندازه خوشحال بود یهم ب ایمه. شده مادر نگاه کردم يکار يغرق در افکار پراکنده به باغچه سبز من

د که دان یخدا م! ارشیبهتر از ک یک... کردمیسکته م یتو بودم االن از خوشحال يدختر؟ من اگر جا یخواه یچه م گرید-

کردند تو  یهمه فکرم یاز آن آکله حرامزاده طالق گرفت نکهیفکرش را بکن، بعد از ا. استییهمتا یآل و ب دهیچه مرد ا

! فرستاد تیرا برا يخدا چهجوان با کمال و اصل و نصب دار... يدیاما د! داشت یتا آخر عمرت خواستگار نخواه گرید

!تو حس و حال سکته یرفت ید از خوشحالنکن نایم... یه دختر؟ییگو ینم يزیپس چرا چ

دانم چرا از فرط  ینم. بودم به خود آمدم و نگاهشکردم دهیرا شن شیدست تکانم داد من که تمام حرف ها بایوقت

فکر  دیشا!اندازه شوك زده بودم یب دیشا! هستم یکه چهدختر خوشبخت دمیکش ینم ادیشدم و فر یبلند نم یخوشحال

جادو شده به چشم  يبود که مثآلدم ها بیعج! دانم ینم... هم دیمن است و شا یپوشال ياهایو رو نهاتصوراتیکردم ا یم

.زدم یپلک هم نم یحت ایمه زیر يها

 یدل همه قند آب م يبود، انگار تو ییایخانه بروب يتو. که زنگ بزند و از قول ما به آنها اجازه آمدن بدهد ارفتیمه

و سر  یطانیاز ش یکس گرید. دندیخند یگذاشتند و م یسر به سر هم م يخود یب.داد یم يهر کس اظهار نظر. کردند

کردند و خانه را  ینم یهم نحس اسمنیعاطفه و یحت. دیکش یآمد و سرشان داد نم یبه ستوه نم ینسترن و عل يوصدا

چطور لباس  نکهیا. شب جمعه بود الشانیتمام فکر و خ! بود ییکه عجبروزها یراست. گذاشتند یسرشان نم يرو

:کرد وگفت میکنند؟ چطور حرف بزنند؟ داداش محمود خربزه را دو ن ییرایبپوشند،چطور پذ

!دارد آدم داماد پولدار داشته باشد یفیکه چه ک یراست-

گفت  یم يزیگوشش آهسته چ ریبرد ومادر ز یم نییرا باال و پا حیتسب يپدر دانه ها! بود و شوخ و شنگ فیسر ک اوهم

.اوردیشد که او لبخند بر لب ب یو باعث م
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 یم لیاظهار تما یهم به نوع هیومرض دید یپست باالتر م يشوهرش را تو گریمحبوبه د. شده بودند گریطور د کیهمه

خودش دست و پا کند و به  يبرا يکار آبرومند یتهران ياز شرکت ها یکییکرد که شوهرش دکانش را ببندد و برود تو

. از شرکت ها بند کنند یکی يبپرسد و دست او را همتو فکر نیه نظر محمود را در رابطه با االهامهم سفارش کردند ک

نقشه و  چیمن بودم که هنوز به ه يپروراندند، فقط اصل کار یدرسر م شیخو يرا برا ییبایز يهمه و همه نقشه ها

 يداریا همچناندر عالم خواب و بآمد ام یعمرم به حساب م يروزها نیباتریاگرچه آن روزها ز. دمیشیاندینم یطرح

:دمیشیاند یخودم م شیکردم و پ یم ریس

"شوم؟ اردریلیم یقرار است عروس تهران یبه راست ایآ"

را جارو زدند و آب  اطیح. از صبح همه به تکاپو و تالشافتادند. دیآمد و شب جمعه فرا رس انیهمه به پا باالخرهانتظار

الهام .دیو ده بار آب پاش دیرا سه بار جارو کش اطیدم در ح هیآب داد و مرض باغچهیتو يمحبوبه دوبار به گل ها. دندیپاش

رفت که سر حوصله آنها را  ادشیو  ختیحوضر يرا تو اریو خ یب و گالبیتازه دو گذاشت و مادر س يچهار بار چا

تخت نشسته بود  يسرد روپدر موقر و خون. حوض آب يو انداخت تو دیمحمود از بازار هندوانه وخربزه خر. دیبشو

 قهیده دستلباس به تنم پوشاندند و ده جور سل! خانه يبه من افتاد مرا بردند تو ادشانیبعد که همه . خواند یوحافظ م

:مختلف به کار بردند

!شان شده ینشده عروس یچیاز االن ه ندیگو یم ست،یبلوز قرمز اصال مناسب ن-

...دامن که مال عهد بوق است نیا-

...کند یشلخته اش م یلیخ د،یآ ینم نایاصال به م راهنیپ نیا-

رفت به  یمادر هر طرف که م. دیپودر و کرم به صورتم مال یو الهام کم دمیپوش یرنگ یکلوش آب مین راهنیپ باالخره

:گفت یهمه م

!شود یم شانیدایپ گریاالن د دیزود باش-
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.دیها را بشو وهیت رفت که محوض با سرع يتو يها وهیافتاد به م ادشیکه  بعد

و با تکان عقربه کوچکتر  افتادیو با هر حرکت عقربه کوچک به تپش م دیلرز یهر حرکت عقربه بزرگ ساعت م قلبمبا

نظرشان  ند،یما را بب فاتیساده و دور از تشر یزندگ یوقت ایاو همخواهد آمد؟ آ ایآ! من يخدا. ستادیا یاز تپش باز م

! من يآخ خدا... زد یادرش برنخواهد گشت؟ مادرش که از تمام وجودش اصالت و کمالفواره مم دهیعق! شود یعوضنم

.برود شیپ یبه خوب زیکردم که همه چ ینهاده بودم و خدا خدام تیواقع يایتازه پا به دن

آمد  و الهام مرا کشاند طرف آشپزخانه و خودشرفت که مراسم خوش دیکش يریقلبم ت. به صدا در آمد باالخرهزنگ

آب سرد  وانیل کی. افتادم یزد و داشتم از نفس م یتند م قلبمیگریاز هر زمان د شیاکنون ب. اوردیرا به جا ب ییگو

.نشستم نیخوردم و از پشتپرده آشپزخانه به کم

از بعد . باز و گشاده ییخوش رو و خوشمشرب و با رو. گذاشت اطیپا به درون ح یهمه مادرش با وقار و ابهت خاص اوالز

 امدهیشدند و ن اطیبه اوبود و انگار خواهرش بود دست در دست شوهرش وارد ح هیشب یلیکه خ يگریاو خخانم د

:زخمزبان زد

!شد یبه زحمت رد م نیماش! یکیچه کوچه تنگ و بار-

د که با پشت سر همه او بو. زد یاول رام شیاش بود که ن یزن خودخواه و متکبر از حرص و بدجنس نیا دیشا دلمگرفت،

که در  یو دسته گل بزرگ یآسمان یبه رنگ آب يمرتب واصالح شده و کت و شلوار یبرافراشته، با سر و صورت يقد

 دیدوباره دلم تند تپ. گذاشت اطیکرد قدمبه ح یم یپرس احوالسالم و  ییبایکه رو به همه با لبخند ز یدستداشت، در حال

!من چقدر خوشبخت هستم که او به من عالقمند شده است ایخدا! شگوهچه برازندهو با . دیدو میو خون به گونه ها

داماد و مادر و خاله  فیبه توص یوصفناشدن جانیآمدند و هر کدام با ه یمحبوبه و الهام به نوبت به آشپزخانه م هویمرض

قلبم داالمبداالمب . مبرد یم يچا دیبالخره نوبت من شد که با. اورندیداشتند مرا همبه وجد ب یپرداختند و سع یاش م

:تذکر داد هیمرض! دیکوب یم
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!يزیرا بر يو چا يمبادا دستپاچه شو-

 ست،یبا خواستگارانم ن ییارویفقط ازبابت رو ندیناخوشا جانیه نیتا به حال متوجه نبودم که ا. بود ستیحال ا قلبمدر

 نکهیبه بهانه ا.بروند و پشت سرشان را هم نگاه نکنندمبادا  د؟یایاز من خوششان ن... مبادا...بود که مبادا نیبلکه از ترس ا

اشراف زاده ها  نیمبادا، ا... استکان ها نقره نبود، آخ  هیوپا ینیاعال نبود س ییرایبودند، فرش اتاق پذ دهیمبلمان نچ

.کنند یسنگ انداختن جور م يبرا يبهانها شهیهم

و مثل بار اول که . بهمن انداخت دارانهیخر یمادرش نگاه! تیاولو بیبه ترت. شدم ییرایوارد پذ يچا ینیس باالخرهبا

شب ... انداخت و بهانه آورد که يبه چا یخاله خانم نگاه پراکراه. کردیاز نگاهش تراوش نم یتکبر و خودخواه دمشید

. زد ینور المپ برق م ریبودو ز ختهیسرش ر يجلو يکه موها دبو یپوش کیسال و ش انیشوهرش مرد م. خورم ینمیچا

 ياز رو دیشا! پرتپش قلبم به گوش او نرسد يکردم صدا یخدا خدا م.لبخند زد میبه رو داشتیرا برم يکه چا ارشیک

.داشت یبر م ریرابا مکث و تاخ يعمد چا

چه  دمینفهم چیمنگ بودم که ه جویگ يبه قدر. و متفکر ماندم تا سر صحبت را باز کنند رینشستم و سر به ز يگوشها

مخالفت  یکردند خاله خانم به طور علن فیتعر میو محبوبه برا هیبعد هامرض. کنند یا هم رد و بدل مب ییحرف ها

.کرد یبرد و او راوادار به واکنش م یارش را سر میداد و کم کم داشت حوصله ک یوصلت بروز م نیخودش رابا ا

:که خطاب به من گفت دمیرا شن یخانم تهران يصدا

...ییبگو مانیاز خودت برا میدوست دار! دیچقدر ساکت و کم حرف هستخانم، شما  نایخوب م-

:دانم چرا زبانم گرفت یبه همه انداختم و نم یجیشدم و نگاه گ هول

...میبگو.. ب.. چه... چ...چ-

ا اعتماد به دانم چر ینم. میبا هم بزن مانرایباالخره ما را با هم تنها گذاشتند که حرف ها. زند یکه لبخند م دمید ارشرایک

با . کردمیم دایکردم، اما رفته رفته داشتم خودم را پ یم یاحساس حقارت و کوچک اوینفسم را از دست داده بودم و جلو



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠١

.خودم را بدست آوردم یهیباالخره حال طب قیچند نفس عم دنیکش

رنگ و رو رفته  يمن به گل هابه منب ود و  رهیاو نگاهش خ! ينشسته بود و من کنار در ورود اطیپنجره رو به ح ریز او

:یقال

!ییدوست دارم نظرت را به من بگو! خوب-

چشم  نیو ناگهان احساس کردم صاحب ا ختیدوختم، دلم فرو ر رایسرم را بلند کردم و چشم در آن چشم گ ناخواسته

.را دوست دارم رینظ یب يها

شد که به  یباورم نم... دیاز صرافت من افتاد هشیهم يکردم برا یفکر م یراستش بعد از آن مهمان م؟یاز چه بگو-

...دییایب يخواستگار

.ندیبنش نیزم يانگار عادت نداشت رو. جا به جا کرد یزد و خودش را کم لبخند

 يدل از من ربود يتر فکرکنم، راستش بدجور يازدواج با تو جد يکه رو... مصمم کرد که شتریآن برخورد ب! برعکس-

 یتعجب کرد وقت یلیمادرم خ... بود دهینلرز چکسینسپردهبودم و قلبم با نگاه ه يدختر چیبه همن که تا به حال دل 

!کن فیحاال تو تعر... بخو. به ازدواج گرفته ام میتصم یبه طور ناگهان دمنیشن

:توانستم مثل او باشم یچرا که من اصال نم. بودم ریزد متح یپرده حرف م یراحت و ب نکهیا از

....گرینکرده بار د يبار دچار اشتباه شده ام، دوست ندارم خدا کی. را بکنم میر هافک دیمن با-

:را با شتاب قطع کرد میها حرف

....يشو یم مانیکه از انتخاب من پش یلحظه فکر کن کی يبرا یخواهد حت یدلم نم-

مشتاق تر و عاشقانه تر شده نگاهش . رفت یم جیتنم داغ بود و سرم گ. میهم نشست يلحظه در سکوت به تماشا چند

:بود

 ا،یدن نیا يتو يزیاز هر کس و هرچ شتریب....یخواهم دوستم داشته باش یفقط م. خواهم ینم یچیمن از تو ه نا،یم نیبب-
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 يگرید زیچ چیکس و ه چیخواهد جز من به ه یدلم نم.... هستم يامکه آدم حسود دهیها فهم یمن تازگ یدان یآخر م

!تنهامال من... یخواهم مال من باش یفقط م میخودخواهنه باشد که بگو یلیخ دیشا! یفکرکن

 یم يو شاد یمن،چقدر احساس خوش يخدا. است يگفت آدم حسود نکهیاز ا... اش دهیگرفت، از نگاه شور یم خندهام

:دمیچشم در چشم او خند. تواندخوشبخت تر از من باشد یکس در آن لحظه نم چیکردم ه یفکر م. کردم

...که فکر کنم دیبه من اجازه ده ،یتهران يباشد آقا-

:و گفت دیکش یراحت نفس

 یآن وقت عذاب وجدان خواه... گفته باشم مشاعرم را از دست خواهمداد شیشاپیپ.. اوریکنم نه ن یفقط خواهش م-

.يرا به مرز جنونکشاند یگرفت که چرا جوان عاشق

.بود نیزم يموجود رو نیتر یبه نظر من او دوست داشتن .ردیبود خنده ام بگ کیلحن طنزآلودش نزد از

...میهفته بعد جواب بده کیرفتند و قرار شد  آنها

24 فصل

ها با  یآمدند و بعض یمبارك بادبه منزلمان م يتمام محله دسته دسته برا! یتهران يبر هم زدم شدم نامزد آقا تاچشم

 نیساعت تمام پسرش را لعنت و نفر کیآمده بود و  کیتبر يبراهم  لهخانمیجم یحت. گفتند یم کیحسرت به من تبر

از هوشنگ ممنون  دیته دلمگفتم با. شد يمقدار یرا از دست داد و گرفتار چه خس ب ییفرستادکه چه گوهر گران بها

.میگرفت یچطور سر راههم قرار م ارشیباشم که طالقم داد واال من و ک

هفته تمام  کیرا بهامان خدا ول کرده بودند و  شانیکه خانه ها هیمحبوبه و مرض. دشناختن یخواهرانم سر از پا نم مادرو

 یم ممنیتقد نایدسته گل م کیآمد و هر روز  یم دنمیهر روز غروب به د ارشیک. کردندییرایماندند و از مهمان ها پذ

 ینم مارستانیزود او را به ب زد و اگر یدست بهخودکش مانینامزد برخ دنیبعد از شن حانهیبه او نگفتم که ر. کرد

دوست  میتمام حرکات و رفتارشبرا. آورد یمن نم يدانست و به رو یاو هم م دیشا دانمینم. رساندند تمام کرده بود
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.بود ینیب شیقابل پ ریو غ یداشتن

امروز بهت گفتم چقدر دوستت دارم؟ نا،یم-

!شده شتریب روزیمگر از د... نه-

؟یتو چ! دبروز دوستت دارم دو برابر... خوب آره-

:دمیخند یعاشقش م يبه چشم ها رهیرفت و خ یدلم ضعف م یخوش از

!يبود دهیشکالت نخر میبرا روزیآخر د! کمتر روزیمن از د-

عوض شده  زیهمه چ. کرده بود دایچشمان من جلوهپ شیپ یباشکوه يایچه دن. دیخند یبار او هم هم صدا با من م نیوا

 ایمه. نمود یم باترینگاه من ز چهیاز در زیهمه چ. داد یعشق م يبو داد،یم یخوشبخت يداد، بو یم یتازگ يبود و بو

. ما شرکت نکرده بودند يدر جشن نامزد نامعلومیلیبنابر دال مسعوداو و . آمد دنمیبه د ییتنها يهمبعد از مراسم نامزد

مرا با خود به کارخانه بردهبود و  ارشیکه ک يروز شوهر گستاخش. آورد دهیکرد و اشکشوق به د یابراز خوشحال یکل

گوشه لبش  یلخو نفرت نگاهم کرد و لبخند ت نهیآمد و باک ارشیتنها گذاشته بود، به دفتر ک یسرکش يمرا برا یقیدقا

:نشاند و گفت

!ییقفس طال کی يتو یو خودت را انداخت يدیپس باالخره از سر بام ما پر-

گرفتم برخالف  میمصونخواهم ماند و تصم يهستم از هر نوع گزند و تجاوز گرید یق به کسحاال که من متعل فکرکردم

:دوستانه تر با او برخورد کنم یکم شهیهم

.دیخودتان از روز اول در مورد من دچار اشتباه شد... بام شما ننشسته بودم که حاال پر گرفته باشم يمن رو-

:و لحنش مغموم و سرخورده بود نینگاهش غمگ! هنیرا زد به س شیطرف پنجره و دست ها رفت

.دهم یرا بهت قول م نیا... پس خواهم گرفت ارشیمن تو را از ک-

:با او روبه رو شوم زیاست، پس حقش بود با همان لحن تند و ت ياز اندازه عقده ا شیکردم او ب احساس
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خودش  یارزش یو ب یخاطر پوچ بهینگ را بخرهوش یاگر توانست ؟ینیمعامله بنش يپا یتوان یباز هم م يفکر کرد-

...مثل تو را بخردو بفروشد يقادر است صدتا ارشیک... بود

حال هنوز سنگر را  نیبا ا وار،ید يصورتش شده بود گچ رو. باخت یکردم آرام آرام رنگ م یکه نگاهش م زیرآمیتحق

:نکرده بود یخال

و  ییدارا م،یهم بود يبرا یخوب ارشدوستانیخواهم کرد، من و ک را عوض زیحرف تو هم که شده همه چ نیبه خاطر هم-

. جبران خواهمکرد گرید یکمبودها را به نوع نیمطمئن باش ا... اورمیشود که من در رقابتبا او کم ب یثروت او باعث نم

.رمدوستت دا ارشیاز ک شتریمن ب یخواهم بدان یفقط م

 یاست که نم چارهیبه او بفهمانمچقدر ابله و ب نکهیا يکردن او، برا ریخوار و حق يکوچک کردن او، برا يدمبرایخند

.برود شیحساب پ یقانون وب یکه ب ستیبچه ها ن يباز یفهمد زندگ

 ینم دهیمسعود کش زیدآمیسر و ته وتهد یب يذهنم به طرف حرف ها يلحظه ا يبرا یرا داشتم حت ارشیک گرچونید

 ینم ندیمرا بب نکهیا يگاه برا چیدانم چرا ه یفقط نم. ساخت یبه رو م رویو متفاوتتازه  يایهر روز مرا با دن ارشیک. شد

 یساده و ب یکردم زندگ یم فکریگاه. بنوشد يدر کند چا یگنشست که خست ینم یقیدقا يبرا یآمدداخل خانه و حت

 یدلم م یگاه. ندیبب یوچکخانه نحقر و ک نیچن يخواهد مرا تو یو اودلش نم ستیاو ن يما در حد و اندازه ها شیآال

!کدام چیهم به ه یبه خودم و گاه یدادم و گاه یحق به او م یگرفت،گاه

 ینم یخواب هم حت يتو یحت دیشا ننبود،یشباهت به کاخ سالط یکه ب يمرا با خود به خانه خودش برد، خانه ا دوبار

که همه او را خانمجان صدا  ارشیمادر ک. ارمبگذ يخانه ا نیبزرگ پا به چن کخانوادهیبه عنوان عروس  يکه روز دمید

 یراض ادیوصلت ز نیداد که از ا ینشان م نطوریرفتارش ا. دکر یبا من برخورد م یفاتیو تشر یرسم اریزدند بس یم

 ارشیکیبا من داشت و وقت یمتعارف ریهم رفتار سرد و غ انایک. و تنها به خاطر پسرش بودهکه کوتاه آمده است ستین

:و حق به جانب گفتم زیاعتراضآم یبار سوم مرا با خود به خانه شان ببرد با لحن يبراقصد داشت 
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!میآ یآنجا نم گریمن د-

:کرد تعجب

.شود یتو م یشگیخانه هم کینزد ندهیدر آ ییگو یآنجا که م! یچ يآخر برا-

.خواهم با مادر و خواهرت روبه رو شوم یفعال نم یبله ول-

را مرتکب شده اند؟ یاز ادبآخر چرا؟ عمل دور -

!زنند یم دیرا د نییاز آن باال پا نکهیمثل ا... دیآ یکنند که خوشم نم ینگاهم م يطور کی یول! نه-

:و آرامم کند اوردیدر ب يداشت مرا از دلخور یهمه سع نیبا ا میگو یدانست راست م یکه خودش هم م يوجود با

! است یباک یدختر جسور و ب نایم دیگویبه من م شهیخوشش آمده، هم یلیتو خمادرم از ! یکن یاشتباه م... زمینه عز-

 یاناناراحتیاگر از دست ک. آورند یاز خودشان در م يکه هر دفعه قر و فر ستیو لوسن یمامان شیتیت يدختر ها نیمثل ا

روابط دوستانه  یرد تا با کسب یزمان م یلیانعطافاست و خ رقابلیاو فوق العاده سرسخت و غ... حق با توست میبگو دیبا

.کنم یمتوجه م شهکردهیکه پ یکنم و او را به رفتار خشک و دور از شان یمن با او صحبت م نحالیبا ا. برقرار کند يا

:گفت یهم به شوخ بعد

...ها ستمین يمن پسر بد... طور اخم نکن نیا-

.دمیمن ناخواسته خند و

چشمم که به باغ افتاد . دور از کرج بود يلومتریبرد، که چندک یو بزرگ بایبه باغ ز او مرا با خود مانیبعد از نامزد کماهی

کرد  یتا چشم کارم. پنهان شده باشد ییبایبهشت ز نیآن برهوت چن انیشد م یباورم نم.بود از هوش بروم کینزد

:طرف کلبه دمیودکانه دوک یجانیبا ه. آن بنا شدهبود يرو یقشنگ یتپه که کلبه چوب کیدرخت بود و سبزه و گل و 

!ستمیبه من بگو که خواب ن! یچه کلبه قشنگ! من يخدا-

:کرد یمن تکرار م یو سرخوش جانیاو ذوق زده از ه و
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!يداریب داریب! من زیعز یستیخواب ن-

به . دش یکه رو بهگل و درخت و سبزه باز م يدو نفره و پنجره ا زیم کیتخت و  کیقرار داشت و  نهیشوم کی کلبهیتو

:خود شد یطرفش که برگشتم و عاشقانه نگاهش کردم ازخود ب

!پس افتادم ها يدیهو د کی... طور نگاهم نکن نیا-

!يتو فوق العاده ا ارشیک يوا... کنم فیتوانم توص یاصال نم! باستیو ز ییایرو یلیخ نجایا-

 جهیخواستم نت یرا هم خودم ساخته ام، م نکلبهیا. داردشدن  باتریز يام، هنوز جا برا دهیتو خر يباغ را برا نیمن ا نا،یم-

!باشد. ببرد یباغ پ نیاز من و تو به وجود ا ریبه غ یخواهدکس یدلم نم. زحمت خودم باشد

:هم گذاشتم يرا رو میشدم و چشم ها زیلبر یخوش از

.میدار یخودمان نگه م يبهشت پنهان را فقط برا نیا یاگر تو بخواه... باشد-

:سکون کرد و بعد دوباره گفت يا لحظه

 ادیبه  نجایا يو هر وقت آمد! يریکه از دست مندلگ یوقت یحت ،ییایب نجایخواهد هر وقت دلت خواست به ا یدلم م-

.گذاشت نایباغ را باغ م نیکلبه را بنا کرد و اسم ا نیتو ا يبایزیچشم ها يبه خاطر شاد یکه کس اوریب

با او  زمیشد و من همه چ یدر منخالصه م زشیاو همه چ. افتادم یم هیداشتم به گر زشیمحبت آم يحرف ها ریتحتتاث

شهر در سکوت  بیغر ياهویرا دور از ه یمن و او بود، که ساعت یشگیهم زبانینامیاز آن پس باغ م. کرد یم دایمعنا پ

.میکرد یفقط به هم فکر م یناگسستن یوآرامش

داده بود  بیترت یخاص لیچدلیکه مسعود بدون ه یمهمان کی يتو. رفت یم شیپ یبه خوب زیگذشت و همه چ یزمانم

کرد و مطمئن  یم ینیدستش سنگ يتو تاریگرفته حال، انگار گ نویغمگ. رضا آخر از همه آمد. میهمه دور هم جمع شد

 دیکش یپر حسرتپاسخداد و آه  نیو سنگ یطوالن یسالم مرا با نگاه. الغرتر شده است ییلویبودم نسبت بهگذشته چند ک

.ام بود يرخورد من واو بعد از نامزد نیاول نیا. دور از جمع نشست يو گوشه ا
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 یبلند م يبا صدا یمعن ینکته ب کیانیبا ب یلم داده بود و گاه الیخ یمبل ب يزد و الدن رو یلبخند م لیدل یمسعودب

من . از کنارم تکان نخورد يلحظه ا ارشیک .انداخت یزانوانش چنگ م يفشرد ورو یرا به هم م شیلب ها ایمه. دیخند

 یتا زمان امد،ین شیپ نفرصتیشدم و ا یم ایو حالش را جو تمرف یآمد و به طرف رضا م یم شیپ یفرصت خواستیدلم م

.تنهاگذاشت یییمرا به قصد رفتن به دستشو ارشیکه ک

 يا کهی. زدم شیصدا یبهآرام. دیندآن قدر غرق خودش بود که مرا مقابل خودش . و آرام به سمتش رفتم بلندشدم

:نگاهمحزون و چهره درهم فرورفته اش دلم را به رحم آورده بود. خورد و به خودش آمد و شگفت زده نگاهم کرد

؟ییآ یپکر به نظر م یلیخ ه؟یچ-

:و گفتم دمیکش ينگفت، نفس بلند چیو ه دیچسب تاریدستش محکم به گ با

...یول.... نزن یبا من حرف بزن یخواه ینم-

.منتظرت هستم نجایمن ا... نایم-

.دانم از چه بابت غضبناك بود یانداختم که نم ارشیک يبه چشم ها یو نگاه برگشتم

بودم  دهینرس ارشیهنوز به ک. ارشرفتمیرضا انداختم و به ناچار به طرف ک نیاندهگ يدردمند به چشم ها یدوبارهنگاه

 ارشیک. دستانش گرفته بود انیسرش را م ایمبل و مه يدننشسته بودند رومسعود و ال. بلند شد تاریگ يکه صدا

.او مجال اعتراض نداد هرضا ب نیآواز غمگ يبه من انداخت و صدا يزینگاهاعتراض آم

.میبود ستادهیسراپا گوش ا همه

مبل؟ يافتادم رو ایدانستم نشستم  یبود و من نم ستادهیا ارشیک

به سکوت مطلق کرده  واداریطیرا تحت هر شرا یبود که هر کس يآلود رضا به قدر حزن يو صدا نیغمگ رآهنگیتاث

نگاهش کردم صورتش از فرط خشم و غضب مثل . کنارم نشست یحرکتعصب کیبا  ارشیکه از صدا افتاد، ک تاریگ. بود

.لبو سرخ شده بود
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.من رفتکردم جلوتر از  یم یآهنگ بازگشت زد و با رضا که خداحافظ شهیاز هم زودتر

اصال معلوم هست تو چت شده؟ ارش،یصبر کن ک-

!یبه نفهم يتو خودت را زد! هم واضحه یلیخ ست؟یمعلوم ن چرا

؟ينکرد یچرا با رضا خداحافظ... يبود گرید ارشیک کیتو امشب  ارش؟یچه ک یعنی ینفهم-

:و چشم در چشمم دوخت و با لج گفت نیدرب ماش يرا گذاشت رو دستش

...نکردم یتم خداحافظدوست داش-

:دمیمسعود را از پشت سر شن يصدا. شد و در را با غضب بست سوار

...عجله؟ تازه سر شب است نیکجا با ا-

:گفت يدوستانه ا ریو با لحن غ دیکش نییرا پا شهیش ارشیک

...بروم دیبا-

 ينشستم جلو و سرم را فرو بردم تو یاراحتاعتنا به او و با همانن یمن انداخت و من ب يبه سو يپرسشگرانه ا مسعودنگاه

. داد یم تیخشم و عصبان يتک تک حرکاتش بو. تند از مقابلش گذشت ارشیمسعود خودش در را گشود وک! یصندل

نشان  یکردم واکنش يهرکار. زدینبودند بوق ممتد م بلشکه مقا ییها نیماش يکرد و برا یدندهها را اشتباه عوض م

:زدم ادیآمد و باالخره فرندهم نشد، کفرم باال 

!یرا به کشتن بده مانیهر دو یخواه یم... کردن است یچه طرز رانندگ نیا ؟یکن یچه کار م يمعلوم هست دار-

به فرمان و غر  دیمشت کوب! نه ایهنوز مطمئن نبودم آرام تر شده . پارك کرد ابانیگوشه خ يدیرا با ترمز شد نیماش

:زد

!مسخره یمهمان نیا به میاصال نرفته بود کاش

:کردم آتش خشمش فروکش کرده است فکر
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...که يدید یچرا؟ مگر اشکال-

.جهت اعصابم خورد شد یخود و ب یفقط ب! یچیه-

.کردم آرامش کنم یسع. بود که هنوز ناراحت است دایلحن عتاب آلودش پ از

.دور از ادب بود یلیخ یلیرفتار تو خ نیا... شده بود ریدلگ یلیخ ایمه! جهت یخود و ب یب ییگو یخودت م-

:کرد دیسر دد و لحن مرا تقل یعصب خنده

!کم خانم باادب یچطور رفتار م دیمن با دیشما بفرما! دور از ادب یلیخ-

بر هم گذاشتم که مبادا من هم کنترل خودم را از دست بدهم او همان طور که محکم به فرمان  يرا لحظه ا میها چشم

:امه دادبود اد دهیچسب

 نیگرفتم ا یم يادگاریخواند از شما عکس  یکرد و آن ترانه مسخره را م یرضا عاشقانه نگاهت م یوقت یتوقع داشت-

!ستیطور ن

:گرفت یخنده ام م شیدانم چرا از حرکات و حرف ها ینم

چرا؟! یهست یاز ترانه هم عصبان یتو حت-

:بلندتر شده ود و نگاهش خشمناکتر شیصدا

.رضا گندش را باال آورده بود نکهیا يبرا-

:کرد و گفت دیرضا را تقل يصدا بعد

ترانه گستاخانه را خواند؟ و  نیدرحضور من ا یمسخره است با چه جرات! برد غمایو به  دیپروا، تو را چ یباد ب نیکدام-

مگر نه؟ ياز اول تا آخرش را حفظ کرد... يگوشداد يبا چه عالقه ا.... تو

:تکرار کرد کرد و نگاهم

مگر نه؟-
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:زدم و با لج گفتم پوزخند

؟یکه چ... تمامش را حفظم... آره-

:تر شد و گفت یعصبان

کردم دایپ یکه من چه حال ستیتو اصال مهم ن يبرا... گرید نیهم-

:گفت يتوزانه ا نهیکرد و با لحن ک میبه چشم ها يزی»نگاه طعنه آ آنگاه

وجود دارد و من باور نکردم يرضا سر و سر تو و نیهوشنگ گفته بود که ب-

:تمام وجودم را فرا گرفت ینام هوشنگ التهاب گنگ دنیشن با

من نبر يرا جلو یاسم آن عوض-

:تفاوت پوزخند زد و گفت یب

 نیهمتو به رضا را کشف کرده بود و به خاطر  يآدم متنفر بودم چون راز عالقمند نیتو بودم از ا يمن هم اگر جا... بله-

.هم طالقت داد

 دهیانگار آتش به وجودم کش. قلبم فرو کردهبودند يتو يا زهیخشم و غضب به نفس نفس افتاده بودم انگار ن اززور

آن هم  دیازدواج شوم اولم را به رخم کش یرحم یب نیاو چطور با ا. دمیفهمینم یحالم را به درست... انگار... بودند

:و گفتم مض سرکشم را مهار کردبغ یشکل ممکن، به سخت نیبابدتر

.را دوست دارم بشنوم جهینت... خوب... دیهم کرده ا قاتیتحق... پس-

 دهیرا فهم نیهوشنگ هم هم د،یدیو به خاطر مخالفت خانواده رضا به همنرس دیتو و رضا عاشق هم بود نکهیا جهینت-

نبوده است تیجز واقع يزیام چ دهیشن یکه هر چ دمیامشبفهم... شد اما یمن باورم نم. بود

:گستاخش انداختم و گفتم يبه چشم ها يتند نگاه

... دارد قتیحق يدیدرست است هر چه شن.کرده باشم دییتو را تا قاتیتحق جهیپس بگذار من هم نت... خوب! چه جالب-
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!يشد یحاال راض... من عاشق رضا بودم.. من

گشاد شده  يازفرط ناباور شیچشم ها. شدم یاعتراف راض نیبه دروغ به ا يو لجباز تیعصبان ياز رو دمچراینفهم

و فکر  دمیکش یمن هم نفس راحت. توانش را از دست داده بود کبارهتمامیانگار به . بود دهیبودند و رنگ از چهره اش پر

 ل،یدل یهمان طورکه حقش نبود ب. حقش بود يزده بکنم، آر كگونه دلش را بسوزانم و او را شو نیکردم حقش بودکه ا

بود و  رهیچند که او مثل صاعقه زده ها فقط به روبه رو خ یقیبعد ازدقا. ناراحتم کند و دلم را بشکند یمنطق چیبدون ه

 دایرخش پ میاز ن. راروشن کرد نیرا چرخاند و ماش چیسوئ یکردم او به آرام ییفکر م شامدیپ نیمن در سکوتبه فرجام ا

آرامش قبل از  نیا دیاست و فکر کردم شا دهیکاذ رس یگونهبه آرامش نیا یبهمان شوك عص ریبود که هنوز تحت تاث

.طوفان باشد

:دیلب واکند و بگو شهیشدم و هنوز در انتظار بودم که مثل هم ادهیپ. زدم یگفت و نه من حرف يزیدر خانه، نه او چ تا

!ینیو فقط خواب مرا بب یخوب بخواب... زمیعز ریشب به خ-

کرد و  یکه در دلم زق زق م يمن ماندم و درد کهنها. پدال گاز و رفت يپا گذاشت رو یرف و کالمح چیه یب امااو

گونه او را از خودم دلسرد  نیحقش نبود که ا دیو فکر کردم شا کردیم یتاب یامان که در نگاهم ب یب يا هیهجوم گر

!حقش نبود.... يبکنم،آر

25 فصل

 يزییپا میمال میو نس رفتیم یهوا رفته رفته رو به خنک. دیدرخش ید و مزده بو هیآسمان تک یتخت آب دبریخورش

مادر دستکش . بودند شیآمدند اما انگار بزرگتر از سال پ یخرمالو ها کمتر از پارسالبه چشم م. آغاز کرده بود دنیوز

رفت  یم نییکه پا تختیگردنش را شکست و از رو يها هرهکمرش را صاف کرد و م. را همبه اتمام رسانده بود یعل

.بودم روانه کرد دهیزده بودم وزانوانم را در آغوش کش هیمن که گوشه تخت به مخده تک يبه سو ینگاه

!ییبه ما بگو یخواه یصورت گرفته و نم یشما بحث نینکند ب! ستین يخبر ارشیهست که از ک يچند روز نا،یم-
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 یناراحت ریو قلب نازکش را درگ میرابگو قتیبه او حق امدین دلم. به چهره مهربان و نگرانش انداختم یشناکینگاهاند

مغشوش ساخته و باعث  یواقع ریو غ یواه يرا با افکار ارشیذهن ک يکدامنامرد میبه او بگو امدیدلم ن. خودم کنم

مه ما ه دیهم با دیخودش بهترفکر کند و شا ییخواهد در تنها یم دیشا! ردیاز من کناره بگ یمدت يبرا ارشیشدهکه ک

تفاوت که من هنوز مزه عشقو  نیهم اتفاق افتاده بود، با ا گریبار د کیکه  يحادثها. میبد باش یلیحادثه خ کیدر انتظار 

از دستش افتاد،  ااز قالب ه یکی. دیشد و سکوت ممتد، مادر انگار قلبشلرز ینگاهم که طوالن. بودم دهیعالقه را نچش

او ... دیشا...خفه و گرفته بود. آمد یم ونیاز ته چاه ب ییگو شیصدا. افتاده بود بشقلیاراده رو یکه انگار ب یهمان دست

:به تقال افتاده بود رینفس گ يهم مثل من در آن فضا

ست؟یطور ن نیا... یکن یآن را از من پنهان م يهست که تو دار يزیدخترم چ-

مادرم  يبرا يپاسخ قانع کننده ا يو من درجستجو دیشک یقلبم درد م ن،ییو افسرده ام از آن باال افتاد پا نگاهمغموم

:همراه بود یکه باارتعاش محسوس دمیشن یرا م میصدا. بودم

...ندارم... خانواده بزرگ تعلق نیبه ا.. من... کنم یچرا فکر م... دانم ینم... فقط... مادر ستین... یخاص زیچ-

:منتظر مادر دوختم و ادامه دادم يبم را به چشم هانگاه متعج. که زدم به شگفت آمده بودم یاز حرف خودم

مرا به حال  یخواستم تا مدت ارشیاز ک...لیدل نیبه هم ستم،ین یخانواده تهران يبرا یعروس مناسب... کنم یاحساس م-

ورطه  نیدوباره دچار اشتباه شوم بتوانم خودم را از ا نکهیفکر کنمو قبل از ا شتریخودم بگذارد که با خودم ب

!رونیکشمبب

 يبهدها من دستش را گذاشت رو رهیتخت نشست و خ يزانوانش خم شدند و رو. آه از نهادش برآمده بود ییمادرگو

اما . اش شده بودم از خودم بدم آمده بود یباعث ناراحت نکهیو از ا دمیدینگاه متاثر مادرم م يمن برق اشک را تو. سرش

کرده  ینیچ نهیاز قبل زم زدمنیرا به هم بر ين نامزدیض شود و انظرش نسبت به من عو ارشیکردم اگر ک یفکرم

!من چارهیمادر ب... آه مادر... باشم
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 ادیکه از سر آنها هم ز یبه نظر من تو آن قدر خوب ؟يریدست کم بگ دیگفته خودت را با یک نا؟یم ییگو یتو چه م-

...یهست

. فراهم کنم شتریرا ب نهیآمده تا زم شیپ یدم فرصت خوبکر یهمه احساس م نیبا ا. به حال مادر سوخت شتریب دلم

:پوزخند زدم و گفتم

 کی یول د،یریاست که مرا دست کم نگ یعیطبیلیخ نیمن دختر شما هستم و ا. باشد نیواقع ب دیآدم با... مادر... مادر-

 دنید نجابهیخانواده اش ا فعهکدی یبار هم پا به خانه ما نگذاشت، حت کی یحت يبعد ازنامزد ارشیک... دیلحظه فکر کن

. کنند یآنها از آن باال به ما نگاه م دیک یچرا فکر نم. شان دعوتنکردند ییایرو وشما را به کاخ و قلمر نکهیا ای... ادندیما ن

 میبگو دیمادر که با دیمراببخش. نمیشما را بزنم و شما را نب دیق شهیهم ياز من بخواهند برا یپس ازعروس دیشا

دور و برشان  ياقوام و شازده ها نیبود و چقدر ب ینوعشکست اجتماع کی یخانواده تهران يبا ما برا يدشاونیخو

به قول خاله خانم که ... نحرفاستیما تلخ تر از ا یزندگ قتینکن مادر، حق هیگر. کنند یو حقارت م یاحساسسرافکندگ

 نیاز ا یخواست محال ممکن بود که آنها حت ینم ارشیاگر خود ک! گفته بود کبوتر با کبوتر بازبا باز يشب خواستگار

خودخواه و جاه طلب  يمثل تمامشازده ها ارشیترسم بعد از ازدواج،ک یم... ترسم یمن م اام. کوچه ومحله گذر کنند

...جهت بدهد ومن رییو اعتقادش تغ مانینظرش، ا گرید

.اندمیخدا مرا بکشد که مادرم را گر. مچکاند یکه به هق هق افتاد، من گوشه لبم را فشردم و اشک مادر

...واال... یخودت خواست... کردم یبا شما درد دل م دیمن با... نکن مادر هیطور گر نیتو را به خدا ا-

من  دیکش یسوز ناله م نهیمادر آن طور که س دمیامان کم آوردم و سر مادر را در آغوش کش یب یفشار بغض ریز دوباره

.شدم یخودتر م یاز خود ب

 یکه همه به حالتت غبطه م یدر حال!؟یکن یم دایپ یسرنوشت نیکرد تو چن یفکرش را م یمن، ک چارهیب ينایم نا،یم-

نه مثل هوشنگ که تو ... ات آمده بود يبه خواستگار یمعمول یلیمرد خ کیکاش. يو غصه بخور ینیبنش دیخورند تو با
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که  ستیاصال مهم ن نا،یآه م. هیمثل ناصر، شوهرمرض یکی ایحبوبه شوهر م يمثل مهد یکینامرد از آب درآمد،  ویخال

 تویبه رضا یما راض... ما فکر نکن دنیند ای دنیبه د ياگر دوستش دار... بکشندییجدا واریو ما د نتویبعد از ازدواج ب

که تو را دلشاد کند،  هرچه... میتو هست يبهرضا یما را ض... ما فکر نکن دنیند ای دنیبه د ياگر دوستش دار... میهست

...میخواه یهمان را م

:اشکبارش را به چشم اشکبار من دوخت و ادامه داد يبلند کرد و چشم ها سر

قدر خودت را  نیفکر کن، ا خودتیدخترم تو به سعادت و خوشبخت يشود، آر یتنگ م تیکه ما دلمان برا ستیمهم ن-

 نیوغمگ ینیبنش يکه دوباره گوشه ا... نمیو را شکست خورده و مهجور ببمن طاقت ندارمدوباره ت... افکار آزار نده نیبا ا

!یرا از ما پنهان کن تیو غم ها يافسوس بخور

اش در هم  نهیکه درون س یمن لبخند بزند وبا قلب يبه رو انیگر دهیسخت بود که با د. دیسرم کش يمحبت رو بایدست

!بود نیمن محتاج تسک از شیآنکه خودشب ایبدهد  يشد مرا دلدار یفشرده م

:کرد یتکرار م شیاز پ شتریهربار ب. اش گفت یرا کنار من نشست و از خاطرات عشق جوان یساعت مادر

آرزو  کیمن و پدرت هزار و  ،يبخت شو دیسف ،يخوشبخت شو دیتو با... فکر نکن زیچ چیبه ه! نباش ندهینگران آ-

.میدار

جو را  یتوانستم اندک نکهیاو شده ام،اما ته دلم از ا یدم که چرا موجب ناراحتبو یکه هنوز از دست خودم عصبان يباوجود

.بودم یکنم راض آمادهینیب شیقابل پ ریغ یاتفاق يبرا

امان لعنت و  یدلم ب يو تو دیکشیم ریزد قلبم ت یانگشتر دستم برق م يگرانبها نیماه مهر نگ دینور خورش راشعهیز

 یکه م یکه با هر نفس یاله! نیزم يکه جنازه ات بماند رو یاله! نیرماشیز يروکه ب یاله ". فرستادم یم نینفر

"...دیایباال ب جانتیکش

مقصرتر از  شانیکیدانم کدام  ینم امسعودیبه هوشنگ و . فرستادم یم نینفر یبخت رهیت نیا یبه باعث و بان منداشتم
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ححال  یگونه سست وب نیهرگز او را ا. برداشت نیزم ياز روازجا بلند شد و قالب ها را  ینسب یمادر با توان. بود يگرید

که  شیصدا. کننده تر بود چارهیاز شکست بار اولزخمناك تر و ب فتدیبکه قرار بود اتفاق  یشکست ییگو. بودمم دهیند

:پا و آن پا کردم و باالخره گفتم نیا یکم. قرمز و براقبرگشت و نگاهم کرد یزدم با چشمان

. چون شما را دارم یگاه امن هیخوشبختمکه تک یمن وقت ست،ین ارشیو پر زرق و برق ک یاشراف یزندگ من چشمم دنبال-

شما  دیاگر مرا بخواهد با ارشیکنم ککه هرروز نگاهم به نگاه مهربان شما گشوده شود ک یم ياحساس سعادتمند یوقت

از مرا  يمن، دور یو خوشبخت يتمندیبافکر رضا دیانشما بتو دیشا. با مرا بزند یزندگ دیق دیبا... راهم بخواهد، و گرنه

!از شما فکر بکنم يتوانم به دور ینم يا لحظهیبرا یمن هرگز حت یول دیتحمل کن

در . است افتهی امیشودالت ریرفت هر آن نفس گ یکه م یکردم زخم یاحساس م. بر گوشه لبش نشست يلبخندمحو

لب  قیهنوز همان لبخند محو و عم. ستادمیا شیند شدم ورو در رومن هم بل. کرد و از جا برخاست میسکوت تماشا

.کرده بود نیرا آذ شیها

 یزندگ نیرا به ما و  ارشیلحظه فکرکردم تو ک کی یدان یم! خوشحالم یبه فکر من و پدرت هست نکهیاز ا! دخترکم-

 یاد گذاشتم که هر طور که محال تو را آز نیقلبم ترك خورد و با ا نهمیهم يبرا! یده یم حیدور از تجمل ترج

 يدختر نمیب یم... ستین نامزدشیزندگ یاشراف يها ییبایدنبال ز شمندمیدختر اند نمیب یحال م! يریبگ میتصمیخواه

 یمن و پدرت به تو افتخار م.... برخوردار است ییباال ياست کهاز سطح فکر یو ممول يزن عاد کیکرده ام  تیکه ترب

...ندازدیب ییجدا نیفرزند و والد نیتواند ب ینم یکس چیه میبگو دیوبا میکن

 يگر رانیو از دست تندباد و دهیبه ساحل آرامش رس ییرفت قلبم گو نییلبخند زد و آرام از تخت پا میره رو دوباره

.بود افتهینجات 

.دیدرخش یماه مهر هنوز بر تخت آسمان خوش م دیخورش

26 فصل
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مجنون لم داده  دیدرخت ب هیرسایهنوز ز گرید یمیو ن دیپاش یباغچه نور م يتو يها یاز شمعدان یمین يرو آفتاببه

. میخبر بود یاز هم ب یبه کل ارشیدو هفته بود که من و ک. کردم یبودم و با خودمفکر م داریشب قبل تا صبح ب. بودند

.زدم یو با خودم حرف م نشستمیاتاقم م يتو شیتر از پ یصبسراغ از من نگرفت و من هر روز رنجورتر و ع چکسیه

 ستادیو رو در رو با من نا امدیطور استچرا ن نیپس اگر ا. ترکم کرده است شهیهم يو برا دهیدل از من بر یراست نکندبه

ارزش  یاو ب يقدر برا نیا یعنیرا پس نگرفت؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟  يچراحلقه نامزد "خواهم ینم گریتو را د"و نگفت 

 داریذهن پدر را هم ب ییمادر گو. و هوا رها کرده و به امان خدارفته بود نیزم انیرا م زیهمه چاعتبار شده بودم که  یوب

 یم دیامروزبا. خواند یزد و ذکر م یم حینشست و تسب یدر خلوت م یبود و گاه زیکرده بود چرا که نگاه پدر ترحمآم

! به درك یخواه ینم مرا... مرا مشخص کن فیتکل ":گفتم یو م ستادمیا یرفتم و مقابل آن نگاه مغرور م یم دیبا. رفتم

!ریرا پس بگ یحلقه لعنت نیو ا زیبه هم بر یمسخره رابه طور رسم ينامزد نیال اقل ا

چه خوب که ! بانهیچندوقت محزون و غر نیکرد، مثل نگاه ا یبود و نگاهم م ستادهیبود، مادر پشت پنجره ا دلمگرفته

و  دمیکش یعذاب م نیاز ا شتریچند وقت ب نیو دل نازکمن پنهان کرده بود واال اجو  بیرا از دو خواهر ع زیهمه چ

!کردم یرا تحمل م شانیها هیمالمت ها و طعنه و کنا دیچقدربا

مادرم را  دهیراسخ صورت رنگ پر ی؟ با عزم يرو یکجا م دیاصل اصال نپرس نیهم يروم، رو یدانست کجا م یم مادر

:و گفتم دمیبوس

 میوقت تسل چیو ه ستمین یفیمن دختر ضع... دیمعلوم شود که، نگراننباش دیباالخره با. کنم یرا روشن م زیچ امروز همه-

.دیشناس یشما که مرا بهتر م... نشدهام یخواست و اراده کس

:و بغض آلود گفت دیکش يبلند نیرا پاك کرد و ف شیرنگش اشک چشم ها یآب يبا گوشه روسر مادر

و  یخوشبخت میگو یچندم م باریبرا يو سرخورده نشو ينشو مانیکن که بعد ها پش يکار.. .دخترم یموفق باش-

!سعادت خودت را اول از همه در نظر داشته باش
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طاقت دوباره در آغوش امن و  یقدر فداکار و صبور بود و من ب نیحد مهربان بود، ا نیتا ا نکهیاز ا. گرفت شتریب قلبم

.گرفتم يآرامش جا

که  ییجا نیاول. کنم دایاو را کجا پ دانستمینم. شود یمعلوم م زیهمه چ فیداد امروز تکل یم یادم، قلبم گواهافت بهراه

:به طرفم وگفت دیپر زیبا تعجب از پشت م دیمرا که د. در آنمشغول به کار بود يبود که مهد یرفتم شرکت

نا؟یم یکنیچه کار م نجایتو ا-

:اخت و آهسته گفتماند ریبه در بسته اتاق مد ینگاه

...کار داشتم یتهران يبا آقا-

.نرفته نیآخر هنوز به طور کامل کسالتش از ب... دیاین نجایکنم امروز اصال به ا یفکر م یعنی امده،یتا حاال ن-

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

؟یکسالت؟ چه کسالت-

:کار و با طعنه گفت زیزد به م هیتک يمهد

؟يرتو خبر ندا یعنی-

:و کالفه گفتم جیگ

....خبرم یدو هفته است که از او ب... نه-

.بودم یته دلم عصبان میخبر بود یدو هفته من و او از هم ب دیفهم یم يمهد نکهیا از

تو خبر  دهید یوقت دیدانم شا ینم... کردم محبوبه بهتگفته یاست، فکر م بیبودند و عج ماریب یتهران يده روز تمام آقا-

....تو را نگرانکند امدهیدلش ن يندار

:دمیقرار و ملتهب پرس یب

حاال حالش خوب است؟-
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:دیخند

 يمن گفت که تمام قرارها هی روزید.کند یم یسرکش شیهست که به تمام شرکت ها يدو سه روز... کنم یآره فکر م-

!کارخانه باشد يدارد تماموقت تو الیامروزش را کنسل کنم، چون خ

 یتشکر کردم و با تاکس ياز مهد. بودم خوشحالبودم دهیرا فهم زیهمه چ يتا حدود نکهیگرفته بود و از اآرام  یقلبمکم

:به من انداخت و گفت نکشیع ياز باال ینگاه یخانممنش. خودم را به ککارخانه رساندم

!گفتند یقرار نداشتند واال حتما به من م یبا کس یتهران يآقا-

:کلفت تر و بلند تر شده بود یکم یعیاز حالت طب میصدا. زیبه م دمیشدم و با خشم چسب یعصبان

.دارم شانیبا ا یگفتم که کار واجب نم،یرا بب یتهران يآقا دیمن با. دیستیچرا شما متوجه ن-

:بلند کرد و گفت یرا کم شیهم صدا او

...من...  دیشو یکه متوجه نم دیشما هست نیا-

!دیسته نجایخانم شما ا نایاوه، م-

به طرفش . رو به رو کند ارشیتوانست مرا باک یاو م نکهیشدم و هم خوشحال، خوشحال از ا یمسعود هم عصب دنیباد

:کنم یچرا دارم التماسش م دمینفهم.رفتم و سالم کردم، دستپاچه و هول بودم

!نمشیخواهم بب یبگو که م ارشیکنم به ک یمسعود خواهش م-

.لحن با او حرف نزده بودم نیتا به حال با ا. ن انداختشگفت زده به م ینگاه مسعود

 ینم یتو را شنات ول یخانم منش. تو را به دفترش راهندهند یطیشرا چیسفارش کرده که تحت ه ارشیک نا،یمتاسفم م-

.کند عملیتهران يتوانست بر خالف دستور آقا

 نیشکر آب شده است، با ا ارشیمن وک انیکه مبود  دهیهم فهم رتیزشت س یافع نیا گرید. نهادم برآمده بود آهاز

 ارازیاخت یب یآه. دادم یرا م شیها ییاعتنا یب نیو جواب ا دمید یاو را م دیمنبا. را از دست نداده بودم دمیهمه هنوز ام
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.کردینگاهم م انهیموذ يمرموز و لبخند یمسعود با نگاه رون،یب دیام پر نهیس

.کنم یش مخواه... یبکن يکار یتوان یتو م-

:گفت یگذاشت و رو به من با لحن مهربان زیم يدستش بود رو يرا که تو يا پرونده

.ندیکنم که تو را بب یاش م یراض... دفترم يتو ایبا من ب-

او . روانه کردم و بهدنبال مسعود به طرف دفترش رفتم یمنش يدردمند و عاجز به سو ینگاه! چرا قبول کردم؟ دانمینم

:گفت. بهدستم داد  یآب وانینشاند، ل یلصند يمرا رو

!ریبخور و آرام بگ-

در هم گره خورده صاف زل زده بود  ییبا دست ها. کارش نشست زیمسعود پشت م. و آرام نشدم دمیرا تا ته نوش آب

!من يبه چشم ها

...تو بودم يگر جامن ا... باشد ارشیچون ک یاحساس و خودخواه یکه نگران آدم ب ستین بایز يچشم ها نیا فیح-

!یستیفعال که ن-

اش  یاما گستاخ. که دهانش وامانده بود و گره دستانش باز شده بود ییتا جا. جمله را محکم و پر غضب ادا کردم نیا

:گل کرد و گفت

رد او هم مثل هوشنگ در مو! يا مسخرهیجدا چه تراژد. کرد فیتعر میرا برا زیهمه چ ارشیدانم، ک یرا م زیمن همه چ-

!احساس تو به رضا دچار اشتباه شده است

.خورد یبرد به هم م یکه به کار م ییکه به خود گرفته بود و لحن دو پهلو يخونسرد افهیق دنیاز د حالم

 یم ارشیمن و ک. شود دخالت نکن یکه به تو مربوطنم يپس لطفا خفه شو و در کار یانجام بده يکار یتوان یاگر نم-

 آبیدهم و پته تو را رو ینشان م ارشیرا به ک یکیتو  دیواگر الزم باشد ذات پل... میسوء تفاهم کنکه چطور رفع  میدان

!ختیخواهم ر
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:آنکه خودش را ببازد لبخند زد یتر شد و ب رهیت شیچشم ها رنگ

به خانه  یاضتو که ر نمیبب. ختیر یکار به همخواه نیرا با ا نتیدوست نازن یزندگ زمچونیعز یکن یکار را نم نیتو ا-

!یستین ایخراب شدن مه

طرف  کیاگر ! حقش رابگذارم کف دستش یتوانم به راست یاز قبل نگاهش کردم و حسرت خوردم که چرا نم منزجرتر

:رفتم گفتم یکه به طرف در م یاز جا بلند شدم و در حال. تا کنم سچگونهیابل نیدانستم با ا ینبود، خوب م ایماجرا مه

.دهم یسکه را بهت نشان م يروز آن رو کی... ام مسعود دهیند يوجودپست تر از تو م-

.زند یم شخندیکند و به من و افکار من ن ینگاهم م یهیبا چه حالت کر نمینکردم که بب نگاهش

انداختم که داشت  یپرتاثر به منش ینگاه!احوال تر شانیشکست خورده و پر. گشتم یبه خانه بر م دیپا درازتر با دستاز

:زد میرفتم، صدا یکه م یبه طرف درخروج. کرد ینگاهم م یچشم ریز

!دیلطفا صبر کن! خانم-

:دمیبرگشتم و با هبجان پرس. به تپش افتاد قلبم

!دیداشت يکار-

:و گفت ستادیا شیتر و آرام تر از پ مهربان

...یول.. من مجبور بودم... بود یتهران يدستور آقا-

:فشردم و گفتم نیزم يرو را میقرار پا یتاب و ب یب

؟یچ یول-

:زد و گفت یفیظر لبخند

...و دیگفتند به دفترشان برو د،یاطالع دادم شما آمد شانیبه ا یاالن که تلفن-

دلم  يتو. دمیدو ریخبر سر از پا نشناختم وبه سمت دفتر مد نیخوشحال از ا. را بشنوم شیحرف ها ینکردم که باق صبر
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. امدینیبدهد، جواب یدر زدم و منتظر ماندم تا جواب. دعا کردم یخانم منش يرایکردم و هزار بار هزار بار خدا را شکر

به . بدون اجازه پا به درون دفتر کارش بگذارم توانمیم رینامزد مد وانفکر کردم به عن! دوباره در زدم و دوباره سکوت

سالم . رو بهپنجره نشسته بود یصندل يکه رو دمیاو را ددر نگاه اول . آوردم و آن را گشودم نییدر راپا رهیدستگ یآرام

قرارم با  یتاب و ب یدل ب. را چرخاند و به طرف من برگشت یصندلیبا حرکت تند. به خودش آمد. کردم و در را بستم

 شیچشم ها يبود و پا دهیچهره اشتک. هنوز جواب سالمم را نداده بود. دمیکش ینگاه اوآرام گرفت و نفس راحت دنید

پرسد؟  یاصال چرا حالم را نم... یراحت ياز آن مبل ها یکی يرو نمیکرد بروم جلو وبنش یچرا دعوتم نم. گود افتاده بود

:تفاوت او را ندارم یسرد و ب نرفتاریکه او بفهمد طاقت ا یحرف... زدم یم یحرف دیبا هد؟د یپراجواب سالمم را نم

.مزاحمتان بشوم يگریوقت د دیاگر اجازه بده-

:دانم چرا پوزخند زد ینم

!در بزنند دیعامل با ریقبل از ورود به دفتر مد یدانست یرا نم نیا-

عامل  ریمد گریحال د! يبا چه نگاه متکبر وخودپسند! يآن هم با چه لحن تند و گزنده ا. باالخره به حرف آمد..آه

:چپم، رنگ به رنگ شدم و گفتم يش پانوك کف يراستمرا گذاشتم رو ينوك کفش پا. دیکش یبودنش را به رخم م

.يدو سه بار در زدم، جواب نداد-

؟ینیمرا بب یخواست یچه م يبرا... دمیآه متاسفم که نشن-

!چون با و حرف داشتم-

؟یپس چرا با مسعود به دفترش رفت-

:کرد یام م یزد عصبان یطور با طعنه که حرف م نیا

...بدهد که یبیخواست ترت یمسعود م... ینیمرا بب یخواه یگفت نم یمنش-

:کرد و گفت یچیرا ق میها حرف
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؟یبا من چه کار داشت... يرینگ ادیبهتر است وقت مرا ز... خوب-

شکستم  یغرورم را م دینبا نجا،یاشتباه کردم کهآمدم ا. را نداشتم يبرخورد نیانتظار چن چیه. دیایاشکم در ب کبودینزد

کامال  میبغض کرده بودم از صدا. نمیتعارفم نکرد که چند لحظه بنش یاوحت. دمش یم خی يگونه سنگ رو نیو ا

:مشخصبود

...تا..آمدم تا-

بود  دهیاز ذهنم پر کش یبه کل زیچه آمدهام؟ همه چ يدانستم برا یرفته بود، انگار اصال نم ادمیاز  زیچرا همه چ دانمینم

!نیزم فرو رفته در دهیچوبخشک کیبودم مثل  ستادهیا نکیو ا

؟یتا چ يآمد یگفت یم یداشت.... خوب-

. خود له کند يپاها ریکرم مرا ز کیمثل نیاز ا شیاو حق نداشت ب. دوباره خودم را به دست آورده بودم دم،یبلع بغضمرا

:را به هم فشردم و گفتم میدندان ها

.کنم یاالن خدمتتان عرض م-

را  زیاو همه چ نکهیقبل از ا... گرفتمیم یشیاز او پ دیمن است با تیغرور شخص بیکردم حاال که او قصدش تخر بعدفکر

.و صاف نگاهش کردم ستادمیصاف ا. کردمیختمش م دیتمام شده اعالم کند من با

!زمیر یجا به هم م نیمسخره را هم ينامزد نیا میرا پس بدهم و بگو يمن آمدم تا حلقه نامزد-

:کند دایتا خودش را پ دیطول کش یمدت. کرد یشسته بود و صاف نگاهم مصاف ن. بار او بود که خشکش زده بود نیا

!يندیچه خبر خوشا... اوه-

:بلندش يموها يانداخت تو چنگ

.شوم کیشما شر يندارم تا در شاد يچه بد که حال مساعد-

:ادامه داد زیتمسخرآم یزد و با لحن یپوزخند تلخ بعد
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 یخواستم م یکه م ییزهایفروختم و پولش را خرج چ یلقه را پس بدهم آن را مح نکهیا يتو بودم به جا يمن اگر جا-

.کردم

 دیلرز یکه م یبا دست. و حقارتم رانشانم داده بود یکوچک نه،یکرده بود و مثل آ رمیتحق یبود، به قدر کاف یگرکافید

ام را بدرد و  نهیاست قفسه سخو یآن لحظه قلبم م. زشیوپرت کردم به طرف م دمیکش رونیحلقه را از انگشت چپم ب

:رونیبزندب

از  يشما بودم قدر يمن هم اگر جا. داشتهباشم یحلقه چشم داشت نیندارم که به پول ا يمن خواسته ا! خودتان یارزان-

....دمید یرا همان طور که بود م رامونمیپ یواقع يایو دن رونیآمدمب یتاج و تخت م نیا يحال و هوا

خواست هر چه زودترخودم را از آن ورطه خفقان بکشم  یزد و دلم م یمن قلبم تند م! ف منبرخاست و آمد طر ازجا

ملتهب باشم و  دیتفاوت، انگار فقط من با یخونسرد بود و ب. تادیقلب من هما ییگو ستادیمقابلم که ا. رونیب

.دیایعذاب بکشم و نفسم بند ب دیفقط من با شان،انگاریپر

من ... یخودت فراهم کن يبرا يبهتریزندگ يکه به رضا دار یبا عشق دیشا ،يبرو یتوان یتمام شد م تیاگر حرف ها-

!يآمد د،خوشیآ یخوشم نم بکاریفر ياز آدم ها چیه

! یچارگیو ب یاز سرخوردگ یاز فشار بغضناش! و حقارت ياز زور دردمند فتم،یبود همان جا پس ب کیو نزد خکردمی

مثل آدم . زد رونیام ب نهیدل خراش از س يو ناله ا واریخوردم به د.دمید ینمرا  ییکجاست؟ جا یمن در خروج يخدا

. کرد یرا تماشا م زیمنظره رقت انگ نیا یتفاوتیستاده بود و با بیاو ا دیشا. گشتم یدر م رهیبا دست دنبال دستگ ناینابیها

. رفتم یم دیبا... انهیپشت سر خودم بستم در را  دمینفهم. اشک راه چشمانم را بسته بود. داکردمیرا پ رهیباالخره دستگ

...دندیخند یدادند و م یانگار مرا به هم نشان م. بودند دهیشکستن قلب مراشن يکارخانه صدا نیانگار تمام کارکنان ا

 ینم یحالم را به درست. برقبرخورد کنم ریبود با ت کیو دو بار نزد نیمحوطه، سه بار خوردم زم یبه در خروج تابرسم

. يوابر کیتار! بود کیهمه جا تار. پنهان کنم ،يگوشه ا ،ییحقارت جا نیرفتم تا خودم را باعقده ا یم دیفقط با دمیفهم
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و ! دلم شکسته بود، دلم مرده بود. بود شنشستهیخو يبه عزا اهیس ابراز  يماه مهر هم انگار در پس توده ا دیخورش

به  انیدهگرید نیبا ا ،یدگیشور نیحال نزار، با ا نیبا ا ،یشانیپر نیشود؟ با ا یبود تو راچه م دهینپرس -کس چیه- یکس

به کجا؟ به کجا؟ ؟يرو یکجا م

27 فصل

ام  دهیرنگش را به د یو عسل زیر ياعتنا به دور و بر انداخت و چشم ها یو ب دیپر ترد یراننده نگاه ستاد،یا یتاکس

:دوخت و گفت

جا منتظرتان بمانم؟ نیهم دیخواه یم-

:تامل گفتم یب

.منتظر من است یآن باغ کس يتو... نجایا... ستین ینگران ينه، جا-

نداشت و  يعابر چیکه ما را به آنجارسانده بود ه یکیجاده بار. نگاه پر رعب و وحشت به اطراف انداخت رانندهدوباره

ان دور با درختان انبوه مثل وصله نه چند يود که از فاصله ا نایفقط باغ م.کرد یدر آنجا رفت و آمد نم یلیاتومب چیه

در  نیگفتم مثل نگ یبود م شیاگر حوصله ام سرجا دیشا. زد یبه چشم م یخشک کوهستان عتیدر دل آن طب ناجوریا

کوه  نیدختر جوان در آن وقت از روز پشت ا کی دیفهم یراننده کههنوز نم. دیدرخش یم یخشک کوهستان عتیدل طب

.رفت نییپا کیدارد، دور زد و آرام آرام از جادهبار يا آن باغ مرموز چه رابطه اخواهد و ب یها و تپه ها چهم

سرسبز و  يدر دامنه ا نایباغم. بود گرید يکه بلندتر از قله ها ينوك قله ا يوسط آسمان، درست رو دهبودیرس آفتاب

آه چه ... نبود دایپ یگشتم، تاکسبه عقب بر. دمیخودم ترس ییلحظه ازتنها کی. بود دهیآرم ییایرو یوسعت در سکوت یب

باغ  يترسم؟ چند گامنامطمئن به سو یفهمم چرا م ینم... شدجا منتظرم با نیگفتم هم یکاش م! رفتمیکاش م! بد

را  ییایباغ سرسبز و رو نیناگهان احساس کردم ا. شد یشدم قلبمآرامتر م یم کتریبا هر قدم که به باغ نزد. برداشتم

باغ آمده ام چه  نیبفهمد منبه ا ارشیکه به در انداختم فکر کردم اگر ک دیکل! تنها هستم دوست دارم وچه خوب که
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ما تمام  نیب زیهمه چ دیگو ینم ؟يباغ بگذار نیپا به ا يندار نحقیبعد از ا دیگو یاز خود نشان خواهد داد؟ نم یواکنش

از  یدرخت چنار، باغ خنک ينشستم پا!بود يسانه اچقدر روح بخش و چقدر اف... بایچقدر ز! من ياوه خدا... نباغیشده و ا

رنگ زرد و  یمشت يهمه سبز نیا يآمد رو یدلش نم زییپا ییسبز وخرم بود، گو زهنو نجایا. گذشت یشاخه ها م انیم

.بپاشدینارنج

سه  دیشا ...آمد ینم ادمیآمدهام؟  نجایاست که به ا يبار نیچندم نیا. چشم دوختم یو به کلبه چوب دمیکشیبلند نفس

 يزیآمدم و االن چ یم نجایهم هر روز به ا دیشا... کند یکار نم یکه حافظه ام بهدرست نمیب یم... بار، پنج بار، اوه

چه بر سرم . دمیتنها د ییایبزرگو رو یدر باغ یته يافکار انیم اگذشت و من دوباره خودم ر یساعت! ستیدرخاطرم ن

 يهم از نامزد نیاول و ا مونیخورد؟ آن از ازدواج نا م یرقم م منیآرزوو  دیبرخالف ام زیآمده بود؟ چرا همه چ

و  دیکش یمرا از خودشطرد کرد تمام قلبم زبانه م يبا چه برخورد تند و دور از انتظار ارشیآمد ک یکه م ادمی! ناموفقدوم

او را از  دیکار و عقاگفتم عاشق رضا هستم و اف یبه دروغ م دیمن نبا!او هم حق داشت دیشا. سوخت یام م نهیس

دو عادت زشت را  نیتقاص ا شهیوهم! زبان دراز و مغرور بودم شهیدست خودم نبود، من هم ،يآر. کردم یم یهممتالش

.پس داده ام

 ینم گریو آنها د شومیو خجالت خانواده ام م یموجب سرافکندگ شیاز پ شتریشکست ب نیخودمفکر کردم با  شیپ

و  یشرمندگ نیچه بد که من باعث ا. راه بروند ثیو حد دنحرفیکوچه و بازار بدون شن يتوانند سر بلند کنند و تو

 گریاو هم د... ام را پسداده ام يمن حلقه نامزد! استتمام شده  زیهمه چ میبرگردم و بگو ییباچه رو! بودم یسرخوردگ

...خواهد یمرا نم

وقت  چیه... هستم یمندختر نحس. ستمیگر یخانواده ام مبه حال خودم و به حال . اشکم در آمده بود کرد،یدرد م سرم

منبر ... نه. انجامدیب ییکه ازدواج کنم عاقبتش به جدا یبا هر کس دیاز کجامعلوم شا. داشته باشم یموفق یتوانم زندگ ینم

ره خورده مشت گ يرا تو حیتسب يو پدرمدانه ها دیایبه استقبالم ب رمماد سیبرنخواهم گشت که نگاه خ. نخواهم گشت
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برنخواهم گشت که تمام محل به خانه مانروانه ! چارهیحزن آلود و ب یبا نگاه ن،یخونیخم، با دل یاش جمع کند؛ با پشت

نجا آمد و از من یبه ا ارشیاگر ک...مانمیجا م نیمن هم... بزند يطعنه ا یو هر کس اوردیب يریشوند و هرکس تعب

.نمیرانب ییچهره آشنا چیکس مرا نشناسد و من ه چیکه ه ییاهم رفت، جاخو يدورتریرا ترك کنم به جا نجایخواست ا

من جرات داده بود که عقده  نابهیسکوت و آرامش مطلق باغ م دیشا. کنم یم هیبلند گر يچرا با صدا دمیهمنفهم خودم

 دیخورش دمیم که نفهمکرد یو منقلب کننده دست و پنجه نرم م شانیآن قدر باافکار پر. کنم هیدلم را تخل يها و غم ها

توانم، چون همه جا  یاگر هم بخواهمبرگردم نم"خودم گفتم  ااز جا برخاستم و ب. است دهیغوبکرده و شب فرا رس

".جا سر کنم نیباغ بمانم و شب را هم نیپس همان بهتر که در ا.... گذردینم نجایاز ا يعابر چیاست و ه کیتار

اگر نور مهتاب . آوردم و به سمتکلبه رفتم یخودم نم يتکاند اما من به رو یموجودم را  يشاخه ها مرموزیچند ترس هر

از پشت پنجره . تخت نشستم يبازشد و من پا به درون کلبه گذاشتم و رو يژیق يدر با صدا. شد ینم دهیجا د چینبود ه

 چیه شیهستم و نه پ ارشیشکیاگر بفهمند من نه پ... پدرم ومادر  شیدلم رفت پ. رفت یم یاهیباغرو به س يسبز

 یم. شان خواهم شد یو دل نگران يخاطر شانیدانمتا چه حد باعث پر یخواهند کرد؟ م دایپ یچه حال یلیدوست و فام

دانند کجاست  ینم کهییکنند من هر چه زودتر از جا یدانم امشب تاصبح پلک بر هم نخواهندد گذاشت و خدا خدا م

.کنند یگردند و خدا خدا م یدنبال من م یآن وقت پنهان ببرد،ییماجرا بو نیاز ا یترسند کس یها م چارهیب. برگردم

گذراندم رفته رفته دچار  یرام یطوالن یتنها در آن باغ دراندشت شب نکهیاز ا. گرفت یگرسنهبودم و نه خوابم م نه

.باالخره خوابم برد یچه وقت ول دانمینم! تر مانیشدم و از ماندن خودم پش یوحشت م

در  ییتمام را به تنها کشبیپس باالخره صبح شده بود و من . و بسته شدن در باغ چشم از هم گشودم بازیا صداب صبح

!در بود يصدا نیا. باغ گذرانده بودم نیا

.زدم دیبلند شدم و از پنجره د. باغ گذاشته است نیوقت صبح پا به ا نیا یچه کس یعنی

نکند دزد  ست؟یاو ک یعنی. ختیقلبم فرور. آمد یآن قرار داشت باال م يکه کلبه رو يفس کنان از تپه ا فسیرمردیپ
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زوار در  يلق لقو رمردیپ نیتازه به ا! دزد را به خودش جلب کند کیچه دارد کهتوجه  کریدر و پ یباغ ب نیباشد؟ اما ا

اگر  دیشا. وشه تختبه گ دمیستچسبیدانستم ک یکه نم یبا کس ییارویاز ترس رو. که دزد باشد دیآ ینم چیرفتههم ه

ازز  یباز و چشمان یبا دهان رمردیپ. در باز شد. دمیترس یحد نم نیا تایرمردیپ نیوقت از چن چیبود ه يگرید تیموقع

باالخره . مداشت زل زده بود یازمهربان یکه رنگ رمردیپ يترس به چشم ها یکرد و من با اندک یحدقهدرآمده نگاهم م

:و گفترنگش تکان خورد  یصورت يلب ها

!دیکن یچه م نجایا د؟یهست یشما ک-

 يمن هم لب ها. پناه آورده ام نباغیهستم که به ا يپدر و مادر یب ایسر پناه و  یب یکرد دخترک یفکر م دیدانمشا ینم

:ترك خورده و خشکم را تکان دادم و گفتم

د؟یهست یشما ک-

:فتناخوانده بهت زده بود گ یمهمان دنیکه هنوز از د یحال در

...میآ یم نجایاول صبح هر روز ا... باغ هستم نیمن باغبان ا-

کنم  یخودم را معرف دیمن هستم که اول با نیو ا ستیخودش ن یو معرف حیمتوجه شد که او مجبود به توض ییگو بعد

:گفت

د؟یهست یک دییشما بگو-

:گرفته گفتم یو با لحن نهیدو نفره کنار شوم زیرا دوختم به م چشمم

.هستم یتهران ينامزد آقا... من... من-

.یتهران يگفتم نامزد سابق آقا یبهتر بود م دیشا

:گفت یتوام با دستپاچگ ینه تنها کم نشد که افزون تر شد و با حالت رتشیو ح بهت

!دیخانم هست نایم... نایم.. شما-
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:افتاده باشد گفت يزیچ ادیبه  نکهیکرد و مثل ا یمکث بعد

که شما را نشناختم و  دیمرا ببخش... آه...باغبگذارند نیخانم حق دارند پا به ا نایبه من گفته بودند که فقط م یتهرانیآقا-

.اجازه و سر زده بهکلبه آمده ام یب

:و گفتم دمیکش یراحت نفس

!هستم نجایمن ا دیدانست یشما که نم... ستیمهم ن-

:شد ینگاه پرسشگرانه اش پر از شگفت دوباره

....ای دیآمده ا نجایبه ا يزود نیصبح به ا شما-

.کرده ام يآنجا سپر ییتوانست باور کند که من شب قبل را تنها یگمانم نم به

.جا گذرانده ام نیرا هم هم شبیبودم و د نجایظهر ا روزیمن از د-

:نگاهم کرد و بعد به طرف در رفت یلخت ناباورانه

...گذشت ریشکر که به خ خدا را... دخترم دیکرد یکار خطرناک-

:دیبگو دیبکند و چه با دیدانست چه کار با یدوباره برگشت طرف من، انگار نم بعد

...دیحتما صبحانه نخورده ا-

:لبخند گفتم با

....ناهار و شام و صبحانه-

:تکان داد و گفت يسر

؟یییآن هم تنها... دیآمده ا نجایدانند شما به ا یم یتهران يآقا-

:و گفتم نییپا دمیتخت پر يرو از

!خواستم با خودم تنها باشم یداند، راستش م یکس نم چینه، ه-
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!يسر رهیکرد چه دختر احمق و خ یخودش فکر م شیپ دیشا. شد و دوباره سرش را تکان داد براق

...دیاگر دوست داشته باش. ستین یقابل زیچ. خورم یباغ م يتو نجایمن هر روز صبحانه ام را ا-

:را قطع کردم و گفتم شیحرف ها یخوشحال با

...گرسنه هستم یلیکه خ یراست... لیبا کمال م-

.رفت رونیبر لب نشاند و از در کلبه ب يزیلبخند محبت آم رمردیپ

را  يبقچه ا وسفیمش ... بود روزیتر ازد بایز ییهمه جا گو. آفتاب نوك درختن را برق انداخته بود. بود يزیدالنگ صبح

 یکند و م یتعارف م دمیو من فهم ستمیسبزه هاپهن کرد و به من گفت که گرسنه ن يآن داشت رو يتو رینان و پنکه 

:خواهدمن راحت صبحانه ام را بخورم

.زنم یمن هم لب نم دیاگر شما لب نزن دیباور کن.. وسفینه مش -

:لبخند زد و گفت میرو به

.گردم یمن بر م دیتا شما سرگرم شو... دیایگذارم که جوش ب یرا م يکنم و کتر یرا روشن م نهیروم شوم یپس م-

واقعا طعم و مزه  ایبودم  دگرسنهیدانم شا ینم. را به دهانم بردم ریلقمه نان و پن نیکهرفت من با اشتها اول وسفی مش

 فتادهینیاتفاق چیانگار ه. از تپه شم دوخته بودم وسفیبه باال آمدن مش  دغدغهیآرام و ب! بود يگرید زیچ کی رینان و پن

!که حافظه شان را از دست داده اند ییآدم ها هیشب... بود

28 فصل

 ییرا راحت کردم که از تنها الشیو آرامش کنم، اما من خ تیباغ بماند تا من احساس امن يخواست تو یم وسفی مش

ها بود بروم و چون قبول نکردم  یکیمان نزداول اصرار کرد من با او به خانه اش که ه. تواند برود یترسم و او م ینم

:گفت

بر  یبفهمد من شما را به امان خدا رها کرده ام حساب یتهران يآقا یمسلما وقت... آورم یناهار م تیروم و برا یپس م-
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.من خرده خواهد گرفت

:دلم گفتم يتو

.و خرده خواهد گرفتاز ت يکرده ا ییرایاگر بفهمد از من پذ گریحاال د! وسفیمش  يچه ساده ا-

کردم که شب قبل بر خانواده ام چه گذشته و  یاصال فکر نم گرید. درخت چنار يکه رفت دوباره نشستم پا وسفی مش

 یخوشحال باشند که دخترشان با طالع نحس دیخودم گفتم آنها با شیپ. کرده اند دایپ یمن چه حال یناگهان بتیآنها از غ

....پس. گفتن دارند يحرف برا شهیهم همردم هم ک... ده استکه داشت، خودش را گم و گور کر

 يبلند شدم که بروم تو. دمیگذشت و من فقط نگاه کردم و آه کش یدو ساعت. زل زدم یکردم و به آسمان آب سکوت

گه بود که هر دو لن ارشیک ستاد،یا یبه عقب برگشتم، قلبم داشت م. بود وسفیمش  دیشا. باز شدن در آمد يکلبه، صدا

را که به  نیماش. و آمدنش را نظاره کردم ستادمیدرخت چنار ا ومنددر پناه تنه تن. بود دهیهنوز مرا ند. کرد یدر را باز م

 دیاو نبا... با او را ندارم ییارویمن طاقت رو! من يخدا. زد یبار تند م نیقلبم ا. شد و در را بست ادهیداخل آورد دوباره پ

.برود نجایصبر کنم که او از ا ای... بروم جانیاز ا دیبا... ندیمرا بب

و فکر کردم چه خوب  دمیکش ینفس راحت. زد و به طرف کلبه رفت شیبر موها یچنگ. باغ انداخت يایبه زوا ینگاه او

پنهان شدن من  يبرا يدوم رساندم، آنجا پناهگاه بهتر فیخودم را به درختان رد نیآرام و پاورچ. است دهیکه او مرا ند

شک نداشتم که از روز قبل . آمده است نجایوقت از روز او چرا به ا نیدرخت بلوط و فکر کردم ا ينشستم پا. بود

 شیکه پ یدرختان یاز البه ال یگه گاه. دمیکش یقیسرم را چسباندم به تنه درخت و آه عم. تر و افسرده تر بود شانیپر

با . در آمد يشدم کهه دوباره صدا یداشتم خسته م گریگذشت، د یساعت. انداختم یدزدکانه به کلبه م یبودند نگاه میرو

ناخواسته . دیآ یم وسفیآمده و به طرف مش  رونیکه او هم از کلبه ب دمید. آه از نهادم بر آمده بود وسفیمش  دنید

.رفت یلو م زیهمه چ گریرا بر هم گذاشتم، د میبه تنه درخت چنگ زدم و چشم ها

<lt;o>&lt;/o&!دیهم آمد شما ،یتهران يسالم آقا-
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؟یکن یچه م نجایوقت روز ا نیا وسف،یسالم مش -

.خانم نهار آورده ام نایم يبرا-

:بود زیشگفت آم ارشیک يصدا. ام یشانیپ يدست زدم رو با

نجاست؟یمگر او ا نا؟یم-

:هم تعجب کرد وسفی مش

د؟یدیمگر او را ند... بود نجایا-

:گفت صالیپراست یسرش و با لحن يدستش را گذاشته بود رو ارشیکهر دو وارفته بودند،  ییگو

بود؟ نجایتا حاال ا یاز ک... دمیمن که آمدم او را ند-

 يسپر نجایا ییتعجب کردم که چطور شب را تنها. دمیکلبه د يظهر، راستش من صبح که آمدم او را تو روزیاز د-

...کرده

:دیکش ادیبرگشت و عتاب آلود فر ارشیک لحن

زده و همه نگرانش بودند و  بشیغ روزیاو از د ؟ياصال چرا به من خبر نداد! وسفیمش  یگذاشت یاو را تنها م دینبا-

.بود نجایخانم ا نایم ییگو یآمده ام م نجایآن وقت تو حاال که به ا

 يخود یندارد ب يریصتق چیاو ه میبلند شدم که بروم و بگو. دلم به حالش سوخت. انداخته بود ریسر به ز وسفی مش

غضبناك بود و سر  شیاو هنوز صدا. ستمیخواست چشم در چشم او با یبلند نکن، اما هنوز دلم نم شیرا برا تیصدا

:دیکش یم ادیفر يا چارهیب رمردیپ

مهم  شیبرا... ستیمهم ن یکس ینگران شیدختر خودخواه و احمق که برا کیحاال من کجا دنبالش بگردم؟ دنبال -

.گذارد یم يخبر یروز و شب تمام همه را در ب کیکنند و  یم دایپ یاش چه حال یناگهان بتیاز غ گرانیه دک ستین

روم جلو،  یام و نم ستادهیشد؟ اصال چرا ا یم خیبه خاطر اشتباه من توب دیاو چرا با. هنوز سر بلند نکرده بود وسفی مش
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 نینگاه آن دو نفر را به ا کشیلیت يپا گذاشتم و صدا يا دهیشاخه خشک يکرده ام؟ رو میچرا مثل موش خودم را قا

سرو و  يدرخت ها نیاز ب. دیدو یدنبال من م یکس. به فرار گذاشتم پاقلبم و  يدستم را گذاشتم رو. سمت از باغ کشاند

و به  دیآ یکه معلوم نبود از کجا م یبود و نهر آب کوچک واریکه فقط د ییجا. به ته باغ دمیهم گذشتم و رس دیکاج و ب

ارده خم شدند و من  یب میچشمش افتاد زانئها يبه عقب برگشتم و چشمم که تو. بود دهیاو هم به من رس. رود یکجا م

را داشتم  يحال پرنده ا. افتادم هیصورتم گرفتم و به گر يرا رو میآنکه بخواهم دست ها یافتادم و ب نیزم يدو زانو رو

گزنده و تلخ او را نداشتم،  يحرف ها دنیمن طاقت شن! من بود ادیهم ص ارشیک! ودکه در راه فرار به بن بست خورده ب

...من

 شیدر پ میاشک ها ختنیلعنت به من که نتوانستم مانع از فرو ر. ستدیا دیمن که رس کینزد دم،یشن یرا م شیپا يصدا

...!لعنت به من. شوم یمرد مغرور و از خود راض کیچشم 

 شیدر پ میاشک ها ختنیلعنت به من که نتوانستم مانع از فرو ر. ستدیا دیمن که رس کینزد ،دمیشن یرا م شیپا يصدا

...!لعنت به من. شوم یمرد مغرور و از خود راض کیچشم 

!ينرفته ا يگرید يو جا یهست نجایچه خوب که هنوز ا-

.نبود هیو تنب خیاز توب ياثر چیدر لحن او ه. دمیشن یم درست

؟یکن یم هیچه گر يبرا ؟يچه فرار کرد يبرا ؟يرا نشان ندادچه خودت  يبرا-

هنوز ... خواستم نگاهش کنم ینم. صورتم به کنار زد يرا از رو میدو زانو نشست و دست ها نیزم يهم مقابل من رو او

....هنوز...بودم یاز دستش عصبان

...نکن هیرطور گ نیا ،یهست یدانم از دست من دلخور و عصب یم... آرام باش نایم-

چرخاندم و آرام آرام  گریسرم را به طرف د يبود بلند کند با تند نییچانه ام و سرم را که پا ریدست بگذارد ز خواست

با شرم و ندامت ختهیآم... دیشا... دانم یو پر عطوفت بود، نگاهش را نم زیمهرآم شیصدا. دمیرا بلع میبغض گلو
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 دایتو را پ دیکرد که با دمیبرادرت دوبار به کارخانه آمد و تهد... و مادر گذشته تا حاال چه بر پدر روزیاز د یدان یم-

خواستم از تو جدا  یخواستم تو را از خانواده ات جدا کنم و م یشدن تو هستم، چون من م دیکنم چون من مقصر ناپد

 نیخواستم ا یم یدرت دور کنم؟ کگفتم که قصد دارم تو را از پدر و ما وبه ت یمن ک ییخواهد به من بگو یدلم م! شوم

زم؟یرا به هم بر ينامزد

سرخورده  یکردم با لحن یرا پاك م میکه اشکها یو در حال ستادمیپشت به او ا! که بود یبه هر جان کندن! جا بلند شدم از

:و گرفته گفتم

!میخواست دوباره با هم روبه رو شو یتمام شده، دلم نم زیما همه چ نیب-

دوختم و خواستم به طرف  نیافتاده بود به زم نشیدر نگاه روشن و غمگ ينگاهم را که لحظه ا. ستادیم او مقابل آمد

 رونیرا که من به او پس داده بودم ب يکتش و حلقه ا بیج يدست کرد تو. دیبروم که مرا به طرف خودش کش يگرید

.آورد و مقابلم گرفت

خواهم، دست خودم نبود، آخر بهت گفته  یو بدل شد واقعا معذرت م ما رد نیکارخانه ب يکه تو ییاز بابت حرف ها-

.هستم يبودم که من آدم حسود

:را به دستم زد و ادامه داد حلقه

را من و رضا  یدو ساعت شبید. کردم یبهت بدهکارم، راستش من در مورد تو اشتباه م گرید یمعذرت خواه کی... من-

طرفه بوده و  کیعشق و عالقه  کیرضا به من گفت که احساسش به تو . میزدو در مورد تو حرف  میدر کنار هم بود

 نجایگفت تو ا یبه من م یکیبر من گذشت، انگار  یباور کن شب سخت. ينسبت به او نداشته ا یوقت نظر خاص چیه

...اهم کنکنم نگ یخواهش م نا،یم. کنم دایپ نجایزود راه افتادم که بلکه تو را ا یلیصبح خ نیهم يبرا ،یهست

کنم، نوبت من بود که  رشینوبت من بود که تحق! نوبت من بود گریحاال د! بود دهیرا فهم قتیخوب که باالخره حق چه

!و تماشا کند ستدیله کنم و نوبت او بود که فقط با میپاها ریغرورش را ز
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.تادمیچند گام به طرف جلو برداشتم و پشت به او ا يحرکت تند با

.را عوض کند يزیمسئله چ نیکنم ا یفکر نم! ؟يکه اشتباه کرد يدیپس فهم !اوه چه جالب-

:آمد گفت یکه به طرف من م یحال در

...من و تو نا،یم میبا هم صحبت کن شتریب دیما با-

:بلند گفتم ییغضبناك و صدا ینگاه با

که نرفته با چه لحن تند و اهانت  ادتی... شود یمن دلم با تو صاف نم یکن یاگر هزار بار هم از من معذرت خواه-

.يبا من برخورد کرد يزیآم

هر چند با تمام وجود خواهان ! خواندم، اما من هم دلم سوخته بود یرا از نگاهش م نیا. است مانیدانستم که پش یم

او بود که . میشد رهیرا هر دو در سکوت به هم خ یمدت. فهماندم که با من چه کرده است یبه او م دیعشق او بودم اما با

:و مبهم را شکست یسکوت طوالن نیا

هزار بار . شده ام هیهزار بار تنب شبیمن د میبگو دیبا يرا دار همیاگر قصد تنب. کنم مرا ببخش یاز تو خواهش م نا،یم-

شت کنم گذ یخواهش م یول... دانم حق با توست یکردم؟ م ریبه خودم لعنت فرستادم که چرا تو را از دست خودم دلگ

...که به تو دارم یقیکن به خاطر عشق عم

:را که حبس کرده بودم آزاد کردم و گفتم ینفس. زد که دلم باالخره به حالش سوخت یبا تضرع حرف م يطور

... فردا... به خاط رضا روزید... يبه من مظنون نشو يگریگذشت کنم؟ از کجا معلوم که فردا طور د یچه حساب يرو-

.مسعودهم به خاطر  دیشا

:آمد رونیب شیخفه از گلو ییگشاد شدند و صدا شیها چشم

به خاطر مسعود؟-

:را فرود آوردم و گفتم سرم
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.ازدواج کرد ایو به خاطر من با مه... که او هم عاشق من بود یبه خاطر مسعود، خوب است بدان... بله-

او برمال  ينکرده ام که راز عشق مسعود را برا کردم اشتباه یوا مانده بود و من فکر م رتیاز فرط بهت و ح دهانش

 يدوباره پرده انداز گرید ینداشت کس یلزوم... دیشن یرا م قتیاز زبان خودم حق. گونه بهتر بود نیا دیشا... کرده ام

.تکرار شود یمشابه يکند و ماجرا

.... کنم یت به او احساس نفرت هم مآمد، بلکه نسب یوقت از مسعود خوشم نم چیرا هم گفته باشم که من ه نیالبته ا-

!چرا از تو پنهان کرده ام ییروز نگو کیرا گفتم که  نهایا

رمق افتاده  یهمان جا که چند لحظه قب من ب! نیزم يعقب رفت و نشست رو. وا رفته بود خیشده بود و مثل  سست

:لب وا کرد و گفتمن اما مانده بودم که چه کار کنم؟ باالخره ! بود و خاموش جیهنوز گ. بودم

؟يپس چرا زودتر به من نگفته بود-

:جلو رفتم و گفتم آرام

خانواده  لیخودش تشک ياو برا... میکن یدر موردش بحث مینبود که بخواه یمن موضوع مهم ياصال برا نکهیا يبرا-

...داده و من

.دید یمرا نمکرد اما انگار  ینگاهم م. مقابلش نشستم يندادم و همراه با آه بلند ادامه

که با هم  یزمان... دوست بودم شیوقت پ یلیمن با مسعود از خ. هم شوند بیرق یمیبد است که دو دوست صم یلیخ-

با رضا ... میدار گریکدیاز  یکه چه خاطرات خوش یبکن یتوان یفکرش را هم نم... میخواند یدانشگاه درس م کی يتو

...کرد یفکرش را م یک... آخ ...میشد ستدو دمیشان خر یگیهم از همان وقت که باغ کرج را در همسا

ادامه  شیبه حرف ها دیمن همچنان ساکت بودم که شا. زل زد نیزم يرو يرا به هم فشرد و به سبزه ها شیها لب

دوباره حالت نگاهش عاشقانه بود، از همان نگاه . چشمان من فرود آمد يسبزه ها برخاست و تو ينگاهش از رو. بدهد

!دمیپرست یه من مها ک
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...تو وجود دارم يفقط من برا... يبه من بگو که فقط مرا دوست دار... تو-

اما چه کنم که دلباخته او  ".نه، دوستت ندارم ": گفتم یکردم و م یم يبودم لجباز ریو دلگ یهنوز از دستش عصب اگر

.شتریب زیاز ذره ذره جونم ن! خواستمش یم. بودم

 چیکه ه یدر خال! يو آزار من شد تیباعث اذ يباور کن بد جور... ارشیتو را دوست دارم ک معلوم است که فقط-

!از من سر نزده بود ییخطا

به فرو  شیکه تا چند لحظه پ میما نبود نیا ییگو م،یهم لبخند زد يهر دو به رو! آسوده المیراحت شد و خ الشیخ

.کردم یم یداشت و من دوباره احساس خوشبخت دهیبه د اشک شوق. میدیشیاند یفرجم م یعشق ب کی انیبن یپاش

را جبران کنم زیدهم که همه چ یبهت قول م... نایمرا ببخش م-

بود و من  زییکردند، پا یپرواز م یدرختان راش و بلوط و چنار به سمت يشاخ و برگ ها يدسته پرنده مهاجر از باال کی

.داشتم ياحساس بهار

و پند و موعظه خدا را شکر  خیسرزنش و توب یشدن من دور هم جمع شدند و بعد از کل دایخانواده با پ ياعضا تمام

را انجام نداده ام و چه خوب که حاال در جمع آنها  يمعقول تر ریو من عمل غ دهینکش کتریبار يکردند، که کار به جاها

بار شام مهمان ما بود و در جمع  نیلاو يبرا ارشیچرا که ک دمکر یاز همه احساس شور و شعف م شیب دیمن شا. هستم

.کرد یم تیخانواده من احساس رضا یمیصم

کرد که  یاعتراف م ارشیک. نوشته شد زیدعوت ن يهم گذاشتند و باالخره کارت ها یبعد قرار عقد و عروس يروزها

:گفت یگوشم م ریشناسد و هر روز ز یاز من سر از پا نم شتریب

 هیاز جان و دلم ما تیکه برا يرا دار نیه در موردش صحبت کنند، آخر تو ارزش اکه تا مدت ها هم رمیبگ یجشن-

.بگذارم

هم وجود  نیوجود ندارد و بعد از ا نیزم يخوشبت تر از من رو يکردم دختر یکردم و فکر م یضعف م یمن از خوش و
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.نخواهد داشت

 یاز کشت یکیخدش به بندر برد و در  نهینان را با هزتمام مهما ارشیک ،يزییپا يبایز ياز روزها یکیماه آبان در  اواخر

خانواده  يبرا نیا. بودم دهیند شیتا آن روز به چشم خو قتایبرپا کرد که حق یجشن با شکوه ایسه طبقه وسط در يها

 جشن حضور نیهم با اصرار من در ا ایمه. کردند یافتخار نگاهم م بابود و آن روز همه  یخاطره فراموش نشدن کیمن 

.داشت دهیکرد و اشک شوق به د دایپ

من . با پرواز به تهران برگشتند بیشده بودند همه به ترت ییرایبندر پذ يهتل ها نیها پس از سه روز که در بهتر مهمان

جوان  دیکه دو اسب سپ يکالسکه ا. میگشت یکه از قبل آماده شده بود به خانه بر م ياز فرودگاه با کالسکه ا ارشیو ک

. خود کرده بود يچشم ها را محو تماشا يایو رو بایز نییکالسکه با تز مو تما دندیکش یاندازه آن را م کیو  شکل کی

!که چقدر عاشق من است ارشیآن روزها همه جا حرف من بود و حرف ک... بودم یمن دختر خوشبخت

29 فصل

شدند  یم داریهمه سر ساعت هشت از خواب بکه  ییروزها. هم بودند هیو شب يتکرار ییپس از ازدواج، روزها يروزها

. رفت یکار خودش م يبه سو یخوردند و بعد هر کس یشدند و صبحانه م یجمع م یمیطالکوب شده قد زیو دور م

 يباز اردیلیب ییتنها ایاستخر بود و  يتو ای انایک. ندبز شیشرکت ها گریبه کارخانه و د يافتاد که سر یبه راه م ارشیک

بود  ارشیدر طبقه دوم که متعلق به من و ک یکرد من هم گاه یم یخواند و خانم جان قالب باف یکتاب م ایکامل. کرد یم

در آن  من. گرفت یم یهمزبان یدلم از ب یگاه. کردم یکه خوب بود و نبود فکر م ینشستم و به هر چ یاتاق تنها م يتو

.کردم یم دایخودم را پ دیبودم که با يا گانهیجمع هنوز ب

 یدانم چرا نه م یشب همه مهمان من شوند، اما نم کیکردم که  یرفتم و التماسشان م یخانواده ام م دنیبه د یاهگ

 ارشیسخت و دردناك بود که باور کنم خانواده ام در مقابل خانواده ک یلیخ. کردند یم ینیآوردند و مدام بهانه چ

.زد یبه سرش م ایهم يهوا يدلم بدجور یگاه. کنند یم یاحساس حقارت و کوچک
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 نجایمردم بس که ا... و امروز قول فردا را يقول امروز را به من داد روزیام، د دهیرا ند ایوقت است مه یلیخ ارش،یک-

.دمیکش ییتنها

:دیخند یم میاو به رو و

تا با  ندازمیا جلو بر میدهم کارها یم یبیکه دارم ترت ینیب یم یول... نکن دوست ندارم به قولم عمل کنم الیخ زم،یعز-

هست که  ییقدر شهر تماشا نیلندن، ا د،یمادر ن،یبرل س،یرم، پار م،یرو یماه عسل را به اروپا م. میهم به مسافرت برو

...مینیهمه جا را بب میآور یمن و تو کم م

:گفتم یشدم و م یکنم افسرده تر م یاحساس خوشحال نکهیا يمن به جا و

را  يو تکرار کنواختی يمن بعد از ازدواج روز ها یفهم یچرا نم! ستین یمسافرت فصل خوب رفتن به ياالن اصال برا-

...ندارم یخوب هیپشت سر گذاشته ام و اصال روح

!یکن دایاز دست رفته ات را پ هیکه تو روح میخواهم به مسافرت برو یم لیدل نیخوب من هم به هم-

 نم،یهم شده در کنار خودم بب یساعت يبرا یکه خانواده ام را حت د،یآ یبه دست م یمن وقت هیروح دیفهم یوقت نم چیه

توانست دلشادم کند و  یم ایساعت گپ زدن با مه کیفقط  دیفهم ینم. و حقارت کنند یآنکه احساس سرخوردگ یب

:کرد یم دایپ يگریشکل از گفتگو روال د نیهم ا یهگا. ستیو دور و دراز هم ن نهیمسافرت پر هز کیبه  اجیاحت

...دیآ یمن از مسعود خوشم نم! يبرو ایدوست ندارم به خانه مه میچند بار بگو-

.ندیایب نجایآنها به ا میپس حداقل دعوتشان کن! دارد؟ یچه ربط ایبه من و مه د،یآ یخوب از مسعود خوشت نم-

تازه  يچرا از من خواسته ها! شود؟ یختم م ایات کوچک است و فقط به مه يدانم چرا هنوز سطح فکر یمن نم! هرگز-

!؟يندار يتر و با ارزشمندتر

:گفتم یشدم و م یم ریدلگ

...خواهم یاز تو نم یچیمن ه-
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رفتم و هر چقدر التماس  ینم نییشام پا يبستم و برا یخودم م يرفتم و در را به رو یکردم و به اتاقم م یوقت لج م آن

:کرد یم یانیجان پادرم وقت ها خانم یگاه. گشودم یکرد در را نم یم

.شوند يسبک سرانه ا يرفتارها نیاست که مرتکب چن دیجان در را باز کن، از دو تا آدم بالغ و عاقل بع نایم-

خودم  يمن هم برا دیفهم یکس نم چیه. خواست یسابقم را م فاتیساده و دور از تشر یمن واقعا دلم شکل زندگ اما

ادب و کمال رفتار کنم و خدمتکاران با هر حرکت من به  تیدر خانه خودم با نها دیشوم بس که با یخسته م. دارم یحق

روم و در سکوت به  یگرانبها فرو م یمبل راحت يتو کهشوم بس  یخسته م. کنند میشوند و تعظ یچپ و راست خم م

!امروز باشدفردا بهتر از  دیشا... دیشا... کنم چند ساعت مانده به فردا یشوم و حساب م یم رهیساعت خ

که مسعود بعد از گرفتن وام دوستانش را دعوت کرده بود که به قول معروف  يبحث باال گرفت، روز یروز حساب کی

:دیچ يگریتفاوت برنامه د یب ارشیرفتن مصر بودم و ک ياندازه برا یمن ب. سور بدهد

را  يدوست دارم چند روز... يا دهیاال آن جا را ندتو تا ح م،یبرو راناتیبه شم ایو کامل انایامشب قرار است با مادر و ک-

...حداقل... يانداخته ا قیحاال که ماه عسلمان را به تعو م،یکن يآنجا سپر

!يمانع من بشو یتوان یو تو نم! یمهمان نیبروم به ا دیمن امشب با... نه...نه...نه-

:افتاد یشدم و او هم به لج م یمن لجباز م یوقت

!خودت تنها برو یخواست میآ ینم یمهمان نیرا راحت کنم، من به ا لتایپس بگذار خ-

:و گفتم اوردمین کم

 دیبا کباریدست تو هستم؟ خانوادهام را که هر دو هفته  ریمن اس يفکر کرد ؟يکرد الیخ یروم، چ یکه م یپس چ-

...يبرو یخواه یمدانم چرا ن یام، من که م دهیند یرا که اصال بعد از عروس ایدوستم مه... نمیبب

:گفت يشد و تند براق

خواهم بروم؟ یچرا نم-
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:گفتم یام را گرفتم باال و با لحن قاطع چانه

...نکهیبه خاطر ا... روز دوستم داشت کی نکهیبه خاطر ا! به خاطر مسعود-

:میوسط حرف ها دیرا بلند کرد و پر شیصدا

و  يکنم دور یفکر م واشی واشیاصال دارم . يمن به آنجا بروبدون  يو تو حق ندار... يدیآره، آره، درست فهم-

مسعود  يبا هر بهانه ا یآخر قبل از عروس! یستیا یمن م يطور سراپا آتش کرده و رو در رو نیمسعود تو را ا دنیند

!یگرفت و تو هم حضور داشت یجشن م

از صورتش سرخ شده بود و  یمین یقتکف دستم گر گرفت، و یفقط وقت! گوشش يکه چطور زدم تو دمیهم نفهم خودم

!!چه کرده ام دمیافتاده بودم فهم هیکه به گر یوقت

:دیکش ادیفر. کرد یتراس نگاهم م ياو از باال. کردم راننده را صدا زدم یم هیشدم و همچنان گر ریپله ها سراز از

...صبر کن! ؟يرو یکجا م-

صدا ترك  یام ب نهیقلبم درون س. را روشن کرد نیده به ناچار ماشعقب نشستم و رانن یصندل ياو رو ادیتوجه به فر یب

او چطور دلش آمد؟ چطور توانست؟ چطور؟. خورد یم

 يخانم جان با چهره ا. دندیدو لیپله ها رسانده بودند به طرف اتومب نییخودشان را پا مهیو خانم جان که سراس انایک

:خطاب به من گفت زیمالمت آم یو لحن دهیرنگ پر

... شو ادهیآرام پ ؟یکن یرا ترك م نجایوضع ا نیکه تو با ا ستین یاصال به صالح خانواده تهران نیا نا؟یم يرو یکجا م-

!يشو مانینکن که بعد پش يکار

بس که هر . سرم خسته شده بودم يبودند تو دهیرا مثل پتک کوب یتهران لیمدت کوتاه بس که خانواده اص نیهم در

:ندکرد یساعت تکرار م

.نندیچن یچنانند، خانواده تهران یخانواده تهران ست،ین یبه صالح خانواده تهران نیا-
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:آلود و دردمند نگاهشان کردم و گفتم بغض

!دانم که به صالح من است یحداقل م ست،ین یاگر به صالح خانواده تهران-

:زد و گفت يو پوزخند متکبرانه ا نهیرا زد به س شیدست ها انایک

.سر بزند شهیر یاصل و نصب و ب یب يتواند از آدم ها یحرکت شما فقط م نیا-

:عتاب آلود گفتم ینگاهش کردم و با لحن غضبناك

خدا را شکر هنوز قلبم  یشدم ول یم یاشراف یزندگ نیزرق و برق ا میزود تسل یلیبودم خ یاصل و نصب یاگر آدم ب-

.دادم یبه شما م يداشتم حتما جواب بهتر يحال مساعدترزند، اگر  یم شیآال یساده و ب یآن زندگ يبرا

گفت و بعد از مادر و خواهرش  يزیو به راننده چ دیاز راه رس ارشیک دمیراننده دستور دادم حرکت کند که د به

شدم و چشم در چشم غضب  ادهینرود، پ رونیراننده دستور گرفته است از در باغ ب دمیفهم یوقت. خواست از آنجا بروند

:آلود او دوختم و گفتم

.بروم نجایتوانم از ا یشما هم م لیبدون اتومب-

:زد و گفت يشخندین

؟يمن بلند کرد يدست رو یبا چه جرات... دیآ یکارها بر م یلیبله از تو خ-

:تفاوت گفتم یب یآن باغ بزرگ را از نظر گذراندم و با لحن يایتازه کردم و زوا ینفس

.روم یم نجایخاال هم از ا... کردم دایجرات پ و تهمت تو یاز گستاخ-

:گفت زیآم طعنه

!یکن یم دایو کسالت نجات پ یکنواختیهمه  نیحتما از ا ینیمسعود را که بب ،یداشته باش یشب خوب-

:از نگاه زخمناکش تمام تنم آتش گرفته بود و من به نفس نفس افتاده بودم. و تند نگاهش کردم برگشتم

به  یبود که بعد از چسباندن اتهام مشابه شیدو سه ماه پ نیهم دم،یکش یاز خودم خجالت م یتو بودم کم يمن اگر جا-
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!که نرفته ادتیکه تو را ببخشم  يافتاد میدست و پا

تو اصال . یرا نداشت اقتشیتو افتادم، چون تو ل يکه اشتباه کردم به دست و پا میبگو دیبا! یانداخت ادمیآه، نه خوب شد -

 يتو با ازدواج محدود شد. ستیبه تو ابراز عالقه کند کاف یپنهان یکه مرد جوان نیهم ،يخور یمشترك نم یدرد زندگ به

! يخودت کشاند يمن احمق را به سو ينرفته با چه ترفند ادمی! یجلب کن دترا به خو یتوجه کس یتوان ینم گریچون د

رضا باشد و مسعود و اگر  ایکند من باشم  ینم یفرق تیوست و براکار ت یشگیو عاشق پ يطناز دمیمن ابله بودم که نفهم

!يشو یارضا م شتریب يطور نیا! همه باشند که چه بهتر

:میشد به زحمت توانستم بگو یگلوله م میگلو يکه بغض تو یسر دادم و در حال یعصب خنده

حاال ... یکه تو گفت نیهم... خورم یمشترك نم یمن به درد زندگ ست،ین تیجز واقع يزیچ یهرچه که گفت... آره-

...دست از سرم بردار

 یهمان که ادعا م. بود دهیآتش به قلبم کش يسوخت، بدجور یدلم م. اطیح یطرف در خروج دمیو دو هیگر ریزدم ز و

حال چه  ندازد،یمن برق ب يچشم ها يگفت دوست ندارد نم اشک تو یکرد دوستم دارد و عاشق من است، همان که م

بار اول گذشت ... من است ریتقص! و تماشا کند ستدیتفاوت و خونسرد با یو ب اوردیتوانست اشکم را در ب یت مراح

چشم در چشمم دوخت و  یبا چه وقاحت. هم گستاخ شده است نیبه خاطر هم دم،یکردم و او را به خاطر اشتباهش بخش

دلش به حال من بسوزد، به حال من  دیبا یچه کس! دمبو چارهیآخ که چقدر بدبخت و ب. گفت گفت یم دیهرچه را که نبا

هنوز . کردم یفکر م شیچند روز پ نیهمان طور که من تا هم ست،ین يکردند خوشبخت تر از من دختر یم فکرکه همه 

نا به هنگام من جا خوردند و با  داریپدر و مادر از د. گونه با من برخورد کرده است نیکه او ا دیگنج یدر باورم نم

:به استقبالم آمدند یتوام با شگفت یوشحالخ

؟يبه ما زد يوقت از روز سر نیچه عجب، ا ؟ییتنها... نایم یتو هست-

به ترس  لیآن دو تبد یبار تعجب و شگفت نیا. و سر در آغوش مادر فرو بردم دیپدر و مادر، بغضم دوباره ترک دنید با
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:شد یو نگران

 يزیچرا چ! که تو را برساند و برگردد امدیپس شوهرت کو؟ مثل دفعات قبل ن ؟یکن یم هیچه گر يشد دختر، برا یچ-

؟ییگو ینم

:هم با لحن مضطرب مادر ادامه داد پدر

افتاده؟ یاتفاق... شده یحرف ؟یکن یم هیگر دهیدختر، به ما بگو چرا نرس میافتاد شیبه تشو-

و  یآمده بودم و فقط با خودم نگران دارشانیسته به دحال و دل شک شانیطور پر نیبه من که بعد از ده روز ا لعنت

.آورده بودم شیتشو

.تنگ شده بود تانیفقط دلم برا... ستین یمهم زیچ-

 ینگاهشان که م. هر دو به سرعت دنبال من به داخل اتاق آمدند. خانه يو جلوتر از آن دو رفتم تو دمیکش يبلند نیف

کردم؟ به خاطر  یچه م نجایآنها بودم، اصال من ا یباعث دردسر و نگران شهیمن هم. آمد یاز خودم بدم م شتریکردم ب

او  یکردم؟ چرا؟ ول يخواست برود چرا لجباز یدلش نم ارشیخوب ک! شد؟ یچه م میرفت یخوب نم! مسعود یمهمان

ند و خودشان را کرد دایپ یتهمت ها را به من بزند، تازه مادر و خواهر از خودشان متشکر هم فرصت نیحق نداشت بدتر

حال خراب؟ نیهستم؟ چرا با ا نجایآه چرا ا... و من دندیبه رخ من کش

!دختر يجان به لبمان کرد ست؟یانگار حالت خوش ن ؟ییگو یلب م ریچه ز نایم-

اندازه دوستشان  یکه من ب يمادر و پدر، دو موجود شناكینگاه مضطرب و اند يخودم آمدم و نگاهم صاف افتاد تو به

دو موجود  نیتا ا میبه فکر فرو رفتم که چه بگو يقدر. کردم یم يمقدار یو ب یلطف نگاهشان احساس پوچ یتم و بداش

.اورمیدرب یشانیمهربان را از آن وحشت و پر

...من سخت و بغرنج شده يبرا یکم ارشیبا ک یفقط زندگ ت،ینس يزیگفتم که چ-

:آرام گفت پدر
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دارد؟ يچرا دخترم؟ با تو رفتار بد-

.امروز آن هم مقصرش من بودم نیکردم و سرم را جنباندم که نه، بعد فکر کردم فقط هم نگاهش

چرا سخت و بغرنج شده؟ ؟یپس چ-

مادر با . کردم دچار کابوس شده ام یسوخت و هنوز فکر م یم میگلو. اوردیآب ب میرا گفت و رفت که برا نیا مادر

کردم، پدر هنوز منتظر جواب قانع کننده من  یاحساس عطش م. دمیفس نوشن کیآب برگشت، به دستم داد و  وانیل

.بود

اندازند،  یدستم م. پا افتاده است شیمضحک و پ شانیمن برا قیکنند، خواست و عال یفهمند، درکم نم یآنها مرا نم-

 یهر حرف... نندیب یمرا نم يبلنداصال در واقع از آن  ن،یو مرا ته زم نندیب یخودشان را آن باال م! میمستق ریو غ میمستق

...است نهیشیاز ادب و اصالت و پ رآنها دو دیکنم از د یم يزنم و هر کار یم

:را قطع کرد و گفت میدر دستش نبود، حرف ها حیتسب شهیبرخالف هم پدر

کند؟ یطور با تو برخورد م نیهم هم ارشیک ایآ-

:فرود آمردم که بله و گفتم سر

باشم تا هرکس  ریتوانم مثل موم شکل پذ یمن نم دیدان یخوب شما که م. توانم تحمل کنم یمن نم ینه مثل آنها ول-

توانم به سرعت تمام عادت ها و  یمن است، نم یژگیو نیخوب ا ایهر طور که خواست به من شکل بدهد، بد 

.خواهند یعمر با آنها سر کرده ام کنار بگذارم و آنچه باشم که آنها م کیرا که  یاتیخصوص

چهره محزون  یدوشم برداشته ام و وقت يرا از رو ینیکردم بار سنگ یاحساس م. دمیکش یکردم و نفس راحت سکوت

آن دو نفر  فیظر يهر چه تمام تر بر شانه ها یرحم یبار را با ب نیا دمیفهم دم،یو متفکر پدر را د شناكیمادر و نگاه اند

.مدیگذاشته ام و دوباره از خودم خجالت کش

با . ماجرا را مسکوت گذاشته بودم یو من همچنان قسمت اصل میمساله بحث کرد نیا رامونیپ شتریب يشب سه نفر آن
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احساس و عواطفشان فرود خواهد  کرهیبر پ یدانستم چه ضربه هولناک یپدر و مادرم داشتم م هیکه من از روح یشناخت

!رونید باز دهانم نپر یاصل مواظب بودم که حرف نیهم يآمد، رو

30 فصل

:گفت هیمرض

 يشده ا يعروس چه خانواده ا يدیفهم یو م یاگر عقل داشت... بود ادیهوشنگ هم از سرت ز ارش؟یتو را چه به ک-

...يآورد یادا و اطوارها را در نم نیا

:گفت محبوبه

به  يذاشت لرزه اگ یاش و نم یبه زندگ دیچسب یم یشد دو دست یم ارشیتو بود و زن ک يجا يگریهر کس د-

ادا و  نیبس کن ا. یده یخودت را به باد م یزندگ يدار یدست یدست ،یاقتیل یتو بس که احمق و ب یول فتد،یب شانیزندگ

!بکش دختر تخجال... نندیب یآنها مرا نم... کنند یاطوارها را، درکم نم

:گوش داده بودم گفتم شانیهو خاموش تا آن لحظه به حرف  ریدو نفر که سکوت کردند من که سر به ز هر

.دیزد یحرف ها را نم نیا دیمن بود ياگر جا-

:و پوزخند زد یلم داد به پشت هیمرض

 يتو ستیدلت را زده، معلوم ن یانگار خوش! یکن یم يتو باشند و آن وقت تو ناشکر يخواهند جا یتمام عالم و آدم م-

؟یکن یبال مرا دن يگذرد و چه طرح و نقشه ا یآن کله پوکت چه م

:و گفتم دمیکوب ینعلبک ياستکان را رو ضیغ با

 یم میمن است و فقط خودم در موردش تصم یزندگ نیکنم به خودم مربوط است، ا یدنبال م يهر طرح و نقشه ا-

.رمیگ

بزرگترم مجبور شدم با خواهران  نکهیاز ا. را وادار به سکوت کرد هیبود که محبوبه و مرض حیو صر دهیچنان کوب لحنم
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آرام  يشد و من در خودم مچاله شدم و گوشه ا یکرد و خال سیدوباره غرورم ف ییتند برخورد کنم شرمنده شدم و گو

:داد گفت یو پند و موعظه م یانو مهرب یدوست يکه بو یبار با لحن نیا هیمرض. گرفتم

اگر طرف مقابلت ! یا از هم بپاشآن ر یشود که بدون منطق بخواه ینم لیدل یخودت هست درست، ول یزندگ نیا-

لجباز  یخواه یم یخواهر خوبم تا ک یول م،یگرفت یهمه تو را به باد انتقاد و مالمت نم نیا دینبود شا ارشیچون ک یکس

که دوست  یکن همان باش یخواهند و سع یآنها از تو چه م نیبخوب ب ؟یبرخورد کن یو زندگ قیو مغرورانه با حقا یباش

عاقالنه فکر  دیبا شهیآدم هم... شود یهم م شتریتو نزد آنها ب تیشود، تازه محبوب یاز تو کم نم يزیچ باور کن. دارن

.کند و مدبرانه رفتار کند

:دلم گفتم ينگاهش کردم و تو یچشم ریز

 يبرا دیدان یاز کجا م! کند یمتشخص چه تهمت ها به من زده و چه فکر ها در مورد من م يآقا نیهم دیدان یاز کجا م "

! بود که آنجا بوده ام شیچند روز پ نیروم؟ هم یپس بدهم، که چرا م خیصد نوع جواب و توب دیبا زیپدر و مادرم ن دنید

به هر ! از اندازه حسود و حساس است شیاو ب. کنم یدور از آنها زندگ توانم یبه خانواده ام وابسته ام، من نم يادیمن ز

".دیدیفهم یرا م نهایکاش شما ا.... کند یحسادت م ردیتوجه من قرار بگ چه که من دوست داشته باشم و مورد

:و گفت دیکش ینگاه به من بعد آه کیکرد و  هینگاه به مرض کی. را در آغوش گرفته بود اسمنی محبوبه

 یخواه آمد و از تو معذرت یسه چهار روز م نیا يمقصر بود تو ارشیمن مطمئنم اگر ک ؟یچه کار کن یخواه یحاال م-

!يخودت مقصر بود نکهیا یعنی نیو ا امدهیاو تا حاال ن یول... یول... برد یکرد و تو را با خودش م یم

:توانستم تحمل کنم، از جا برخاستم و با بغض گفتم ینم گرید. سرزنش و موعظه کرده بودند یقدر کاف به

 یندهد و از من عذرخواه حیو به همه توض نجایا دیایگذارم، تا ن یرا آنجا نم میاگر مقصر صد در صد هم باشم پا یحت-

...رونیرا چگونه از آب بکشم ب ممیدانم گل یخودم م... بهتر است شما هم دلتان به حال من نسوزد... نکند

. رفتم که قبل از ازدواج متعلق به من بود یهم رد و بدل کردند و من به سمت اتاق نیگذرا ب ینگاه هیو مرض محبوبه
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:که بلندتر و زخمناکتر از قبل بود دمیرا شن هیرضم يصدا

 کی میگذار یو نم میستیا یتو م يسرسختانه همه ما جلو میبگو دیبا یکن یفکر م ییرا بدان اگر به طالق و جدا نیا-

اه اگر آنجا قتلگ یحت يبرگرد يمجبور! گوشت فرو کن دختر يرا تو نیا! یمحل کن يخانواده ما را انگشت نما گریبار د

.تو باشد

کردم و اشکم  يسوخت، عطسه ا یدماغم م. گذاشتم میززانوها يزانو زدم و سرم را رو واریرا تق بستم و کنج د در

.شد ریسراز

نا؟یم يرو یکجا م-

:سرم يرا بستم و کالهم را گذاشتم رو میپالتو يها دکمه

!دمشیوقت است ند یلیروم، خ یم ایمه دنیبه د-

:از پنجره رونیو چشم دوخت به ب دستایمقابلم ا مادر

...با او نزن یدر مورد قهر و دعوا حرف-

:و گفتم دمیصورتش را بوس. دلم به حالش سوخت. دیلبش را گز و

.گردم یقبل از ناهار بر م... مادر دینگان نباش-

روز؟  ستیام؟ ب دهیند را ایخودم حساب کردم چند وقت است مه شیدر طول را پ. کردم و به راه افتادم یخداحافظ و

همه  نیا ایکرد من و مه یفککرش را م ی؟ ک!چهل روز. میبود دهیرا ند گریشد که من و او همد یچهل روز م... ماه کی

.دوستم انداخته است نیمن و بهتر نیفاصله را ب نیابود که  ارشیک ریتقص م؟یخبر از هم باش یوقت جدا و ب

 یدر حال یزن جوان دمیشده بودم و به راه افتادم که د دینا ام. باز نکرد میرا به رودر  یکس یزدم و منتظر ماندم ول زنگ

:دیانداخت رو به من پرس یبه در م دیکه کل یو در حال ستادیشد پشت در ا کیکرد به من نزد یکه با تعجب نگاهم م

د؟یکار داشت یخونه با کس نیا يتو-
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 یبار من دچار شگفت نیکند؟ ا یزن ناشناس چه م نیدست ا يتو ایانه مهخ دیبه د باز شده بود و فکر کردم کل نگاهم

:شدم و گفتم

؟...و شما... کار داشتم ایمن با دوستم مه-

:و لبخند زد ستادیصاف ا. اوردیب یحیتوض دیندادم و صبر کردم که شا ادامه

هست  يحاال اگر امر م،یدیرا خر نجایما ا شیچند روز پ نیرا فروخته اند؟ هم نجایا یکه ساکنان قبل دیالبد خبر ندار-

!دییبفرما

 رهیبر لب داشت خ یحیتفاوت زن که لبخند مل یآنکه پلک بزنم به نگاه خونسرد و ب یوا مانده بود و ناباورانه ب دهانم

:با لکنت گفتم. ماندم

.دیببخش..ب...بر نداشتم...خ...خ-

.کنم يخواهش -

 نیهم يکه چرا خانه را فروختند؟ چطور من خبردار نشده ام؟ نکند تو الیلمه فکر و خعا کیمن ماندم و . در را بست و

 م،یبروم خانه خاله مر دیبا... خبر هستم؟ کجا بروم؟ از که بپرسم؟ آه یاز آن ب یافتاده و من به کل یچند روز اتفاقات

هرچه  دیافتاده است؟ با ياتفاق ناگوارکنم حتما  یدهد؟ چرا فکر م یفهمم، چرا دلم گواه بد م یرا م زیآنجا همه چ

کردم که  یدلم خدا خدا م يشدم و تو یسوار تاکس. دادم ینجات م ندیناخوشا الیهمه فکر و خ نیخودم را از ا عتریسر

.باشد فتادهین ياتفاق بد چیه

و شکسته تر شده  رتریپ دمشیکه د يبار نیکردم از آخر یاحساس م. داد ریجواب سالمم را با مکث و تاخ میمر خاله

.بود و نفسم پر سوز نیقلبم سنگ. است

افتاده؟ یکجاست؟ چه اتفاق ایمه-

:افتاد هیبه گر میمر خاله
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 يبس نبود، آمد يخانه خرابش کرد یدوست یهمه دوست نیمانده؟ ا یباق ایاز مه يزیچ ایآ ینیکه بب نجا؟یا يچرا آمد-

؟یتماشا کن کیاز نزد

 یدانست چه م یبود؟ م شیزد؟ اصال مشاعرش سرجا یجا خوردم؟او از چه حرف م میمرربط خاله  یب يحرف ها از

:زبانم دوباره گرفت د؟یگو

!من که متوجه نشدم م؟یخاله مر ییگو یچه م-

:ا تنگ کرده بود داد زد شیکه چشم ها یبلندتر شد و در حال شیبار صدا نیا

...رونیبرو ب... رونیبرو ب نجایاز خودت خجالت بکش، از ا! دختر دستت رو شده! یخواهد خودت را به آن راه بزن ینم-

 دمیبه طرف پله ها دو. لحن تند و رفتار خصمانه با من برخورد کرده باشد نیبا ا میبود که خاله مر امدهین شیبه حال پ تا

:و با بغض گفتم

!افتاده یدانم چه اتفاق یهنوز نم... نمیرا بب ایمه دیبا-

.در را باز کردم و رفتم تو میتوزانه خاله مر نهینگاه ک توجه به یب و

و گردنش دراز و  رونیصورتش زده بود ب ياستخوان ها! ییزرد و کهربا یبستر افتاده بود، با رنگ يگوشه اتاق تو ایمه

م بغض دمیاو را که در آن حال د. و پف کرده اش را گشود سیخ يچشم ها یبه آرام. زدم شیصدا. شده بود دهیکش

:دیترک

افتاده؟ یالاقل تو به من بگو چه اتفاق ا؟یشده مه یچ-

:لب گفت ریز ینامفهوم و مبهم بود و نگاهش سرد و خاموش به آرام شیکه صدا ایمه

چرا  ؟يکرد انتیبه من خ یبه من بگو چرا در دوست... من با تو حرف داشتم ،يچه خوب که آمد! نایم يباالخره آمد-

در حق  يبه من بگو چه بد... من نبود یبا زندگ سهیخودت قابل مقا یکه زندگ یدر حال! من بود؟ یگچشمت به دنبال زند

؟يگونه با من کرد نیتو کرده بودم که تو ا
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روح چشمانش زل  یب لهیتاب به دو تا ت یقرار و ب یب. شد یهر لحظه فراخ تر و قلبم هر لحظه پرتپش تر م میها چشم

:زدم و گفتم

.آورم یکرده ام و خبر ندارم؟ به من بگو که دارم نفس کم م یمن چه جرم ا؟یرف بزن مهواضح تر ح-

را  شیرا به دستم داد و بعد چشم ها يلرزاند پاکت نامه ا یاش را م یو ستخوان فیکه چانه ظر یدر سکوت و بغض ایمه

:گفت یزده بود و با هق هق م واریبه د هیتک میخاله مر. برهم گذاشت

دختر؟ يکار يکجا یا بفهمبخوان ت-

انداخت نامه را  یامان در دلم چنگ م یکه ب یو وحشت دیآن نامه را بخوانم با ترد دیچرا با دمیفهم یکه هنوز نم یحال در

:خواندم یآن نامه ملعون شده را نم اهیشدم و خطوط س یکاش کور م. پاکت درآوردم ياز تو

 ستیمهم ن یحت ست،یمن مهم ن يبرا. یافت یو پس م یکن یرفته ام غش م انجیاز ا یبفهم یحتم دارم وقت ا،یسالم مه»

بودم، عاشق  نایمن عاشق م. خواستم یوقت تو را نم چیتو را دوست نداشتم و ه چیچون ه د،یایکه به سر بچه چه ب

 چیر بود و هخواست اما مغرو یاو هم مرا م. اش بودم یتنعاشق وجود دوست داش ش،یها ينگاهش، رفتارش، زبان دراز

با تو ازدواج  نایمن فقط به خاطر م. میاز هم دار ییبایمن و او چه خاطرات ز یدان یتو نم. آورد یخودش نم يوقت به رو

 یاز همان اول قبول م نایاگر م. ببرم نیما افتاده بود از ب نیرا که ب يو فاصله ا نمیاو را بب شتریب خواستمیکردم، چرا که م

بود  نایخواست م نیا! يافتاد یروز نم نیشد و تو به ا ینم دهیتو وسط کش يوقت پا چیه دیج کند شاکرد که با من ازدوا

 گریرا د نیا... کرد یم نهیچرا؟ چون نسبت به تو احساس ک یدان یم. که من با تو ازدواج کنم و بعد به تو پشت پا بزنم

که عاشق من  دیفهم ارشیاو بعد از ازدواج با ک. و افتادبه ت انتیبه فکر خ یکه چرا در عالم دوست یاز خودش بپرس دیبا

چرا ... کنم یبه او فکر نم گرید یکند، ول یتواند بدون من زندگ یکه نم دیرا انکار کند، فهم قتیحق نیتواند ا یاست و نم

 یرا پس م تیماقت هاتو تاوان ح! متاسفم تیواقعا برا... و تو. ستیاست و قابل اعتماد ن یام او دختر بوالهوس دهیکه فهم

من . ببخشم امیرا با عشق الدن الت نایزخم عشق م دیروم که شا یمن م. حق تو باشد نیا دیتاوان اعتمادت را و شا! یده
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من . دوستم دارد نهفقط اوست که عاشقا دمیروم، چون تازه فهم یم دیخودش را از هم پاش یبا الدن که به خاطر من زندگ

«.کردم یاز خود طرد م شهیهم يزدم و او را برا یرا م نایبا م یدوست دیق شهیمه يتو بودم برا ياگر جا

رنگ قلم پخش شد به  ینامه حک شده بود و جوهر آب نیینامه مسعود که پا ياز گوشه چشمم افتاد رو یاشک قطره

مثل . آمد یدر نم میاز گلو صدا. بر هم فشردم ییرا با حرص و حس انتقام جو مینامه را مچاله کردم و دندان ها. کناره ها

. سوخت یدهانم خشک شده بود و چشمانم م. و نتوانستم میبگو يزیو اشاره خواستم چ مایگنگگ و الل با ا يآدم ها

دستم  ينامه مچاله شده تو ایمه. نییرا تر کنم و بغض گلوله شده را فرو بدهم پا میکه نبود گلو یکردم با آب دهان یسع

:کرد یسقوط م نییرفت و بعد از آن باال به پا یباال م وارهایو د نگاهش از در. را گرفت

در راه به  يآنقدر نامرد بود که مرا با بچه ا... خبر خانه را فروخت یآورد و ب نجایبه ا مانیشدن زا کیمرا به بهانه نزد-

دن مثل بمب در تمام فرر او با ال. مادرش هم شوك زده شده است. خودش رفت فیعشق کث یامان خدا رها کرد و پ

...میما با هم دوست بود... يکرد بدتو به من ... نایم يمقصر... تو. دهیچیپ لیفام

 وانیآن ح. آشوب به دلم انداخته بود يبدجور ایحال نزار مه. رونیسر داد ب نهیدلخراش از س يو ناله ا دیکش يبلند نیف

.ایمثل چانه مه... دیلرز یم میصدا! گناه جلوه داده است یمرا مقصر نشان داده و خودش را ب يا لهیبا چه ح فیکث

او . حرف ها بود نیمسعود نامردتر از ا ست،ین شیب ینامه نوشته شده است دروغ و تهمت نیا يباور کن هر چه تو ایمه-

 نیبب... و من بهت نگفتم که او به من ابراز عالقه کرده بود دیشا. روهم ختیدستش از من کوتاه شده با الدن ر دید یوقت

را  اتیچرند نینکرده ام که بخواهم از خودم دفاع بکنم، فقط بگو که ا یاهچون من گن... ستین حیالزم به توض... ایمه

.کرده باشم انتیکه من به تو خ یکن یمسعود بوده و بس و تو باور نم یذهن االتیخ نیا یبگو که مطمئن... يباور ندار

 یبر سرش م میخاله مر. چشمم مثل مرغ سرکنده دست و پا زد و از حال رفت شیو پحال نگاهم کرد  یسست و ب ایمه

:گفت یزد و نعره زنان خطاب به من م

 شهیهم يبرا... حاال برو یول... دستت درد نکند... میدیات را د یدوست ؟یخواه یم ایچه از جان مه گر،یبرو د نجایاز ا-
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...ينشاند اهیخاك ستو او را به ... دخترم از دست رفت... برو

راه  هیگر. بود نیو خشمگ یعصب يبدجور میرا به همان حال رها کنم و به امان خدا بروم، اما خاله مر ایتوانستم مه ینم

:گفت يزخمدار يبلند شدم که بروم، خاله با صدا. چشمانم را بسته بود

نامه را خوانده و حاال نوبت توست که خانه  نیم ااو ه ست؟ین يچرا از مسعود خبر ندیآمد تا بب نجایبه ا ارشیک روزید-

!يخراب شو

کرد  یم یو خفگ یاحساس تنگ يدر قفس خودش به قدر چارهیاما ب د،یلرز یحرف ها بر خود م نیا دنیبا شن دیبا قلبم

که  ییسرگردان در کوچه ها یمثل روح. در من نبود دنیحرکت و جنب ينا. شود يتوانست دچار تزلزل تازه ا یکه نم

:کردم یلب تکرار م ریزدم و ز یشناختم پرسه م یشناختم و نم یم

...من...من...ستمیمن مقصر ن... گناهم یمن ب-

31 فصل

منتظر من  دهیرا به د نشیو غمگ زیاما انگار آرام نشد و دوباره نگاه ت د،یکش قینفس عم کیو  شیانداخت به موها چنگ

:دوخت

افکار  نیمن با ا! يکرد یکیشب و روزم را با هم  ؟يچه به روزگار من آورده ا یدان یم ؟يوضع خسته نشده ا نیاز ا-

 نجایو تو ا ختهیاوضاع کارخانه و شرکت ها به هم ر... توانم فکر کنم ینم یچیبه ه ختهیبه هم ر یمغشوش و اعصاب

!یجنگ یچه م يبرا ستیو معلوم ن يسنگر گرفته ا

:نگاه کردم و گفتم نرویزد ب یکه از دهانم م يبخار به

...ندارم، اما دنیقصد جنگ-

:طلبکارش و ادامه دادم يزل زدم به چشم ها و

؟يدار یو چه احساس یکن یدر مورد من چه فکر م ینگفت ،ينامه مسعود را که خواند-
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را همان  قتیاست که دوست دارم حق نیا یبدان دیکه تو با يزیشود، چ یکنم به خودم مربوط م یم يچه فکر نکهیا-

...یمن بازگو کن يطور که هست برا

:زدم و گفتم یکج لبخند

توقع  نیاز ا شیاز تو ب... جالب تر شد! را ز شما پنهان کرده ام زهایچ یلیمن خ یکن یپس تو هم فکر م قت؟یحق-

...نداشتم

:را تر کرده بود ادامه دادم میکه چشم ها یبغل زدم و با بغض ریرا ز میها دست

 نیبهتر. ابله و خرفت شده ام... آورم، خنگ شده ام یدر نم زیچ چیکه سر از ه دهیچیدر هم پ يبه قدر زیچ همه-

 دهیاز من ند یینارو نیکوچکتر یو او حت میسال با هم بود يکه سال ها یدوست. زند یرا به من م انتیدوستم برچسب خ

....ستطالع نحس من ا نیا ستم،یاز دست تو هم ناراحت ن. بود

او . از خود نشان ندادم میمهار کردن اشک ها يبرا یتالش چیو من ه دیفرو غلط میقطره اشک از گوشه چشم ها دو

دستش را مشت کرد . آورد یو او بهانه م دیایمادر چقدر از او خواست که به داخل ب چارهیب! دیچیپ یکالفه بود و بر خود م

:واریبه د دیو مشتش را کوب

چه کنم .... یدهم ول یبه تو فرصت م! بخشم یمن تو را م... و عاشقش ياگر قبال با مسعود دوست بود یحت نا،یم نیبب-

....یرا داشته باش اقتشیاز آنچه که تو ل شتریب.... که دوست دارم

:سر دادم و گفتم ياشکبار خنده

 یچطور از من م! کرده ام انتیبه تو خ که من به تو دروغ گفته ام و يدار نیقیدوستت دارم اما  ییگو یکه م نیبا ا یحت-

 یبرنم تیوضع نیمن با ا ارش،ینه ک ؟یکن یم یالیبرگردم و هر لحظه با خودم فکر کنم که تو در مورد من چه خ یخواه

 لیتشک يگرید یزندگ کیو  يو برو يبگذار فیتا آخر عمرت مرا بالتکل ای یطالقم بده یتوان یم... يتو آزاد. گردم

...من شک دارد یگناه یو ب یگردم که صاحب آن خانه به پاک یبرنم يبه خانه ا اما من. یبده
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کردم، هوا سرد بود اما نه آنقدر  یم یاحساس رخوت و سست. زدم به در هیآنکه بخواهم تک یو ب دمیبر خود لرز آنگاه

.بستم یم لیو قند دمیلرز یکه من م

 یمدت. رها کرد و رفت شیبزند اما منصرف شد و مرا به حال خو یلب باز کرد که حرف. نگاهم کرد رهیخ رهیخ یلحظات

نگاه سرد  یبا تکان دست. اش نگاه کردم یخال يتحرك به جا یخاموش و ب اط،یبه در ح دهیپس از رفتنش همچنان چسب

 يزیدر چما. کرد یدسست مرا وا م خیداغ بود و انگار  مادردست . و شکسته مادر دوختم نیروحم را به نگاه غمگ یو ب

با تاب و . دندیچرخ یمجنون دور سرم م ددیرفت و درخت خرمالو ب یم یاهیس میچشم ها. دمیفهم یگفت که من نم یم

.ختمیصدا اشک ر ینبود به زحمت خودم را به پله ها رساندم و سرم را بر دامن مادر گذاشتم و ب میکه در پاها یتوان

مادر به . خودش نبود يفکرم سر جا. زدم یهدف قدم م یکردم و ب یمباغچه نگاه  يهرس شده تو يبه گل ها اطیدر ح

گذشت و من هنوز فرصت نکرده بودم به  یم ارشیمن و ک داریسه روز از د. رفته بود و من با خودم تنها بودم ایمه دنید

.فکر کنم ارشیک يحرف ها

در را . فتمیب نیداشتم که مبادا بر زم یقدم بر م اطیمثل طفل نوپا، با احت. خانه به صدا در آمد، فکر کردم مادر است زنگ

 نیدانستم ا یبودم که نم جیگ يبر تن داشت اما آن لحظه به قدر ییکه لباس آشنا دمیرا د يرمردیکه باز کردم پ

:مهربان گقت یو با لحن دیکش رونیب سهیرا از درون ک یپاکت! هاست یپستچ فرمیونی

؟یوسفی نایخانم م-

:که چرتشان پاره شده باشد به خودم آمدم ییمثل آدم ها. است یپستچ کیدم او بو دهیفهم تازه

خودم هستم و شما؟! هان-

.کردم یمثل ناقص العقل ها رفتار م نکهیکرد و من شرمنده از ا یبا تعجب نگاهم م رمردیپ. ام یشانیدستم زدم بر پ با

!دیرا امضا کن نجایلطفا ... آمده هینامه متعلق به شماست، از ترک نیا-

:که گفتم دمیشن یرا م میصدا. دمید یم اهیصورتش دو نقطه س يتو رمردیمهربان پ يچشم ها يبرد و به جا ماتم
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من؟ يبرا ه؟یترک-

نه؟ ایکرد و اصال در را پشت سر خودم بستم  ینگاهم م یکجا را امضا کردم و پستچ دمینفهم

تلو تلو خوران عقب  دم،یمسعود را که پشت نامه د لیاسم و فام. گرید خبر شوم کی يداد، بو یغربت م ينامه بو پاکت

اگر باز کنم و بخوانم گناه ... نامه را باز کنم دینبا... من نامه فرستاده بود؟ نه يچرا برا. پله ها افتادم يگرد رفتم و رو

دست . دهیمن د يبرا یاره چه خوابچه در آن نوشته و دوب نمیبب دیبا... آب از سر من گذشته ؟یچه گناه یول. کرده ام

انگار هزاران جفت . افتاد یقلبم داشت از تپش م. بکشم رونیپاکت ب يکه نامه را از تو دیطول کش یو کل دیلرز یم میها

 نیو زشت تر نیتر عیفج کبکردند و انگار من مرت یبودند و نگاهم م دهیسرك کش واریدر و د ياز رو یچشم نامرئ

:شدم یاعمال م

زیعز ينایالم مس»

و افسرده ام  مانیچقدر پش بانهیکوچ غر نیرفتن و از ا نیاز ا یدلم اگر بدان زیباش، عز رایراه دور پذ نیمرا از ا سالم

تو  دمیاما پس از گذشت چند روز تازه فهم زم،یمن رفتم که تو را فراموش کنم و عقده عشق تو را دور بر. یکن یباور نم

مبادله کرد،  يزیانگ الیخ يایرو چیشود با ه یعشق تو را نم قتیحق دمیفهم تازه... يا ختهین آمذره ذره با خون و جان م

 یقلبم نشسته و من هر لحظه آرزو م يباور کن گرد و غبار غربت رو. مانمیکه کرده ام تا حد مرگ پش يمن از کار يآر

اما ... و دلم را به غربت زدم شکستمم چرا، پشت سرم آنکه بدان یمن تمام پل ها را ب نا؟یم يدیاما با چه ام. کنم برگردم

 يوسوسه ها يرا که در راه بود فدا يکنم خانه و زن و بچه ا یفکر م یوقت! مانمیپش... مانمیکه پش میبگذار تنها به تو بگو

 یدان یمخودت خوب . همه خراب کردم شیتو را هم پ یرحم یبا ب یمن حت... شوم یم زاریپوچ خودم کردم، از خودم ب

برد  یقدرتمند من از عشق سرشار تو بهره م بیرق نکهیوار دوستت داشتم و هر لحظه از فکر ا وانهیمن د نچرا، چو

مرا . سوزاند یدلم را م يرو يعشق بدجور نیزخم ا... بدانم يگریتوانستم تو را از آن د یچطور م. شدم یتر م وانهید

 دیبه خاك غربت رس میپا نکهیاما به محض ا... بود نیم، قصدم از فرار هما دهیتو را هم از هم پاش یزندگ نا،یببخش م
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کنم و فکر  یبازگشت را محاسبه م يخودم راه ها شیبه قلب من هجوم آورد و من هر لحظه پ یمانیاحساس ندامت و پش

کنم من به تو  یهش مخوا نم،یدوست دارم تو را بب.... نایمانده است؟ م یبازگشت من باق يبرا ییاصال جا ایکنم آ یم

ام را  یخواهم زندگ یم! دوباره آغاز کردن يبرا یراه... هست یکه هنوز راه ییو به من بگو ییایب دیتو با... دارم اجیاحت

 ریو به من بگو که د ایب دنمیبه د يتو را به جان هر که دوست دار. که متعلق به من است يو بچه ا ایبا مه. از نو بسازم

پدرش بزرگ شود تو را به  هیسا ریکه حق دارد ز یبه خاطر طفل معصوم -امهی –دوستت  یر زندگبه خاط... نشده

 یباش زاریاز من ب يحق دار.... به تو آزار رسانده ام شهیمن هم... يدانم که چقدر دوستش دار یدهم، م یقسم م ارشیک

را خواهم کشت چرا که توان  مغربت خود نیر همجا و د نیهم ییاین دنمیباور کن اگر به د یول یرا باور نکن میو حرفها

و  دیمهربان تو ام يبگذار در چشم ها... اوریب دیو با خودت ام ایب دنمیبه د. را ندارم یمانیهمه عذاب وجدان و پش نیا

بگذار ! یهست یبیپاك و نج يکه تو چه پر میبگذار به همه بگو... را بازگو کنم قتیبگذار برگردم و حق... نمیگذشت را بب

 ایدوستت مه يبرا يدهم همسر خوب و وفادار یقول م! را به من ببخش میو فرصت جبران خطاها ایب نا،یکنم م یتالف

«.از دست بروم یبه کل نکهیقبل از ا... ابیمرا در... مانمیکه گفتم پش نهایاز ا شیپ... من... نایکنم م یخواهش م... باشم

است و  قتیشد آنچه را که خوانده ام حق یباورم نم. شدم رهیخ اطیکف ح کیئرا بستم و مات و مبهوت به موزا نامه

بازگشت به  يسرعت مسعود به بن بست بخورد و هوا نیچطور ممکن بود به ا. مسعود به اشتباهش اعتراف کرده است

.سرش بزند

به  يا دهیچیفکار و احساسات پرفته رفته با ا. نامه آدرس و تلفن را هم نوشته بود نییپا. نامه را باز کردم دوباره

تازه  يدر پس پرده طرح و نقشه ا ایرا انعکاس داده  تینامه فقط واقع يدانستم مسعود تو یهنوز نم. کشمکش افتادم

چه  یکس. خورد یندامت و عذاب وجدان به مشامم م يخواندم بو ینامه را که م ياما هر جا. خبرم ینهفته که من از آن ب

به خانه و کاشانه ... شیخو انهیبه آش... کمکش کرد که برگردد دیبا. شده است مانیپش یراستبه  دیشا. داند یم

بزند  ارکن ارشیچشم ک يرا از جلو دیشک و ترد يبرگردد و پرده ها دیشا! سر همسر و فرزند خودش يباال... خودش
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خواست و  یاو از من کمک م. اده بودبه من دست د يندیچه احساس خوشا ایخدا... همه اثبات کند شیمرا پ یگناه یو ب

.دست گذاشتم يبکنم و اما دست رو يتوانستم کار ینکنم بعدها دچار عذاب وجدان شوم که من م یاگر توجه دیشا

 یحرف یگرفتم در مورد آن با کس مینامه را پنهان کرده بودم و تصم. درهم فرو رفته و محزون يبا چهره ا. برگشت مادر

.ادرطرف م دمیدو! نزنم

حالش خوب بود؟ ایمادر، مه یبرگشت-

:کرد گفت یکه چادرش را تا م یمن رونه کرد و در حال يبه سو یشناکینگاه اند مادر

....رو دارد شیرا پ یخطرناک مانیگفت زا یدکترش م. نداشت یفیتعر چیحاش ه-

 دیدر ترد يزیکردم از گفتن چ یاحساس م. انداخت هینگران من سا يکرد و نگاه موشکافش در چشم ها یمکث بعد

:باالخره گفت دیمرا که د ياست، انتظار و کنجکاو

...مسعود چه در آن نامه نوشته؟ چرا تو را متهم کرد؟ چرا... نایم-

:زخم خورد و دوباره به طرف پله ها رفتم دلم

کند؟ فکر کرده  یم الیچه خ میمر دانم خاله یمن نم. بودم حداقل از شما پنهان کنند دواریام... دیدیپس شما هم فهم-

بود هرگز به  یرتیس کیکه اگر مسعود آدم صادق و ن یرا نوشته و دست مرا رو کرده، در حال قتیمسعود واقعا حق

.زد یخانواده خودش پشت پا نم

:داد یم یبیغر يکه بو یراسخ و پر صالبت و لحن یبا نگاه ستاد،یآمد و مقابلم ا مادر

 يباز نیکنم تو از قهر و ا یاحساس م یشوم ول یم یواه االتیکه در مورد تو دچار افکار و خ ستین دست خودم... نایم-

....را بگذارد و یبه آن عظمت یبهانه خانه و زندگ یآدم ب دیواال چرا با... يکرد یرا دنبال م یهدف خاص ر،یکودکانه اخ

 کیانتظار نداشتم مادر  چیه. نفس کم آورده بودم. داداز اشک من ادامه ن سینگاه منقلب و خ دنیرا با د شیها حرف

که تا  ییضربه از تمام ضربه ها نیشدت ا. میکرد یتو اشتباه فکر م یدر مورد پاک دیو بگو ستدیمن با يروز رو در رو
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 چه سخت و دردناك بود که در. مرگ کردم يکه من همان لحظه از خدا آرزو يبود به حد شتریآن روز خورده بودم، ب

من چه کرده است، به تقال  دهیبا دل زخم د دیمادر که فهم. یاز خودت دفاع کن یو نتوان يمحکوم شو یگناه یب نیع

.افتاد که جبران کند

 یرا م ایاگر امروز حال مه... میآور یپشت سر هم بد م... نمانده است یمن باق يبرا یاعصاب گریمرا ببخش دخترم، د-

گناه و  یدختر ب يامکان هست که سر زا از دست برود و پا نیبه قول دکترش ا یحت! يشد یخود م یاز خود ب يدید

.که خون به دلت کردم رمیمن بم یاله.... ناینکن م هیطور گر نیا. کشد یم انیرا به م يگریمعصوم د

.کرد هیمن گر يو هم پا دیسرم را در آغوش کش مادر

32 فصل

الك خودش بود و کمتر با  يتو یدر خانه ما هم هرکس. بروم دارشیستم به دتوان یبود و افسوس که نم ایمه شیدلمپ

 یتوانست نقطه عطف یکه م يحادثه ا. نو بودم يانتظار وقوع حادثه ا شهدریتر از هم فیمن بالتکل. زد یحرف م یکس

او  ایدانم آ ینم. کهچقدر دوستش دارم دمیفهم یتازه م. دتنگ شده بو ارشیک يدلم برا. همه ما محسوب شود یدرزندگ

!تواند زنده بماند یمن نم یکرد که دوستم دارد و ب یخودشاعتراف م شیهم دلتنگ من شده بود؟ او هم پ

دوست . ختمیآم یدر هم م يشد و دوباره با افکاردور و دراز یافتادم، قلبم در هم فشرده م ینامه مسعود که م ادیبه

برومو از  دارشیبه د ییتوانم تنها یدانستم نم یم. د از دهان خودش بشنومنامهنوشته بو يداشتم بروم و آنچه را که تو

...و من شودیم لیتبد نیقیها به  ظنراز بو ببرد آن وقت سوء نیاز ا دیهم نبا یطرف

من به ستوه  یفیاز بالتکل ییپدر و مادر هم گو. خوردم یرفتم و به بن بست م یکه م ییگرفته بود، از تمام راه ها دلم

:ه بودندآمد

ات؟ یسر خانه و زندگ يبرگرد یخواه ینم.. نایم-

.توانم بروم یخودم نم... یچرا مادر، ول-
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بار آمده بود دنبالت و تو  کیهم  ارشیک.. يبرگرد دیخودت با يو با پا يخودت آمد يخودت با پا ؟یتوان یچرا نم-

!ینرفت

...یدانم خسته تان کرده ام ول یم-

است که  نیبهتر از ا یلیخ مینیرا بب گریبارهمد کیاگر هر دو هفته . میشو یخانه خسته نم نیودن در اوقت از ب چیما ه-

...ات یغرور و جهالت را کنار بگذار و برگرد سرخانه وزندگ. نمیچهرهافسرده و ماتم زده بب نیهر روز تو را با ا

....کنم یرا م میچشم مادر، فکر ها-

اما مثل . پابگذارم و خودم برگردم ریسخت بود که غرورم را ز میبرا. دمیکش شهیش يور یلب پنجره و دست ونشستم

بروم و آنجا  هیبه ترک ارشیتوانم با ک یمثل برق از ذهنم گذشت، من م يناگهانفکر. نبود نیاز ا ریغ يچاره ا نکهیا

زده از جا  جانیفکر ه نیبا ا! اشیبه سر خانه و زندگ انمو با خودم برگرد رمیمسعود رفته و دستش را بگ دنیبهد

:لب گفتم ریبرخاستم و ز

رومچرا که در آن صورت حتما مخالفت  یمسعود م دنیبه قصد د میگو یالبته نم... رساند یمرا به هدف م ارشیک-

.خواهد گرفت يخواهد کرد و جبهه مغرضانه ا

:دمیرا پوش میپالتو

!مادر ارش،یک دنیمن رفتم به د-

؟يده ارا کر تیفکرها-

.دمیو خند. آره مقصر من بودم-

 شتریفکر کردم و ب شتریبیتاکس يتو. گرفتم شیو من خوشحال و شادمان راه کارخانه در پ دیکش یراحت مادرنفس

 دهیچ يا سهیو اگر باز دس رانیگردد ا یاگر مسعود راستگفته باشد که با ما برم. کنم یم یمطمئن شدم که کار درست

 يدیپس ازقهر و جر و بحث شد ارشیمطمئن نبودم ک فقط. میگرد یبرم رانیببرد خودمان به ا ییوب یآنکهکس یباشد ب



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٩

.استقبالکند هیرفتن به ترک شنهادیآمد از پ شیما پ نیکه ب

:دیمن از جا برخاست و پرس دنیبا د یمنش

د؟یکار دار یتهران يبا آقا-

:دمیخند

نند؟یخواهند مرا بب یبله، نگفتند که نم-

:زد و گفت یحیمل خندلب

!تنها هستند... دییبفرما... بله-

.او باشم به داخل رفتم و سالم کردم يآنکه منتظر بفرما یب يرا به نشان تشکر باال بردم و با تک ضربه ا دستم

:رفتم و گفتم شیلبخندزنان به سو. نگاهم کرد یچسبانده بود بلند کرد و با تعجب و شگفت زیم يرا که رو سزش

؟ینیبب نجایمرا ا یانتظار نداشت-

:دوخت و آهسته گفت میدانم چرا پف کرده بود به سو یرا که نم شیها چشم

.شدم ریواقعا غافلگ... نه-

 یبود، لبخند کمرنگ دایدر چهره اش پ يو ناباور رتیکه هنوز آثار ح یدر حال! از جا برخاست و به طرف من آمد آنگاه

:زد و گفت

حالت چطوره؟-

را از پشت سر درهم حلقه کردم و  میدست ها. بود به شوق آمدم زیمهربان و محبت آم شهیلحنش مثل هم نکهیا از

:گفتم

!تو سخت گذشت یکنم که ب یاعتراف م-

.از او نداشتم یمن هم دست کم. هدیم خوت ر ییتاب بود، گو یقرار و ب یب. هم به شوق آمده بود او
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گناه  یو فکر کردمتوب دمیک ياریخواب خوش فتم،تمام شب ها را ب می یرفت نکهیز ابعد ا. سخت گذشت یلیبه هم خ-

...دیو من نبا يبود

:دمیکالمش دو انیم

...هرچه بود تمام شد فراموش کن-

:دیلرز یاز فشار بغض م شیلب ها. دیام پاش دهیبه د یحزون نگاه

...آمدم در خانه تان یتو نبود هر روز م يادهایچقدر دلتنگ تو بودم و اگر ترس داد و فر یدان ینم-

.که بر من و او گذشته بود احساس آرامش کردم یسخت يو من در کنار او بعد از روزها دیخند میبه رو هیگر انیم

!يدیکه تو چ يو هر برنامه ا یتو دوست داشت يو هر کار یاز امروز هرچه تو گفت-

!لوس بشوم یکم کی يطور نیا یکن یفکر نم-

دم؟یکش یچ یآخ اگر بدان... یبکنم که تو دوباره ترکم نکن يحاضرم هر کار-

نگاهم . میو به هم زل زد میکه روبه باغ بودنشست يدو نفره ا زیرستوران پشت م يتو. پارك کرد ابانیکنار خ نرایماش

 يزیبا لبه روم. تم دارددوس نهایاز ا شیاو ب... محبت نگاهش غرق بود، فکرکردم چه خوب که برگشتم يایدر در یوقت

.رمیبگ یدرست میو تصم نمیداشتم افکارم را مرتب بچ یکردم و سع یمیباز

مسافرت؟ میبرو يچند روز يوقت دار... ارشیک-

:تنگ من يگردش را دوخت به چشم ها يفنجان قهوه و چشم ها يتو ختیشکر ر یکم

.کردم یم فیا ردر میکارها یوقت هم نداشتم چون تو خواست... زمیالبته عز-

دوباره با لج و  گریبعد از چند روزد نکهیا ایحرف حرف من است  شهیهم ایرفت و فکر کردم آ یم ضعفیاز خوش دلم

.میکن لیتحم يگریخواست خودمان را بهد میدار یهر کداممان سع يلجباز

م؟یکجا برو يحاال دوست دار-
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:کردم نگاهش یچشم ریو ز دمیتلخ را نوش مهیاز قهوه ن یکم

...مثال... ها یکینزد نیهم ییجا... کند یفرق نم-

:نگاهم کرد و گفت یچشم ریهم ز او

...نیو...استکهلم... سیمثال پار-

...مثال... مسافرت کوتاه چند روزه در نظرم بود کیمن . تابستان يدورند، باشد برا یلیخ یکه تو گفت نهایا... نه

را داده بود باال و چشم چپش تنگ تر از چشم راستش  شیاز ابروها یکی. گرفتم کردم و گوشه لبم را به دندان مکث

:شده بود

کجا؟... مثال-

:باال آمد تا گفتم جانم

است؟ ییو تماشا یدنید یلیخ دمیشن... استانبول... هیمثال ترک-

؟يدیشن یاز ک ؟يجد-

هرجا که تو  يتو دوست ندار يحاال اگر دوست ندار... نمیدوست داشتم استانبول را بب شهیهم یول ستین ادمی... از... از-

!یگفت

:آخرم کار خودش را کرد و او بالفاصله گفت جمله

م؟یبر یخوب ک... یهرجا که تو دوست داشته باش... نه-

:با خنده گفتم دمیگنج یکه از موافقت او در پوست خودم نم یحال در

.میدار اجیمسافرت احت نیبه ا مانیهر دوتا يبدجور... یدان یهرچه زودتر بهتر، آخر م-

آه ... کشنبهیبامداد روز «پرواز انداختم خیبه تار ینگاه. توالت بود زیم يرو میرو شیاستانبول پ طیهفته بعدبل کی

«.يتو فوق العاده ا ارشیک
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:گفت يدرآورد و با خونسرد شیرا تحت کنترل خو جاناتشیعکس من ه به

!يارزش دار میبرا نهایاز ا شیتو ب... را جبران کنم میها یتمام شرمندگ دیو نکرده ام، بات يبرا يکار چیهنوز ه-

 یم نکهیدهد و هم از ا یم تیاو دوستم دارد و به خواستمن اهم نکهیخوشحال بودم، هم از ا! و از ته دلم دم،مستانهیخند

.بکنم يدوستمکار نیبهتر یبهبود زندگ يتوانستم برا

؟یکن ینم یخداحافظ ایاز مه نا،یم-

 یحالش بدتر م ندیاگر مرابب دیگو یمادرش م... هم ندارد يریتقص. است ریاز دست من دلگ يبدجور ارش،اوینه ک-

.میرو یم دنشیبه د میبعد که برگشت... شود

مشت  کیخاطر توشود، به خاطر  یباعث ناراحت یگذارم کس ینم م،یآ یمن هم با تو م یاگر نگرانبرخوردشان هست-

.مثل تو شک کرد ینیبهنازن دینامه نوشته، نبا يآدم پست فطرت تو کیکه  یمزخرف

.تکان دادم يمحبت نگاهش کردم و سر با

ترس از ! مضطرب و آشفته یخوشحال بود و منکم ارشیک. میخانواده ام عازم سفر شد يبا تمام اعضا یازخداحافظ بعد

.داد یافکند و آن را تحت شعاع خودش قرار م یم هیسا منیالبا مسعود رفته رفته بر احساس خوشح ییارویرو

نا؟یم دهیچرا رنگت پر-

.زده ام جانیه یاست، کم یکشور خارج کیمسافرت من به  نیاول نیا... ستین يزیچ-

!عوض شده يزده نشو چون رنگت بدجور جانیکنم ه یخواهش م-

.فکر نکنم يزیگرفتم به چ میو تصم دمیکش يبلند نفس

.دیآ یفرود م مایهواپ گریتا چند لحظه د زم،یبلند شو عز... نایم-

:کشان گفتم ازهیزده و خم خواب

.دمید یتازه داشتم خواب م! چه زود! مییرس-



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٣

 یو باالخرهخودمان را به در خروج میانبوه سالن ها گذشت تیجمع انیاز م ارشیفرود آمد و من و ک نیبرزم مایهواپ

زردرنگ و  یتاکس يمرا هول داد تو ارشیها وساختمان ها نپرداخته بودم که ک ابانیخ ییبایز به زهنو. میفرودگاه رساند

:ارشگفتمیگوش ک ریز. حرکت افتاد بهبه او گفت و راننده سر تکان داد و  يزیچ یبهترک

؟یحرف بزن يهم بلد یترک-

!دست و پا شکسته! يتا حدود یکم-

.میبود ستادهیساحل ا کینزد کیش هتل بزرگ و کی يربع بعد ما جلو کی

!ییبایچه هتل ز-

کمکم  ایخدا. کردم یم انگاهیبودم و به در ستادهیپنجره ا يجلو. میبه استراحت پرداخت ت،یپساز گرفتن سوئ بالفاصله

 ...ردیکند و دوباره سر و سامان بگ داینجات پ تیوضع نیاماز ا چارهیبرگردد، دوست ب شیبه سرجا زیکن که همه چ

....ایخدا

؟يشد داریب یک... نایم-

:خودم آمدم و به طرفش برگشتم به

لب ساحل؟ میرو یم یک... دارد یاتاق چه منظره قشنگ نیاالن، ا نیهم-

:رفت یسمت حمام م به

!بعد زدیاز تنمان بر یبذار خستگ... عجله نکن-

!ستمیمن که خسته ن-

.را ببند حاال اگر ممکن است در حمام. من هستم یول-

مرا به  يفکر... را ایو نه اسکله و در دمیبلند راد يبار نه ساختمان ها نیاما ا... حمام رابستم و دوباره رفتم کنار پنجره در

و با  کردمیاستفاده م ارشیاز دوش گرفتن ک دیحاال با نیآمد و من هم ینم شیپ يگریزماند دیشا. تلفن کشاند يسو
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سه . ام حبس شد نهیرا که گرفتم نفس در س نشمارهیرا از قبل حفظ کرده بودم، آخر شماره. گرفتم یمسعود تماس م

را کم کردم وآرام آرام  میآهنگ صدا. را شناختم شیصدا. گفت يزیچ یرابرداشت و به ترک یبوق خورد و باالخره گئش

:و آهسته گفتم

...نایسالم مسعود من هستم م-

:بلند شد يو ناباور یاز خوشحال یموج شیصدا از

؟ییاالن کجا! شود یباورم نم! یتو هست نیا-

:دوش بود ریهنوز ز. حمام انداختم يبه سو ینگاه

...آمده ام اما خبر ندارد که ارشیبا ک... من استانبول هستم-

 میانتو یم یحاال ک! یبرسان نجایو خودت را به ا یفتیو به زحمت ب یبه نامه ام بده یتیکردم اهم یفکر نم... خوب-

م؟ینیرا بب گریهمد

؟يکه برگرد يگرفته ا میحاال تو واقعا تصم... ستیچ ارشیبرنامه ک نمیتا بب... دنم ینم-

.کردم و گفتم منتظر تماس من باشد یشتاب زده خداحافظ. دیپوش یرا بسته بود و داشت ربدوشامبر م آب

برد که  یام پ دهیاز چهره آشفته ورنگ پر یرکیزو  یزهوشیاو در حمام را باز کرد، با ت یزمان باگذاشتن گوش هم

.را از او پنهان کرده ام یموضوع

؟يزد یتلفن حرف م یبا ک-

:دیباشد؟ خند دهیمرا شن يامکان داشت او حرف ها یعنی! من يخدا اوه

.دهم یکار را م بیاالن ترت... یتوانست ینم میو مستق يریشماره خانه را بگ یخواست یحتما م-

:دلم گفتم يرا که چند لحظه حبس کرده بودم، آزاد کردم و تو یفسمن ن .

".گذشت ریخدا را شکر که به خ"
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33 فصل

:زد میصدا ارشیکردم که ک یجمع م یگوش ماه داشتم

.میناهار بخور میبرو دیبا... نایم-

 کیساعت انداختم، نزد به یرفتمنگاه یم ارشیکه به طرف ک یپاکت بزرگ و در حال کی يتو ختمیها را ر یگوشماه

 خط هاي– ردیبا خانه خودشان تماس بگ نییرفت از پا ارشیک یصبح همانروز وقت. دمید یمسعود را م دیبه ساعت سه با

مسعود تماس گرفتم وقرار شد ساعت سه لب ساحل  بامن دوباره  - داشت یداخل يهر اتاقفقط اختصاص به شماره ها

.مینیرا بب گریهمد

دانست من  یرا م تیاگر او واقع. میرا به اوبگو زیکردم بهتر است همه چ یرا چه کنم؟ فکر م ارشیکدانستم  یهنوزنم

 یدانم چرا باز هم موضوع را از او پنهانم یوجود نم نیاما با ا. کردم یشدم و احساسگناه نم یهمه دچار عذاب نم نیا

کند و همه  دایدر مورد من سوء ظن پ نکهدوبارهیاز ا دمیترس یم... دمیترس یبود که من م نیا لیبه دل... دیشا. کردم

.زدیدوباره به هم بر زیچ

؟یرس یگرفته به نظر م... زمیعز هیچ-

؟يسفارش دا یناهار چ... ستین يزیچ-

!خرچنگ-

:دیخند میبه درهم رفتن اخم ها و

.دادم سفارش یمن کباب ترک.... دارد یکه بخواه ییرستوران هر غذا نیا... کردم یشوخ-

.را از دست بدهم ارشیکردم مبادا دوباره ک یفکر م نیبه ا میرا بشو میرفتم دست ها یم یوقت

لذت ببرم مدام فکرم  یآنکه از خوردن کبابترک یو مدرن ساحل، من ب کیناهار آن روز، در رستوران ش هنگامصرف

:دیپرس یمثال وقت. دادم یته م سر و یجواب ب یپرت لحواسیبه دل ارشیک يبه سوالها یزد و گاه یاشغال م



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٦

؟يدوست دار-

!جمع کردم يادیز يها یآره گوش ماه: گفتم

:گفت یوقت ای

حواست کجاست؟-

!ستیسردم ن.. نه: گفتم

:رو به من گفت يتر يبعد از ناهار با لحن جد. دیخند یکرد و م یاو با تعجب و تمسخر نگاهم م و

چت شده؟ ییگو یبه من نم ...ستیخوش ن ادیکنم حالت ز یاحساس م-

که من با  ینسبتا طوالن ریبودو بعد از تاخ دهیفا یو خودم را خالص کنم ب میرا بگو قتیبه خودم فشار آوردم که حق هرچه

:خودم در حال کشمکش بودم به دروغگفتم

اگر سر زا از دست برود؟.... چارهیب... کردم یفکر م ایبه مه-

!او بود تا حاال زنده نبود يجا يگریهر کس د... است یبور و پرطاقتدختر ص ایمه... نگران نباش-

خودم . ختیانگ یهوس شناکردنرا در دل آدم برم يبود که در آن روز آفتا یصاف و آب يانداختم، به قدر ایدر بهینگاه

:لرزد یم میهم متوجه نشدم صدا

!بتواند برگردد یکن یشده باشد چه؟ فکر م مانیاگر مسعود پش-

:شد جیگ یزده نگاهم کرد و کم گفتش

از من گرفت به من گفت، با  یوام را بههر دوز و کلک نکهیبعد از ا... شود یمانیکنم آن زالو دچار پش یفکر نم مان؟یپش-

... نجانهیا: گفت ؟یستیبهش گفتم مگر االن راحت ن یکرد و وقت یزندگ شیشود همه عمر را راحت ودر آسا یپول م نیا

....کشورها عشق کرد نیشود در بهتر یم پول نیبا ا

:ادامه داد يزیخاطره درهم فرو رفته بود و با لحن نفرت آم نیا يادآوریاز  ارشیک چهره
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 میروز با هم دوست بود کی نکهیازا... کند یبه قول خودش عشق م ياریآسمان کدام شهر و د ریز ستیاالن معلوم ن-

.کنم یم یاحساس حقارت و شرمندگ

:او از جا برخاست و گفت. کردم یم يو خاموش با لبه فنجان قهوه باز ریبه زسر  من

!خوام گرفته یلیمن که خ... میاستراحت کن میخوب برو-

:من نشود یکردم رنگ به رنگ نشوم و او متوجه دستپاچگ یسع

.فکر کنم یو کم نمیدوست دارم لب ساحل بنش... دیآ یمن خوابم نم-

:به طرف من دندیچرخ گرد شدند و شیها چشم

.برد یمن بدون تو خوابم نم... بعد يرا بگذار برا االتیفکر و خ! یکن یم یشوخ-

:دمیرفت اما مجبود بودم، خند یضعف م یداشت از خوش دلم

....گردم یمانم و بعد برم یساعت م کی-

:را باال انداخت شیشانه ها یشناکیبا نگاه اند همراه

!فقط مواظب خودت باش ...يهر طور دوست دار-

بود و ساحل  ابانیهتل رو به خ یاصلینما. داد رفت یدست تکان م میکه برا یرا به من داد و در حال دهایاز کل یکیبعد

از محوطه  ارشیک. میگذشت یم یشده پشت ياز محوطه درختکار دیبه ساحلبا دنیرس يپشت هتل قرار داشت و برا

.گرفتم یافتاد و منرفته رفته آرام م یضربان قلبم رفته ررفته از اوج م. زد یگذشته بود وداشت ساختمان را دور م

نشسته  شیرو ارشیو ک شمنیرفتم که چند ساعت پ یقدم زنان به کناره صخره بزرگ ارشیپس از رفتن ک مساعتین

صخره و فکر کردم  يونشستم ر. نبود دایهتل پ هیزاو نیبه پشت سرمانداختم، از ا ینگاه. میزد یو با هم حرف م میبود

واقعا  دمیاگر د... میرا بزن مانیهر چه زودترحرف ها دیبا! نم ياوه خدا... کرده ام داریبفهمد من با مسعود د ارشیاگرک

 ارشیک...و ما را به شالمت ریصورت او را به خ نیا ریگذارم در غ یم انیدر م ارشیبازگشت دارد که موضوع را باک الیخ
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...برده بود و منن ییهم از ماجرا بو

سالم-

کالهم . دیخند یمن م ير تن داشت وبه رو یاسپرت نارنج راهنیو برگشتم به طرف صدا، خودش بود، پ ختیر قلبمفرو

.دیلرز یحال هنوز ته دلم م نیحتما به خواب رفته است اما با ا ارشتاحاالیمطمئن بودم که ک. میگوش ها يرو دمیرا کش

.کرد یم متیتقد یلیس کیبود حتما  انجیا ایاگر مه... سالم-

:کرد و گفت يا خنده

....خوردنم حرف ندارد یلیس ؟یتو چ-

:ربع از ساعت سه گذشته بود کی. به ساعت انداختم ینگاه دنیتظاهر به نشن با

...ا بزن تیحرف ها... ندارم يادیمن وقت ز-

.توانم برگردم یمن م ییو به من بگو ییایتو قرار بود ب-

 زیهمه چ يمن مطمئنم اگر تو برگرد! داکردهیپ يچه حال و روز ایمه یاگر بدان... يبرگرد یتوان یکه م یپس چ... آره-

....خودش يگردد سر جا یبرم

:به خود گرفت و گفت ینیغمگ حالت

.دانستم یرا نم نیا! يجد-

.نگاهش کردم یو من کالفه و عصب دیبلند خند يبا صدا بعد

 نجایخواستم تو را به ا یبرگرد؟ من م ییکه به منبگو نجایهمه راه تو را کشاندم ا نیا يفکر کرد... نایم یتو چقدر احمق-

.تنگ شده بود تیدلمبرا یلیآخر خ نمتیبکشانم و بب

آرام آرام  ایکوچک در يموج ها دویوز یم يباد سرد. از اعتماد به نفسم را از دست دادم ینهادم برآمد و نص آهاز

.شدند یبزرگتر م يموج ها به لیتبد
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حال به  نیاما با ا... يسوار کرده ا یدادم که تو دوبارهکلک یکردم، احتمالش را م یفکرش را م... طور نیکه ا... آه -

پست و  نحدیکردم تا ا یفکر نم... میتو را با خودمان برگردان یشده باش مانیپش فیآمدم تا اگر به احتمالضع ایخاطر مه

!یرذل باش

:کرد گفت یگوش م میطور که خونسرد و لبخند زنان به حرف ها نهما

 یم نجایو خودت را به ا یکن یخودترا گم م ينامه زود دست و پا کیکه با  یمن مطمئن بودم تو آن قدر ابله هست یول-

 یلیخیدان یمآخر .... نمیخواهم آن شازده را شکست خورده بب یمن فقط م... يارشآمدیکه با ک يکرد یکار خوب. یرسان

.تواند به دست آورد یم زیکند با پول همه چ یبه خودش مغرور است و فکر م

:نگاهم و گفتم يتو ختمیچه نفرت بود ر هر

دهد، من اگر  یمثل تو خودش را آزار م یقیمردناال یییوفا یکه به خاطر ب ایمه فیح... خورد یبه هم م دنتیحالم از د-

.که شرت از سرم کنده شده است کردمیاو بودم خدا را شکر م يجا

نفس  يرادور گردنش حلقه کنم و او برا میخواست دست ها یدلم م. را به هم فشردم میسر داد و من لب ها يا اوقهقهه

.در نگاهم نشست یلحظه از حماقتخودم بدم آمد و اشک عجز و ناتوان کی. فتریبه تقال ب دنیکش

!دوستت دارم احمق کوچولو. دهم یبهت خبر م مانمیپش دمیهروقت د.... کنم یرا م میفکر ها-

و من با  دیخند یاوخونسدانه م! نیزم يرو ختندیها ر یها را به طرفش پرت کردم و تمام گوش ماه یماه پاکتگوش

اگر ساده نبودم، . یدستم انداخت يجور نیخودم است که تو ا ریتقص...یلعنت.... آه. دمیژک یغضب و خشم بر خود م

خودم  ریتقص يآر. کند دایمثل تو جرات تمسخرمرا پ یستسوخت محال بود آدم پ ینم ایبودم و دلم به حال مهزودباورن

ام و مبهوت  ستادهیچرا ا! آورم یسر در نم... يا ختهیر يچه طح ونقشه ا دمیخوب شد زود فهم... بهتر یاست، ول

 نیخواست قدرت ا یچقدر دلم م. ترساندهیرا به حد نهاو رذالت  ینبرده و پست تیاز انسان ییبه او که بو. کنمینگاهش م

همان طور که گستاخانه نگاهش را به . کردم یخفه م دیخروش یم مانیپا شیکهپ ییایرا داشتم که او را درون آب در
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:داد گفت یتوزانه من جوالن م نهینگاهک

 یدور و ناشناخته م ییستم داشت به جاکه از جان و دل دو یکردم و با کس یرا رها م ارشیتو بودم ک يمن اگر جا-

...تا ختمیگر

:شد یو برنده تر م زیت میداندان ها ریخاست ز یاز اعماق قلبم بر م ییکه گو ینیزهرآگ کلمات

...خواهد یدلم م... خواهد یاز تو متنفرم، آنقدر که دلم م-

:تفاوت جلوه بدهد ید و بخودش را خونسر يتوانست به طرز احمقانه ا یحد م نیدانم چطور تا ا ینم

دانم  یم ت،یپا ریز يو بنداز رونیب یامبکش نهیخواهد قلب مرا از س یکه دلت م يآنقدر از من متنفر! طور نیاوه، که ا-

تا حسابکار به  يدازینگاه به پشت سرت ب کیمثل غوك باد نکن دختر، بهتره  يخودیب.ییبگو یخواست یرا م نیکه هم

!دیایدستت ب

. دیچسب نیبه زم میناگهان پاها. اما به سرعت به عقببرگشتم ندازمینگاه به پشت سرم ب کی دیدانستم چرا با یمن نکهیباا

مانده  یدانم کجا معلق و رها به حال خودم باق ینم ییو من جا دهینرسیآسمان به زم يلحظه ا يحس کردم برا

زبانم سختبه هم گره خرده بود و قدرت  ییگو یحت. بود هاز من سلب شد یقدرت هر گونه واکنش و عکس العمل.بودم

به سرم آمده  دمیترس یاز همان چه م! بود دهیکردم؟ او ما را د یم دیچهبا ایخدا. تکلم خود را هم از دست داده بودم

م انتقا ادهخشم و نفرت و آم کپارچهیدیرس یبه نظر م. شد یم کیاو داشت به ما نزد. شینه راه پس داشتم و نه راه پ!بود

 یآمده به راحت شیپ تیموقع نیتوانستم خودم را در ا ینم. با اورا نداشتم ییاروینه من طاقت رو! است یییجو

طاقتش را ! توانستم یمن نم! نه.بود دهیکش ریرا آن لحظه شوم به تسخ ارشیقرار دهم که ذهن منقلب ک یآماجاتهامات

از جا کنده شوم و رو  کبارهیبه  يزیث شد به حالت جنون آمباع ارشیکترس و ضعف از مقابله و مواجه شدن با! نداشتم

و غضب او  نهیور از آتش ک دگانشعلهیبود که خودم را از حفره د نیرفتم، مهم ا یمهم نبود به کجا م. زمیبگریبه سمت

سوءظن و  بتیپر ه يشعله ها انیماندم و م یکاش م يا. کردم یرا نم نکاریکاش ا يداشتم، که ا یدور و محفوظ نگه م
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رفتم  یم. سند اتهامات خودم بکوبانم بریدییسپردم تا مهر تا زیاما دل به گر. رفتم یشدم و به هوا م یافکارشوم او دود م

به  میو وارفته پا دهینفس بر یوقت. آن دو نفر در حال بگو مگو هستند دمکهید یگشتم و م یو هر چند لحظه برم

که  دمیو هق هقکنان به عقب برگشتم و د دمیبر ماسه ها کش یچنگ صالیاستعجز و  باشدم  نیو نقش بر زم خوردیسنگ

 دیچیپ یم ایبلند و دلخراش بود که انگار در تمام دن يبه قدر ارشیک ادیداد وفر يصدا. شده اند زیچطور با هم گالو

:کرد یام زنده به گور م تهیوانعکاس آن قلب مرا درون س

.تان را فیخون کث زم،یر یخونتان را م! آبرو یب يپست فطرت ها! ن را بکشمهر دو نفرتا دیبا! بکشمتان دیبا-

34 فصل

کار از . بودم ختهیاشک ر یبهقدر کاف. بود که همان جا به حال خودم رها شده بودم یساعت کی. گشتم یهتل برم دبهیبا

سرخورده  ارشیک. رفته بودند یبه سمت کیهر  یکیزیو ف یلفظ دیشد يریو مسعود بعد ازدرگ ارشیک. کار گذشته بود

 یکه در نگاهش جرقه م يروزیو مسعود با برقپ دیسر تلرو به سمت ه ریبه ز يو سر زانیآو ییبا دست ها ریوحق

و من ! به من ییتوجه و اعتنا چیه یکدام ب چیه. شد یداده م وستیپیدانم به کدام جهنم ابد یکه نم یانداخت به سمت

 مازخراش بغض زخم برداشته و چشمان میکردم گلو یحال حس م. گفتم راهیو زمان بد و ب نیکردم و به زم هیماندم وگر

که  یدر حال. دانم کجا صاف خورد به وسط قلبم یاز نم يریاز جا که برخاستماحساس کردم ت. رود یم یاهیهر لحظه س

و بعد به سمت  دمیا ب جان خرکردم آن درد جان گدازر یاحساس و عاطفه ام را جمع و جور م يهنوزداشتم شکسته ها

.شدم ریهتل سراز

کشاند من  یآنکه سرشکسته و حقارت زده خودشرا به جلو م دیرس یبه نظر م. کردم یم یبگیاحساس غر باخودم

حاال ! من يآه خدا ؟یمرتکب شده بودم؟ چه جرم یکردم؟مگر چه جرم یحد احساس خفت و گناه م نیچرا تا ا! ستمین

 یم دهیمن به خودشبه جنون کش یپنهان انتیخ الیدانم که دارد از فکر و خ یکند؟ م یم يفکر در مورد منچه ارشیک

آن هم چه ! دنبال سراب میایزدم که ب یکردم وخودم را به آب و آتش م یبه مسعود اعتماد م دینبا. من بود ریتقص. شود
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.شد یم لیتبد زیکابوس وهم انگ کیداشت به  کهیسراب ؟یسراب

خواستم با . داد یصدا م یگل قلکیتو يخود و مثل سکه ا یدر سرم انگار که تلو تلو م يزیچ. به هتل دمیرس یدمکینفهم

کار از  نیانگار ا. توانم ینم دمیبدهم، اما د هیبه خودمآرامش خاطر و تسلط روح یاندک یدر پ یو پ قیچند نفس عم

.منساخته نبود

. نوا بودم یو ب چارهیبر قلبم چمبره زده بود و من زخمخورده بودم، من ب سرد، انگار زمستان یدر آغاز فصل ستادهبودمیا

ناتوانم را دنبالخودم  يپاها. افتاد یغم م دنیبلع يکردم و دلم از اشتها یراحس م ییتنها بیغر يبو ب،یدر آن شهر غر

 ین تکان داده بود و حتامرا با تمام توا یدرخت زندگ یکس ییگو. تافتش یروح من جلوتر از من م ییگو. دمیکش یم

نبود که بپرسد چرا؟ یو کس دمیغر یمن م... کردم یم هیمنگر. نگذاشته بود يبر جا دیبرگ ام کی

 يصدا. آخرم بود يبه خرخر افتاده بودمکه انگار نفس ها يطور. رساندم تمانیبود خودم را به سوئ یجان کندن بههر

 يخدا. ام چسباند نهیقلبم را به قفسه س يکه بروم داخل لحظه ا نیاجرات .باز بود مهیدر ن دمیشن یرا م ارشیک هیگر

من خودم را از دست . دی یم خودشیرو شیمرا با آن حالت نزار و مستاصل و درمانده پ یوقت دیکش یم يمنچه زوزه ا

 یم هیگر ارشیک. آمد یم رونیب یشکست خوردگ يازآن حال و هوا ارشیخواست ک یو تنها دلم م دمید یرفته م

من .... خورد یتلو تلو م.... زدهبود هیتک شیپاها يبه زحمت رو.... بودم دهیها که من تا به حال ند هیاز آنگر.... کرد

سخت به  دیاو در ادیفر يپرده وهم مرا صدا یچطور؟ وقت! توانستم خودمرا ببخشم یچطور م. شکست بودم نیباعث ا

.افتادم هیگر

 يدست ها انیعشق و احساسم م میبر باد رفت؟چطور بگو مانمیکه ا میبه که گو م؟یگو درد را به که نیبروم و ا ایخدا-

.را باختم زمیگرفته شد ومن همه چ چهیاحساس باز یزن ب کی

حس و ناتوان شده  یب کردمیاز آنچه تصور م شیب. گذاشته بود شیزانو ها يرا رو شیشده بود و دست ها ارشخمیک

.آمد یبه زحمت در م میوه بغض گره خوردهگلوتوده انب انیاز م میصدا. بود
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اش نوشته بود، آمدم  یمانیکه مسعود در آن ازندامت و پش يبدهم، من ه خاطر نامه ا حیتوض تیبگذار برا.... ارشیک-

...رابهت نگفتم تیاشتباه کردم که واقع... نجایا

:را وحشت زده برهم گذاشتم میاو تا چند لحظه چشم ها ادیفر يصدا از

...ییگو یتو به من دروغ م... روشن است یلیخ زیهمه چ... یبده حیتوض ستیالزم ن... نگو یچیه.... خفه شو-

 یگشتم و نم یم. گشتم یم يزیمن دستپاچه و شتابزدهدنبال چ دویکوب واریها سرش را چند مرتبه بر د وانهید آنگاهمثل

و او هنوز گوشه ..کشانده بود  یکه مرا به بدبخت ينامه ا. گشتم یممن دنبال نامه .... کردمینم دایاما پ ؟یدانستم دنبال چ

:دیکش یعربده م وارید

رگبار  ریشدم و خودم را گرفتم ز مانیمثل سگپش یتو که رفت... مسعود به سرت زده يآن روز بهت گفتم که هوا یوقت-

باز هم . فقط متعلق به من است. ..زن ازفرشته ها هم پاك تر و معصوم تر است نیو فحش و لعنت، گفتم ا نینفر

به خودم  يذره ا یحت.... و نجابتتوست یو پاک تیب شخصیمسعود را خواندم به خودم گفتم مسعود قصدش تخر نامهیوقت

!یهست یکه چقدر ساده و ابله بودم و تو ه موجود پست نمیبیاجازه ندادم که بهت شک کنم و آن وقت حاال م

:زدم ادیو فر میها قهیشق يبودم دستم را گذاشتم رو که به هق هق افتاده يوجود با

....کشاند نجایمرا به ا ینیچ سهیباور کن مسعود با دس... ستیطور ن نیا-

:بود زیزخم خورده و رقت انگ شیصدا

دو از  ینیچ سهیو با دس دیبا هم قرار مالقات گذاشته بود ینیچ سهیبا دس! کشاند نجایتو را به ا ینیچ سهیبا دس... آه-

.چشمان من

 یرحمانه قضاوت نم یقدر ب نیا دیکدم شا یدامیاگر نامه را پ... ارشیطور حرف نزن ک نیا... تو را به خدا... نه نه نه-

 خواهدیاست و م مانینامه نوشته بود پش يآخر تو... کردم داریبا مسعود د یکه تو به هتلبرگشت یمن وقت... يکرد

....برگردد
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:رد و گفترا قطع ک میها حرف

از دامن عشق و اعتماد من پاك  زیچ چیننگ با ه نیا... ایخدا يوا! یکن داریکه با مسعود د يپس مرا دست به سر کرد-

.شود ینم

:زد یم شیو ن دیچیپ یمثل مار بر خود م ختیر یچمدان م يرا تو شیکه لباس ها یحال در

چه رسد به من که فقط  يبه دوست خودت هم رحمنکرد یحت... يتو از عالقه و دوست داشتن من سو استفاده کرد-

و هم طبقه  لیدختر اص کیاگر با .... است نیحق من هم. رساند یبودم که تو را بهعشقت م یبودم، پل چهیتو باز يبرا

آن  فیح... یعشق مرا نداشت اقتیتول... ندیافریب ننگسرعت خودش را ببازد  نیکردم محال بود به ا یخودمازدواج م

 یطور راض نیدانم تو ا یهر چند م... گردم یمن بدون تو بر م... وآرزو مانیآن همه ا فیه عشق و عالقه حهم

به بار  یتو چه افتضاح میگویروم و به همه م یم... یبا معشوقه ات خوش بگذران یچند صباح یتوان یحداقل م...يتر

 يعشق ناپاك به همه جا نیگند ا يکن که مبادا بو خاك دفن رخروارهایو خودت را ز ریبمان و بم نجایا.... يآمورد

...چدیابپیدن

به چمدان و التماس  دمیچسب. تر شده بودم وانهیبدون او بمانم و بدون من برود د نکهیرا بسته بود، از فکر ا چمدانش

:کرده

...يبدون من برو یتوان یتو نم رمیتقص یمن ب ارشیک-

:انزجار نگاهم کرد و گفت تیگ انداخته بود پس زد و با نهاتوانش بر چمدان چن نیرا با آخر دستم

...ياوریرا به بار ب اهیننگ س نیو ا ینداشت، معاشقه کن یاقتیل چیکه ه يو با مرد یبکن انتیبه من خ یچطور تو توانست-

و التماس من هم  هیگررود و به  یدانستم م یم.... گذارد یتنها م یچارگیرود و مرا با درد غربت و درد ب یدانستم م یم

....دهد ینم یتیاهم

من ... کنم هیتخل ییعشقزخم خورده را جا نیرفتم تا عقده ا یم... رفتم یاو بودم م يمن هم اگر جا دیشا... ارشرفتیک
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.مردم یباختم و هر لحظه م یآوار هر لحظه جان م ریشد و من ز يغم و اندوه که بر سرمآوار ایدن کیماندم و 

 ییبایرفته بود و من هرچه دنبال ز فرویاز دود تباه يانگار همه جا در هاله ا رونیشتم، از هتل که آمدم بندا یحالخوش

 یبه طرزوحشتناک زیهمه چ ییگو.... کردم ینم دایرا پ ییبایمنظره ز چیه گشتم،یآمد م یکه تا آن روز به چشم م ییها

و آن وقت آتش به جان  يرا تباه کرد ایمه یتو کهزندگ لعنت به... آه لعنت به تو مسعود... شده بود هیزشت و کر

...يدیمن کش یزندگ

چراغ  ریسرم خورد به ت رم،یسقوطم را بگ يشدم و نتوانستم جلو يدیشد جهیخلوت دچار سرگ يها ابانیاز خ یکی يتو

.دمینفهم چیه گریبرق و د

که کنده  یمتیتخت بزرگ و ق کی يبود روشده  نییتز ییبایاتاق بزرگ که به طرز ز کیدر . را گشودم میها چشم

دور سرم  يکند و باند یشدم تازه متوجه سرم درد م زکهیخ مین میدر جا. بودم  دهیداشت خواب ییبایز يها يکار

را از نظر  بیآن اتاق غر يایانداخت زوا یمکه هر لحظه بر وجودم چنگ  يشده است با احساس ضعف ودرد دهیچیپ

گذراندم

 يگل ها!  يدید یگل م يکرد یبود وهر طرف که نگاه م ختهیبزرگ او يرنگ از پنجره ها یصورتمخمل  يها پرده

...و من یعیطب يگل ها یمصنوع

يچه فکر احمقانه ا... اتاق ناشناس متعلق به من نبود نیا یمتیوق کیش لیوسا... کردم  یچه م نجایا من

!بود ارشیکه متعلق به من وک یخودم هستم واتاق يخانه  يکردم تو الیدرنظر اول خ که

موج  کیفکر مثل  نیا... اورده ؟ نکند  نجایکرده و به ا دایکنم ؟نکند مسعود مرا پ یچه م نجایکجاست ؟منا نجایا پس

 يو راه پله  دمیخودم د يدر روبه رو گرید يمرا به سمت در سوقداد در را که باز کردم چند در بسته  يبزرگ وقو

 یبه ترک... دیرس یبه گوش م یگنگ و نامفهوم يصدا نییاز پا. گرانبها فرش شده بود يها یقالکه با  یشکل یچیمارپ

.رفتم نییارام نامطمئن از پله ها پا...  دمیفهم ینم زیچ چیزدند ومن ه یحرف م
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کار کردم دست از  ینگاهشان م یپله ها با شگفت نییمن که پا دنیبا د يشکل خدمتکار کی يسه نفر با لباس ها دو

دمیهم رد وبدل کردند پرس نیب یو نگاه دندیکش

کجاست ؟ نجایا-

بر من گذشته است  یبتیاوردم چه مص ادیبه  یکرد وقت ینگفتند سرم هنوز درد م يزینگاهم کردند وچ جیگم وگ سردر

مرا به  ارشیک!ام از دست رفت  یزندگ! من چه بدبخت بوده ام ... سر دادم  هیپله ها نشستم و گر نییبغض کردم وپا

 یخودت که م ایرفت که فراموشم کند خدا...او نچسبد  دامانبه  یبد نام نیا اهیس يامان خدا گذاشت ورفت که پنجه 

:زدم ادیکجاست ؟ و فر نجایا... جا امده بودم نیبه ا يریخ تیمن باچه ن یدان

!دیبه من بگو یکیکجاست ؟  نجایا-

ماند و به  یکیتلفن و ان  يرفت پا گرید یکیدمیگفت که من نفهم يزیچ یربانان خدمه به طرفم امد و با مه ازیکی

 یکه نم یتخت يبازوانم را گرفتند و مرا از پله ها باال بردند دوباره رو ریامدند ز يبعد دو سه نفر. پرداخت میتماشا

اب سپردمو پر سوزم را به دست مهربان خو لودتب ا يوچشم ها دمیدراز کش ستیدانستم متعلق به ک

از چراغهارا  یکیکرد بلند شدم و یدرد نم گریفرو رفته بود سرم د یکیشدم شب بود واتاق در تار داریکه ب گرید بار

 يجا دیکردم با ینداشتم فکر م يندیاحساس نا خوشا گریانجا کجاست اما د دانتمیکه نم يروشن کردم با وجود

سبد افتاده بود  کی يتخت تو نییخودم که پا يلباسها ابودم ب دهیپوش یرا کهنمدانم ک یباشد لباس خواب یامنوراحت

 یو پژمرده بود برس دهیگود افتاده بود و چهره ام تک یبه طرز وحشتناک میچشم ها يپا نهیا يعوض کردم و رفتم جلو

بودم ؟  من چه به روز خود اورده...  دیجوش یم میچشم ها اماندریاشک ب دمیگره خوردهام کش يموها يبرداشتم رو

احمق تر وابله تر از من وجود  يلعنت به من که موجود... ام زده بودم ؟ اه یوزندگ دیعشق وام ي شهیبر ر شهیت راچ

پله ها  يکدام از خدمه ها رو پا چیبار ه نیمرموزم روبه رو شوم ا زبانیکه با م نیرفتم با فکر ا یم رونیندارد از در ب

... انداخت اه  یم ارشیک یزرق وبرق زندگ ادیامد مرا به  یچشم م بهکه انجا  يا یمتیولوازم ق کیمبلمان ش دمیند
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چرا  دانمیکشاند نم یگفت بعد دستم را گرفت وباخود به طرف يزیوچ دیوبه طرفم دو دیاز خدمه ها مرا د یکیباالخره 

 ستیدانستم ک یکرفتم که نم قرار یمرد جوان يسالنمجلل وبا شکوه رو در رو کیکه من در  دینکش یطول زدیقلبم تند م

بر  يبر خوردار بود روبدوشامبر قرمز یمعمول ينسبتا بلند داشت واز چهره ا يمرد جوان لبخند زنان به استقبالم امد قد

دیخند یمن م يتن داشت وهنوز به رو

کجاست؟ نجایا-

:گفت ینیریش يلهجه  با

ده بودنکر ییرایمثل شما پز یکه تابحال از مهمان مهربان ییجا-

:به شوق امدم وگفتم دیفهمیکه زبانم را م نیا از

د؟یهست یرانیشما هم ا-

:گفت بایز يبا همان لهجه  دوباره

!ینیشیچرا نم... دانشگاه اموخته ام  يرا تو یمن زبان فلرس پنه

نشستم و  لیمبل است يکردم کنارش رو یم یاحساس راحت شتریودور از تظاهر بود که من ب یمیصم يبه قدر رفتارش

:چشم در چشمش دوختم وگفتم

کنم؟ یچه کار م نجایمن ا-

:بور بود یداشت وکم یرنگ یاب يافتاد چشم ها یگونه اش چال م زدیکه م لبخند

 یاوردم وپزشک نجایامد بالفاصله شنا را به ا یشما خون م یشانیاز پ...  یوزخم هوشیکردم ب دایپ ابانیخ يمن شما را تو-

شما خوب است يگفت حال هر دو نهیدکتر بعد از معا... حضار کردم باال سر شما ا

شما يهر دو: به غلط گفت  ستیرا خوب بلد ن یکردم چون فارس فکر

شما ؟ يهر دو:تعجب گفتم وبا
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...شما يشما وبچه دو ماهه ... بله:  دیخند

قرار بود من بچه دار شوم مادر  یعنیبودم  من حامله یعنی... بچه... بچه... با بچه دیزده نگاهم بر چهره اش خشک شگفت

بچه چه  نیمن باا... بودم  ضیضد ونق یافتادم دستخوش احساسلت هیبه گر! شود چطور ممکن است ؟ یشوم باورم نم

...گنه کار و هرزه لقب گرفته است يحال که مادرش موجود...  ندیب یکنم؟ حال که پدرش دامان مادرش را الوده م

دیکن یم هیچه گر يبرا-

!بذ بختم یلیکه خ نیل يبرا: خودم نبود که گفتم دست

حرام به وجود امده است يبچه هم از نطفه  نیخورده ام وا بیفر یمن زن کردیفکر کرده م دیشا دانمینم

شود یذرست م زیهمه چ نیبا سقط جن... دیخودتان را ناراحت نکن-

اش نشست و چند لحظه بعد  یشانیپ يرو یزده است عرق شرمندگ يکه حرف بد دیدر مبل فرو رفت فهم ينگاه تند با

:با لکنت گفت

قلب شما را ازردم... که... که دیبخش یم-

:مبل بلند شد واهسته گفت ياز رو دیکش یقیام دوخت وبعد اه عم دهیمعصومش را به د نگاه

گردم یاالن برم-

قلب مرا  يطوفان زده  یمادر شدن رفته رفته کشت يبایاس زشدم احس ریبا خود درگ يا دهیچیرفت ومن با احساس پ او

رفت یم یها ارام ارام رو به روشن یاهیکرد و س یم تیهدا دیبه ساحل ام

35 فصل

بود و  دهیمن رس ي دهیبه داد دل ستمد بیکه در انشهر غر یمهربان وبا محبت من وفرشته نجات یناج یکرم صالح

ان که  ینشست ومن ب یمن م يدرد و دل ها يرا پا يادیز ياشته بود ساعت هاجانگداز من گذ يبر درد ها یمرهم

کردم و او با  یم فیتعر شیبود مو بهمو برا تهداشته باشم هر چه را که بر من گذش ياعتماد یو ب یگانگیاحساس ب
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که  زیومحبت ام تهسیبود وانقدر رفتارش شا نیرفت انقدر ارام ومت یداد وبه فکر فرو م یگوش م یو دقت خاص يصبور

را به نفع من عوض خواهد  زیکرد زمان همه چ دیشناسمش او به حالم دل سوزاند وتاک یکردم سال هاست م یمن فکر م

 نهیپر ک یوخسادت دیپل يبود که با نقشه ها یرتیس وید وانیگناه هستم از نظر او مسعود ح یب يموجود منکرد چون 

کذب را  قتیحق نیا رشیبود وتوان پذ میتسل يشکست خورده ا ارشیو ک بود ارشیمن وک یقصدش بر هم زدن زندگ

خودم را به مخاطره انداخته  یو خوشبخت تمدوس یفداکار ومظلوم بودم که به خاطر زندگ يومن موجود دید یدر خود نم

بودم

مثل  یده ام کمتر کسبر یکنم چون به ارزش کار تو پ یوقت سرزنش نم چیه يکه کرد يمن تورا به خاطر کار... نایم-

قابل  يبکشاند از من نو موجود يدست به خطر بزند وخودش را به نابود یکس ینجات زندگ يتو ممکن است برا

خودت را دوباره به  گاهیبرد وتو جا یم یانکار پ لقاب ریغ قتیحق نیزود به ا ای رید ارشیک...یهست ریوتقد شیستا

ياور یدست م

برگردد سر  زیهمه چ يزود نیبه ا دانمیم دیامده بع شیکه پ یبا اتفاقات!باشم  نیتو خوش ب توانم مثل یاوه صالح من نم-

!پاك و مقدس...ذهن همه  يتو...بچه من هم دوباره متولد شوم نیبا تولد ا دیشا دانمینم... خودش  يجا

بزرگ  يو ارام شوم خدا رمیگب نیکرد که من تسک یتالش خودش را م يداد همه  یام م يافتادم واو دلدار یم هیگر به

توانستم در پناهش  یکه م یگاه مطمئن هیبه من رسانده بود که سنگ صبور من باشد و تک بیصالح را در ان مملکت غر

رمیبگ میدرست فکر کنم و تصم

از  یبعض رازیوش دیوعاشق تخت جمش رانیتمدن ا خیگفت عاشق تار یطور که خودش م نیبود و ا خیاستاد تار صالح

بود که انجا بر من  نیکرد او تمتم هم وغمش ا یدکلمه م میبلند برا يبا صدا یرا از حفظ بود و گاه يشعار حافظ و سعدا

کنم تیسخت نگذرد ومن احساس ارامش وامن

 یم وانهیکرده است د قیسوء ظن خودش را به ان ها تزر ارشیکه ک نیافتادم واز فکر ا یخانواده ام م ادیبه  یگاه من
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مادرم که  چارهیحادثه قامت راست کند وب نیبعد از ا توانستینم نیقیبا ان چهره مظلوم وگرفته به ... پدرم چارهیشدم ب

ابرو  یبه من که باعث فرو پاش دیشل!نینفر...کند  نیونفر زدیاشک بر فامردم بسوزد وبسازد ودر اخت يبا حرف ها دیبا

گرفت یشد م یزد وخون م یدارشان پرپر م حهیب جرانها بودم من که دلم هر لحظه به خاطر قل تیثیوح

مرا به  ارشیبفهمند ک یحتم دارم وقت... هستند  يا چارهیاه صالح پدر ومادرم را چه کنم ؟ انها موجودات بدبخت وب-

از قلب ... دانم یمن م ستدیا یشوند وقلبشان از تپش م یم وانهیرها کرده د بیدر مملکت غر یوهرزگ انتیخاطر خ

...ودرد مندشان خبر دارم نازك

:گفت یم یلحن پر عطوفت با

شناسند من مطمئنم ان ها به  یفرزندان خودشان را م يگریبهتر ازهر کس د يهر پدر ومادر نایخودت را عذاب نده م-

کند یدلشان رسوخ نم دبهیشک و ترد يذره ا یدارند وحت مانیونجابت تو ا یپاک

:گفتم یامدم و م یبه پرواز در م شیچشم ها یق در اشک در اسمان ابغر يشدم و با چشم ها یارام م یکم

افتند ؟ یباور کنم که ان ها در موردمن به شک شبهه نم یعنی! ییگو یراست م-

!داشته باش مانیالبته ا-

 يراان که ب یگذشتند ب یگفت روز ها م یطور باشد که صالح م نیکردم هم یو خدا خدام دمیکش یم یمن نفس راحت و

 ینم یو کس مردمیصالح نبود چه بسا که من همان روز ها م یباشند اگر قلب مهربان ونگاه پاك واسمان ياور شاد امیمن پ

را  گریهمد شیوقت ها پ یلیمن و او از خ ییشد گو یشه دارتر میتر ور قیمن وصالح رفته رفته عم یچرا؟ دوست دیفهم

...پاسخ ها خوشحالم کند نیبود تا با بزرگ ترمن  يتقاضا نیاو منتظر کوچک تر میشناخت یم

؟ییقدر تنها  نیچرا ا یصالح به من نگفت-

صورتش و بعد از چند لحظه دوباره  يناگهان خاموش شدند و از سوسو افتادند دستش را گذاشت رو شیچشم ها برق

:وگفت دیکش ینگاهم کرد اه
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خواندم  یدانشگاه درس م يدرانم ازدواج کرده بودند ومن توخواهر وبرا میبود تیشلوغ و پر جمع يخانواده  کیما -

من چون فصل امتحاناتم بود بهجشن نرفتم اما پدر  میدعوت شده بود ریبه ازم یجشن تولد برادرزاده ام بود وهمگ

 دندیوابان شب همهخ یوقت... تولد برادرزاده ام شرکت کنند  شنرفتند تا در ج ریخانواده ام به ازم ياعضا گریومادرو ذ

اوار جان باختند ریخانواده ام ز ياعضا يومتاسفانه همه  وستیبه وقوع پ یزلزله هولناک

اش  يداشتم دلدار یحال سع نیخودم افتادم با ا يها یبدبخت ادیکردم  هیبه حالش سوخت من هم نشستموگر دلم

:بدهم

تو شوم یسوال باعث ناراحت نینداشتم باادوست ... کند  یرا دوا نم يدرد هیگر یخودت گفت... نکن صالح  هیگر-

را پاك کرد نوك  شیبه سرعت با دستمال اشک ها! یخون الود بود و باران شیچشم ها یرا باال کرد اسمان اب سرش

:برجسته شیدماغش سرخ بود و لب ها

 میبرا يجان کاه به قدر درد نیتحمل ا یدان یاوار مرده بودم م ریکنم کاش من هم باانها رفته بودم وز یفکر م یگاه-

از حد معمول  شیکنم صبر وتحمل من ب یهمه فکر م نیبا ا... ببرم  نیخواستم خودم را از ب یسخت وناممکن بود که م

تحمل انسان را محک  شهیخداوند هم... اسفناك قامت راست کنم ي هواقع نیل نیبار سنگ ریتوانستم از ز یبود ومن م

کند یامتحان به او عطا م نیا جهیزند و با توجه به نت یم

بکشد او که رفت تازه من  رونیباغ قدم بزند وخودش را از ان حال وهوا ب يرفت تو یم دیاز جا بلند شد ورفت شا صالح

که بر او گذشته بود چه بسا دردناك از سرنوشت من  يحادثه ا... است  یشیمن چه انسان صبور وقابل ستا یناج دمیفهم

 يزود نیاما من چه؟ به ا... برد  یم شیزمان پ يوخودش را هم پا هرا از دست نداد یبه زندگ دیامحال او  نیبودبا ا

 یماه کیرا از دست داده ام مثل  ارشیکنم ک یفکر م یاز دست رفته ام وقت شهیهم يبرا کنمیخودم را باخته ام وفکر م

:میگو یکنم و م یخورد وافتاد خودمرا سرزنش م زیکه از دستم ل

با تولد کودك ...  يار...  يرا از نوع بساز زیهمه چ دیخودت هم با يبود یفرو پاش نیخودت باعث ا!بود  رخودتیصتق-
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...کنم دایاز دست رفته ها را دوباره پ کنمیم دایمنفرصتپ یگناه یب

ام را به اثبات برسانم ؟ یگناه یتوانم ب یصالح به نظر تو چگونه م-

 یمانیتو نوشته بود ودر ان دم از ندامت و پش يرا که مسعود برا ينامه ا یاگر گفت!شت زمان فقط با گذ... ساده  یلیخ-

...په بسا که زودتر يکرد یم دایزده بود پ

...چکارش کرده ام ستین ادمیاصال ... ان نامه ... اه -

میهر دو در سکوت به هم زل زد يا لحظه

برگردم؟ رانیکه من به ا یده یبیترت یتوان یصالح تو م-

:گذاشت یرگیاز اندوه فرو رفت و رنگ چهرهاش رو به ت يدر هاله ا شیها چشم

که  نیچون به محض ا...  رانیا گشتمیبر نم طیشرا نیا يبدم تو تویمن اگر جا...  یول...  یهر وقت که تو بخواه... بله -

رااز  یمنف دهید نیا یتوان یوجه نم چیوتو به ه دیا یومالمت بار خودش به استقبالت م یمنف ي دهیبا د یهر کس يبرگرد

 یدرد رو به کهنگ نیبخشد وا امیالت يکه دوستشان دار ییتو وان ها يهابگذار گذشت زمان زخم ...  يریان ها بگ

...برود

رزه زن ه کیکرده اند که من  دایپ نیقیمرا ترکم کرد تا حاال همه  ارشیکه ک یتیبا وضع... صالح  يگو یتو درست م-

ام را  یرا دارم که دوباره زندگ نیرود من شانس ا یم یرو به کهنگ ییگو یاما به من بگو بعد از که م... وهوس بازهستم 

 يام شک نکرده باشد وبه رو یشود که به پاک یم دایپ یبرگشتم کس یوقت ایشوم که بودم ؟ ا یینایبسازم؟ که همان م

روشن ان ها دق  زیحتم دارم تا همه چ1زبان بسته راچه کنم؟ يها چارهیان ب!گواه پدر و مادرم را ب... من اغوش باز کند

 ياگر دست ها یمسعود مقصر است حت دیگو ینم یکس... وقت من باعث مرگشان هستم  رندانیکنند واز غصه من بم

را از همه پنهان شوم که چرا حماقت به خرج دادم چرا موضوع نامه  یهمه رو شود من مقصر شناخته م ياش برا یطانیش

کردم ینم یهمه احساس عذاب وبدبخت نیمردم وا یکاش م... مردم  یکاش م...صالح ... صالح ... اه ... نگه داشته ام 
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داد یگوش م میها هیگر ينشست وبه صدا یساکت م صالح

36 فصل

 یقرار و ب یوب دمیچیپ ید مگذراند من مثل کالف سردر گم در خو یدر دانشگاه م سیتدر يرا که صالح برا ییها ساعت

به او  يکردم او هر چه زود تر از راه برسد بد جور یکردم وخدا خدا م یها را دنبال م هیزدم و حرکت ثان یتاب قدم م

ارام وتوام  یزندگ کی دیبه من نو نهیو او هر ا نمیبنش شیها حرف يخواست هر لحظه به پا یوابسته شده بودم ودلم م

دمد  یم دیوباالخره صبح سپ ستین داریپا یاهیس دیمشتاق من بدوزد وبگو يبدهد چشم به چشم ها دیرا نو یبا خوشبخت

!يشو یم روزیکه پ یتو هست نیو ا

مهربان او  يو به جز نگاه ها دمید یم گانهیوب بهیحضور او خود را غر یبه خانه برگشتومن که ب شهیاز هم رتریروز ذ کی

کردن واو مات و  هیانکه دست خودم باشد شروع کردم به گال یتقبالش رفتم و بنداشتم به اس يگرید یدلخوش چیه

:داد یمبهوت گوش م

چه  ییمن تنها یخودت نگفت شیپ!  یستیاصال به فکر من ن یداشت ریتاخ کساعتی؟  يکرد ریقدر د نیچرا ا... صالح -

به  یتو فقط بهفکر خودت هست...  ندیدلم بنش درد يندارم که پا بیغر ارید نیرا در ا یکه جز تو کس یکار بکنم ؟من

...یکن یذره هم به من فکر نم کیکالست  يفکر بچه ها

... ام  دهیکش ریاو شمش يجهت به رو یخود ب یدراز کرده ام و ب ممیاز حد معمول از گل شیرا ب میپا سدمیگاه فهم ان

 گانهیجوان ب نیاز ا يخودم گفتم من چهانتظار شیکردم پ هیوگر میزانوها يپله ها و سرم را گذاشتم رو ينشستم پا

من چقدر خودخواه و کودکانه با او ... نکرده بود غیرا در يزیاز من چ حالاز او که تا به ... شده  ادیز یلیدارم ؟توقع من خ

رفتار کرده بودم

:بود زیومهر ام نیمت شهیلحنش مثل هم ستادیمن ا کینزد امد

که به ان دل  يرا ندار یاز من کس ریبه غ يگرید یکس ییگو یتو راست م... ات شدم یتمرا ببخش که باعث ناراح-
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 ناینکن م هیگر... را ندارم که چشم به راه امدن من باشد  يا گهیاز تو کس د ریهمان طور که من غ... یخوش کرده باش

 ستیبه فکر کار خودم هستم درست ن من فقط یکه گفت نیاما ا مسر وقت در خانه باش نیدهم بعد از ا یبهت قول م... 

!یگذرانیات را چگونه م ییکنم که تنها یبه تو فکر م سیچون منهنگام تدر... 

:را به نگاه روشن و شفافش دوختم وبا بغض گفتم سمیرا بلند کردم و نگاه خ سرم

بودم اگر تو را  دهیغربت را نچش تا به حال مزه...  یدان یکنم اخر م هیطور گال نیحق نداشتم ا... خواهم  یمعذرت م-

امد یسر من م ییدانم چه بال ینداشتم نم

 یهمه سر خوردگ نیبود که من با وجود ا نیداشت جالب ا یتازگ شیمن برا یتاب یوب يقرار یب دیمن خند يبه رو او

با وجود من رونق سال ها سوت وکور و خاموش بوده  گفتیرا که م ياورا پر کرده بودم وخانه ا ییتنها یودلشگستگ

شده بود یگرفته و چراغان

او  یپاك واسمان يام را با محبت ها چارهیقلب ب يبود ومن شکسته ها نیریوش زیلبخند او مهر ام میهم لبخند زد يرو به

:نگاه به او کینگاه به کادو انداختم و کی یرا به دستم داد من با شگفت ییزدم کادو یم وندیدوباره پ

مال من است؟-

!ستین یقابل زیچ... بود  نیساعت ام مال هم کی ریتاخ-

ان  يبرا يتوانستم حد ومرز یمهربان وسخاوتمند بود که من نم ياوردم او به قدر دهیشدم و دوباره اشک به د نیشرمگ

قائل شوم

امد یدر مبه رقص  نیدلنش يبا نوا يکردم فرشته ا یبود درش ر که بازم کالیموز يجعبه  کیرا باز کردم  کادو

 دیوهر روز ام یده یسوق م یزندگ ياز تو تشکر کنم ؟تو مرا هر لحظه به سو یدانم با چه زبان ینم... اوه صالح -

متشکرم... متشکرم صالح ... یکن یوارترم م

به لب نشانده بود ییبایاورده بودم واو لبخند ز دهیشوق به د اشک
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...شودیتو ساخته م یواقع يروز ملود کیتوست من مطمئنم که  یزندگ ياهنگ ملود نیا-

به انحصار بغض در امده بود میتوانم صدا یکه متوجه شدم نم میبگو يزیچ خواستم

را از من  زیچ چیرفت صالح ه یداد و م یم یو بهداشت ییامد و دستورات غذا یم دنمیپزشک متخصص به د کیهفته  هر

 هیهد میبرد وبه زور برا یم ابانیگشت و مرا با خود به خ یه خانه بر مسر وقت ب شهیکرد از ان روز به بعد هم ینم غیدر

!کنم یو کمتر احسلس دلتنگ بخورمکرد تا من کمتر غصه  یتمام تالشش را م دیخر یم

 يکارخانه را گرفت صدا يمن شماره  يوبا او حرف بزند مطابق خواسته  ردیتماس بگ ارشیروز از او خواستم با ک کی

دیرس یبه نظر م نیگرفته وغمگ يسواز ان  ارشیک

شما؟-

...از استانبول با شما تماس گرفته ام... من صالح هستم -

:گفت يبا لحن زخم خورده ا ارشیک

شناسم یبه اسم صالح نم یمن شخص-

:یچسبانده بودم به گوش میبه من انداخت که گوش ها ینگاه صالح

...من است شیپ نایهمسر شما م-

:دیکش ادیشد وفر ینامم عصبان دنیبا شن ارشیک

ندارد یتیمن موجود ياسم برا نیبا ا یکس...من مرده  يبرا نایم...! نایم-

:گفتم دیلرز یم ارشیک يصدا دنیکه از شوق شن ییرا از او گرفتم وبا صدا یکه من گوش دیمانده بود چه بگو صالح

!نایمنم م...  ارشیسالم ک-

:ه شدگرفت شیصدا دوباره

؟يدر امده ا ياز کدام گور... زنند  یمرده ها که حرف نم-
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:افتاده بودم هیشد وبه گر یدرهم مچاله م قلبم

...ارشیبا تو حرف بزنم ک دیمن با-

 يبو ستیکس در انتظار امدن تو ن چیجا ه نیما تمام شده ا نیب زیندارم که بزنم همه چ یحرف چیمن با تو ه... نه... نه-

از ... هوا کم اورده اند برو مار خوش وخط وخال  دنینفس کش يجا همه برا نیا!تو هوا را مسموم کرده  ید نامننگ وب

...متنفرم ایاز تو به اندازه تمام دن...  يبرده ا پناه گرید يا گانهیوبه ب يدیاغوش مسعود هم بر

رحم  یکردم تا دل ب یم هیبلند گر شهیتر از هم چارهیودر الك خودش فرورفت من اما ب دیخز يدر گوشه ا صالح

:را بسوزانم ارشیک

...يحق ندار...تو...ستین نیحق من ا...ارشیاه ک-

 یبا مرگ تو به فراموش زیهمه چ دیبرگرد وتماشا کن شا يچه به روزگار همه اورده ا ياگر باور ندار نایگوش کن م-

متعفن  يالشخورها وکرکس هم از بو یچون حت...ده زنده دفن کنخودت را زن فیننگ کث نیبا ا... نایم ریبم...سپرده شو

ریبم... نایم ریبم...شوند یم يتو فرار يالشه 

کردم یاحساس سرما ورخوت م یامد ومن به طرز وحشتناک یبوق ممتد م يصدا

صالح ...زد  یرف معاشقانه دوستم داشت ح يکه روز یبا من...چطور با من يدید!پندارد یاو مرا مرده م!يدیاه صالح د-

رمیبم دیبا... رمیبم دیمن با

...میرفت دوباره شعله ور کرد یم یرل که رو به خاموش یاتش میزد یبه اوزنگ م دیارام باش نبا-

پاره  کی ینیبیکه تو م نیا... خورم من مرده ام و خود خبر ندارم ینم یزندگ نیمن به درد ا... رمیبگذار بم... اه صالح-

مهربان تو الوده به نفس  ي نهیبدبو س يالشه  نیگند ا ينگذار از بو... کن صالح دفنمییجا... سم الود استگوشت تلخ و

کنم یخواهش م... دفنم کن صالح ییجا... شود  زیام کروبیم يها

:دیلرز یاورده بود وچانه اش م دهیبه د اشک
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با خودت  يتو دار!فهمند یرا م نیروز همه ا کی... یومقدستو پاك ... دهیکه به اخر نرس ایدن... نایطور حرف نزن م نیا-

وروز  یسر پا بمان دیبا... یرا شاهد باش قتیوطلوع حق یزنده باش دیکه با یدر حال... یکن یم یبا خودت دشمن!یجنگ یم

چه  ستینفکر کن که معلوم  یگناه یالاقل به کودك ب... یستیاگر به فکر خودت ن!یهست شیکه در ارزو ینیرابب ییها

بر سرش خواهد امد

:شدم واهسته گفتم اریهوش ناگهان

معلوم است ... حاال معلوم است نیمثل من مادرش است ان بچه طالعش از هم یمن که بدبخت يبچه  چارهیاه ب... بچه ام-

را به گوش من  یگناه یب ادیمردم تو فر يصالح اگر روز... صالح... معلم است که!است یبدبخت يچه موجود فلک زده 

 یبگو چقدر درمانده وب... من بود یزندگ یقصدش فرو پاش مسعودبگو ... همه برسانبگو دامنم پاك ودست نخورده بود

...تو شده ام یمرا ببخش که باعث دردسر و ناراحت... بودم ریتقص

هوش  یروز تمام ب کیت بعد ها صالح گف نیزم يتکان افتادم رو یرا گفتم وبعد مثل برق گرفته ها خشکم زد وب نهایا

رفتم یگفتم ودوباره از هوش م یم انیتب تب الود وخفه هذ ییوبا صدا شدمیم داریب یبوده ام وگاه

امروز حالت چطور است؟ نایم-

...نکهیشرمندهام از ا... گرفتارت کردم یلیچند وقت خ نیا... روزیبهتر از د... خوبم-

فقط  یرفت یخانه پراکنده بود وبه هر طرف م نیایدر فضا ییتنها بیغر يبو سال ها بود که فقط... حرفش را هم نزن-

 بایز گریطور د کیگرفت  يگرید يرنگ وبو زیهمه چ يتو که امد... يدیشن یوسکوت را م ییتنها يقدم ها يصدا

 دهیهمه جا شن از یرا اب کرده و حاال ترنم خوش زندگ یقطب يخانه  نیا خی دینگاه گرم ومهربان تو مثل خورش... شد

شود یم

:دمیخند

؟یزن یتو چقدر امروز شاعرانه حرف م... صالح-
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:زیژرف ومحبت ام... کرد نگاهم

 يدیخورش يبه قلب منجمد من گرما... يدیبخش دیمن دوباره شعله ام یزندگ يتو به شمع سوخته ... يتو شاعرم کرد-

شود وبا رنگ  یرا که هر لحظه در دلم گسترده تر م بایسات زاحسا نیکاش مثل حافظ شما بلد بودم ا... اخ... يدیبخش

:کردم و بعد با خنده گفتم یمواژه ها غزل  نیبا بهتر زدیام یدر هم م ییبایز يها

که بتوان ان را شعر  ستین يزیچ قتیحق یدان یو قابل تعمق است اما م بایفقط درقالب شعر ز یها که تو گفت نیا-

تو باشم ؟ یزندگ دیتوانم خورش یان چطور م زانمیام او یزندگ يشده  رانیاز سقف و لیقندکیمن خودم مثل ... کرد

خواست  یبود که دلم نم يا دهیچیوپ بیکرد او دست خوش احساسات غر یاشک اسمان نگاهش را ستاره نشان م برق

:را به هم فشرد و گفت شیشد وبعد لب ها میمحو تماشا یلحظات ستیچ دهیچیاحساسات مرموز وپ نیفکر کنم نام ا

!دگرگون کرده زرایعشق است که همه چ يجادو نیا-

ق؟...عش يدو... جا... جا-

:محکم وپر صالبت نگاهم کرد وگفت واو

 یذرات نامرئ نیبه کوچک تر یحت... گل ها نیعاشق ا...یزندگ نیعاشق ا... نایمن عاشق شده ام م!عشق يجادو... بله-

خودش پرده  نیبلور يبودم انگار عشق با دست ها دهیند بایرا ز یحد زندگ نیوقت تا ا چیم هورز یهم عشق م نهوایا

 يجلوها نیتر بایز يزده ومرا به تماشا یمن به کنار م يهاچشم  يوحرمان را ار جلو اسیرنگ  يوخاکتر رهیت يها

کنم یم یابیوکام یخوشبختاحساس يازهر لحظه ا شیامروز ب... خواند یم فرایزندگ نیا زیانگ الیوخ ییایرو

 دیاو نبا... نه... ختیکردمنکند صالح عاشق من شده است ؟ قلبم فرو ر یخودم فکر م شیانداخته بودم وپ نییرا پا سرم

دو رگه وگرفته بود اشفته بود درمانده بود میسوختصدا یم میگلو!عشق بر من حرام است نیا... دل به من بسپارد

ان هم ... يعاشق شو يحق ندار... یرا در خودت بکش يوموذ بیلحساس غر نیا دیتو با... عشق گناه است صالح  نیا-

لغزد یباد م يشانه ها ياست و رو دهیبه شاخه ها چسب زییبرگ زرد پا نیکه مثل اخر یعاشق کس
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بودلحظه  بهعشقش اعتراف کرده شیاو که نا چند لحظه پ ختمیصدا اشک ر یپنهان کردم و ب میدست ها نیرا ب صورتم

:گفت ینیزانو زد واهسته و با لحن غمگ نیزم يمن رو يکنار پا مانیمردد وپش يا

.دارم یکشم را در دلم زنده نگه م یکه زنده ام و نفس م یدارم وتا زمان مانیعشق ا نیا یمن به پاک-

37 فصل

به شکوفه  یحساس کنم درخت زندگانکه ا یاش را لمس کنم ب ییبایاز ز يانکه من گوشه ا یاستانبول گذشت ب بهار

بخوانم دیشکوفه ها غزل ام نیدر انتظار بارور شدن ا دینشسشته است و من با

و او  ختمیگر یمشتاق و عشق الود او م يسکوت گسترده شده بود من از نگاه ها نیسنگ هیمن و صالح سا یجو دوست بر

را  يزیام کیرفتار تحر چیاورد اما عمال ه یپرواز در منگاهش را به  يبایز يتاب تر وملتهب تر پرنده  یهر لحظه ب

رفتو خودش را به  یفرو م یقیدر سکوت عم یکرد گاه یم لزد و عم یحرف م نیموقر ومت شهیشد مثل هم یمرتکب نم

 يعشق از دل او رخت بر بندد من و او گلبرگ ها نیکردم که ا یسپرد ومن هر روز در دلخدا خدا م یم یدست فراموش

 میپراکنده شده بود یاز شور و شعف زندگ یخال يدر فضا یرحم یکه به دست باد ب میباغ طوفان زده بود کیر پر پ

...رندیکران در کنار هم ارام بگ یب يپهنا نیاز ا ییروز جا کیپرپر  يگلبرگ ها نیبود ا المح

 نیرحمانه تر یخواست هر چند او با ب یو دلم او را م دیتپ یاو م ادیبودم هنوز قلبم با  ارشیعشق ک بندیهنوز پا من

هر چند ... پنداشت ینم شیب يقلب مرا به اماج گرفته بود هر چند دل از منبر کنده بود و مرا مرده ا یخیکلمات سرد و

بند بوجودم هنوز در گرو عشق پاك او بود و اوهنوز مثل خون در رگ  مابودم ا یو بوالهوس لنتکاریمن از نظر او زن خ

داشت یو قلب مرا به تپش وام دیدو یم میها

کردم ینشستم و دعا م یعشق پاك خودم م تیحقان ییبایطلوع ز دیبه ام من

دوست دارم لیصالح من اصال نارگ-

...دارد تیخاص یکل لینارگ ي رهیش... یکن یخوب اشتباه م-
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!بس که خوردم شدم مثل بادکنک... نه... نه-

من در نظر گرفته بود  يپزشکان متخصص برا نیاز بهتر یکیرفت که  یم شیمن پ ییغذا يطبق برنامه  شهیهم صالح

کرد  یم یدگیاز حد به من رس شیکرده بودم او ب دایاضافه وزن پ ییلویچند ک زیشکمم بر جسته شده بود و خودم ن

گشودم یم اضامدم و لب به اعتر یبه ستوه م یمعمول ریتوجه غ نیاز ا یگاه

 ییخدا نکهیا ایدانستم سالم سالمت است  یبود که نم ایمه شیدلم پ دیکش یپر م زانمیوعز رانیا يوهر لحظه به س دلم

 یقرار ترم یگذشت دلتنگ تر و ب یپدر و مادرم هالك شده بود و هر روز که م يسرش امده است دلم برا یینا کرده بال

شدم

بستند و  میچه؟اگر پدر ومادرم در را به رو رفتیمرا نپذ یوکس رانیامدن بچه برگشتم ا ایاگر بعد از به دن... اه صالح-

دست به  زم؟یبر سرم بر یچه؟ ان وقت من چه خاک میندار نایبه اسم م يو ما دختر يکرد يما باز يگفتند تو با ابرو

بشوم یدامان چه کس

:گفت یو م دیپاش یشفقت و مهر م میومهربان با نگاهش به رو ارام

الزم ... تو بر انها مسلم و روشن باشد یگناه ینشود و ب نیهم چن دیشا... فقط حدس وگمان است ییگو یکه تو م نهایا-

...یافکار ازار بده نیخودت را با ا ستین

 یان جا چه سرنوشت یدان یبهتر از من م یتو حت... یزن یحرف ها را به خاطر دل خوش کردن من م نینه صالح تو ا-

شدم یهمه حدس وشک وشبهه خالص م نیرفتم و از ا یامد و من م یم ایچه ام زود تر به دنکاش ب... کشد یانتظار مرا م

را  شیغم کهنه اسمان چشم ها کی ي هیرفت و سا یامد چهره اش درهم فرو م یم انیبار که حرف از رفتن من به م هر

ماند یم رهینامعلوم خ ییکرد وبه جا یکز م يپوشاند ان وقت گوشه ا یم

کردم و هر  یام را بر چهره ام محکم تر م ینیوارتر نقاب خوشب دیمن ام دیرس یگذشت و هر هفته که م یم روز که هر

مزمن صالح بود  ییداد تنها یکه مرا رنج م يزیچ دیکردم کهروزگار بر وقف مراد منخواهد چرخ یم نیروز به خودم تلق
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از  یتابستان یروز گرم وشرج کیشتافت  یم يبودمخوف رو به نا ییتنها نیا ي لهیمثل من در پ زیاو ن ییکه گو

:دمیاوپرس

؟یکن یصالح تو چرا ازدواج نم-

منتظر من يفکر کرد بعد زل به چشم ها یمن جا خورد و دچار شک شد لخت يمترقبه  ریسوال غ نیا از

ا با عشق اغازکنمام ر یهستم که دوست دارم زندگ ییمن از ان دسته از ادم ها... تا به حال فرصت دست نداده-

:چشم نگاهش کردم وگفتم يگوشه  از

...خوب پس يکه عاشق شده ا یمگر نگفت-

بود قیاه عم هیکه شب دیکش يزد نفس بلند یخواند وپوز خند م یدستم را م دیفهم یبودمو او م زدهیخودم را به نادان من

واج کردتوان ازد یبا عشق مسلما نم... یمن عاشق عشق شده ام نه عاشق کس-

:بود و در عوض من به خشم امده بودم یکه به من داده بود راض یجواب دندان شکن از

نوع عاشق شدن رواج  نیحتما در مملکت شما ا... تواندعاشق عشق هم بشود یبودم ادم م دهینشن... طور نیاه که ا-

...دارد

:ا او خونسرد نگاهم کرد و لبخند زدکردم ام یم هیخشم درونم را تخل زیتمسخر ام یخواست با لحن یم دلم

هستم که به محبوبم  یمن عاشق عشق... ستین یمردمان خاص یشناسد وتابع فرهنگ اجتماع ینم يایعشق مرز جغراف-

کنم میبه تو تفه یتوانممنظورم را به درست ینم دیشا دانمینم.. ورزم یم

 دیو او که احساس شرم را در نگاهم د دمیرا به دندان گزلبم  يکه به کار برده بودم شرمنده شدم وگوشه  يلحن تند از

اوردیب رونیداشت مرا از ان حال وهوا ب یحرف اورد وسع يحرف تو

؟یچ یعنیبودم عاشق عشق شدن  دمدهیهنوز نفهم من

 داشتیسع زیام دیبرادرم زنگ بزنم صالح ابتدا با نگاه ترد يگرفتم به خانه  میتصم یکس یو ب یروز از زور غمزدگ کی
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بردم بهتر بود یبه سر م يخبر یکه گرفته ام باز دارد از نظر او هر چه در ب یمیمرا ازتصم

زجر اور  یاقیو اشت یزدگ جانیو دور از ه رمیرا بگ میاشک ها ختنیر يکردم جلو یرا برداشت سع یبود که گوش الهام

حرف بزنم

...نایمنم م... سالم الهام-

 نیشد ا یتا حد مرگ جا خورده بود و باورش نم میصدا دنیبا شن ییتپش انداخته بود گو ممتد الهام قلبم رابه سکوت

قلب  یبعد از چند لحظه سکوت و انتظار او که باالخره توانسته بود بر شوك زدگ میگو یمن است که به او سالم م يصدا

:گفت يمهر یسرد و ب ییخودش غلبه کند که با صدا

اگر برادرت خبردار شود که من با تو ... ياز من دار یانتظار چاق سالمت يزنگ زد ییچه روبا ... خان نایم یچه سالم-

...يما نگذاشته ا يتو ابرو برا... کند یفرش م شیپا ریکند و ز یحرف زده ام پوست تنم را م

:و ضجه زنان گفتم ختیفر ر اشکم

گوش  میتو را به خدا به حرف ها... ام دهیرده و داغ دگونه با من حرف نزن که من زخم خو نیا گریتو د... نه الهام -

کن

:گفت ادزنانیهم فر او

گوش ... رفت شیهوس ها یاش را به باد داد و پ یخانوادگ تیثیکه ح یندارم که بزنم با کس یحرف چیبا تو ه... نه... نه-

نیا یزنگ بزن نیبعد از ا يحق ندار میگو یکن چه م

...يدیفهم... جا

:به نفس نفس افتاده بودم نا باورانه به نگاه مغموم صالح زل زدم و با بهت گفتم دمنیا کوبر یگوش تق

...يکار يتو را به جان هر کس دوست دار... کن يبلند شوکار... صالح... ستیعادالنه ن نیا-

شود وسرزنشم کرد که بار لب به مالمتم گ نیاول يامد صالح برا یداشت از حدقه در م میبند امده بود و چشم ها نفسم
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چرا زنگ زده ام ؟

... دیکش یم کیسرم کش یخورد بال یم سیشدم ودر بستر افتادم و دوباره نگاه مهربان صالح که در اشک خ ماریب دوباره

...دمید یرا پنبه م دمیام يدوباره تمام رشته ها

!بد بختم یلیصالح من خ-

!ستین نطوریا... نه ابدا-

دستم را  ستیکس ن چیسقوط کرده ام و ه يننگ ونابود يعالم من به دره  يته تمام بد بخت هاطور است  نیچراهم-

 نهیبا نفرت و ک یکمک دراز شده اند هر کس يکه برا ییدست ها يبه جا نمیب یم رونیورطه بکشد ب نیو مرا از ا ردیبگ

 چیه... نجات بدهد  یاهیو س یکیهمه تار نیمرا از ا ستین کس چیه...فرستد  یم نیکوبد وبه من لعن ونفر یبر سرم م

!ستیکس ن

:فشرد گفت یرا م شیکه هر لحظه گلو یرا مرطوب کرده بود و بغض شیکه چشم ها ینماشک با

دستت  ستیفقط کاف... رونیبکشانمت ب ییگو یکه م يواز ان دره ا رمیمن حاضرم دستت را بگ... نایم یکن یاشتباه م-

!یکن هیمن تک ينه هاو به شا... یرا به من بده

:اش دوختم و اهسته گفتم یرا به نگاه مهربان و اسمان مارمیتب الود و ب نگاه

 یرا م یعشق مقدس و اسمان نیا دمیکش یاو نفس م ادیرا بر گردن نداشتم و با  ارشیعشق ک سمانیاگرهنوز ر-

عشق پاك  نیا دیکنم نبا فیتوانم توص ین نمکه م یان قدر خوب و دوست داشتن... صالح  یمهربان یلیتو خ...  رفتمیپذ

 یخواهش م! کند تیمن به تو سرا یچارگیب روسیو گذارن...یچون من هدر بده يریتباه شده وحق يموجود يرا به پا

کنم یخواهش م... باعث عذاب خاطر من نشو ییعشق اهورا نیکنم صالح با ا

 نیجنازه ام بود که بر زم نیم را بر هم گذاشتم من مرده بودم و اتب الود يافتاد و من چشم ها هیبلند به گر يبا صدا او

...گشت یوبه دنبال گورش م دیکش یکه نفس م يمانده بودجنازه ا
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! یاهیو س زدیپرسه م یاهیمن فقط س يایوزرد بودنددر دن يزییام پا یزندگ يام را باخته بودم و تمام رنگ ها یزندگ من

رنگ  یمن مشت يتوانست بر افکار زرد وخاکستر ینداشت و نم يح هم در من اثرصال يبایو ز نیدلنش يحر ها یحت

سپردم یامروزم را به فردا م يدیما چیگذشت و من با ه یبپاشد لحظه ها بر من سخت م يشاد

ه ان ک یناعالج ب مارانیکرد ومن مثل ب یم قیبه وجود من عشق تزر مانهیاو صم! دل رحم و عاشق من یناج! صالح چارهیب

رفت یبروم هر لحظه حالم رو به وخامت م يرو به بهبود

میدید یو مبهم م کینور صد ها لوستر همه جا را تار ریز ینگاهم خاموش بود و حت ي ستاره

...خواند یحافظ م میبرا صالح

دمیشن ینم من

 يخرامان بودم ان روز هاو  دیگذشتم و الق یاز پل لحظه ها م دیوالق الیخ یبرگردمکه ب ییخواست بهروز ها یم دلم

هنوز طعم تلخ ... ریبه خ ادشی... ریبه خ ادشی... اخ که چقدر خوشبخت بودم!یاب يان روزها... سبز يان روز ها... سرخ

هرگز فکرش ... و نامفهوم بود زیتمسخر ام میروز گار برا بیغر يها يان وقت هاباز... بودم دهیرا نچش ییوجدا یسخت

که در پرده اخر برنده باشم  رمیتالشم را به کار بگ يو اسفناك بشوم و همه  نیغمگ يتراژد گریباز يکردم روز یرا نم

به نفع من تمام شود زیو همه چ

!یخوش زندگ يروز ها... روز ها گذشت ان

38 فصل

بود که دلم  یو دوست داشتن نیریش يامد به قدر ایبه دن میبایماه بود که دختر ز وریاواخر شهر يبایز يازروز ها یکی

توست و من با  يچشم ها هیگفت شب یو درشت بود صالح م اهیس شیچشم ها رمیلحظه چشم از او بر گ کیامد  ینم

حتما  دید یاو را م ارشیکردم اگر ک یش خود فکر میکردم و پ یبدنش را نوازش م فیپوست نرم و لط ینیلذت شر

شد یم وانهید شیها هیگر يداو از ص دیبوس یسرخش را م يشد لپ ها یمپل من عاشقش م
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 دمیخند یرا از نو زنده کرد دوباره م زیزد و همه چ يقلبم تلنگر يبر در مهر و موم شده  دیام یسر انگشتان اب دوباره

گرفته بود يگریرنگ د اینگاه من دن ي چهیشده بود از در بایچشمم ز شیپ یدوباره زندگ

 یشنوم اگر چه ماه ها با بهار فاصله دارم اما م یبهار را م سیپا يصدا من!باستیچقدر ز یزندگ... اه صالح نگاه کن-

من  يچشم ها شیرا پ ییبایز يگذارم و لحظه لحظه چشم انداز ها یشنوم که بر سنگ فرش ترك خورده دلم قدم م

خندم یکنم و م یشوم و گل م یکند و من دوباره سبز م یم میترس

:ده گفتو با خن دیدخترم را در اغوش کش صالح

؟يشاعر شده ا یلیکه خ نیامروز مثل ا-

:پنجره ها به پرواز در امده بود يچکاوك تا ان سو يهمراه با دسته ا نگاهم

لحظه دلتنگ نگاه عاشق  نیچقدر در ا یندان دیصالح شا... امروز دیبه ام... اننظار را پشت سر گذاشته ام يمن روز ها-

 يدرد و دست ها یمن قلب فاصله ها را از هم م يبایکه چقدر دوستش دارم دختر ز دمیچندماه فهم نیا... هستم ارشیک

!شود یهم م وندیپل پ ارشیمنو ک

ان که ابراز  یبه من دست داد صالح ب يندیبر هم گذاشتم و از تجسم ان لحظه احساس خوشا يرا لحظه ا میها چشم

من بود يباینواخت صالح عاشق کودك ز يسه ادخترم بو دیسپ يدر اتاق زد و بر دست ها یکند چرخ یناراحت

 نیتمام فکر تو را به خودش مشغول کرده و تو بعد از ا امدهیکنم چون هنوز ن یم يحسود نیریکودك ش نیمن به ا-

يچون مرا ندار یمصرف یفرصت فکر کردن به ادم ب

:دمیلحن طنز الودش خند از

من  ياگر تو نبود... تو هستم ونیها را مد زیچ یلیمن خ... فکر نکردچون تو  ییشود به انسان واال یمگر م!اوه صالح-

دوست داشت که تو را بر سر راه من  یلیبزرگ مرا خ يخدا... امدم یزود از پا درم یلیبودم خ يدیو ناام اسیگرفتار 

قرار داد
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کودکم را بوسه  يهاو دست  ختیر یکه باران به دنبال داشت اشک م یگرفت مثل رعد و برق دنیصالح درخش نگاه

کرد یباران م

:گفت یکرده بود و م نییتز ییبایاز اتاق ها را به ز یکی صالح

 یرونیمتفاوت ب يایو خودش را در دن دیایشود که روح کودك در ان به پرواز در ب دهیچ يبه نحو دیاتاق کودك با-

احساس کند

رنگ  یاتاق صورت يوارهایو د یشد پرده و روتخت یه ماتاق اضاف لیبه جمع وسا متیگران ق يروز چند اسباب باز هر

بود زانیپشمالو او يعروسک و خرس ها واریبودند و از در و د

...اتاق نمانده يتو یخال يجا چیه...نکن یفروش يلوکس اسباب باز يمغازه ها هیاتاق را شب نیصالح تو را به خدا ا-

:رفم پرت کرد و با خنده گفتمعلوم نبود به ط شیرا که چشم ها دیپشمالو سف سگ

شب پرستاره است کیمثل ... بکن شینگاه به چشم ها... ارزد یها م نیاز ا شیماهک ما ب-

شناختم چون دوست داشتم اسم دخترم را با  ینم تیاسم را به رسم نیزد من هنوز ا یدخترم را ماهک صدا م صالح

انتخاب کنم ارشیک

انتخاب  شیمن اسم برا يشود که چرا بدون اجازه  یان وقت پدرش دلخور م!ماند ها یم شیاسم رو نیا!! ماهک-

د؟یکرده ا

من ماهک  دیکن شیدلتان خواست صدا یشما هر چ... ماند یماه م کهیت کیمثل  نیریدخترش نیا! مگر ماهک بد است-

کنم یم شیصدا

روزه  ستیبچه ده ب نیخواست ا یاورد و دلش م یماهک شکلک در م يبرا! صالح حرکاتش دست خودش نبود انگار

از دستش  ينشست و چون کار یم نیغمگ يکرد او گوشه ا یم هیامان گر یماهک ب یبخندد و دست بزند وقت شیبرا

خواست او را ارام کنم یساخته نبود از من م
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رفت  یمواقع مجور  نیکرد ا ینم ياظهار نظر چیبر گردم صالح ه رانیخواست چله ماهک که تمام شد به ا یدلم م من

 يقرمز وپف کرده بود برا شیچشم ها رونیامد ب یاز اتاق م یبست و وقت یخودش م ياتاق و در را محکم به رو يتو

هستم وعاشقانه شوهرم را  گرید یکیمن متعلق به  انستد یکه م يمن عشق و احساس صالح قابل درك نبود او با وجود

عشق واحساس  يببرد رو نیعالقه را با ترفند از ب نیانکهبخواهد ا یب حسادت و يحال بدون ذره ا نیدوست دارم با ا

با  يو به نحو دیکش یشدو ارام ارام خودش را کنار م یم دیعشق ناام نیظاهرا از ا یکرد و گاه یم يخودش پافشار

امد یخودش کنار م يخنثا شقع

خورد نه  یم ریساخت نه ش یصالح را کالفه م داراز مدتش من و يها هیکرد و گر یم یتاب یاز وقت ها ب ياریبس ماهک

دید یم یعیگونه رفتار را طب نیدادو ا ینم صیرا تشخ یمیعال چیدکتر ه دیخواب یم

تازه دست  يپر وبال گرفت من هم ساز رفتن را کوك کرده بودم و صالح هر روز بهانه ا یکه تمام شد و ماهک اندک چله

کرد یوپا م

که تاب مسافرت چند ساعته با  ستین یطیاالن در شرا... و بزرگ تر شود ردیگوشت بگ یهک کمبگذار ما... نایم نیبب-

...یگذرد ول یسخت به تو م یلیجا خ نیدانم ا یرا داشته باشد م مایهواپ

... کن یاحساس ارامش م ییاز هر جا شیجا ب نیمن ا... گذرد یوجه به من سخت نم چیجا به ه نیصالح ا... نه... نه-

 ستیدرست ن نیا ندیبچه خودش را بب دیبا ارشیک... ام یخواهم برگردم سر خانه و زندگ یاست که م نیط موضوع افق

...خبر است یکه هنوز از تولد بچه اش ب

دهم یرفتنت را م بیشود ان وقت ترت يهم سپر گریمدت کوتاه د کیبگذار ... یول... ییگو یدانم چه م یم-

کرد یو صالح هنوز هم از موضوع از رفتن من فرار م دیه تمام طول کشمدت کوتاه سه ما نیا اما

 یدلچسب جانیاز خودش ه دید یشناخت وتا ما را م یم یتر شده بود من وصالح را به خوب یخوشگلتر وخواستن ماهک

سرش تکان  یلکرد وسه روز تمام از با یدادتب م یکرد و ارام و قرار از دست م یم ینحس بیعج یداد اما گاه یبروز م
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و  يموز يماریب نیا میکرد یم یو احوالش را بررس وضاعو ا میدادیم کیوشب ها به نوبت من وصالح کش میخورد ینم

میاو با خبر شو صیو از تشخ میبرو یپزشک معتبر و مجرب کیمرموز من و صالح را به صرافت انداخت که نزد 

 گریکرد و هشت ماه د یم تیزیهار ماه از سال در استانبول وکه فقط چ يابراهاممتخصص کودك و جراح کار امد دکتر

 یینها صیگوناگون تشخ يها شیو پس از ازما دیالمان به کار مشغول بود ماهک را د یمراکز درمان نیاز بهتر یکیرا در

من باز گفت يرا داد و صالح مو به مو برا

کودك  يماریاسم ب... دهد یخودش را نشان م فیهم خف یلیکند و در ابتدا خ یدر کودك و اطفال بروز م يماریب نیا-

 یکودك شما ملنهب شده و باعث تنگ) اندوکارد(قلب  یداخل ياست در حال حاضر غشا یقلب سمیرمات فیشما نوع خف

خطرناك را درمان  يماریب نیتوان ا یو م دهینرس یبیاس) دکار ویم(قلب  یخوشبختانه به قشر عضالن.. گشته است چهیدر

کرد

گناه و کوچک من کرفتار چه  یماهک ب!اه ماهک من واریزدم به د هیو سرم را تک نیزم يشدم رو خیچند لحظه م تا

صورتم  يرا رو میتر است من دست ها اهیمادرش س لهیشده بود گفته بودم بخت کودك من از بخت س یمخوف يماریب

نا  يزمانه  يها یرحم یاز دست ب... کبود بود ملکرد ارامم کند اما من د یم یصالح سع ستمیگر يها يگرفتم و ها

نداشت یگناه ماهک من هم رحم یبر وجود پاك و ب یکه حت!مروت

 یمدرن پزشک زاتیو ان جا را از نظر تجه دید یم ریالمان امکان پذ یرا در مرکز درمان يماریب نیکامل ا يمداوا دکتر

خدمه ها با درك  میدید یرا در خودمان نم يکار چیدل ودماغ ه هم من و هم صالح میکرد به خانه که بر گشت یم دییتا

کردند یم جادیا ییسر و صدا کمترما سرشان به کار خودشان گرم بود و  يحال و هوا

:دیکوب یرا به هم م شیشد و مشت ها یم وانهیصالح د ستمیگر یدادم و م یم ریماهک را ش من

بخورد و  ریتو ش شانیدر اغوش پر يطور نیکه ا نیبه ارامش برسد نه ا در اغوش تو دیان بچه با... ناینکن م هیگر-

اشفته تر شود
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انداخت یچنگ م میبر گلو لیرت يبود و بغض مثل شاخک ها يصورتم جار ياشک از پهنا لیس

از  يو ارزو ها دیام يمن همه ... دیبار یاشک خون م يمن بود به جا يجا يگریهر کس د!صالح ستیدست خودم ن-

شد و من دوباره  دیسراب ناپد کیهر چه که بوده  نمیب یاما م دمید یشبرنگ دخترم م يست رفته ام را در چشم هاد

 یلیاخر هنوز خ... درد مرموز را ندارد نیماهک من تحمل ا... صالح... صالح... اه... شهیماندم و عطش دردناك تر از هم

اورد یاو طاقت نم... نه... باز شده است رتیس ویو د یوحش يایدن نیا يبر رو شیبایز ياخر تازه چشم ها... بچه است

:خاطر من بود یتر از من به فکر تسل انیگر صالح

 ياست و شانس مداوا ریالمان امکان پذ يتو يماریب نیگفت درمان ا... میکن دیقطع ام یدکتر که نگفت ما به طور کل-

رحم  یب يماریب نیا زیو ماهک را از چنگال ت میمورد اقدام کن نیر اهر چه زود تر د دیما با... است ادیز اریماهک بس

...مینجات بده

:دیتروا ینگاهش م یخورد محبت از زالل اب یم وندیاشکمان با هم پ يدوخت و حلقه ها یوقت چشم در چشمم م ان

 يتو و ماهک به قدر... کنم ینم یکوتاه دیایاز دستم بر ب يکنم هر کار ینم غیرا از تو و ماهک در یکمک چیباور کن ه-

که حاضرم به خاطر شما دو نفر جان خودم را هم بگذارم دیهست زیعز میبرا

شد و  یباز م دیام يدیرو به سپ میگرفتم و چشم ها یبخش صالح دوباره جان م دیو ام زیمحبت ام يبا حرف ها من

بود و نگاهش افق  نهیاست او که قلبش از جنس اب و اکردم که صالح را بر سر راه من قرار داده  یدوباره خدا را شکر م

بود و همه جا  دهیچیمتعفن من پ يایدر دن سخاوتمندش يروشن امد را جلوه گر بود و او که عطر دست ها يها

پراکند یم دیو ام یزندگیبو

تو ذره  یمحبت و بزرگ يایدر شیباورکن پ... تو را ندارم یو خوب یهمه مهربان نیا اقتیمن ل... یخوب یلیتو خ... صالح-

ستمیارزش ن یب يا

ماهک محو شد يزد و نگاهش رو ياشک الود لبخند



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٠

39 فصل

خشک بود و  شیزد لب ها یکدر م یکم شیزالل چشم ها یاب دیو به طرف من چرخ دیاز پشت پنجره کنار کش صالح

هم نتوانست او را ارام و خونسرد جلوه دهد یدر پ ینفس و اه پ نیچند

یبه رفتن گرفت میتصم هویدانم چرا  یمن نم... نایم-

!صد در صد مخالفم تیوضع نیبا رفتن تو با ا یول

:گفتم یمتشنج بود کالفه و عصب یمداومش به کل يها هیخواب بود و من که اعصابم از گر ماهک

تا  یبده یبیز تو خواسته ام ترتگذرد و من هر روز ا یتر از تولد ماهک م شیچهار ماه ب افتادمیفکر ن نیبه ا کهویمن -

من برگردم

ام خبر داشت یدرون يو از غوغا دید یرا م میحالت دگرگون شده چشم ها او

...میماهک را به المان ببر میقرار گذاشت یول... ییگو یدرست م... بله-

:از حد معمول خارج شده بود یکم میصدا

در  يحتما پزشکان بهتر... تواند به دادش برسد یتر از من وتو م شیوب اردیلیدارد م يماهک من پدر یول... اره... اره-

...توانند درمان کنند یتر م عیوجود دارند که ماهک مرا بهتر وسر کایامر

:گفت یتر امد و با لحن مصمم کینزد یسه قدم دو

میبرو کایدهم به امر یم یبیترت یکن یطور فکر م نیخوب اگر ا-

جر وبحث کردن با او در  يبرا يداشتم که حوصله ا یو دل مشغول يبرد ان قدر گرفتار یا سر مداشت حوصله ام ر گرید

:با خودم متقاعد کنم یاو را به طور کل تیریو با مد یکردم با ارامش ساختگ یسع دمید یخودم نم

دانم تو هم  یواال م... ندبک يدخترش باخبر شود و کار يماریاز ب ارشیخواهد ک یمن دلم م... صالح  یستیچرا متوجه ن-

...يببر کایو ما را به امر یلطف کن یتوان یم



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥١

:گفت يو با لحن گرفته ا رونیبرهم گذاشت و باز کرد و نفسش را فوت کرد ب يرا لحظه ا شیها چشم

...رفتیعنوان تو را نخواهد پذ چیبه ه ارشیک... نایم یکن یخودت فرار م یزندگ تیچرا از واقع-

تماس  ارشیبا ک شیمن سه ماه پ... يدر ذهن او مرد یباور کن یخواه یچرا نم... طفل معصوم را  نیوهم اتو را  هم

...ارشیگفتم ک یبهت م دیبا... میبا هم زد یمفصل يگرفتم و حرف ها

:من نا تمام ماند یناگهان ادیبا فر شیها حرف

 يکه مرا ازرفتن باز دار ییگو یدروغ ها را م نیتو ا... تو گوش بدهم يها یباف یدروغ نیخواهم به ا ینم...  ستیکا ف-

که  یان قدر خودخواه... يتازه خو گرفته ا یزندگ نیچون به ا... يدوباره تنها شو یخواه یچون نم... دانم چرا یخوب م

از  شیپ یجا بند کن نیمرا ا يو دست و پا یام سرد کن یخودت قلب مرا از زندگ يخواسته ها يبه خاطرارضا يحاضر

 دمیها فهم یاما تازگ يمن گشوده ا يرا به رو تییچتر حما يو دلسوز يسخاوتمند يتو از رو کردمیها فکر م نیا

 گردمیبر م من... را راحت کنم  التیبگذار خ یول... يا دهیکش يگرید يو نقشه ها یپروان یرا در سر م يگرید االتیخ

...به تو برگرداند يمراقبتمان کرده ا نهیه تا به حال هزخواهم که هر چ یم ارشیواز ک گردمیرم.... رانیا

 یصالح بستم و با ب يها یها و دوست یرا بر خوب میرم کرده بودم من چشم ها یوحش وانیح کیسرکش بودم م مثل  من

و  ان قلب پر مهر صالح را بسوزاند يفوران کند و گدازه ها نمیهر چه تمام تر اجازه دادم اتشفشان قلب خون یرحم

تلخ  قتیحق دنیمن طاقت شن... دست خودم نبود... حافظهمن فراموشکار کم  نیو سنگدل ا یاغیمن  نیخاکستر کند ا

 وسیما ارشیکس مرا از عشق ک چیبودم و انتظار نداشتم ه بندیپا ارشینداشتم من به عشق ک چیام رااز زبان ه یزندگ

بکند

...گذاشت شیزانو ها يرو و سرش را دیخز يوارفته و ناراحت گوشه ا صالح

او !من بود یزندگ يچون و چرا یب یزلزله بر سر او اوار شده بودم بر سر او که ناج کیخودم بدم امده بود من مثل  از

زبان من در اورده بود و چون شمع  ریاو که طعم تلخ غربت را از ز دیکش رونیب یستیکه دستم را گرفت و از مرداب ن
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لحن ممکن از خود  نیدتریو او را با شد ستادمیاو ا يدر رو وو امروز من سر سختانه ر مریبگ یسوخت تا من روشن

کرده ام ریدلگ

 یو م شدیام اب م نهیدرون س خیتکه  کیپر سوز و ملنهب به طرفش رفتم قلبم مثل  یو پر خواهش با دل انیچشم گر با

دیچک

است  ارشیمن همه وجودم در گرو عشق ک یدانیاخر م... ددست خودم نبو... دمیمن اصال نفهم... مرا ببخش... صالح-

که دلم  یوازار تو نبود چون تو انقدر خوب و بزرگ یمن قصدم ناراحت!من یمرگ حتم یعنی ارشیاز عشق ک يدیوناام

...صالح کنمقلب مهربانت را ازرده خاطر  يلحظه ا يبرا یحت خواهدینم

زن در به در و فلک زده را  نیا کنمینوا را بفهم از تو خواهش م یو ب بیغرزن  نیحال ا.... درکم کن شهیمثل هم... صالح

...کنمیخواهش م... ابیدر

گاه با او احساس  چیمن ه... به فرزندبود يکرد دلسوزانه و مشفق و رئوف و نگاهش مثل نگاه پر عطوفت پدر یم نگاهم

بود سیتقدمن قابل احترام و يبرا شهیکردم محبت پاك صالح هم ینم یگانگیب

ام به هر انچه که تو را  یکنم و راض یتراز خودم فکر م شیتو ب يودل شاد یمن به خوش یدان یخودت خوب م نایم-

درست که با  نیا...به خاطر خودت بود... کردم یخودم نبودکه تو را از رفتن برحذرم ییکند من تنها به خاطر تنها یراض

لطفنگاه  یدرست که ب نیا شومیم یخودم زندان يها ییحصارتنها رن دوباره دشود وم یخانه خاموش م نیرفتن تو چراغا

درست که قلبم با  نیا...شود یو پوچ م هیچشم من کر شیدوباره پ ایزند و دن یدر دلم جرقه نم يدیو ام چشوقیتو ه

دهم  یم یبیترت يودافتد اما حال که به رفتن خشن یساعت کهنه از کار م کیمثل  يشده و تو برو زانیتپش قلب تو م

توانم به خاطر خواست خودم دست  یوقت نم چیمن ه... اش بازگردد انهیمن به اش انیاش یکه هرچه زودتر کبوتر ب

ات کنم یزندان يتو را ببندم و گوشه ا يوپا

 يقدر يدراز خودش نشان نداد او به ق هیگر نیاز ا يریجلوگ يهم برا یتالش چیافتاد و ه هیبلند به گر يبا صدا صالح
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 یخون وندیپ چیمرد خوش قلب و مهربان که ه نیا شیهاج و واج مانده بودم پ یبا صداقت حرف زده بود که من مدت

!دهیمن چه ماللت ها که نکش يکه نکرده و پا به پا امن چه کاره یبا من ندارد به خاطر خوشبخت همیا لهیوقب

:گفتم یکردم و م یهش مپاك و معصومانه نگا یتیمیبار من بودم که با صم نیا

...نکن هیگر... نکن هیگر... اوه صالح-

اغراق  یاو در ان لحظه ب دمیپاش يلبخند اشک الود شیبکنم به رو یاحساس تزلزل و سست يان که در خودم ذره ا یب و

مانست که به دامان مادرش پناه اورده بود یم یبه کودک

مثل  دمید یپرواز را در دستم م طیکه بل يکرد و روز فیرفتن مرا رد يکه داده بود به سرعت برنامه  یطبق قول صالح

شدم  یم دهیسو و ان سو کش نیمثال به ا یب یبه پرواز امده بودم و با سبک یدر امده به شوق زندگ لهیتازه از پ يپروانه ا

من و صالح و ماهک تمام شهر  شده بود روز قبل از پرواز میبازگشت من سه يبکند در شاد یان که ابراز ناراحت یصالح ب

 یپوشانده م یبیاسمان انگاه صالح با ابر غر میشدیم کتریتر و نزد یمیو هر لحظه نسبت به هم صم میپا گذاشت ریرا ز

دادینم یوناراحت غمو عشق است و او به خودش اجازه ابراز ان همه  یابر غم و دلتنگ نیدانستم ا یخوب م... شد

دانست  یکرد و ارام بود انگار او هم م ینم يقرار یب شهیماهک مثل هم دمین انتظار فرودگاه دخودم را در سال باالخره

گرفت یاز نگاه من پر نم يصالح لحظه ا نینگاه محزونو غمگ کندیاغوش گرم پدرش پرواز م يبه سو

که  ییاز ان ها يال دورس کی! چقدر خوشحالم  یدان ینم... دمیکش یچقدر انتظار امروز را م یدان ینم... اه صالح-

همه مدت را دوام اوردم نیو من با لطف و محبت تو ا ستین یدوستشان دارم مدت کم

سر وسامان دادن  يزن برا کی دمیدیبار بود که م نیدر طول عمرم اول... یصبر و استقامت خودت هست ونیتو مد-

!یمبارز بودن را حفظ کن یژگیو نیا شهیکن هم یسع... جنگد یاش با تمام جان ودلش م یزندگ

:از اضطراب فرو رفت و ادامه داد يگاه نگاه افسرده اش را در هاله ا ان

دست  یخواه یکه م يزیباشد به هر چ ادتی... نشو دیدلسرد و ناام ستیاوضاع بر وفق مراد تو ن يدید یاگر برگشت-
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دوباره هموار  یبه خوشبخت دنیراه رس... يل شورا متحم يادیز يها يو دشوار یبه خاطرش مبارزه کن دیبا یکن یم دایپ

و تا اخر  یشجاع و صبور باش دیفقط با... کشدیانتظار تو را م يادیز يبدون شک سنگالخ ها و پرتگاه ها ستیو کوتاه ن

!یکنم که هر چه زودتر به مقصودت برس یدعا م تیجا برا نیمن ا... ياوریراه را کم ن

:گفتم ير مهرلبخند زدم و با لحن پ شیرو به

 کیکاش ... اتکاء به نفسم را از دست ندهم يکه چه طور یبه من اموخت شهیتو هم... سپارم یرا به خاطر م تیحرف ها-

تو را جبران کنم یهمه خوب نیتوانستم ا یروز م

دیارز یاز فشار بغض م شیرا برق انداخته بود و لب ها شیچشم ها اشک

 يدلم برا یدان ینم... من شرح بده ينامه برا يرا تو زینامه و همه چ قیحداقل از طر. ..یکن با من در تماس باش یسع-

خواهم بعد از تمام  یاز خدا م ستیاما مهم ن... ماند یم یشما کنار من خال يشود و چقدر جا یتنگ م»کوچولو نیریش«نیا

دیتو بگشا يرو بهرا  یخوشبخت يها دروازه ها يدر به در نیا

بار نگاه اشک الودش رااز من پنهان کرد نیو ا دیهک را بوسصورت ما ارام

...گذاشت یراحتم نم يصالح لحظه ا نیو اندوهگ انیگر يپواز من از بلند گو اعالم شده بود و چشم ها وقت

ه تاز یقسمت کن و زندگ یات را با کس ییتنها... نکن هیمن گر يبزرگ برا يتو را به خدا یول... بروم صالح دیمن با-

 یدعا م تیمن هم برا... اوریدر ب یکس یحال وهوا ب نیخودت را از ا یپرست یتو را به جان هر که م... را اغاز کن يا

...کنم

شد  یم ریسراز يزد و چون چشمه ا یقل م شیامان که در چشم ها یکه ب یتکان داد و از شدت بغض و اشک يسر

 یدهم و به سمت یدست تکان م شیبغض و اشک و اه برا انیکه م دمید یو من خودم را م دیبگو يگرینتوانست کالم د

کرد و دستش در هوا  یبود و نگاهم م ستادهیادر حال شتاب  یازدحام انیروح م یب یروم و او که همچون مترسک یم

خشک شده بود



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٥

40 فصل

بدو ورود به فرودگاه  از خودم از دست داده بودم و از لریشده بود اخت لیخوش وطن فوج فوج به سمت من گس يبو

 يکرد ماهک رو یم ییمنظره تماشا نیا يرا محو تماشا يو هر عابر ختیریصورتم فرو م يوقفه از پهنا یاشک ب لیس

و دوباره  کشمیپاك وطنم نفس م يشکرت که دوباره در هوا ایکرد خدا ینفر چمدانم را حمل م کیام بود و  نهیس

میرا ببو که خاك وطنم يبه من عطا کرده ا یفرصت

خوشبخت و خوشحالم و سر از پا  نکیمن ا... من باز گشته ام میخواست به همه بگو یخودم نبود که دلم م دست

خواست ذره ذره  یدلم م نکیاز خاك کشورم جدا افتاده بودم و ا يسال نور نیقرن و چند نیچند ییگو شناسمینم

میخاکش را ببوسم و ببو

:گفت یتاکس راننده

کجا خانم؟-

:گفتم جانیه با

!تنگ شده است شانیدلم برا دچقدیدان ینم... پدرم و مادرم چشن به راه امدن من هستند... خانه پدرم-

:به من انداخت و گفت نهیاز ا ینمود نگاه یخوش مشرب و مهربان م يرمردیکه پ راننده

به شما سخت گذشته؟ یلیغربت خ-

:انداختم و گفتم ها ابانیپر اشتها و لذت بخش به خ ینگاه

!کس به درد غربت گرفتار نشود چیه... یلیخ-

دخترم؟ دیده یادرس خانه پدرتان را به من م-

ادرس انجا را به شما ... من خودم خانه دارم شوهرم منتظر من است... اول بروم خانه خودم دیمن با... نه... ادرس... اه-

توانم خودم را کنترل کنم یو اصال نم ستیدست خودم ن... دارم یچه حال دیدان یراننده نم ياوه اقا... دهمیم
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شدم ان  یتر م کیمن خوشش امده بود هر لحظه که به خانه ام نزد ییایر یکودکانه و لحن ب جاناتیاز ه دیخند راننده

 ایاخد... کردم یم يو من احساس رخوت و سرد رفتیمرموز م یرو به اظطراب و وحشت ریو دلپذ ندیخوش ا جانیه

دهد؟ یم يدخترم دخترش را در اغوش گرم خود جا و کندیرا فراموش م زیهمه چ یعنی؟ ردیپذ یمرا م ارشیک یعنی

!میدیرس-

!میدیچه بد که رس... اه نه:دیاز دهنم پر اریاخت یب

:اهسته گفت زیتعجب ام یکرد چمدانم را تا دمدر کشاند و با نگاه ینگاهم م جیسردرگم و گ راننده

حالتان خوب است خانم؟ شما-

:دلچسب از بدنم رخت بربسته بود يو ان گرما دیلرز یام م چانه

...سرد است یلیفقط خ... خوبم -

:گفت یپر عطوفت بالحن

است و هنوز هم اب نشده فکر  شیمال دو هفته پ ینیبیبرف ها که م نیا... است ریسرد و برف گ شهیماه بهمن هم-

امشب هم برف ببارد کنمیم

تازه به خود امدم وارهایکنار د يکپه شده  يبرف ها دنیرا به دور و برم انداختم و با د زمیو نگاه شگفت ام!!! برف-

!بودم دهیند-

کردم و  یبهار استنشاق م يمن در هوا...دمیورود همه جا را گلباران و سبز و پرشکوه د يفکر کردم من در لحظه  و

گذاشته ام ینور و روشن نیقدم به سرزم ییکرد و من گو یم یشانبر من نور اف يگرم بهار دیخورش

کرد و چون گفتم فقط دالر  هیرو به رو شده است درخواست کرا بیو غر بیموجود عج کیبا  کردیکه گمان م راننده

 معمول ریو غ جیادم گ کیکه با  دیکش ینم رشیپ يحوصله  ییقبول کرد گو بکندیان که اعتراض یهمراه من است ب

سر و کله بزند نیاز ا شتریب
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 یبه وجد م دنمیگشود و با د میدر را به رو ارشیمن ک نیریش يایرو يرا بر هم گذاشتم تو میدر زدم و چشم ها باالخره

:دخترم را به طرفش گرفتم و گفتم يبایامد و من صورت ز

...دخترت را... نیدخترت را بب... نگاه کن-

!دیگفت يزیشما چ... بله-

باز کردمو نگاهم با نگاه مبهوت باغبان گره خورد لبخند  نیریش يایان رو يرا از رو میباغبان چشم ها رمردیپ يصدا با

:زدم و گفتم

!دیشما هست یباباعل... سالم-

:گفت ییاعتنا یدست به ان دست کرد و با لحن ب نیاش را از ا لچهیب

من باغبان تازه وارد هستم و شما؟...نه-

باغبان نداشت پس من چطور او را اشتباه گرفته  یبه بااعل يشباهت ظاهر چیفرط تعجب باز وامانده بود او هاز  دهانم

:بودم اب دهانم را قورت دادم وگفتم

هستم یتهران يمن خانم اقا-

:خواستم از در بروم تو که سد راه شد و با نگاه به پشت سرش گفت و

!که داخل خانه هستند یخانم تهران-

:دادم یصبر و حوصله ام را از دست م شتمدا

داخل دیاوریچمدانم را ب... دهم  یم حیاصال چرا دارم به شما توض... من...است یتهران يمادر اقا دیگو یان که شما م-

کردم و به سرعت از مقابلش گذشتم يبعد غرولند و

شد از مقابل خدمه و  یت سرما افزوده تر مرفت و بر شد یم یکیماه بهمن بود هوا رو به تار يازروز ها یکی عصر

را  زشانیو بهت ام رهیگذشتم و نگاه خ یهمه عوض شده بودند م ییشناختم و گو یکدامشان را نم چیکه ه ینیمستخدم
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داشت مقابلم  یدرشت و چاق کلیاز ان ها خدمه ها که مسن تر از همه بود و ه یکیکردم سرانجام  یبا خودم دنبال م

:ستادیا

د؟یچرا بدون اجازه وارد شد د؟یهست یا کشم-

:گفتم يخونسرد با

... که دیخبر بده یتهران ياز شما به اقا یکیحاال زود... ردیگ یاجازه نم یخودش از کس يورود به خانه  يادم برا-

!خانمش از مسافرت برگشته

دانم چه خبر  یه من دوخته بودند نمب دهیفراخ و مات د يحرف ها را زده بودم همه با چشم ها نیزتریشگفت ام انگار

بزرگ  یتهران يگفت متعلق به اقا یم ارشیکه ک یبود همان اتاق انویدر اتاق پ دمیرا شن يباز شدن در يشده بود؟ صدا

و متفکر از راهرو هم گذشته بود همان  نییپا يسست و ناموزون با سر ياو بود با گام ها ستادیا يبوده است قلبم لحظه ا

من مات شده بود و چهره اش  نیبر نگاه مشتاق و غمگ ارشیبه او گفت نگاه مبهوت ک يزیو چ دیبه طرفش دوخدمتکار 

 شرایندانهاو ناگهان دهانش را بست و د دیپر رونیبازش ب مهین ياز لب ها فیخف ییباخت صدا یلحظه به لحظهرنگ م

:برداشتم و ارام گفتم شیبه سو یبر هم فشرد گام

...من برگشتم. ..ارشیسالم ک-

غرش ابر نبود که بند بند وجودم را پاره  نیبودم ا دهیاز ستون ها چسب یکیامد و من از ترس به  یرعد و برق م يصدا

:من بود ارشیک زیخشم ام يصدا نیکرد ا یم

ه ام؟لز کدام بازگشت يگو یو م يامده ا ییچه رو ؟بايخانه بگذار نیخودت را دوباره به ا فیکث يبهت اجازه داد پا یک-

!يپا به خانه من گذاشته ا یو با چه جسارت يامده ا يگور

نگرستند انداختم و احساس  یصحنه را م نیکه با رعب و وحشت ا یخدمتکاران بریاکنده از درد و شرمندگ ینگاه من

 هیود و به گرب دهیپدرش از خواب پر ادیفر يشکسته است ماهک من از صدا یعیمن به طور فج دیکردم کمر غرور و ام
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طفل معصوم چه کار کنم ؟ نیا يها هیبا گر نستمدا یرا گم کرده بودماصال نم میافتاده بود من که دست وپا

که  یکس... نییپا دیاز پله ها دو یکس ختیر یتگرگ شالق زنان بر صورتم فرو م يدرشت اشک مثل دانه ها يها دانه

...دیسر یبه نظر نم بیمن اشنا بود و غر يچهره اش برا

؟...چه خبر شده ارشیک-

ذهنم  يومن هنوز تو ختیر یخشم و غضبش مثل شهاب سنگ بر سر من فرو م يبود وشراره ها زینفرت ام نگاهش

باشد بیچهره اشنا و غر نیگشتم که متعلق به ا یم یدنبال اسم

:دیکش ادیفر ارشیشد ک یم شتریو ب شتریماهک هر لحظه ب هیگر يصدا

نه؟ ای یکن یا خفه مان حرمزاده ر-

ام فشردم و نگاه ناباورم رابه ان دو نفر دوختم ان که نامش در دفترچه حافظه  نهیس يکر و الل ماهک را رو يادم ها مثل

 یسپرد و به طرف من امد هم چنان که نگاه پرشورش تنم را م ارشیرا که در بغل داشت به ک يام گم شده بود بچه ا

:گفت یکه م دمیرا شن ارشیک يداد صدا یاد مسوزاند و خاکسترم را بر ب

!رونیجا بندازنش ب نیدهم از ا یاالن دستور م نیتو خودت را ناراحت نکن هم ایمه-

 یم ییگو زشیت يزهر الود و با داندان ها یبا نگاه نکیاو که ا! و مهربان من یمیدوست صم... بود ایمه نیپس ا.. اه

و تار شده بود ؟چرا من  کی؟ چرا همه جا تار کردیچکار م نجایاو ا.. اشامدیبا عطش بخواست تکه تکه ام کند و خونم را 

مرد محبوب من ... ارشیشده بود ک خیمثل صاعقه زده ها مو بر تنم س تمتلو تلو خوران عقب گرد رف دمید یرا نم ییجا

بر لب داشت و لحنش برنده و  يلبخند دلسرد کننده ا ارشیکرد ک یم هیبود و ماهک هنوز گر ستادهیمن ا يرو شیپ

:زخمناك بود

حتما ! با اغوش گرم از تو استقبال کنن؟ يو انتظار دار يمانده است که برگشته ا یتو باق يبرا ییجا جا نیا يفکر کرد-

 که تو ومسعود رقم يریتقد... میریتقد کی یهر دو زخم ایمن و مه...  میبا هم ازدواج کرده ا ایکه من و مه يخبر دار
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...دیزده بود

...  ستمیگریفشردم و م یرا گم کرده بودم فقط صورت ماهک را بر چهره ام م یرفت و راه خروج یم یاهیس میها چشم

!! من ازدواج کرده باشد؟ یدوست زندگ نیبهتر ایمن چطور ممکن بود با مه ارشیک!!باشد؟ قتیحق نیچطور بالور کنم ا

و در  ستادیا ارشیکنار ک ایزدم مه یضجه م يو دردمند صالیاست تین در نهاو م دیکش یم ریت یقلبم به طرز وحشتناک

:گفت ارشیک يحرف ها يادامه 

و  یشوهرم را از من گرفت.. يو اواز غم سر داد یمن نشست یتو مثل جغد بر بام زندگ... است  يبد شهیهم يبد يسزا-

نمیب یم ریطور شکست خورده و حق نیتو را اکنم امروز که  یم یچه عشق... يکرد انتیبه نام دوست به من خ

حق به جانب هر دو نفر دوختم و دندان  يام را به چهره  یاغیشده باشد نگاه تند و  داریکه تازه از خوابب یکس مثل

:رفتم و باالخره بانگ براوردم يقروچه ا

و با افتخار  يمن بگذار یا به زندگپ يشد یتو اواره و در به در شدم ان وقت تو چطور راض یمن به خاطر نجات زندگ-

؟ یچشم من نگاه کن يتو

:گفت یزد و تن يپوزخند ارشیک

...به تو بدهم یتا درس بزرگ رمیاز تو انتقام بگ خواستمیمن م.. ازدواجکنم ایخواستم که با مه من

:ختمیر یرو مخشمم را هم چون شهاب سنگ بر سرشان ف يبار من بودم که شراره ها نیرا مشت کردم و ا دستم

شما ياز هر دو... از هر دو نفر شما متنفرم-

بر لب نشاند یتفاوت یلبخند ب ایزد و مه يقهقهها ارشیک

:گفت ارشیک

؟یکن یچرا ان حرام زاده را ساکت نم-

:را مهار کرده بودم با بغض گفتم میاشک ها کهیحال در
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زند؟ یطور حرف نم نیادم در مورد دخترش ا-

:گفت يخند شیبغلش پنهان کرد و با ن ریرا ز شیادست ه ایمه

مسعود؟ يبچه  ای ارشیک يبچه -

:تفاوت گفت یو ب دیبغلش بود بوس يرا که تو يساله ا کی يصورت بچه  ارشیک

کردیزد و سفارششرا م یقدر زنگ م نیاش باشد جناب صالح خان که ا یدوست استانبول يهم بچه  دیشا-

قامت شکسته و چهره  يو ان ها را به تماشا ستمیقادر نبودم با گریو من د ستیگر یم ماهک دیغش غش خند ایمه

رمقم خودم را دنبال  یب سستویرفتم و پاها یفرستادم م یکردم و لعنت م یم هیرفتم و گر یدردمند خود دعوت کنم م

توانم ادعا کنم  یچطور م یلیست تحمشک نیبعد لز ا!ن فاجعهیچطور زنده بمانم ؟ بعد از ا نیبعد از ا... دمیکش یخودم م

و من مثل او کردیم هیگرفته گر يکشم ؟ ماهک با صدا یزنده هستم و نفس م يکه موجود

 نیخشمگ... بود یاو عصبان... نشو ریپدرت دلگ ياز حرف ها! چاره من  یطفل ب ریارام بگ! من  ينوا یکوك ب ریارام بگ-

 بیغر گانهیکردم ما در مملکت ب یفکر م! کس من یو ب بیماهک غر... من زیزارام باش ع... يریبود و اماده انتقام گ

 هیدل مادر من هم گر زینکن عز هیگر...  میختیر یکس یو اشک ب میکرد یگ بهیخودمان هم غر ياما در خانه  میهست

از  یمن وتو سهم... ریگارام ب... ریخون دل من است ارام بگ ینیب یکه تو م نیا... زمیر یاشک نم... کنم نگاه کن ینم

 یینهاو ت یکس یخودش احساس ب اریطفلک معصوم من چه سخت است ادم در د میسرنوشت نبرده ا نیا يها یخوش

...کاش... گشتمیکاش برنم... دانست و به من نگفته بود یرا م زیصالح او همه چ چارهیب... کند

به اغوش  یخواستم در ان شب سرد و برف یدوخت م یمو نرم برف بر دامنش نقش  دیسپ يرسد و دانه ها یفرا م شب

ان  یرا ب يادیشدم مسافت ز یو سست م... گذاشت قدم از قدم بردارم ینم ییارویپدر و مادرم پناه ببرم اما ترس از رو

!و پر حجم تر شتریب يشد و دانه ها یتر م لوتها رفته رفته خلوت و خ ابانیکرده بودم خ یکه بفهمم ط

 یرمق ب یپناه و خسته و ب یداد من ب یزد و ازارم م یزنگ م میگوش ها يتو ارشیو ک ایمه زیقهقهه ام يهاخنده  يصدا
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را در اغوش فشردم چشم  میبایکوچه خلوت نشستم و ماهک ز کیدر  يطاق مغازه ا ریداشته باشم ز ییان که ره به جا

دبه من زل زده بود و صورتش سرخ بو اهشیدرشت و س يها

 یجا کس نیا... ستیچشم به راه امدن من وتو ن یجا کس نیاما ا!مادر هم سردش شده! دانم یمن م زیده عزسردت ش-

 داریو ب یدهم بخواب یبهت قول م... زمیشود عز یتمام م یشب سرد و برف نیا!دخترکم... دیگشا ینم مانیدر را به رو

!بخواب!بخواب ماهک من... روز شده باشد يشو

ماهک در اغوش من به خواب رفته بود و من در اغوش !سرد سرد...سرد... هوا سرد بود... دیبار یم برف دیبار یم برف

ان ... بر تن خسته من و ماهک غلبه کرده بود یو وحش نیطاقتم را بر هم گذاشتم ان خواب سنگ یخسته و ب ياو پلک ها

عقلم  میگذراند یهتل م يشتم و ان شب را توهمراه دا یو چمدانم را جا نگذاشته بودم و پول فیکاش ک! یخواب لعنت

...افسوس که!داد یجا قد نم چیگرو بگذارم نه عقلم به ه مرایطال يگشواره ها ایبتوانم انگشتر  دیشا دینرس

... بود یاو عصبان... نشو ریپدرت دلگ ياز حرف ها! چاره من  یطفل ب ریارام بگ! من  ينوا یکودك ب ریارام بگ-

 گانهیکردم ما در مملکت ب یفکر م! کس من یو ب بیماهک غر... من زیارام باش عز... يریماده انتقام گبود و ا نیخشمگ

دل مادر من هم  زینکن عز هیگر...  میختیر یکس یو اشک ب میدکر یگ بهیخودمان هم غر ياما در خانه  میهست بیغر

 یمن وتو سهم... ریارام بگ... ریدل من است ارام بگ خون ینیب یکه تو م نیا... زمیر یاشک نم... کنم نگاه کن ینم هیگر

 ییتنهاو  یکس یخودش احساس ب اریطفلک معصوم من چه سخت است ادم در د میسرنوشت نبرده ا نیا يها یاز خوش

...کاش... گشتمیکاش برنم... دانست و به من نگفته بود یرا م زیصالح او همه چ چارهیب... کند

به اغوش  یخواستم در ان شب سرد و برف یدوخت م یو نرم برف بر دامنش نقش م دیسپ يرسد و دانه ها یفرا م شب

ان  یرا ب يادیشدم مسافت ز یو سست م... گذاشت قدم از قدم بردارم ینم ییارویپدر و مادرم پناه ببرم اما ترس از رو

!و پر حجم تر شتریب يشد و دانه ها یتر م لوتها رفته رفته خلوت و خ ابانیکرده بودم خ یکه بفهمم ط

 یرمق ب یپناه و خسته و ب یداد من ب یزد و ازارم م یزنگ م میگوش ها يتو ارشیو ک ایمه زیقهقهه ام يخنده ها يصدا
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را در اغوش فشردم چشم  میبایکوچه خلوت نشستم و ماهک ز کیدر  يطاق مغازه ا ریداشته باشم ز ییان که ره به جا

ده بود و صورتش سرخ بوبه من زل زد اهشیدرشت و س يها

 یجا کس نیا... ستیچشم به راه امدن من وتو ن یجا کس نیاما ا!مادر هم سردش شده! دانم یمن م زیسردت شده عز-

 داریو ب یدهم بخواب یبهت قول م... زمیشود عز یتمام م یشب سرد و برف نیا!دخترکم... دیگشا ینم مانیدر را به رو

!بخواب!اهک منبخواب م... روز شده باشد يشو

ماهک در اغوش من به خواب رفته بود و من در اغوش !سرد سرد...سرد... هوا سرد بود... دیبار یبرف م دیبار یم برف

ان ... بر تن خسته من و ماهک غلبه کرده بود یو وحش نیطاقتم را بر هم گذاشتم ان خواب سنگ یخسته و ب ياو پلک ها

عقلم  میگذراند یهتل م يهمراه داشتم و ان شب را تو یا نگذاشته بودم و پولو چمدانم را ج فیکاش ک! یخواب لعنت

افسوس که!داد یجا قد نم چیمرا گرو بگذارم نه عقلم به ه يطال يگوشواره ها ایبتوانم انگشتر  دیشا دینرس

... 

 یپرسروصدامهاشلوغ و ابانیاندك اندك خ.کرده بود دپوشیهاراسپ ابانیچهره خ شبیبرف د.بود دهیدم دهیسپ

.داد یبودوآزارم م دیدردمعده ام نبوداماشد.کرد یازبدنم دردم ییجا....شد

:گفت میپرتعجب به من انداخت وآهسته ومال یآمد،نگاه یمغازه م يلک ولک کنان به سو يرمردیپ

((دخترم؟ یداشت يکار یباکس))

بودکه  دهیباخوابیآرام وز يماهک به قدر.کرد یمنگاهم  رهیخ رهیاودرمغازه رابازکردوهنوزخ).نه(راتکان دادم که  سرم

 یشد نگاه یکه ردم يوهر رهگذر ابانیخ يختندتویر یرفته رفته آدم ها م. کنم دارشیآمدتکان بخورم وب یمن دلم نم

احساس کردم .شد یوهربارمنصرف م دیبگو يزیچ رمردچندبارخواستیپ. کرد یمن روانه م يسو زبهیکنجکاوآم

.دیکش ینفس هم نم یآن قدرغرق خواب بودکه حت.بود دهیباخوابیماهک من چه ز....آه.....ستیزنیجا شترماندنیگربید

به ....دادم یآفتاب وطن رابه نشان م ينوروگرما دومنیتاب یدمیکاش خورش.....دهیصبح رس نیبب....دارشویمن ب ماهک

 يکنند،به آنهابگوچه شب سرد یارانگاه مهمه دارندم.....نگاه کن.....بلندشو.....درآغوش من خیتکه  کیتوکه مثل 
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االن .کنم یدامیپ تیها رابرا يبخار نیروم وگرمتر یاالن م ن،ماهک م. برماهزارسال گذشت شبیبگود....میراگذرانده ا

 یم هیچراگر......دارشویب.......کند یآورم تاتن سردتوراگرم م یوم رمیگ یازآسمانها قرض م تیرا برا دیروم وخورش یم

:ادزدمیبلندفر يوباصدا!؟......زنم،چرا، چرا یچراضجه مکنم، 

 دهیعروسک خواب کیمثل .....پارچه نور کیمثل  دینیبب....دینیدخترم رابب....دیتماشاکن.... يآها يآها ))

 به پدرسنگ دلش دیبرو.....دییبگو دیبرو....زدومرد خیازسرما شبید ددخترتییبگو.....دییباباش بگو دوبهیبرو......است

((.......دیوخوشحالش کن دیخبربده

.دیرس یبه گوشم م ییحلقه زده بودندوزمزمه ها يراچندنفر دوروبرم

!يا لهیدرشت وت يآن چشم ها!یباوشرقیز يآن چشم ها.بسته شده بود شهیهم يبرا شیبود وچشمها خیمن  ماهک

ماهک منخواب : کردم یزدم وتکرارم یقهقهه م.شد یامامن کمرم راست نم.....زمیکمکم کندازجابرخ رمردخواستیپ

 دبخوایبگذار....دیوسروصدانکن دیکنم آرام باش یخواهش م.....کرده بود هیگر یلیخ شبیآخرد.....است

((......ردیبگ دآرامیبخوابدوشا استیادنیتادن.....بد

:گفت يبالحن شماتت بار گرانیوروبه د دیدو یم میناشناس به سو یزن تیجمع انیازم

((.....زنکه تماشاندارد کی یبدبخت.....دیکن یوبروبرنگاه م دیا دهستایچرا))

:گفت يزیمن بالحن ترحم آم بعدروبه

((!شود یدارمیدخترت ازخواب ب!آرام باش دخترم))

:ها دوباره قهقهه سردادم وانهیمثل د من

((!باستیدرزچق ندکهیب یرااگربازکندم شیچشم ها.... نگاه کن.....نگاه کن،دخترم چقدرقشنگ است))

:گفتم هیبارباگر نیرادرآغوش فشردم وا ماهک

((.....دارشویب دارشوماهکیب))
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!ستیگر یمن م يوهمپا دیکش یبرسرم دست نوازش م زن

:گرفته گفت یولحن سیداربانگاه سرخ وخ رمردمغازهیپ

((دخترجان؟ میخبرش کن يراندار یکس))

:روح بود یوب يا شهیش نگاهم

((.....اندارمکس ر چینه، من ه))

:راپاك کردم میبه سرعت اشکاها آنگاه

((....شدم یکاش من هم خالص م!نکبت بارخالص شد یزندگ نیدخترم ازا ست،یخوب ن هیگر.....کنم هیگر دیمن نبا))

زخم من .نداشتم اجیدوروبرم احت يآدم ها يمن به دلسوز. گفت یم رلبیز يزیکرد وچ یترحم نگاهم م دهیباد هرکس

تازه به خودم !من يبایماهک ز!رفته بود شهیهم يماهک من برا.گرفت ینم امیالت یمرهم چیزهابودوباهیچ نیترازا قیعم

لحظه احساس شرم وحقارت به من دست  کی. ام نشاندهخودم  يرابه تماشا کاریب يعده ا کی دمیآمده بودم وفهم

:ادزدیازپشت سرفر یکس. اه افتادمام فشردم وآرام وخاموش به ر نهیجانم رابه س یدخترك سرد وب.داد

((.میتا کمکتان کن دیکجاخانم؟صبرکن))

. سپردم یخواست هرچه زودتردخترم رابه دستان مهربان خاك م یدلم م. ازآنجادورشدم یوصف نشدن یباتوان ومن

تازه کنده شده نشسته بود  يازگورها یکی يگورکن رو.گورستان درآن وقت ازصبح خلوت وسوت وکوربود

 میچشم ها گرچشمهیکه د من.نگاهم کرد يشدوباکنجکاو دساکتیسرداده بود،مراکه مقابل خودش د ینیازغمگوآو

:روح خطاب به اوگفتم یزد، آهسته بالحن سردوب یهم نم يرگه ا یبودوحت دهیخشک

((؟یگورکوچک بکن کیخواهم برام  یم))

:ردوباتعجب گفتگاه خودش ک هیراتک شیلیاش دادوب یوگل سیخ يبه لباس ها یتکان

((؟!!گوکوچک))
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:رافرودآوردم وگفتم سرم

((!دخترم يبرا.....بله ))

 جیگ یکم.رابغل گرفته ام یکردعروسک یددرابتدافکرمیشا.وکوچک ماهک زل زد فیمتاثربه جسم نح یبانگاه

 يش گوردختر يخواهدبرا یازاوم الیخ یحدراحت وب نیمادرتاا کیکردکه چطور یفکرم دباخودشیشا!بودومتفکر

......بکند

((!سرداست ومن هنوزکارم تمام نشده یلیهواخ!خرج داردخانم))

بدون . انگشتم انیبودم که چشمم افتاده به حلقه برل رانداختهیسرم رابه ز!همراه نداشتم که بتوانم راض اش کنم یپول

مات ومبهوت حلقه . ن گرفتموبه طرف گورک دمیکش رونیحلقه راازانگشتم ب یگونه احساس ناراحت چیوبدون ه یمعطل

:دیازحدقه درآمده پرس ییراگرفت وباچشم ها

((!اصل است))

:حوصله گفتم یتفاوت وب یب

((!که گرم باشدوسرماکمتردرآن نفوذکند يجا!خوب رابکن يجا کیحاال!اصل اصل ))

:ودش آمدوگفتبدهدبه خ انیگورکوچک انگشتربرل کیبه اوبابت کندن  یدکسیگنج یکه هنوزدرتصورش نم گورکن

((....رخاكیتازه ز......شود ینم شیآدم مرده سرد وگرم حال!یآبج ییگو یم يزیچ کی!گرم باشد))

:گفت یخشم وغضب من ادامه ندادوبادستپاچگ دنیهاراباد حرف

((.....کنم یدامیخوب پ يجا کی......الساعه..... چشم خانم....چ))

:گورستان زدوگفت يتو یگشت شیها بعدباچشم

((!دمجنونیدرخت ب رآنیجا چطوراست،ز«آ))

:گفت نظرانداختم وگفتم یکه م ییجا به
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((!سردش است یلیدخترم خ...دیعجله کن....همانجا.....خوب است  ))

شانه اش وبه  يراانداخت رو لشیراجمع کردوداد جلو، بعدب شیبه من انداخت، لب ها رتیپرتعجب وح ینگاه بازهم

.راه افتاد

:وبالبخندنگاهش کردم دمیدخترم رابوس.گورکن کارش راتمام کرد دکهینکش یطول

نقاب فرشته برچهره زده است  نجاهرکسیا....اند یکه همه فرشته هاراست راستک يرو یم ییخوش به حالت،جا))

 یلیبه فرشته هابگومادرت خ یکه رفت ،آنجايخوش به حالت آرام گرفته ا!پنهان شده است رتیبدس يوید رنقابشانیوز

((!يبچه ا یلیآخرتوهنوزخ.....بگومواظب توباشند.....تورادوست داشت

دوختم وروبه گورکن که اشک به  شیبایرابرصورت ز زمینگاه حسرت آم نیدادم وآخر يراآرام درخاك جا ماهک

:آورده بود،آهسته گفتم دهید

((!یکن دارشیمباداب!زیآرام خاك بر))

:بغض آلودگفت ییرد وباصداآب دماغش راپاك ک نشیباگوشه آست گورکن

((.....طفلک ننه مرده))

کارگورکن که .مات وخشک زده فقط نشستم وتماشاکردم يومن باچشمها ختیخاك ر یطبق خواسته من به آرام آنگاه

:آرام گفتم ،يتمام شدازجابرخاستم وهمراه باآه سرد

((.کاش سردش نباشد))

:گفتغمزده،حلقه رابه طرفم گرفت و يباچهره ا گورکن

وقت  کی....دیریحلقه رابگ نیا....گرفت شیآت گرمیج.دیدار یشماعجب دل!دلم سوخت یلیبه خدا خ!یرآبجیبگ ))

((!میهست يا یآدم نالوط دمایفکرنکن

:زدوگفتم يپوزخند. به حلقه انداختم یبه اوونگاه ینگاه
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((....مال خودتان))

تمام  ییگو.نداشت یتیام موجود نهیدرون س ییلحظه گو نیدراقلبم . استوارومحکم به راه افتادم ییباگام ها آنگاه

من نبودم که  نیانگارا......برمن نگذشته بود یبتیمص چیانگاره. دفن کرده بودم رخاكیدردهاوغصه هارابادخترم ز

چه خوب که باخاك .زده بود خیماهکم درآغوش من  یخال يجا! خونسردبودم وخاموش.دخترم راازدست داده بودم

!طفلک معصوم! طفلک من!شود ینم گرسرشید......راپوشانده ام شیرو

 يرو.بال ابرها به پروازدرامده بودم يمعلق رو يدرفضا ییکردند،گو یوزن بدنم رااحساس نم میبودم وپاها سبک

که به هنگام دفن کردن  میها دواشکیبغض نامحسوسم ترک ،یٍهمهمه ازدحام ناگهان انیاتوبوس م ستگاهیا مکتین

.وشودادند اشستجانسوزم ر يغم ها یلیشدندوچون س يبودندناگهان جار دهیخشک ماهک

ها راآتش زدمو ساعت ها  قهیفکرکنم، دق يزیآنکه به چ یگشتم وب بیآواره وغر ارخودمیشهرود يروزتمام تو سه

خواست  یمدلم ن. کردم یدرد دل م شینشستم وبرا یبردم وکنارگوردخترم م یشب هابه گورستان پناه م. راکشتم

راتحمل کرده بودم وبادردمرموزدلم  یرسنگسه روزگ. رابه دست خواب بسپارم میچشم ها يبگذارم ولحظه ا شیتنها

 یخاک نیزم نیدانم درکدام گوشه ا ینم....ام بروم دارخانوادهیهنوزخودم رامتقاعدنکرده بودم که د.کنارآمده بود

به  يادیصالح پول ز. گرفتم یرفتم آن راپس م یم دیبا. افتادم دانمادچمیبه ....شناختم میران چکسیرهاشده بودم که ه

فرستادم  یچمدان بودنامه م يکه تو یآدرس دبهیمن با. آوردم یرفتم و چمدانم راازآنجا م یدمیبا بود،من داده 

 یم یبه من تسل زشیمحبت آم يخواست صالح کنارم بودوباحرف ها یآخ که چقدردلم م....دمیطلب یوازاواستمدادم

.کردم یچقدراحساس دردم......آخ .....دیبخش

چون .سردوخاموش گذشتم يگورها يودردمندازجابرخاستم وازالبه ال رهیخ یوبانگاه دمیبرخاك سردماهکم کش یدست

 يعقب نشستم چشم ها یصندل يرو یدادم ووقت ینمانده بودکه حرکت کنم، ادرس رابه راننده تاکس میدرپاها ییگرناید

.آنکه بخواهم خوابم برد یسته ام رابرهم گذاشتم وبتاب وخ یب

****
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که شدم راننده بوق زد ومرامتوجه خودش  ادهیپ. دیدلم دوباره تند تپ.میبود دهیرس.باال دمیپر یراننده تاکس يباصدا

.کرد

((!دیرفته بده ادتانیرا هیکرا....خواهر))

:معذب ولکنت گرفته گفتم یکم

((!پردازم یگرفتم پول شماراهم م نجاپسیچمدانم راکه ازا.....نرفته ادمی......نه))

:گفت يندیاش درهم رفت وبالحن ناخوشا افهیق

 یآورندخوشم نم یدرم لمیدادن ازخودشان ف هیکه موقع کرا ییمن اصالًازمسافرها. ..دیماراسرکارگذاشت!یباباآبج يا))

((.دیآ

 نیگشودوا میمنتظرماندم تاهمان باغبان دررابه رو یکم. اشتمزبردیبلندبه طرف درخ یرابه هم فشردم وباگام میها لب

:د،گفتیکش یبارزودمراشناخت وانگارکه ازقبل انتظارمرام

((د؟یکارداشت یتهران يشمابا آقا))

:درهم فرورفت میها دواخمیکش يریقلبم ت ینام تهران دنیازشن

((!آمدم که چمدانم راببرم....نه))

:آهسته روبه من گفتبه پشت سرانداخت وبعد ینگاه

((.دارد یچون باشماکارواجب.....کارخانه دیکه برو میبه شمابگو یدرپنهان ددمیآقادستوردادنداگرآمد))

 یراننده نگاه کج.شدم یبزنم برگشتم وسوارتاکس یآنکه حرف یگشاده نگاهش کردم وبعدب ییبارباتعجب وچشم ها نیا

:به من انداخت وگفت

((شد؟ یشدخانم؟چمدان چ یپس چ))

:برهم فشردم وگفتم يرا لحظه ا میها چشم
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((!دیخودتان نباش هینگران کرا.....گریآدرس د کی دبهیرو یم))

 یم يبا من چه کار ارشیکردم که ک یفکرم نیدرطول راه به ا.راکج کردودوباره استارت زد شیلب ها ياعتماد یباب

مگرنگفته بودم ازاومتنفرم؛.....روم یم دارشیبه دادهم و یاصالً چرادارم حماقتبه خرج م!تواند داشته باشد؟

((!گریجاست د نیخانم هم))

:به دوروبرانداختم وگفتم ینگاه

((.برگردم دتامنیصبرکن....بله))

 یتهران يکارخانه رفتم وبه آنها گفتم که به آقا یخاموش ومتفکربه طرف دفترنگهبان یوسرد ونگاه دهیشور یباقلب آنگاه

.....دم درمنتظراوست))یوسفی نایم((به نام  یخبربدهندخانم

 وندمانیپ گرپلیتمام شده است ود ارشیمن وک نیزبیکردم همه چ یبودم فکرم ارشیکه منتظرک یزمان درطول

بودم ونگاهم رابه آسمان  ستادهیامابدون اعتنا همچنان درجهت مخالف ا دمیشن یرام شیگام ها يصدا.است ختهیفرور

ماردوبدل  نیب یسالم.گداخته  یمثل آهن اوو خیتکه  کهیمن مثل  ستاد،یآمدومقابلم ا.دمدوخته بو نیوغمگ يابر

:مقدمه گفتم یوراننده اش انداختم وب ینگاه به تاکس.نشد

((.رابپردازم یاگرممکن است چمدانم رابه من برگردان تاپول تاکس ))

 دمیبه راه افتاد ومن فهم یتاکس.رساند یتاکسرفت وخودش رابه  رونیب یبزند ازدرخروج یآنکه حرف یزدوب يپوزخند

:برگشت وتوقع تشکرکردن ازمن داشت گفتم یراپرداخت کرده است ووقت هیاوکرا

((.چمدانم دارم يپول تو یبه اندازه کاف.....ستمیمن گدان))

:راباالانداخت وبعدباتمسخرگفت شیتفاوت شانه ها یب

((!زپول کرده بودات چمدانت راپرا یگرام دم،دوستید.....بله))

:گفتم باخشم
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.شخندزدیون!))دانستم یرانم نیا.....دیببخش دیبا یلیآه خ))

.دوست داشتم هرچه زودتربرودسراصل مطلب. حوصله جروبحث بااورانداشتم اصالً

((.میشودباهم حرف بزن ینجانمیا.اورمیدرب نگیپارک يراازتو نمیصبرکن تامن ماش))

:انداختم وگفتم شیبه سو يتوزانه ا نهیک نگاه

((......باتوندارم یحرف چیمن ه))

:اعتنا گفت یب

((.جامنتظربمان نیهم....اما من دارم ))

:دلم گفتم يکردم تو یبه دورشدنش نگاه م یوقت.اوردیدرب نگیخودش راازپارک نیکه ماش ورفت

کرده  لیرابرمن تحم یت سختام شکس یدوست دوران زندگ نیتو وبهتر....یتهران ينمانده آقا یباق یگرحرفید))

 یدرعالم دوست يروز اکهیکه عاشقانه دوستم داشت ومه يمرد... ..تو.......نابرابرودورازانصاف یآن هم درجدال........دیا

((.داد یم میجانش رابرا

خواب وکابوس برمن  کی زمثلیهمه چ.کردم یرفکرمیتقد يها زل زده بودم وبه باز ابانیخاموش ومتفکربه خ من

.گذاشته بود يازگردوغباربرجا یذشته وتنها تلگ

((بچه ات کجاست؟))

 میچشم ها شیوکبود ماهک پ خیچهره .قلبم فرورفت وقلم رادونصف کرد يزتویت يچاقو کیمثل  سوالش

:سرد ومحزون گفتم یروح به اوانداختم وبالحن یب ینگاه.دیکش یبودوهرلحظه دلم رابه آتش م

 خیدغدغه به خواب رفته بود، درآغوش سردمادرش  یراحت وب ،يوبخار نهینارشومدرک اردرشیلیکه چدرم یشب))

((.زدومرد

تفاوت  یدلش بسوزدوناراحت شودب يآنکه ذره ا یب. خشکاندم یاشک راهمچنان م يسوختومن قطره ها یم میها چشم
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:گفت

((.کرد یشترمیبهترکه مرد، آن بچه نفرت مرانسبت به توب))

:رابه هم فشردم میب نگاهش کردم ولب هاآشفته ومنقل يا لحظه

((.کند یم یکه از مرگ کودك چندماهه اش ابرازخوشحال یباش يتوتنهاپدر دیشا))

((.یدان یرام نیخودت هم ا.....اوبچه من نبود))

 یدرموردمن م يفکر گرچهیاصالً مهم نبود که د.نداشت یتیاواهم تیمن خشم وعصبان يبرا.دیبرفرمان کوب ومحکم

کردم چهره برافروخته  یصورتم گذاشتم وسع يرو يرالحظه ا میدست ها.ازنظرمن اوباعث مرگ ماهک من بود.......کند

.کنم داوپنهانیوغضبناکم راازد

:وگفتم دمیکش قیعم چندنفس

((!يدیفهم.....شهرندارم يحوصله گشت وگذارباتوراتو......خواهم یچمدانم رام))

!میرو یدانستم به کجام ینمشدومن هنوز  یازشهرخارج م اوداشت

((.دارد تیتواهم يقدربرا نیچمدان ا یعنی!يجد))

:که اوبادل من کرده بود يخواست دلش رابسوزانم ودودکنم برودهوا،همان کار یم دلم

((!بدهدبرگردم استانبول یبیکه ترت رمیخواهم باصالح تماس بگ یم ))

:سرداد وچندبارتکرارکرد یعصب يخنده ا تک

((....اوه......بله بله.....اوه))

:رامتوقف کردوباتمسخرگفت نیماش میبود دهیبه مقصدموردنظرش رس ییکه گو آنگاه

((که چطورشود؟ يبرگرد))

:دانم چراگفتم ینم
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((.خواهم برگردم وبااوازدواج کنم یم))

تاجزغاله ....فتدیراگفتم که آتش به جانش ب نیا.میزده چشم درچشم هم دوخت رتیهردومات وح يا لحظه

روبه من  يزیوبالحن استهزاءآم نییدپایپر نیازماش.دانستم که حقش بود یم.....حقش بود....شودوخاکسترش بربادبرود

:گفت

((.کاربود نیبه ا یالبته اگراو راض.....يکرد یوبامعشوقه ات ازدواج م يماند یم.....یخوب اصالً چرابرگشت))

.تاسف تکان دادم ياز رو يسرزدم وفقط درسکوت نگاهش کردم و يپوزخند

((؟يشو ینم ادهیخوب چراپ))

ساختمان متروکه نظرم رابه خودش جلب کرد  کی ابان،فقطیبودوب ابانیکردب یتاچشم کارم.به دوروبرانداختم ینگاه

!یوکاهگل یمیقد ییوارهایباد

((!شوم ادهیپ دیکجاست؟اصالً چرابا نجایا))

:برلبش نقش بسته بود يلبخندمرموز

 یستیمجبورن یخواه یالبته اگرچمدانت رانم....آن ساختمان است يچمدانت تو!یخواست یمگرچمدانت رانم!نترس))

((!يشو ادهیپ

که همان  یتودرحال.شدم ادهیاعتمادکردم وپ شیدانم چرابه حرف ها یبودار بود، اما نم زمشکوكینظرم همه چ به

درشت  یکلیهردومرده. دندیساختمان به طرفش دو ياز توبه محض ورود،دومرد.لبخندمشکوك برلبش بوددررابازکرد

به . از برف فرورفته بود یتمام باغ درپوشش.....ودوکاج وافراب داریسپ يمن نگاهم به درخت ها. خشن داشتند يوچهره ا

 یم شیزپیورعب انگ دیهمدوش اوبه طرف آن ساختمان سپ. دیرس یبه گوش نم يگرید يصدا چیکالغ ها ه يجزصدا

درداخل ساختمان .بازشد يژیق يدرباصدا.از سکوت چندش آورآن ساختمان متروکه قلبم به لرزش افتاده بود .رفتم

خاموش وخاك گرفته کنج هال قرار  يا نهیشوم.آمد یبه چشم نم يگریزدیچ چیه فیدست مبل کهنه وکث کیرازیغ
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کردم اوبانگاه  یاحساس م. م گشتممن همه جابه دنبال چمدان. گریدرطرف د يضرور لیباوسا يداشت وآشپزخانه ا

:بلند داد زدم يصبرم راازدست دادم وباصدا. کند نیخواهددل مراچرک یم زشیرآمیتحق

((پس چمدان کجاست؟))

:کفرم راباال آورده بود. داد یم خیاستهزاء وتوب يخنده اش بو. دیبلندخند يباصدا

((؟یوباصالح ازدواج کن يبرگرد یخواه یپس م))

:درنگ گفتم یب. زاداکردیلجوجانه وتمسخرآم یابالحنجمله ر نیا

((.خودم ندارم یدرزندگ ییحاال که من جا......يکرده ا اازدواجیحاال که توبا مه.....آره))

:ببربود کیغرش  هیشب ادشیفر يکردوصدا ینگاهم م یوزخم یببروحش کیازصورتم سوخت، مصل  یمین

((.ازدواج کند يگریخواهد بامرد د یدمیو بگو ستدیچشم شوهرش با شیکه پ دمیبه وقاحت توند یتابه حال زن))

:پوزخندزد وگفتم.شد یم يزد وجار یقل م میصورتم بوداشک مثل چشمه از چشم ها يهنوزرو دستم

ام  یدوست زندگ نیروزبهتر کیك ه یزن......ازدواج کرده يگریخودش بازن د ییگو یکه توم يشوهر!!!شوهر))

((.بود

:بلندبود ادشیفر يصداچنان  اوهم

((!يوبرباد داد یختیآن زن رابه هم ر یوتو زندگ))

((!بخشم یوقت شم ارانم چیه......دیزن یمن تهمت وبهتان م دبهیکه فقط دار دیدان یخودتان هم م...نه....نه....نه))

بدون ...... یکن یزندگ نجایا که يبه بعدمجبور نیازا یاست که بدان نیمهم ا.....ینبخش ای یکه ببخش ستیاصالً مهم ن))

((!یداشته باش یتماس رونتیب يایبادن نکهیا

:دمیبلندخند يکردم وباصدا یمسخره تلق یشوخ کیرا شیها حرف

((.بابت ازتوتشکرهم بکنم نیکه ازا يالبدانتظار دار.....يقرارداده ا ارمنیرادراخت یچه قصرباشکوه.....اوه بله))
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:ابه نگاه سرکش من دوخت وگفتنافذش ر ستادونگاهیا مقابلم

((!يریشود وبم دیات سف یصدف يتومثل دندان ها يقشنگ آبشار يتاموها یمان ینجامیآن قدرا))

:گفتم يزیبالحن تمسخرآم دوباره

 یهست ومن هم دخترب يطلسم شده ا نجاقلعهیا!؟ياوریدرب قتیرابه شکل حق یکودک يقصه ها یخواه یحتماًم!يجد))

ومراازچنگال  دیایب میاهایکه شاهزاده رو نمیشده ام وقراراست همه عمرم درانتظاربنش یقلعه زندان يوکه ت ینواوبدبخت

((اجادوگر؟ی يا وشاهزدهت نمیبب......یراست.....اما.....بدهد زجادوگرنجاتیت

:ادزدیشدوفر یدوباره عصبان. دمیبلندخند يباصدا آنگاه

 ینجامیتوا.....نیرابب قتیرابازکن وحق تیچشم ها!....سرت يبخوره تونه؟جادوگروطلسم وشاهزاده  ای يشو یخفه م))

آن وثت .....طور نیوبا صالح هم هم یبا مسعود رابطه نامشروع داشت یکه اعتراف کن یفقط درصورت....فقط......یمان

((!يکه دوست دار يا يدنبال هرغلط کار يوبرو يریطالق بگ یتوان یم......کنم یآزادت م

خانه  نیکردم ك هدرا یباور م دیبا یعنیافتاد؟ یداشت م یچه اتفاق!من يخدا.نگاهش کردم رهیخ رهیخ يا لحظه

م؟یودوباره به پروازدرآ دیقفس رابگشا نیدرا دیکه نکرده ام اعتراف کنمکه شا یشوم وبه گناه یزندان دیمتروکه با

((.......تو.....تو!والتماست کنم؟ فتمیب تیکه به پا یخواه یم.....يانداز یمرادست م يتودار!یکن یم یتوشوخ))

:ادزدمیوفر دمیوارکوبیسرم رابرد آنگاه

توازدل من چه ......تازه بچه ام راازدست داده ام......من.....يدار یچرادست از سرمن برنم ؟يگذار یچراراحتم نم))

تومارا  یرحم ی،اما درکمال ببکند شیبرا يکار اردرشیلیکه پدرم میبود،آمده بود ضیماهم مر ؟دخترمثليخبردار

 الیخ یحاال باکمال گستاخ...تو.....تو......يامان خدارهاکرد زبهیوحشت انگ يدخترت رادرآن سرما!يازخودت طردکرد

کورخواند.....یرکنینجااسیمرا يدار

ت به من که ساخته ذهن خودت بود همه رانسب یوبادروغ ها ومهمالت یتوبرگشت.....تو يتومقصر....پدرم چارهیب))
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((.يمتنفرکرد

هرچه  یرحم یخاطرم باشد باب یانکه به فکرتسل یاوب. کردم هیبلندگر يگرفتم وباصدا میدست ها انیسرم رام آنگاه

:ترکرد قیتمامترزخم قلب مراعم

چشمت به زرق وبرق  اتوکهیمن مقصرم !یخودت رفت يهوس ها یوپ یزبستیکه چشم برهمه چ اتویمن مقصرم ))

من مقصرم !؟يدرآورد يگریوسرازکشورد يودامن خودت رابه ننگ آلوده کرد ياد خودت راگم کردمن افت یزندگ

((....ای

اما .....مانم تابپوسم ینجامیباشدقبول،آن قدرا.....ام یزندان نجایا یمگرنگفت......راحتم بگذار نجابرویزودازا....خفه شو))

 یکیهزاربار ازخداطلب مرگ کنم ازتو  ياگر روز یحت......کنم یکه نرکده ام اعتراف نم يهرگز به کار....بدان هرگز

ووجدان  یمان یشودوآنگاه توم یمن برهمگان ثابت م یگناه یروز ب کی!باش مئنرامط نیاما ا!یخواهم که آزادم کن ینم

باخودم خواهم  یم....برو......راحتم بگذار!ندارد يا دهیفا چیگرهیکه د یوندامت یمانیوپش یمان یتوم.....خودت

((!شهیهم يبرا.....شهیهم يبرا....تنهاباشم

.رفت رونیصداازدرب یکردوبعدهم ب میوتماشا ستادیا ياولحظه ا. ستمیگر يها يگذاشتم وها نیزم يرارو سرم

وششم یس

زوزه بادا وآواز  يوجزصدا دمیهفته خودم رادرآن خانه متروکه تنهاد کی. گذشت یشدن من م یهفته اززندان کی

توانستم  یمن خودم راهرگز نم. گذاشت یراحتم نم يپدرلحظه ا يماریفکرب. دیبه گوشم نرس يزیرکالغ هاچناهنجا

.بودم شاندهک يخودم را به نابود یمن که به خاطر نجات دوستم زندگ....ببخشم

مدت نه  نیدرا!شم؟یاند یم يزیدانم به چه چ یمبل نشسته ام ونم يلرزدومن رو یخاموش است،اتاق ازسرمام نهیشوم

 عدیخوردم و یم يخوردم وچا یم يچا.....دمیآن خانه ارواح کش يبرسرورو یزدم ونه دست خچالی يتو لیدست به وسا

ام رابه شب  يسردوخاکستر يروزها يدیام چیه یب من.....کرد یراحت برمن غلبه م یحال ودرمانده، خواب یب.سست 
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مانده بودکه باآن غباردل غمزده ام  یکنم ونه اشک یردودلبودکه با اود ینه همدم. رساندم یم اهیوس یخی يها

گورهم  یکه حت يا دم،مردهید ینم شیب يمن خودم را مرده ا!یروح زندگ یحت.....مرده بود زدرمنیهمه چ.میرابشو

.....نداشت

 رچشمیز!امالغرشده  یعیچندروز به طرز فج نیگفت درعرض ا یم نهیآ!قرن برمن گذشته بود کیایهفته  کیدانم  ینم

 یمن ب((گفتم یباخود م ستادمیا یم نهیآ يوهربارجلو!زده بود رونیب میگودافتاده بود واستخوان گونه ها میها

((!ستیحق من ن نیا.....گناهم

من !آنکه حالم رابپرسدازمن خواست به گناهم اعتراف کنم وخود مراخالص یآمد وب دارمیبه د ارشیروز ک کی

 یحال اصرارم نیداشت وبا ا مانیمن ا تیاوخودش به معصوم. سوزاندم یدل م شیراکردم وب یدرسکوت نگاهش م

.کرده بود فخودش اعترا دیکه بعدها بگو ردیازمن اعتراف بگ ییکرد بازور شکنجه تنها

 ییخورد وگو یام غلت م نهیجسم غلتان درون س کیقلبم به سان  دیکش یم انیپدرم به م يماریحرف ازب هربارکه

 مارستانیواوآمد وخبرداد که پدردرب زگذشتیگرنیدوهفته د. گشت یشد وهزار تکه م یپرت م اهیدره س کیدراعماق 

شودوازشرآن  یتامغزم ازهم متالش واربکوبمیردخواست سرم راب یدلم م. شد هبودم یبه حال یحال. شده است يبستر

:ختم وگفتماودو يا شهیوغمزده ام رابه نگاه ش ینگاه اشک.خالص شوم الیهمه فکروخ

 نیبروم وناشناس هم برگردم هم دنشیدهم ناشناس به د یقول م....نمیکنم اجازه پدرم رابب یم ارش،خواهشیک))

((!دهم یقول م....جا

ومن درخودم مچاله شدم ....بود یاماجوابش منف د،یسنج یداشت جوانب خواهش مرام دیشا. به سکوت گذشت یلحظات

رهاشده  نینقطه زم نیدر دورتر ییومن درسکوت چندش آورآن باغ متروك، که گواو رفت . به عزانشستم يوگوشه ا

.وازحال رفتم دمیسردادم وآه کش هیبودگر

پشت پنجره به انتظارآمدن  يادیز يمن روزها.دیرس یبرف ها آب شده بودند وبهارازراه م زگذشت،یگرنید دوهفته
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چشم به راه  دوارانهیافتاد ومن هنوزام یبه زوق زوق م میاغلب پاها. برد یخوابم م یحت یزدوگاه یخشکم م ارشیک

. واردوستش داشتم ووانهیمن هنوزد. گذاشت یموسوت وکورهم راحتم ن کیدرآن قفس تار یعشق حت. بودم دارشید

 ینم نکهیبودم وازا دارپدرمیآن روزهامن هالك د....پدرم برگرددوشادم کند یازسالمت یخواست باخبرخوب یدلم م

.آمد یبروم ازخودم بدم م دارشیبه دتوانستم 

زد ودرخون خودش  یمثل مرغ سرکنده پرپرم نهیومن دلم درس! مات وخاموش یوافسرده بانگاه دهیتک.آمد اوعاقبت

 میافتاده اما دلم ن يدانستم اتفاق بد یم. اش دوختم دهیبه طرفش رفتم ونگاه مغموم وپرسشگرم رابه د. دیغلت یم

.بودم یوانگیواودرحال د ازسکوت. خواست باورکنم

 د؟خداکندیخواست بگو یچه م ایخدا.سکوت مرموزواهمه داشتم نیازشکستن ا!دمیترس یم. در حال جان کندن بود دلم

.الل شود،نه،نه،من کرشوم ارشیسکوت ادامه داشته باشد،ک نیا

((نایمتاسفم ، م یلیخ))

افتاده بود؟به  یچرامتاسف بود؟مگرچه اتفاق!اب شده بودعالم برسرم خر ا،همهیانگاه خانه، دن.فشرده شده بود قلبم

.دمیبود پرس یهرجان کندن

((.قدرطولش نده،من طاقش راندارم نیکنم ا یخواهش م ارش؟یافتاده ک یچه اتفاق))

کرد، اما باالخره اوگفت آنچه  یمکث م دودوبارهیکش یم ينفس بلند.کرد یمکث م یلیخ د،یکش یاوهم عذاب مرام انگار

.وحشت داشتم دنشیکه ازمن شنرا 

((....کنم راحت شد یفکرم...باالخره فوت کرد ،يادیپدرت بعداز درد ومشقت ز نا،یم))

وبرسرم  دمیکوب یرفتم، بردلم م یطرف وآن طرف م نیتلوتلوخوران به ا. دمید یم يزیون چ دمیشن یم يزیچ گرنهید

چه  دمیرفت نفهم یاهیس میچشم ها.دمیبار یخون م کردم، مین هیگر. گشتم یرفتم وراست برم یزدم، چپ م یم

.چیگرهیخورد ود نیسرم رااحساس کردم که انگار به زم دیشدفقط دردشد
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 يدر نگاه اول همه جاابر.ومنگ بودم جیردوگ کیسرم دردم. دمیراکه گشودم خودم رادر رختخواب د میها چشم

کنارتختم نشسته بودوبه  یصندل يدادم ك هرو صیتشخ یرابه خوب ارشیوتاربود،اماازپس آن هاله تارچهره مغموم ک

:وگفتنقش بست  شیبرلب ها يدلبخندیبازمرا د يچون چشم ها.من زل زده بود

((؟يافتاده ا هوشیچندساعت است که ب یدان یمن بازشودم يشد دوباره نگاهت به رو یباورم نم))

احساس ضعف . متوجه سوزن سرم دردستم شدم تازه. رااحساس کردم يدیدستم راتکان بدهم که سوزش شد خواستم

 ینم.ندازمیکه رفت نظرب یبودونتوانستم به سمت نیسرم سنگ. گررفتیازجابرخاست وبه طرف اتاق د ارشیک. کردم یم

 یدپزشکیکه درلباس سپ يبامرد ارشیک. شد یقلبم درهم فشرده م يهرخاطره ا يادآوریاز. فکرکنم يزیخواستم به چ

:گفت یکه برلب داشت به آرام یکتربا لبخند مهرباند.برتن داشت برگشت

 انیوهذ دیآمد یبه هوش م د،یبود ينجابستریچهل هشت ساعته تمام است که ا.دیافتیتان راباز یخداراشکرکه سالمت ))

((.دیباش دوگرسنهیضعف داشته باش یحساب د،فکرکنمیرفت یوازهوش م دیگفت یم انیدوهذیآمد یم

:اش باهمان لبخندگفت نهیمعا انیام پرداخت ودرپا نهیوبه معارادرگوشش فروکرد  یگوش

((.ستین ینگران يگرجایخوشبختانه د))

:داد گفت یکه آماده رفتن نشان م یراجمع کردودرحال لشیوتمام وسا فیک سپس

به  خورد ونه گذاشت من نجاجمیچندساعت نه خودش ازا نیا د،چونیزهستیعز یتهران يآقا يبرا یلیمعلوم است خ))

 يکردم؟حرف ها یم یمعن دیراچه با شیدانم برق چشم ها ینگاه من واودرهم گره خورد،نم.))بزنم يمنزلم سر

!ارش؟یک يهم برا زباشم؟آنیمن عز!طنزبود هیرشبیدکترشب

پس ازرفتن .کرد یدمییشدواوهم باسرتا یمتذکرم ارشیرابه ک ییزهایاوراتا دم دربدرقه کرد،کناردردکترچ ارشیک

:دیرس یچندوقت به نظرم نیسرحال ترازا.برگشت شیبه سرجا رشایدکترک

((؟یسوپ داغ موافق کیبا))
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 زم،امانتوانستمیبر رونیو تمام آنچه که در دلم دفن شده بود ب ادبکشمیخواست برسرش فر یدلم م. نگاهش کردم فقط

سرم  یبه آرام. خاست برگشت یمکه به خارازآن بر یاوبه آشپزخانه رفت وباظرف. بود رکردهیگ میدرگلو يزیانگارچ

 يآنگاه قاشق حاو.پشتم کرد لیراحا یوبالش دیراباال کش متنه ا میگذاشت ون میراازدستم جداکرد،سپس دست برشانه ها

بارهمان  نیا شیصدا.من که تاآن لحظه فقط تماشاگربودم،سرم رابه طرف مخالف چرخاندم.سوپ رابه طرفم گرفت

:اشقانهراداشت، پرمهروع یشگیهم نیطن

:رگفتمیباتغ.))يخوب شو دخوبی،توباینکن يبامن لجباز زم،بهترهیعز))

((؟ یبه من ظلم کن یداشت هباشم؟ که هرقدربخواه ییآزاروشکنجه ها وحبس توتوانا يخوب شوم تابرا))

:لبه تخت نشست، چقدرمهربان شده بود يورو زگذاشتیم يسوپ رارو بشقاب

((!مردم وزنده شدم؟ یدان یه برمن گذشت؟مدوروزچ نیا یدان یجان، م نایم))

:شدوگفت رهیخ میبه چشم ها میام گذاشت وسرم رابه طرف خودش چرخاند ومستق رچانهیراز انگشتش

((.سوپت رابخوروبعدبه قهرت ادامه بده ؟پاشويبا من قهر))

((؟یکنیمثل بچه ها بامن رفتارم))

:بودگفت ستادهیت به من اوبه سمت پنجره رفت ودرهمان حال که پش ازجابرخاست

((.شود ياش واداربه انجام کار یوباطن یقلب لیسخت است که آدم برخالف م یلیخ))

:زد یاشک سوسو م شیشددرچشم ها یبه طرفم برگشت، باورم نم سپس

سخته که آدم ازهم  یلیخ! يشده بود زمنینه به خدا، توهمه چ!ام؟ یآمده راض شیپ تیمن ازوضع یکن یتوفکرم))

 یاگربهت گفتم که ازتومتنفرشدم دروغ گفتم،نم نایم. اش شود یباعث عذاب وناراحت يطور نیا نکهیا ای!بگذرد زشیهچ

((.....هنزم نامنیزارشوم،میتوانم ازتوب

 حیتوض چیفرصت ه ی؟حتیورفت يبه امان خدا ول کرد بیومرا درمملکت غر یداشت ؟باورکنم؟دوستميدوستم دار))
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لحظات  نیدرواپس یونگذاشت یدوستم داشت!؟یانداخت رونیومن ودخترت راازخانه ب یداشت ستم؟دويراهم نداد یودفاع

((.زارمیب زارم،یداشتن ها ب دوست نیچقدرازا!آه!گناهم یکه ب میباشم وبه اوبگو نشیعمرپدرم بربال

 یسمتم آمدوسعبه  ارشیک.دلم داغ گذاشته بود يرو يمرگ پدربدجور.کنم اما دست خودم نبود هیخواستم گر ینم

.نگران حال من بود ارشیچقدرک.کند ینم زآراممیچ چیکس وه چیگرهیکردم د یکردآرامم کنداما احساس م

ات  یفکرسالمت دبهی،بايخوب نشد یقدرخودت راعذاب نده، توهنوز به درست نیکنم ا یم ناجان،خواهشیم))

نجایپاشو،پاشوباهمازا!یباش

((....مانیسرخانه وزندگ میم،پاشوبرگردینجابرو

وهفتم یس

:کنان گفتم هیگر

 یخواه یاش گذاشتم؟ م یبازفکرکندپابه زندگ یخواه یاست؟میکه االن صاحبش مه ؟همانیکدام خانه وزندگ))

((.....فکرکند

((.ندارم، اصالًوجودندارم یچیاگرتورانداشته باشم ه نامنیم!یکند،مهم توهست یم يفکر اچهیمه ستیمهم ن))

 یافروخت ومنزجرترم م یمرابرم نیبخشد آتش خشم وک یروح خسته وپرمالل مراراحت نکهیا يبه جا شیها حرف

:ساخت

 يدرقفس به رو یخواه یخسته شده ام،م يساخته ا میکه برا یزندان لعنت نیخواهم زنده بمانم،از تووا یگرنمینه، د))

((.دهم یم حیترج یزندگ نیمرگ رابه ا یتهران يواوج ندارد،نه آقا يآزاد يهوا.که بال وپرندارد یبازکن يپرنده ا

کردن چندوچون ماجرابه  روشنیمن برا شیهفته پ.من ثابت شده گربهیتود یگناه یوب یپاک نا،یحرف رانزن م نیا))

 نایم میداکنیهست که اگرآن راپ يصالح گفت نامه ا.صالح دنیچمدان توبودرفتم د يکه تو یاستامبول رفتم وباآدرس

مانده به  یازماآنجاباق يزیاگرچ میخواست رهتلیزمدوا میباه مبه همان هتل رفت.شود یبرئه مهمه اتهام ت نیازا
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کمدلباسها يدادکه تو حیرا به ماداد وتوض يباکمال تعجب اوپاکت نامه ا. مابرگرداند

وداصالً مسع دیفهم یالدن وقت.افتاده بود مارستانیتخت ب يرو. میداکردینامه نوشته بود مسعودراپ يکه تو یآدرس

 مانیپش زدوبعدازکارشیر یسم م شیغذا يازدست داده، تو یاش رابه خاطرمردبوالهوس یاورادوست ندارد واو زندگ

اعتراف  قیکردوالدن به تمام حقا مسعودبعدازدوروزتمام.....بود رشدهیگردیاماد.برد یم مارستانیشودواورا به ب یمک

من .....خودش يرجایگردد یزبرمیهمه چ....شود یبامیدوباره ز یگزند. ماراازآنهاگرفت رانتقامیدست تقد......کرد

....وتو

((؟یجمه اضافه کن نیبه ا یخواه یرانم يگریکس د!چه شاعرانه!آه م،یکن یم یزندگ ادرکنارهمیمن وتو ومه))

 انتیوخاساس من متهم به رابطه نامشروع  یپوچ وب لیمشت دال کیبا یوقت ست،یمن مهم ن يبرا یباپوزخندتلخ سپس

دوباره متهم  يکس نسبت به من برنگردد،ازکجامعلوم که روز چیام شدم،همان بهترکه نظره یزناشوئ یدرزندگ

 مانیآن عشق وعالقه بدون ا د،منینداشت مانیکدامتان به من ا چیه!مانیاست،ا مانیالزمه عشق ودوست داشتن ا!نشوم؟

((.کنم یله م میرپایراز

که من  ییودردها يرنج ها يعذاب آوربود،اماعذابش هرچه بودبه پا ارشیک يچقدربرا حرف ها نیا دنیدانم که شن یم

سربه . برپاست ییداد که دردلش غوغا ینشان م ارشیسکوت ممتدک.دیرس ینم دمیمدت کش نیدرا

.دیکاو یرام يزیچ رومتفکر،بانگاهشیز

وناتوان  فیآن قدرضع.دیلغز یم نیزم يرو میپاها. دمیکش یم دكیورنجورم را فیتلوتلوخوران جسم نح ازجابرخاستم،

 یم نهیرادرآ گرید یکیانگار ستادم،یا نهیمقابل آ یوقت.دیرس یبه نظرم یطوالن میشده بودم که مسافت هال تاتوالت برا

مات وبه گودنشسته  يچشم ها نیچهره زردورنجوروا نیا!من يخدا.خارج شد میازگلو یفیادخفیفر دم،ناخواستهید

.ماند رهیاصالح خ غینگاهم برت.روح ناراحتم کرد یچهره ب نیا دنیچقدرد!د؟آهمتعلق به من بو

راازجان  ارشینده،توهنوزهم ک بیخودت رافر.....ااهللایپس  ؟خوبیده یم حیترج یزندگ نیمرگ رابه ا یمگرنگفت))
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ت که تفاو نیباا.ایخودت وکنارمه يرجای يگرد یخواه ناخواه دوباره برم.شیپرست یوم يودل دوست دار

 ارشیک.خودت راخالص کن باشزود!توست ياهوویمه ،يچه وحشتناك آر!آه!توست يست،هوویتون گردوستیادیمه

((.نجات بده یهمه عذابو سخت نیراهم ازا

.شد ززندهیچشمم همه چ شیرابرداشتم،درآن لحظه درپ غیمرتعش ت یبادستان

رگ  يرارو غیمرگ ماهک وپدرت يادآوریبا. رفتند یرژه م میچشم ها يمرتب ومنظم جلو میتلخ زندگ يصحنه ها تمام

.دستم قراردادم

.....چیگرهیقرمزود یجانکاه وخون یسوزش

.هامتعلق به اوست يکه تمام سبز ییادخدایو بانام

به  ینگون بخت وسالم يآدم ها یزندگان يبه عظمت غم ها یعالم، سالم يانسان ها ییبه وسعت تنها یسالم سالم،

.دهیهم پاشاز يشکوه عشق ها

باشدبرقلب مهربان  امدهیروز وروزگاردلش ن دوارمیام. ام سالم یغربت زده زندگ يلحظه ها یخوب ومهربان،ناج صالح

.اندیتورابگر يها ز،زخمبزندوچشمیتوعز

! م؟ا ادتوافتادهیچراحاالبه  ،یهمه فراموش نیتونامه نوشته ام وبعدازا يهمه سال برا نیکه چرابعدازا یکنیم حتماٌتعجب

چه کنم که  یکردم ول یادمینوشتم وازتو ینامه م تیروزوهرساعت برا دهریوصفابا یدانم به پاس آن همه خوب یم

 یباآغوش دومنیتنهابه انتظارمرگ نشسته بود تاازدردرآ هسخت وناممکن شده بود، که هرلحظ میآن قدربرا یزندگ

 یکه زندگ افتمیدر.است امدهیته وتاحاال به سراغم نخودش ندانس قیمرگ هم مراال یاما حت. بازبه استقبالش بروم

نه ازسرعشق وعالقه،بلکه  يکردم به آن لبخندبزنم،لبخند یم یسخت خواهدگذشت پس سع رمیراهرقدر سخت بگ

!خیوقال توب زاستیخواهم به آن بفهمانم که چقدرنفرت انگ یواستهزاءم خرولجتمس يازرو

خودم راهم .یاطرافت پروازکن يهاوخرابه ها رانهیازو یخواست یدمیباس سپکه بال دمیخوابت راد شبیمهربان،د صالح
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اش آن است که  یمعن دیشا ست؟یخواب پ نیرایدانم تعب یومن بعد، نم يدیام، تواول پر ستادهیکه همدوش توا دمید

.میکن یم یمثل آدم ها زندگ خرهوباال میشو یهمه غم واندوه خالص م نیماسرانجام ازا يهردو

. هستم دیکه انگارمتعلق به من است نشسته ام ونظاره گرمرگ خورش يچه دلتنگ وملول درکنج کلبه ا یاند ینم

شودوآسمان  یم ردوزندهیم یهرروزم دیخورش.شود یم اهپوشیدسیازمرگ خورش گرآسمانید یتاساعت

 رمیم یرروزماست که من ه یچه حکمت نیدانم ا ینم!شود یم دپوشیپوشدوازتولدش سپ یم اهیهرروزازمرگش س

خداهم . میعالم مخلوقات هست نیازا ییانگارنه انگارکه ماهم جز.خورد یآب ازآب تکان نم یشومول یوزنده م

. خداست زدستیهمه چ میگو یراستش رام م،باورکنیگو یکفرنم. گردان است ينکبت زده رو يانگارازآدم ها

 م؛یلول یکه مانکبت ها درآن م ستیوجلوه ن ییبایز ن همهیا فینکبت زده پاك کند،ح يراازوجودآدم ها نیدزمیخدابا

چندسال چه برمن گذشته  نیکه ا يگذرد؟اصالًفکرش راکرده ا یمن وتوچندسال م ییازآشنا یدان یم چیه یراست

 يخبر یهاست،خودمان مسبب تمام ب رماآدمیتقص. خبرماندهام یکه من ازتوو روزگارتوب ،همانطوریندان ياست؟حق دار

.ریالغو میتمان هس

نامه  نیدانم که تاآخرا یوم یهست یدانم که مثل گذشته شنونده خوب یم.میچندسال بگو نیخواهم باتوازلحظه لحظه ا یم

ترازآنکه  یاست خواندن یپس بخوان که واقعاً خواندن. کرد یدنبال خواه یبکن یحوصلگ یوب یآنکه احساس خستگ یراب

 يرابگذاربرا تیها هیگر ،تمامینکن هینامه گر نیخواندن ا نیکنم درح یازتوخواهش م.یفکرش رابکن یتوحت

!!ياریاشک هم کم ب یوقت حت دآنیآخرنامه،شا

خاطربه  نانیماًوبااطمیمان رامستق یخوب زندگ يکه برماست؟ماآدم ها تمام کارها ند،ازماستیگو یکه م يا دهیراشن نیا

در  یرکمیتاث دیکه شا میبدان یمعلول عوامل میکن یم یکه اشتباهات محسوس عمرمان راسع یم،درحالیده یخودنسبت م

.میخودمان هست مانیوبدزندگ بکه مسبب تمام خو یرخ دادن آنها داشته باشند،درحال

سن  گر،هرچهیخوب د. نامه ام حوصله ات راسرنبرده باشم یبامقدمه طوالن دوارمیدانم ازکجاشروع کنم؟ام ینم یراست به



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٥

نجابت  نکهیوقت ازا چیه. زدم یشروع کنم که دست به خودکش ییبگذارازآنجا.ودش یرود آدم پرحرف ترم یباالم

نجاتم  ارشیمردم وک یکاش همان روز م يا کهافسوس خوردم  شهیبرعکس هم.نکردم یاحساس خوشحال داکردمیپ

چه  نیا.دمینفهم چیه یاصالً اززندگ.میبکش يشتریوزجرب میبودکه زنده بمان نیچن رماهمیگرتقدیاماخوب د. داد ینم

انتظارمرگ رابکشد؟ شهیکه آدم هم ستیا یزندگ

فکرکردم باالخره ازآن .فکرکردم مردم.وتارشده بود يچشمم ابر شیزپیخون ازرگ دستم فواره زد همه چ ی،وقتيبار

 ایخدا. دمید مارستانیتخت ب يتاچشم بازگشودم خودم رارو.باطل الیخ یافتم،امازهی ییرها یوجسم یهمه عذاب روح

باشند؟ تیعالم الوه ياندفرشته ها دهیکه سبزپوش ییپرستارها ودکترها نیشدکه ا یمچه 

:پرشورگفت یباعجله به سمت درشتافت وبالحن دیمرابازد يبودکه تاچشم ها ییبارویوز پرستاردخترجوان

((.هوش آمده ماربهیدکتر،دکتر،ب))

مشتاق  ییدرظاهرشد که باچشم ها يدرراستا ارشیک اندام دابتدایچیدورپیپرشتاب درکر يقدم ها يبعدصدا یوتالحظات

:زد بغض آلودگفت یکه درنگاهش پرپرم یباحزن ارشیک. متشخص وارداتاق شد بتیبه من سالم گفت وبعددکترباه

((خداراشکر!يخداراشکرکه زنده ماند))

:وگفت دیپاش دگانمیگرفت نگاه توام بانکوهش خودرابه د یکه نبض مرام یدکتردرحال

((.دیگروه باش نیازا دکهیآ میبه شما ن یالنفس وترسوست،ول فیضع يکارآدم ها یکشخود))

:آرام وگرفته گفتم ییباصدا

((.بخشد یکردن رابه اوم یشهامت خودکش ردوفقطیگ یم زراازآدمیهمه چ یوقت ها زندگ یگاه))

 دینکن یسع.وجودنخواهد داشت یمگرآدید نیزم يبررو يآدم هامثل شما فکرکنندروز ستم،اگرهمهیمن باشماموافق ن))

((.اگرگردش روزگاربروفق مرادتان نباشد یحت دیبرخالف روزگارحرکت کن

:دکتربا اشاره به سرم خون گفت.کردم یم یخون به دستم بود ومن احساس ضعف وسست سرم
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دست  ییمسلماًتواناشود، میترم يدانم که به زود یدمیبودوبع قیارعمیرگ دستتان بس یدگیازشمارفته،بر يادیخون ز))

((.دیبودکه خودتان کرد يگرکاریخوب د. کمترخواهدشد یلیچپتان نسبت به دست راستتان خ

:دیپرس دیحرف دکترنگران شده است باترد نیداد ازا یکه نشان م ارشیک.امدین زدکترخوشمیسرزنش آم ازلحن

((روزاولش نشود؟ ناهرگزمثلیدکترامکان دارددست چپ م))

:شانه اش گذاشت وبالبخندگفت يرو یدکتردست

((.شود تیزیدوبارو يا دهفتهیبا یشودول یمرخص م ضتانید،فردامریخداواگذارکن زرابهیبهتراست همه چ))

اندازه خواهدگرفت؟ یاندوه نگاهمان راچه کس!من يخدا.میتنهاشد ارشیدکتررفت،من وک یوقت

((سرمن خواهدآمد؟ ییچه بال يفکرش رانکرد ؟يودکارب نیبه فکرعواقب ا ؟اصالًيبودکه کرد يچه کار نیناایم))

من چون دوستت !يدر حق من نکرد یلطف چیه ؟باورکنيسرزنشت بکنم که چرانجاتم داد دیمن هستم که با نیا))

توکه !يرساند یمرابه دکترم دینبا یبروم وتو هم اگردوستم داشت رونیات ب یاز زندگ شهیهم يخواستم برا یداشتم م

((برگرداند؟ یخسته ام پس چرادوباره مرابه زندگ یچقدراز زندگ یدانست یخوب م

باخودم گفتم .یبمناسبت بازگشت دوباره توبه زندگ یرم،جشنیجشن بزرگ بگ کیخواهم  یحرف رانزن،م نینه، ا))

طف ل نیباورکن ا.زنم یاش شودکنارم یوناراحت یوهرچه راکه باعث دلتنگ زمیر یم شیپا ارابهیاگرزنده بماندتمام دن

 مهیق بودو ان قدرخون ازبدنت رفته بودکه من جسم نیدستت عم یدگیخدابودکه تورادوباره بهمن برگرداند،آن قدربر

((.خوشحالم!يخوشحالم زنده ا!نایآه م. رساندم مارستانیجانت رابه ب

 یب نیچن نیامن بود که  ارشیک نیداشت؟ ا قتیحق نیاایخدا. به شورافتادم یزکمیمن ن جانیهمه احساس و ه ازآن

 گرجیا،باورکن،دیرکنم،خدایس ییایعالم رو نیبگذارهمچنان درا استیرو کی نیاگرا ایتابانه مرابه شوق آورده بود؟ خدا

.راندارم قتیحق یتلخ دنیرات چش

 قتیوهرچه هست حق ستیدرکارن یائیدادکه خواب ورو یم نانیکردبه من اطم یبه دستم واردم ارشیکه ک ییامافشارها
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.است

:دیآخرازمن پرس نهیمعا نیدرح. رانوشت صیترخ وزبعددکتربرگهر

((دستت چطوراست؟ تیوضع))

((.حس است یب یلیخ))

:گفت انوشیاش را جلوآوردوسپس روبه ک ینییپا لب

((.شود تیزیدویدوباربا ينرودکه هفته ا ادتانی))

بودند  يراکه دربخش بستر یارانمیآن روزتمام ب نهیهز یوگل پخش کردوحت ینیریآن روزدتمام بخش ش ارشیک

 ينندودرشادیاش رابب یخواست همه خوشحال یم د،دلشیدو یطرف به آن طرف م نیکوچک ازا يمثل بچه ها.پرداخت

هم احساس  یپنهان کم چهبودوازتو زشدهیحرکات کودکانه اوباعث شوروشعف من ن دنید. شوند میاش سه

دست مرادر دست داشت  ارشیک.مین خارج شد مارستایوپرستارهاازببابدرقه دکترها. غروروتکبربه من دست داده بود

.برد نگیومراکشان کشان به سمت پارک

((؟!رفتن يبرا يا نا،آمادهیم))

:لبخندزدم وگفتم شیرو به

((؟يمراکجاببر یخواه یدانم م ینم یبله،ول))

((.ندارد ییلطف وصفا چیتوه یکه ب يخانه خودت،خانه ا))

:ام شده بود یباعث نگران ایمهبا ییارویازرو ترس

((.اش رندارم یآمادگ!کنم مرابه آنجا نبر ینه،نه،خواهش م))

((.میخواهد، زودسوارشوتابرو ینم یخانه خود آدم که آمادگ))

:ملتهب بودم میتصم نیازا همچنان
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باخانواده  ییارویدرحال حاضراصالً آماده رو. خودم بازگردم يبه حالت عاد یبگذارکم ارش،حاالنه،یاوه نه ک))

دوایاراندارم،امیومه.....توو

:درنگ گفت یب

((.دهم یرام بشیفرداترت نی،همیاگرتوبخواه))

 یواقعاً راست م یعنی.اشبود یقلب يخواسته  ياینگاهش گو.ابمیکردم تاصداقت کالمش رادر دنگاهشیاتردی

:گفت یرام نیگفت؟نگاهش که ا

 یگرلزومیثابت شده خوب د زبرمنیات ن یگناه یات وب یسرخانه وزندگ یتو برگشت یراگفتم،وقت قتیباورکن حق ))

((.ستمیاون گرمالیرابفهمدکه من د نیا دیخودش با. ام باشد یدرزندگ اهمینداردمه

.کردم یچقدراحساسآرامش م.کرد یطوفان قلبم رافروکش م ارشیک يها حرف

((طالقش بدهم؟ یموافق))

ام باشداما  یزندگ کیهم شر یگذاشت شخص ثالث یکه حسادت زنانه ام نم يوجوددانم چرابا ینم.به فکرفرورفتم یکم

دهنوزدرکنیشا).موافقم(میبگو امدیدلم ن

مقابلش نشستم وچشم به .داد ینم زرانشانیچ چیبرگشت نه شادبود ونه ناراحت وحالت چهره اش ه ارشیک یوقت

راازدستش گرفتم  گاریه آن پک بزند،ستاخواست ب.به دست گرفت وآن راروشن کرد يگاریس.دهانش دوختم

:حوصله گفتم یتاب وب یب.خاموش کردم يگاریودرجاس

((؟يا گاربردهیچه گفت که دست به س ؟دکتربهتییگو ینم يزیچه شد؟پس چراچ))

 یزنمیچ چیاواصالًه.شده باشد رهیازپنجره خ رونیب يمنظره  دبهیرس یبه نظرنم. بلند شد وبه طرف پنجره رفت شیازجا

:زد یگرفته بود،اما شمرده وآرام حرف م شید،صداید

((.ستین یخاص ینگران چیه))
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رابه من  ؟مگرقرارنبودراستشیزن یوچشم درچشم من حرف نم ینینش ی؟چرانميپس چراآرام وقرارندار ستیاگرن))

((.ییبگو

:شم درچشم من گفتبارچ نینشست وا میآرام به طرفم آمد وروبه رو.کنج لبش بود یلبخندمحزون.طرفم برگشت به

((.....تا يدار اجیاحت یعمل جراح کیراستش توبه .کنم یپس به قولم عمل م میچون قول دادم راستش رابگو ))

:ادامه نداد ومن متعجبانه گفتم شیحرف ها به

((ست؟یچرا؟دردم چ ؟آخهیعمل جراح))

.بازگوکند میبرا یروکاستییتغ یرابااندک قتیخواهدحق یبودکه م معلوم

((.مشکوك ي اغدهیو سهیبه ک هیشب يزیشود،چ یزنانه است،مربوط به رحم م یضینوع مر کیخوب ))

:گفتم يزد باخوددار یدردلم چنگ م یکه ترس ونگران يباوجود

((؟یکن یموضوع راازمن پنهان نم نیوتوا رمیبم ستیاقرارنیخوب خواهم شد؟آ ابعدازعملی؟آیراستش راگفت))

:دیرس یم یخ وعصبکرد که به نظرتل يا خنده

 یعمل جراح نینارحتم به خاطرهم ینیب یمن راستش رابهت گفتم،اگرهم م.بگو یاززندگ شهیازمرگ حرف نزن، هم))

 یمسلماً خوشحال نم یخبرعمل جراح دنیکس ازشن چیه د،خوبیآ یبدم م یعنیترسم  یاست،راستش ازاتاق عمل م

((شود؟ یشود؟به نظرتوم

 یقراراست تحت عمل جراح ارشیکه ک دمیشن یم ياگرمن هم روز یبه راست.آمد یم یبه نظرم منطق شیها حرف

 یپس ب.دمیکوب یوارمیکردم وسرم رابه د یم هیاصالً گر.شدم یناراحت م ردیقراربگ تیهرچندکوچک وکم اهم

.شدم یخودم م یخود باعث نگران یواه التیخودباتخ

((رد؟یقراراست عمل صورت گ یحاال ک ))

:فتکرد وگ یمکث



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٠

 يگرید شیدآزمایگفتند حتماً با یبیداده است اما دکتراد شنهادیإإإ،هرچه زودتربهتر،دکترمتخصص سه روزبعد راپ))

((.ردیگ یباره اظهارنظربکند سپس درآن صورت عمل صورت م نیهم درا يگریداده شود ودکترمتخصص د بیزترتین

تاآخرهفته من .کرد نییالفاصله روزعمل راتعب یبیدکردودکترادییقبل راتا شیهم جواب آزما يبعد شیآزما

 یچه؟ خودم که م امدمیهوش ن گربهیعمل مردم چه؟اگرد غیرتیهزاربارباخودگفتم اگرز. هزاربارمردم وزنده شدم

آن طورکه  ارشیدکیونبا ردیمرابگ يجا دیانبایمه!آه نه!کند یخوش م ایشود؟ حتماًدلش رابه مه یچه م ارشیرم،کیم

 وانهید یدفکرکنیشا.هستم واوعاشق من ارشیمن عاشق ک.ستیانصاف ن نیا.داشته باشد زدوستیرانایمرادوست داردمه

 ي وانهیبودم آن هم د وانهید یمن به راست!زیدادم،اما صالح عز یآزارم يافکارزجردهنده ا نیبودم که خودم راباچن

 یگرفتم حت میهم بودکه تصم لیدل نیشودوبه هم کیاونزد ابهیازاوجداشوم ومه یطیشرا چیتحت ه مخواست ینم!ارشیک

افکارباعث  نیهم يآر.میعمل به سالمت به هوش آ غیرتینوشته شده باشد آن راعوض کنم وازز رمیاگرمرگ هم درتقد

راقراربود  یلباس یت کرده بودم که حتیام راآنچنان تقو هیروح. عمل آماده کنم يبرا شیازپ شیشده بود که خودم راب

. خواستم زنده بمانم یمن م. من درشگفت بود یباک یهمه ب نیازا ارشیک. انتخاب کردم ارشیباکبعدازعمل برتن کنم 

شوم وآرزوکنم که  مانیاندازه پش یاززنده ماندن خودم ب يکردم روز یآن روزها هرگزفکرنم.خواستم زنده بمانم یم

 یمعناومفهوم یگرزندگید معلوم باشد که شیزازپیاگرقراربود همه چ!گریخوب د. مردم یم رعملیکاش ز يا

:داد یگوش م میچقدرآن روزها صبورانه به حرف ها ارشیک چارهیب.نداشت

مثل من  یده یااگرنمیبده و اراطالقیمردم،مه فیضع یلیاگربه احتمال خ یمانم ول یدانم که زنده م یم ارش،منیک))

((.کس رامثل من دوست نداشته باش چیدوستش نداشته باش،اصالً ه

((.يریماخدا نکند بما!باشد))

 گرراچقدردوستیکه همه بفهمند که ماهمد یکن هیادگریقدرز ،آنیکن هیگر میخواهم برا یم ارش،اگرمردمیک))

((.میداشت
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((.يریباشد،اماخدانکند که بم))

((.دیعذاب خواهد کش ناروحمیم رازباغیغ يگرید يهرجا.باشد ادتیدفن کن، نایمرادرباغ م ارش،اگرمردمیک))

((.يرید،اماخدانکند که بمباش))

((!مادرم چارهینباشد که مادرم سکته کند آه ب يخدا جور ؟تورابهیده یام،به آنها چگونه خبرم ارش،خانوادهیآه ک))

 میکنم وبگو هیگر يها يمادرم راکرده بود تادرآغوشش ها يچقدرآن لحظه دلم هوا. افتادم هیبه گر وسپس

زند؟ یرفتن وماندن دست وپام نیب ییباچه آرزوها یدان یچه م. کشد یه مدخترت چ یدان یمادر،مادر،مادر،چه م

((.نکن هیخداگر گر،تورابهیبس است د!يجگرم راآتش زد!يتوکه دلم راخون کرد!من يناینکن م هیگر))

ستم شد ونتوان یومن گرچه خودم راآماده کرده بودم امابه هرحال ترس ودلهره برقلبم مستول دیروزعمل فرارس باالخره

. هم آمده بودند انایوک ایخانم جان وکامل. کارکرده بودم به اتاق عمل بروم شیهفته تمام رو کیکه  يا هیباآن روح

:کرد یخوردوسفارش م یدستپاچه ومضطرب بودومدام دوروبردکترتاب م ارشیک

((هست؟ نانیواطم دییجراح موردتا اپزشکیدکتر،آ ))

((.کنم یم دشییبله پسرم،ازهرلحاظ تا))

((روبه روشده است؟ تیباعدم موفق ینوع عمل جراح چیحال دره اتابهیدکتر،آ))

 مارستانیازب یکیاست ودرواقع در رانیپزشک جراح فقط چهارماه درا نیاست،ا امدهین شیپ نگونهیا يزم،موردینه عز))

((.دیدل راه ده به يدیترد چیه شانیا يدرمورد مهارت وتجربه  ستیکند،پس الزم ن یمعتبرآلمان کارم يها

رابرداشت  اوشیس شیپ اازشبیمه. ستین یمعلوم بود که طوفان قلبش آرام نشدن چارهیشد اماب یظاهراًآرام م ارشیک

 يخواست باال ینم دهمیدانم؟شا یچه م. ردیخواست خبرمرگ مرابامادرش جشن بگ یم دیوبه منزل مادرش رفت،شا

 یمرگ مرانم يدلش دوستدارمن بود وآرزو ههنوزهم ت میداشت که باهم یبه علت خاطرات دهمیسرم حاضرشود وشا

.کرد
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.پرستارها ودکترها به جنب وجوش افتاده بودند.عمل آماده بود اتاق

.گرفته بود که اشک مراهم درآورد يولحنش به قدر دیجوش یم شیاشک درچشم ها.بود ستادهیتختم ا يباال ارشیک

((.....اع باش وقول بده کهمن،فقط به خاطرمن هم که شده شج ينایم))

 ینم. گذرد یدانستم دردلش چه م یکند،م یم هیدانستم که گر یم. ادامه نداد وپشتش رابه من کرد شیحرف ها به

:راگرفته بودم میاشک ها زشیر يبه زورجلو.باشم شترکردهیاش راب یبزنم که ناراحت یخواستم حرف

 یکه به تودارم قول م يدیندارم اما فقط به خاطرتووعالقه شد یفان يایدن نیبه ا یوابستگ یدلخوش چیه!ارشیباشد،ک))

((.دهم که زنده بمانم

مرتعش  ییقلبش گذاشت وباصدا يدستش رارو.شده بود سیصورتش کامالً ازاشک خ.وعاشقانه نگاهم کرد برگشت

:گفت

((.سپارم یشود،تورابه دست خدام یمن درتوخالصه م يایدن يهمه ))

بودم به اتاق عمل  انیگر ارشیک يکه ازحالت گرفته  یکردند ومرادرحال یسالمت يآرزو میزبرایانجان ودختره خانم

 ياگرزنده نمانم چه؟آخ خدا.بردلم چنگ زد يندیناگهان احساس ناخوشا دمیتخت عمل د يخودم رارو یوقت.بردند

شود؟ یچه م ارشمیک!من

بودم  هوشیمن ب.نبود اجیاحت یهوشیانگاراصالًبه آمپول ب.شدم یزنمیچ چیه يقدردرخودم فرورفته بودم که متوجه  آن

 دیبگذار.خواهم معالجه شوم یمن نم: (( گفتم میو دمیکش یم ادیخواست فر یدلم م. کردم میرنیعالم س نیواصالً درا

هوش  که باخود آورده اندتابعدازبه ییبایز يخواهم آن گل ها ینم.رابااوبگذرانم یباشم وحداقل چند صباح ارشمیباک

من قطع شد ومن  یحس يها افتیناگهان تمام در.(( خواهم میخاك سردمزارم بگذارند،ن يکنند رو میآمدنم به من تقد

.مدمینفه چیگرهید

راتجربه  یتلخ زندگ يزنده ماندنم لطف خدانبود وخداوند درواقع مرا زنده نگه داشت،تا لحظه ها میتوانم بگو ینم
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م؛خداوندیتوانم بگو ینه نم.کنم

.مانیتلخ زندگ يتمام لحظه ها ةنندیوآفر میهست شیجان خو يکه بال میخودما هست نیا. وکرامت است منشألطف

سوزش . دمیراتارد زیاول همه چ ۀدرلحظ.زنده ماندنم افسوس بخورم يزنده ماندم تابرا يآر. هرحال،من زنده ماندم به

.ازمزمه کردمر ارشینام ک یبه آرام. شد یاحساس م رشکممیدرز زین يدیشد

:به سمت تخت شدم یحرکت پرشتاب کس ۀمتوج

((.من،به هوش آمده خداراشکر ينایم ))

دکترهاوپرستارها دراتاق جمع شدند وهمه .کرد یکودکانه هم هراخبردارم یبودکه باجست ارشیک نیپرطن يصدا نیا

.کردند یسالمت يآرزو میبرا

 یباورم نم!نه.گفت یذکرم رلبیمچاله شده وز یوقامت دهیتک يره انگاه پرمهرمادربودکه باچه اآنیآ.دمید یچه م!آه

.دمید یزمیران يگرید يآشنا يانگارچهره ها.شود

که  یمادردحال. دمید یشدکه آنهارادوباره م یباورم نم!من يخدا!آه.وداداش محمود هم آمده بودند هیومرض محبوبه

 دیتخت دورشد ومادرسرم رادرآغوش کش ۀمادرازلب دنیباد ارشیک.دودستش رابه طرفم گشوده بود به سمتم آمد

.کرد یکنان نوازشم م هیوگر

((.ندیب ینجامیتوراا ردکهیمادربم یام،دخترآوراه ام،اله چارهیدخترب))

:کرد ادامه داد یکه بازخداراشکرم یدرحال سپس

به حق  یاله!ماراچه کارکند ياه یبدبخت یخداباعث وبان میبگو یاله!درغربت وجداازهمه يدیچه کش!مادر یاله رمیبم))

((.اعمالشان برسند يپنج تن به سزا

مرازنده کرده  ةدرظاهرفراموش شد يمادرتمام غم ها دنیمن هم داغ دلم تازه شده بود ود.ستمیگر یهم بامادرم من

.بود
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:به مادرم گفت ارشیک

((.بعد يبرا دیگذارکند،بهتراست تمام درددل ها راب هیگر دیبه هوش آمده ونبا ناتازهیمادر،م))

:اوگفت يبه سو ینگاه میراپاك کردوبان شیها مادراشک

((.نمیدوباره دخترم رابب يپسرم که باعث شد ینیرببیخ یاله ))

 دارماید يبرا زرایهمه چ ارشیدانستم که ک یم. کردند ییازمن دلجو یبه نوع زهرکدامیوالهه ومحمود ن هیومرض محبوبه

.پاسخ داد يدوختم واونگاهم رابالبخند پرمهر شیخودرابه سو ۀگاه قدرشناسانرون نیآماده کرده بود،ازا

مرخص شدن  کیمن بعداز.نگذاشت مارستانیرابه ب شیمن پا ینیب شیپ اطبقیبودم،امامه يبستر مارستانیهفته درب کی

من آمپول مسکن  دبهیکرد وهرروزبا یعمل دردم يجا.توانستم خوب راه بروم ینم.شدم يبستر مارستان،درخانهیازب

گفت  یمادرم!گرید یکس چینه اوآمد ونه ه.امدین دنمیشدم به د يمه درخانه بستر يمادرم ازروز.کردند یم قیتزر

 يسخت بودکه باهوو شیگفت،خوب برا یراست هم م.است میسه زدرآنیانیبگذارم که مه يا یدوست ندارم پابه زندگ

 نکهیبه من قول داده بود به محض ا ارشیاما ک.ودبرخوردکنداشان ب یوخانوادگ یمیدوست صم يدخترش که روزگار

.آنها ببرد داریقادر به راه رفتن باشم مرابه د

گرفتم هرچه  میتصم.بود ندیخوشا میبرا نیکرد وا یشب ها رادراتاق من صبح م ارشیک افتمیکه کامالًبهبودن یتازمان

.نشود ارشیک یمن درزندگ نیمردم جانش يکم کنم تااگرروز اراازسرخودمیزودترشرّمه

آن  ارشیک. را انجام بدهم میتوانستم بدون احساس دردراه بروم وکارها یوم افتمیکامل راباز یروزسالمت بعدازچهل

:نآورد ونشان من داد رویکتش ب بیازج رانهیراغافگ طیدوبل.روزخوشحال بود

((.به مقصد مشهد طیهم دوتابل نیا ))

:زنده گفتم جانیه

((وقت سال؟ نیا!مشهد؟ ))
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:شکفته وخندان گفت ينشست وباچهره ا میرو روبه

((.میراخوش باش يچندروز!ماه عسل میبرو میخواه یبله،م))

:دمیخند مستانه

((!ماه عسل میبرو میخواه یازدواج تازه م وانه،بعدازدوسالید))

((.ماه عسل دبروندیدارد؟زن وشوهرهاهرسال با یچه اشکال))

((م؟یدبرویچه با يوبراگذشته بگ یازشوخ))

همان موقع . زنباشدیآم تیبود که ممکن بودموفق یارمهمیتوصورت گرفت عمل بس يکه رو یعمل نیخوب،بب ))

 میفرداشب آنجا خواه يات رابه دست آورد یامام رضا،خب حاالکه توسالمت ارتیز میتوباهم برو ینذرکردم بعدازسالمت

((.بود

:به چشمانش گفتم هریمملوازعشق و شووشعف خ یبانگاه

((!يقدربه فکرمن بود نیکه ا نیممنونم ازا ))

:وگفتم ادمادرافتادمیبه  بعد

((.دمشیوقت است ند یلیبروم،خ دارمادرمیخواهم به د یم یول ))

:مخالفت گفت بدون

((.میرو یم دارشیامشب به د نیباشد،هم))

.میشب مامهمان مادرشد وآن

آن هم بدون وجود  دنیکه درآن بزرگ شده بودم نفس کش يت ها درخانه ابعدازمد یدان یصالح خوبم،نم آه

:راسردادم هیمادرگذاشتم وهق هق گر ۀشان يسررو. بود رودردناكیپدرچقدردلگ

((.بخشم یوقت خود مرانم چیمادر،پدرازداغ من مردومن ه))
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:زد یبرپشتم م مادرآرام

تواند  یکرده باشم نم تشیکه من ترب يگفت دختر یم شهیهم.توهالك شد یگناه یپدرت ازاحساس ب!زمادرینه عز))

رفت ونه  یاصالً نه دردکان م.بود نیتمام حرفش هم.به کمکش شتافت دیگناه است وبا یمن ب ينایم.دیازآب درآ نگونهیا

((.بند نبود ییجا هدستش ب یخواست کمکت کند ول یدلش م.گرفت یدرخانه آرام م

((!من ةچاریپدرب!آه پدر))

دامن  عاتیرهاکرده بود وبه تمام شا بیکه مرادرمملکت غر ربودمیدرآن لحظه ازاوهم دلگ.نتوانست آرامم کند شاریک

.زده بود

 یاوازحرف وسخن مردم وسرخوردگ.ستیگر یگفتم واوم یمن ازغربت م.میدارماندیصبح ب ةدیشب من ومادرتاسپ آن

 یانتظارش رام يگریادرنگذاشت وگفت زن دخواست شب بماند امام یم ارشیک.ستمیگر یگفت ومن م یپدرم

سراغم خواهدآمد ومادردرمقابل  بهکردوگفت صبح  یبه ماندن نبود،چون ازمن خداحافظ لیما ادهمیانگارز ارشیکشدوک

:بغض من گفت

((.ستندین يگریبنددیادپایاشان وجودداشته باشد ز یدوزن درزندگ ینطورند،وقتیغصه نخورمادر،مردهااکثرشان هم ))

!بخشم امیبدهم وزخم قلب خودم راالت يخواستم خودم رادلدار یگارمان

وراحت باهم درددل  میخواست من وشماتنها باش یم دیشا.دهد مین یادرزندگیبه حضورمه یتیاهم چیه ارشیک!نه مادر))

((.میکن

.مراردکرد یسط ةدیتاسف تکان دادوانگارنظروعق يازرو يسر

اما  میبرد یخودمان م زهمراهیخواست اوران یدلم م یلیخ. کردم یزمادرخداحافظا. به سراغم آمد ارشیروزبعدک صبح

.ازخودنشان نداد یمادرچندان رغبت

 گرراهید اوشیس.ظاهرشد مانیجلو ایمه. میرفت نییوازپله ها پا میرابست مانیچمدان ها. میکرد یراآماده م لمانیدوسایبا
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:گفت ارشیروبه ک يدار یگذاشت وبالبخند معن نیمز يرارو اوشیاسیمه.شده بود طانیارشیرفت وبس یم

((ارش؟یک یحمام گرفت))

وآن لبخند پرابهامش قلبم  ختیدردلم فرور يزیاچیپرقصد وغرض مه يازحرف ها. تابناگوش سرخ شد ارشیک

شدم وباحرکت  یدانم چرااحساسات ینم. به خودگرفته بود قتیمادررنگ حق شبید يانگارحرف ها.دارکرد حهیراجر

.....ارشیکردم ک یبودم که فکرم وابلهچقدرساده .زبودیونفرت لبر نهیقلبم آم لحظه ازک.ازآن دوفاصله گرفتم يندت

:مرابه خودم آورد ارشیک يصدا

((؟ینشست نا،چراناراحتیم))

:رگفتمینگاهش کنم باخشم وتغ نکهیا بدون

((!ماه عسل يبرو اجانتیبامه م،بهتراستیآ یخوشحال باشم؟مشهدهم نم یخواست یپس م))

 یوم دمیدو یوارم وانهید.گرفتم شیزدم وراه باغ رادرپ رونیمن ازجابرخاستم وازخانه ب ردکهیدستم رابگ خواست

.دیدو یاوهم به دنبال من م. ستمیگر

((!نشو نا،صبرکن،بچهیم))

.ختمینشستم وزارزاراشک ر یصندل يرساندم ورو قیرآالچیراز خودم

:پس زدم ضینوازشم کند که دستش راباغ ستاد،خواستیسرم ا يباال

((.بگذار زارم،راحتمیبخوردب يگریکه به دست د یولم کن، ازدست))

:گفت یآرام اوردبهیخودش ب يآنکه به رو ینشست وب یصندل يرو

((؟يزارشدیمگرمن چه کارکردم که ازمن ب ))

:گفتم ظیدوختم وباغ شیپراشکم رابه سو ةدید

((.يخوش سرکرد يگریفقط شبت راباد ،یچیه ))
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!داد یتفاوت جلوه م یچقدرخونسرد وب!من يخدا.رادرهم گره بست شیها دست

((رابااوبگذرانم؟ یهوس خواسته باشم شب يکه ازرو يا گانهیب ایبود؟ زنم بود یک يگرید نیخب بگو ا ))

:زگفتمیآم هیگال یولحن باپوزخند

عقده ات عوض  يزود نین هم من هستم،پس چه شد که به اوآ یشناس یات م یزن درزندگ کیفقط  یگفت یتوکه م))

((شد؟

.سکوت راشکست نیبعداوبودکه ا. میماند رهیخ رهمیهردودرسکوت درنگاه متغ يا لحظه

((؟يبامن قهر نا،هنوزهمیم))

:کردم باحب وبغض گفتم یراپاك م میکه اشک ها یدرحال

 یفکرم د،کهید یم کرنگید،ید یراپاك وصادق ممن است که تو ردلیتقص!ينکرد ينه،چراقهرباشم،توکار))

((......کردجزمن

:راقطع کرد میحرفها

ام اما قلب وروحم  اقراردادهیارمهیرادراخت دجسممیکنم،من شا یام فکرنم یدرزندگ يگریجزتوبه زن د ناهنوزهمیم))

((.متعلق به توست

:تحکّم گفتم با

((!بده اراطالقیمه ییگو یاگرراست م))

:خواهدطفره برود یدمیرس ینظرم به

((.میمان یشود،ازپروازجام یم رمانیم،حاالدارددیکن یبعداً درموردش صحبت م))

نشان  یمقاومت چیدانم چرادرمقابل سحرلبخنداوازخوده ینم.رابه طرف من گرفت شیلبخندزدو دست ها میبه رو آنگاه

.ندادم
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خواست  یدانم چرادلم م ینم.ستمیگر یارمیاخت یب.شدندریسراز میبارگاه مقدس امام رضا اشک ها ییگنبدطال دنیباد

.ختمیوخالصانه اشک ر دمیچسب حیبه ضر.شست وشوبدهم هیدلم راباگر يتمام غم ها

 اضامنی!ات یبیغر يکشم،آه فدا یازغم رابردوش م ینیچه بارسنگ یدان یچه دلتنگ وملولم،نم یدان یرضا،نم اامامی))

.به آنچه که دارم وندارم یبده دمیتادلم راسبک کنم،آمدم تاام م،آمدمیشورضا،آمدم تاغم ازدل ب اامامی!آهو

 يرضا اامامی.....باشم بیزغریخواهم دروطن خودم ن یام،نم دهیات قسم،غربت کش یبیغر دبرنرگدموبهیتاناام آمدم

((.بیغر

. بکشم حیست ازضرخواست د یدلم نم. شد یگم م رانیرزایآشک آلودسا يصداها والتماس ها انیدرم میها هیگر

آرام وراحت ازحرم  یآنگاه دورکعت نمازحاجت خواندم وبادل.ختمیبه حرم اشک ر دهیهمان گونه چسب يا قهیچنددق

:دمنتظرم بو ییطال لیآن طرف ترازاسماع یهمان جاکم ارشیک.آمدم رونیب

((.شده بودم نا،نگرانتیم يرکردیچقدرد))

:وگفتم دمیکش یقیگرفته بودم نفس عم یلت عرفانآنجا حا یملکوت يرفضایکه تحت تاث یدرحال

((.گذرزمان نشدم ۀبودم که متوج دهیآن قدربه آرامش رس))

 يآن قدرآنجابه دورازنگاه ها.ادگارگذاشتیبه  مانیرابرا یهفته اقامتمان درمشهدمقدس خاطرات خوش کی

 هیناخواسته به گر دمید رشایبرگشت رادردست ک طیبل یکردم که وقت یم یآرامش وآسودگ ااحساسیپرحسدمه

:افتادم

((م؟یخواهدبرگرد یدلت نم!نا؟یم یکن یم هیچه گر يبرا))

:زد یمن موج م يدرصدا یبیغر حزن

((.میماند یشترمیکاش ب))

((.نباش م،ناراحتییآ یبازهم م.زبرسمیوبه آنها ن دبرومیبا. عقب افتاده اند میازکارها ياریزم،بسیشود عز ینم))



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٠

چمدان  کی ارشیک. مورداستقبال قرارگرفته بود شترازخودمانیب مانیها یچمدان سوغات مین برگشتبه تهرا یوقت

 شیزد کادوها یبرق م شیچشم ها یکه ازخوشحال یادرحالیآورده بودومه اوشیاوسیمه يپرازسوغات تنها برا

 يها يلوس باز ۀحوصل.کرد یم ارشیجداگانه ولوس ازک يهرکدام تشکر يآورد وبرا یم رونیراازچمدان ب

 یدلم نم.وبه سقف اتاق چشم دوختم دمیتخت درازکش يرو.به اتاقم پناه بردم یروبااعالن خستگ نیازا.ارانداشتمیمه

آه .دمیجو یباحرص لبانم رام....وقت کردکه یدانم ک یاصالً نم.آورد یامیمه يآن همه سوغات برا ارشیخواست ک

نمانده  یاززمستان باق يگراثریکشد؟د یچه م ایمه مدمیفه یتازه م!ایمثل مه ودمانگارمن هم حسود شده ب!من يخدا

.بود

مرارنگ  یزندگ يها ياش خاکستر يآلوددلم راآب کند،تادوباره سبز خی يآمد تاغم ها یشدوبهارم یجاسرسبز م همه

شودبهارمن،بهارباشد؟ یم یعنی!آه.بزند يتازه ا

خانم جان .تمام خدمتکارهابه نظافت مشغول بودند.کردند یاده مسال نوآم دنیفرارس يخودشان رابرا یتهران ةخانواد

 اهرروزدستیمه.شد یدبرگزارمیع يازروزها یکیزدرین انایک یانگارجشن عروس.کرد یداد وگوشزدم یمدام تذکرم

 دهیکه اوخر یلیپربودازوسا نیگشت ماش یمبر یرفت ووقت یم رونیدبیگرفت وبه بهانه خر یرادردست م اوشیس

من اماهرروزپشت .خواست یاش نظرم قهیدادوازآنها درموردسل یبه خانم جان ودخترهانشان م کیبه  کیه آنگا.بود

.نجات دهد یکس یازراه برسدومراازآن همه ب ارشینشستم تاک یپنجره م

ه باهم ب.شناختم یباشند سرازپانم دهیمن بخش ارابهیوانگارکه دن دمیدو یگشت کودکانه به سمتش م یبرم ارشیک یوقت

 دهیوهرچه راکه تدارك د ینیریوش وهیکردم وم یدم م يچا شیآوردم،برا یرادرم شیمن لباس ها میرفت یاتاقمان که م

.دیخند یزمیاون دمیخند یم یوقت.گذاشتم یبودم مقابلش م

((.جم نخورم میوازجا نجاینکن بمانم ا يکار!يدلم رابرد تیباخنده ها نایم))

خواست اوتنهامال من باشد  یدلم م.ردیاقرارنگیدرکنارمه يلحظه ا يبرا یحت نکهیا!دبو میکه ازخدا نی؟ا!گفت یم چه
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زانگاردرهمیانیامامه.رابامن سرکند شیوتمام لحظه لحظه زندگ

بود که  نیکه ناراحت کننده بود ا يزیما آماده کرده بود به دستمان دادچ يراکه برا ییایهدا ارشیسال ک لیبعدازتحو

 راهنیمن بنفش ورنگ پ راهنیرنگ پ.بودکه تنها تفاوتشان دررنگ بود دهیبه هم خر هیشب یهنرایپ ایمن ومه يبرا

.یاوصورت

رابه اتاقش برد تابپوشد ومن ناراحت  راهنیمن واوفرق نگذاشته است شادمانه پ نیب ارشیک نکهیخوشحال ازا ایمه

ودوان دوان ازپله ها رفتم باال وخودم رابه اتاقم انداختم  نیزم يرو ظیراباغ راهنیقائل نشده است پ یچراتفاوت نکهیازا

:بالفاصله پشت سرم وارداتاق شد ارشیک.رساندم

((؟یکن یبچه ها رفتارم نا؟چرامثلیبازچت شده م))

:حالت قهرگفتم به

 ینم یفرق پچیه تیابرایمن بامه یعنی،يداد ایکه به مه يا هیهد هی،آن هم شب یبه من بده هیاصالً الزم نبود هد!یچیه))

((کردم؟

:تخت نشست وگفت ۀلب يرو

((!یحدحساس باش نیکردم که تاا یاصالًفکرش راهم نم!موضوع ناراحتت بکند نیکردم ا یفکرنم یچرا،ول))

:زگفتیاعتذارآم یبا لحن سپس

((.یکه مراببخش دوارمیام))

:که کرده بودفرصت رامغتنم شمردم وگفتم یازخواهش

((.انم اورادرکنارخودم تحمل کنمتو یبده،من نم اراطالقشیمه))

((.میکن یگفتم که بعددرموردش صحبت م))

:شد نیناخواسته آهنگ میصدا
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 یچراشرّش رانم یستیاصالً اگرتوبه اووابسته ن.داشته باشد ییمن جا یگردرزندگیدوست ندارم اود ؟خوبیپس بعد،ک))

((؟یکن میومراراحت ن یکن

:راتکان داد ودوباره طفره رفت سرش

((.زد،شگون ندارد ییازطالق وجدا دحرفیاول سال که نبا))

:گفتم بابغض

((...دهم پس یطالقش م یهروقت خواست یخودت گفت))

:خواست نازمرابکشد یم مثالً

تاحاال ازمن نخواسته که  یحس وحال تورادارد،ول اهمیمه نینزن،بب یکنم االن درموردش حرف یباشد،اماخواهش م))

((....تورا

:وسط کالمش دمیپرزیتندوت

((.حرف هابزند نیکندازا یغلط م))

:ادامه دادم يوبالحن عتاب آلود ستادمیبه اوا پشت

ام  یمن که اجازه دادم اوخودش رادرزندگ چارهیب!است یوباگذشت یچه زن خوب یحتماً هم دردلت گفت))

((.گورت راگم کن میگو یم رون،بهشیاندازمش ب یروم ومثل سگ ازخانه ام م یحاال م نیجاکند،اصالًهم

:ردیرابگ میآمرانه جلو يکردبارفتار یمصمم وقاطع من سع ةچهر دنیباد ارشیک

((.میکن یموردباهم صحبت م نیکنم روزاول سال نورابدشگون نکن،گفتم که درفرصت مناسب درا یخواهش م!ناینه م))

:کردم یخودم ناله م یانسازبدش.ستمیمبل نشستم وازبخت بدخودم گر يرو.دلم گرفت شیپرتمنا ازلحن

((.نکن،به خداطاقتش راندارم هیگر!من ينایآه م))

:گفتم یخواست م یم دلم
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اگرواقعآً دوستش  ؟يگذار یام کنارنم یارااززندگیچرامه!يبر ینم نیام راازب یچراعلت ناراحت ياگرطاقتش راندار))

((.ات وجودداشته باشد یددرزندگیزباین يگریچرازن د يدار

نشات گرفته ازحسادت زنانه  میها یوتمام ناراحت ستیبارمن ن يزیتافکرکند چ!فهمم ینگفتم تافکرکندنم يزیاماچ

 يآن رو گربهیخودش رانشان من داد ومن د یروزسال نوتبان نیاول یعنیدرآن روز، ارشیبودکه ک نگونهی،ايآر.است

.بردم یزپیسکه ن

((.زمیر یم هم زرابهیهمه چ نجابمانمیمادرم،اگرا ۀمراببرخان))

:گفت ازخداخواسته

((؟یبمان یخواه یتاچندروزم))

 یهم دلش نم دیدانم شا ینم.ازشرمن خالص شود يخواست چندروز یاماانگاراودلش م!که نگفته بودم چندروز من

 شیبه رو.من درگوش هم پچ پچ کنند دنیوآشنا ازد لیخواهرش حضورداشته باشم تافام یخواست درمراسم عروس

:گرفته وبغض آلودبود میصدا. اوردمین

((.التیتا آخرتعط))

.ازجابرخاست یباجست

((.يکنم تاچمدانت راببند یخوب پس بعدکمکت م))

.خشکم زد يرفت ومن بعدازرفتنش مثل مجمسه برجا رونیراگفت وازاتاق ب نیا

 هیگر میه،برایوبه،مرضمحب.دیکن هیگر میشماهم برا.ترکد ینکنم م هیآن قدردلم پراست که اگرگر!مادر!آه مادر))

((.دیکن

:گفت هیصورتم گذاشت وباگر يرارو مادردودستش

 یعروس ،نخواستنديبر یم نیخودت راازب ينشده که دار يزیچ ،خوبيشو ینکن دختر،هالك م هیقدرگر نیا))
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فاده هاشان تورا وا سیخانم وآقامهرداد باف میتامر یستیراندارند،بهترکه آنجان اقتتیآنهااصالًل!به درك یدخترشان باش

((.آزاربدهند

اوبه من،به احساس وعشق وعاطفه ام  يآر.رانداشتم ارشیک یحرمت یب نیطاقت ا. شدم یحرف ها آرام نم نیباا امامن

به حالش  اخوشیحال چقدرمه.هبود رکردیکوچک وحق بمیرق شیتوانستم اوراببخشم اومراپ مین!نه. کرده بود یحرمت یب

!شده بود

پاداش عالقه وعشقم  ایمادرش؟چرامرا؟آ ۀخان يارانبردی؟چرامهيدورنگه دار بیدلت آمد مراازرق،چطور ارشیک آه

.بخشمت ینم.بخشمت یکه نسبت به تودارم،نم یعشق ۀباوجودهم.ارشیبخشم توراک یبود؟نم نیهم

.خاطرمن باشند یهاشان تسل يآنجاماندند تابادلدار هیومرض محبوبه

:گفت یش ممنتقد شهیباهمان لحن هم هیمرض

 یدرنم گانهیشد وسرازکشورب ینم يبودکه شوهرش فرار ااگرخوبیمه!بدش ۀافیباآن ق!استیهمان مه ارشیک اقتیل))

اگربهم فشارش  اکهیازمه یآخرمردحساب دیبه اوبگو ستین یکی.آورد یپولدارها سردرنم نیواقعاً که آدم ازکارا.آورد

((.يا رکردهیمارااس نیوخواهرنازن یده یش نمکه طالق يدیدهدچه د میقطره خون پس ن کیبدهند 

:افزود یم هیمرض يحرف ها ۀدرادام ومحبوبه

باآن همه ابهت وعظمت  یتهران ارشیدانم چراک یآخرنم یشد،ول يشد که مسعودفرار شیاازخدایمه نیواهللا ا))

((.نشسته لشیم ابهیاش ازمسعودکمتربودکه مه یخانوادگ

:داد یباپوزخند ادامه م سپس

کندکه  یدخترم م یدخترم زندگ یفرستدقطارقطار وآن قدرهم زندگ یم غامیپ!رفته تاعرش سشانیخانم که ف میمر))

 چیگشت وه یکارمیمهردادشان ب!دهایدبدیند!دخترش پاگذاشته است گیزند نابهیم میکرد یفکرم میدانست یاگرمانم

 يبرا یشرکت فالن وچه خانه وزندگ رعاملیمد هشد نیهاش رابه اوبدهد حاال بروبب دیدخترترش یشدحت یکس حاضرنم
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((.خودش به راه انداخته

:کرد یمحبوبه اضافه م يحرف ها دییضمن تا هیمرض

 نیدادا یاجازه م دینبا.رانیوچه حاال که برگشت ا هیچه آن موقع که رفت ترک!مقصراست ناهمیاصالً خودم))

((.سرخودش وابکنداز نارایوتازه بخواهد م!یخانم تهران.بشود یدخترتاالسم

.دلخون بود اهمیس دازبختید،اماشایشیاند یدانم به چه م ینم.کرد ینگاهم م رهیخ رهیساکت ومحزون خ مادراما

 عهیکردند ومردم رابه خاطرشا یم یمن ابرازخوشحال دنیآمدندوهرکدام ازد یدارمادرمیها به د هیوهمسا لیکم فام کم

 شیتوراکه دوماه پ ۀمادرنام. ازهمان مردم بودند یکیزیدانستم خودشان ن یمکه  یکردند،درحال یشان مالمت م یپراکن

:يبه دست من داد،نوشته بود يازآن فرستاده بود

.دیرابه خاطرتوآفر ییبایکه ز یینام خدا به

 به شهرزاد پاك مشرق یفارس وسالم جیوخل ترانهیمد يایبه وسعت در یاورال والبرز،سالم يکوه ها يبه بلندا یسالم

 یب میگو ینم.یدردل نداشته باش یمالل چیوه یخوب وسرحال باش دوارمیز،امیعز ينایم!پارس ها نین،سرزمیزم

 فیمن تعر يزرابرایهمه چ ارشیچه برتوگذشته است،ک نجایدانم بعدازرفتن ازا یچون م!يازمن نکرد يادی ،کهییوفا

وخوشحال  یزمانه گذشت يها يها ونامراد یرابرسختخوشحالم که صبورانه ازب. ان متاثرشدم دنیارازشنیکرده است وبس

.یکن یم یدرکنارمرددلخواهت زندگ نکهیترا

 یومن حق نداشتم دل به کس يبود يگریسخت شد امابه خودقبوالندم که توازآن د میبرا یگرچه زندگ بعدازرفتنت

 نینامه ات بمانم ا دنیظررسمنت نیازا شیاجازه نداد ب یگردلتنگیخوب د.دانست یم يگریببندم که خودش رامال د

تمام !ستینجاخالیا تیبایز يتوودخترکوچولو يجا زهکه هنوزم که هنو میوبگو سمینامه بنو تیگرفتم برا میبودکه تصم

 يگریحضورزن د یدانم که بتوان یدمیوحساس تودارم بع فیلط یۀکه ازروح یمن ازبابت توست،باتوجه به شناخت ینگران

. اگرامکانش باشد س،البتهینامه بنو میبرا.افتدبروفق مرادتوباشد یکه م یهراتفاق ددارمیام!یتحمل کن ارشیرادرکنارک
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آرزومند .ینامه نفرست میگاه برا چیاگره ینامه ات هستم حت دنیمنتظررس شهیس،همیخواهد بنو یدلت م ازهرچه

.صالح تیآرزوها

.مانده است ادمیدارم نه؟خوب خط به خط نامه ات به  یخوب ۀحافظ

باخواندن نامه ات حال .کوستیخوب هرچه که ازدست رسدن.هنوزنگهشان داشته ام يفرستاد میهم که برا ییایداه

 یوبه درددل من گوش م يکاش آن لحظه کنارم بود.ناراحت بودم ينگران من بود نکهیازا. داکردمیپ يگرید يوهوا

.يکرد یمرابه آرامش ومتانت دعوت م شهیومثل هم يداد

همراهش  دمیاصراراوراد زچونیومن ن میبه دکتربرو داصرارکردکهیروزازع نیدستم بودوپنجم تیعوض مادرنگران

:خودش راداد یادنظرقطعیودقت ز نهیدکتربعدازمعا.رفتم

 ((.خودش راازدست داده ییکامل،دست شما کارا میمتاسفانه به علت قطع رگ عصب وعدم ترم))

 یکم منتظربودم دکترازراه ادستیکردم  یفکرم.نشسته بودم یلصند يستواررو دامامنیبرصورتش کوب مادرمحکم

 یکیباورم شد که  یراست گربهیتاسف تکان داد ومن د يازرو يامادکترتنهاسر.بکشد شیبهبود ومداواسخن پ يبرا

 يولوژیعکس راد يدکترراکه برا ۀنسخ میدش یبامادرازمطب خارج م یوقت. ازدست داده ام شهیهم يازدودستم رابرا

:ته بود مچاله کردم ودرسطل زباله انداختمنوش

((.دیریخاطرخودتان ازدستتان عکس بگ نانیاطم يبهتراست برا))

مادرفقط به . ازکارافتاده است گردستمیکه د دمیمن بست ومن قلباً فهم يرابررو يدواریدرام نیدکترآخر ۀجمل نیا

دردناك وتکان  شیخبرتاچه حدبرا نیداد که ا یاما حالت ها ورفتارش نشان م ختیمن اشک نر یۀروح فیخاطرتضع

افسوس  اینخواهدشد؟آ اناراحتیداخواهدکرد؟آیپ یبفهمدچه حال ارشیدانستم اگرک ینم.دهنده بوده است

کودکانه  یخودکش ۀجینت نیمقصرنبود ا چیدرموردمعالجه اش اقدام نکرده است،امااوه ينخواهدخوردکه چرابه طورجد

 ینم.دمیکش یازسرحسرت م یکردم وتنهاآه یام رادرك م یافتادتاقدرسالمت یازکارم ددستمیبا.من بود ۀواحمقان
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ام  یزندگ ۀاراازصفحیگرفته بودم هرطورکه شده مه میتصم.ام راازدست بدهم هیروح تمدس یخواستم باازکارافتادگ

م هربارازبحث طالق اگره.دهد یم حیاترجیهنوزقلباً عاشق من است ومن رابه مه ارشیمطمئن بودم که ک.کناربگذارم

جان چه  اخانمیآ یلجان است و رسرخانمیدانستم که تمامش ز ی،ميآر.مادرش است ۀسلط لیکندتنهابه دل یفرارم

داشت؟ يقصد

 ینم.رادرکنارم نگه بدارد بمیخواست رق یبه دل داشت که م يا نهیازمن ک ایدرحق اوکرده بودم؟آ يا یچه دشمن امنیآ

 یدانستم که ب یم.خواهان من است ارشیدانستم که ک یم یامابه درست.دمیپرس یدمیبا یکسراازچه  میاهایدانم،جواب آ

.دیگو ینم روغاوبه من د.خودش گفته بود يآر.است وپوچ است چیمن ه

بزند که  یحرف یدرمراسم عروس یدوست نداشت کس. خودم بود یراحت لیمادرم تنها به دل ۀمراآوردخان اگرهم

.خواهد میبه فکرمن است ومصلحت مرا شهیم،اوهيآر.مراناراحت کند

مدت  نیدرتمام ا نکهیوحسادت ازا ارشیازک يدور. کالفه شده بودم گرواقعاًیتمام شده بودومن د التیتعط

:داد یم يمادرهم دلدار.بود ختهیاعصابم رابه هم ر یمراگرفته بودحساب يجا ارشیادرکنارکیمه

((!باش ددخترم،صبرداشتهیآ یباالخره م))

 ۀبچ اوشیس.طور نیبود،خود من هم هم امدهیموضوع خوشش ن نیادازایمادرز.هم همراهش بود اوشیس.آمد اوباالخرهو

:من بالبخند گفت یتیبادرك نارضا ارشیبود وک ختهیمرا به هم ر یکه زندگ یهمان کس ۀمسعودبود،بچ

((.گریکند،خوب بچه است د یم هیگربروم دنبالم  رونیفهمد که قصد دارم ب یبه من عادت کرده است،تام اوشیس))

:اش مؤاخذه کنم يدنوروزیتبع نیا لیداشتم اورابه دل یسع. شدم نیکردم وسوارماش یازمادرخداحافظ

((.خوب بدون من بهت خوش گذشت؟حتماًمن مزاحمت بودم))

:به من انداخت وگفت ییگذرا نگاه

((.یمراببخش دوارمیگرنداشتم،امید يبود،اماچاره اام ن یقلب ۀتوخواست ؟رفتنیزن یاست که م یچه حرف نینه،ا))
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((.یگذاشت اکمیمرامقابل مه نکهیا يبخشم،برا یوقت تورانم چینه،ه))

.اوردیازدلم درب یکردباشوخ یمن جاخوردوسع حیقاطع وصر ازلحن

((!دستت چقدرسرداست ،آخيعوض شد یحساب ينبود شمیچندروزکه پ نیا.دیآ یاخم نکن بهت نم))

:گفتم یتلخ دباپوزخن

((.است،ازکارافتاده است یگراوراقیدست د نیا))

:گشادشده بود ناباورانه گفت شیکه چشم ها یدرحال

((؟يگفته؟به دکترنشان داد یدستت ازکارافتاده؟ک!ییگو ینم يجد))

:هگفتم باطعن

((.میدکترمتخصص رفت شیونگران بود وباهم پ بایاماخوب مادرناشک يقراربودتومرانزددکترببر))

.بود دهیکردم سست شده است،رنگ چهره اش پر احساس

((؟یخواست یم امراتنهابادودستمی؟آیخواه یدست نم کیگرمرابایشده؟ د یچ))

.ندیرادرچهره ام بب یمتوقف کردوبارقّت به من زل زدتابلکه آثارشوخ يراآرام گوشه ا لیاتومب

((.است که هنوزتوراازدست نداده ام نیکه دستم راازدست داده ام،مهم ا ستیمهم ن!شوکه نشو))

:رابه بادمالمت گرفت ربودخودشیکه هنوزمتح یدرحال

((!آه،خدامراببخشد!دکترخوب درآلمان کی شیچرانبردمت پ!ازمن بود یقصوروکوتاه))

پس .شد یکردقنددردلم آب م یخودش رابه خاطرمن سرزنش م نکهیازا.فرمان گذاشت يسرش رارو سپس

.م داشتهنوزعاشقانه دوست

داده  زنزدتوازدستیران تمیدستم راازدست داده ام محبوب کیکنم که چون  یفکرم یرفتارکن نگونهیارش،اگرایک))

((.من طاقتش راندارم.کنم خودت راناراحت نکن یخواهش م.ام
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:رابسته شیکردم بغض راه گلو یاحساس م.درنگاهش نم اشک نشسته بود.سرشرابلندکرد

((.بود رمنیبخشم،همش تقص یمن خودم رانم یببخشاگرهم تومرا!نایآه م))

دل گرفته وشکوه  دمیانارادیک یخال يچون جا.استقبال کردند یبه گرم اازمنیخانم جان وکامل میدیخانه که رس به

:زگفتمیآم

((.نباشد یخال شیجا!کرد یاناعروسیک یبه سالمت))

 نییخندان ازپله هاپا یابالبانیمه.بوده ام ياجبار بیغامن درآن جشن  اوردکهیجان تشکرکردواصالً به رو خودش ن خانم

:آمد

((خوش گذشت؟ رون،بهتیب یبابا رفت زم،بایعز اوشیس))

 یراعوض م اخانم،اسممیمه اوردمیبچ هن کیاگرخودم : ((زمزمه کردم ودردل گفتتم رلبیراز)) بابا((ۀباغرولندکلم

((.کنم

.دیصداخند یب يبه اوگفت وبعد يزیرفت وچ ارشیبه سمت ک وسپس

 یبامن م يلجباز يکارها رابرا نیاایدانستم مه یم!دیسپ يبه صفحه ا یکرد،مثل نگاه کس یمبهوت نگاهش م ارشیک

خانم جان حال مادرم .مسأله کنارخانم جان نشستم نیبه ا تیامامن بدون اهم.اوردیخواست حرص مرادرب یم.کند

 .سوخت یتمام تنم ازحرص م ارشیباک ایبرخردمهان ندهم اما ازنش تیادحساسیکردم ز یم یکه سع نیمن باا.دیراپرس

 دهیعق.ام بود یزندگ میازحر ایدورکردن مه يراه برا نیبهتر نیبه نظراوا.گرفتم حامله شوم میمادرتصم شنهادیپ به

 دشارادرکنارخویبااعمال فشارمادرش مه ینداردحت گرامکانیشود ود یبه من دلبسته ترم ارشیداشت باحضوربچه ک

.بچه دارشدن بودم يزدرآرزویخودم ن یازطرف.ردیبپذ

.دخترکوچکم رادوباره درآغوشم پرکنم یخال يخواستم جا یم

موضوع .شد یگرفتم امامؤثرواقع نم یرفتم وتما مدستورالعمل هارابه کارم یمدام نزد پزشک م دمنیماه بعدازع کیاز
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:اوترش کردوگفت.چه هستمگذاشتم وبه اوگفتم که چقدرخواهان ب انیدرم ارشیراباک

بچه دارشدن  يحاالزوداست،برا.ساکت وراحت رادوست دارم یزندگ نیچه کار،من هم یخواه یم ،بچهيحوصله دار))

((.اراستیوقت بس

افتادم ودوباره  یکردم امابازبه فکربچه م یم لیمعالجه ورفتن به دکترراتعط یمدت.گرفت یدلم م شیازحرف ها ومن

کم کم !ارشیمن باک ۀکودکان يها یپرازخاطرات ماندگار،پرازقهروآشت یسال.سال گذشت کی.فتمگر یزراازسرمیهمه چ

ازمهرداد .کردم باآنها روبه رونشوم یم یومن هربارسع ودخانه مان آغازشده ب زبهیخانم ومهرداد ن میمر يرفت وآمدها

 نکهیرفت تاا یم شیپ شهیهم زمثلیهمه چ.زمیاویاش ب قهیشوم به  يارویکردم اگربااورو یدردل داشتم که فکرم ینفرت

......آن روز

 يآواز رلبیدوزیرس یبه نظرم ارشادوشنگولیبود وکروات قرمززده بود وبس دهیبرتن پوش یکت وشلوارشکالت ارشیک

مشغول  یحوصلگ یبودم ازسرب ادگرفتهیراازخانم جان  يمبل نشسته بودم وچون گلدوز يرو نییمن پا.کرد یرازمزمه م

.بودم يگلدوز

((؟يبرو یخواه یم ییجا ارشیک))

:طرفم برگشت وباخنده گفت به

((.کوچک یمهمان کیزم،یآره عز))

:گفتم باتعجب

((است؟ امردانهیباشم،آ دیاست که من نبا یچه مهمان نیا))

کرده  شیمرتب وآرا یکردکالهش رابگذارد وباسرووضع یدمیتاک اوشیکه به س یادرحالیمه دمیرانداده بودکه د جوابم

 یکوچک شرکت م یمهمان نیدرا اخانمیمردانه نبود،بامه یمهمان نیا. جوابم راگرفتم. آمدن است نییازپله ها درحال پا

.گداخت یازحسادت وخشم بدنم مثل کوره م. کردند
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((نا؟یم يندار يخوب کار))

) میتمنتظرت هس رونیب اوشیوس ارش،منیک(باگفتن ایمه.برافروخته نگاهش کردم يا باچهره

:به تمسخرولج گفتم ختهیآم یوبالحن ستادمیا ارشیک يازجابرخاستم وروبه رو.جلوجلورفت

((.جانتان اخانمیدبامهیبر یم فیکجاتشر دینگفت))

:گفت انهیراصاف کردومظلومانه نما راهنشیپ ۀقی

((.يندار یدل خوش چیدانم که ازمهرداده یخوب م یول يآمد یخواست توهم م یدلم م))

:رونیبدتروق زدند ب شیها چشم

راازسرمن کم کند  دوشرّخواهرشیایب دییبهش بگو دیبرد فیتشر یمنزل مهردادخان،خوب وقت دیبر یم فیپس تشر))

((......واال

((؟ یواال چ))

:زگفتمیوتحکم آم حیصر

((.رمیگ یمن طالق م))

:گفت یعصب يباخنده ا همراه

((.راحت شود التیروم تاتوخ ینم ؟اصالًمنيبازکه بچه بچه شد))

:خروش آمدم شتربهیحرکتش ب نیازا.به حالت قهرنشست یصندل يرو سپس

((.یخواه یدگرمرانمیتو ستیچ یدان یخوب چرابهت برخورد؟اصالًم))

طورهم شد،به طرفم آمدوبالحن  نیهم. کند یم ییدلجو ندازمنیرابب میدانستم تااشک ها یم.درآمد نمیف نیبعدف

:گفت يزیمالطفت آم

شام دعوت کرده است ومن به  يباراست مهردادمارابرا نیچند ؟باورکنیکن یم تیقدرخودت رااذ نیزم،چراایعز))
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((.کردم،اماامشب جشن تولد دخترشان است یخاطرتوردم

.شترسوختیدلم ب!خوب خوش به حالش.مهردادبچه دارشده بود پس

 اوشیاسیقدرمه نیم،تاایخودمان بچه دارشو يرگذا یچرانم يقدربچه دوست دار نیا م؟توکهیشو یبچه دارم یماک))

((!رابه تونچسباند

:کردوبعدبحث راعوض کرد یمکث

((مادرت؟ ۀببرمت خان یخواه یم))

:درآمد کفرم

((؟یکن یشنهادمیمادرم راپ ،منزلیچشمت ردکن يمراازجلو یخواه یت که م روزآنجابودم،چراهروقینه،د))

:مده گفتوبه ستوه آ یرابست وسپس عاص شیها چشم

((انه؟یبروم  يگذار یحاال م))

((.تووجودندارد ينابرایاصالً م!برودبه درك ناهمیم!اصالً هرجادلت خواست برو!برو))

((.کنم یم ناصحبتیتوبرو،من خودم بام ارشیک))

 هیروح دیمادرش را که د ارشیک. شده بود منیواردسالن نش یدانم ک یخانم جان بود که نم نیپرطن يصدا نیا

:باخنده گفت.رفتگ

 ((؟یکن یمن لوس م يدوستت دارم خودت رابرا یدان یچون م))

 يدوستم دار!یامشب چشم بپوش یازمهمان یستیوحاضرن يدوستم دار يآر.برگرداندم يازاورو یدلخوروعصب

!ناباشمیم شیخواهم پ یم.خودت برو ییابگویبه مه یستیوحاضرن

 یعصبان ارشیازدست ک.نامعلوم زل زدم ينشستم ومتفکرانه به نقطه ا یصندل يپنجره رو يرفت ومن روبه رو ارشیک

آن قدردرافکارزجرآورخودم غوطه وربودکه اصالً متوجه .کردم یخفه م میومهردادرا بادستها ایخواست مه یبودم ودلم م
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:حضورخانم جان درکنارخودم نشدم

((نا؟یم یکن یبه چه فکرم))

:گفتم یبادستپاچگ

((.است ختهیاعصابم به هم ر یقط کمخانم جان،ف یچیه))

:راپشت دستم گذاشت وگفت دستش

((.میگپ بزن یتاباهم کم يحالش رادار))

:حال گفتم نیم،باایبزن دگپیبا یدانستم دررابطه باچه موضوع ینم

((.سراپاگوشم!البته))

.به دوروبرمان انداخت ینگاه

شود راحت حرف  یم یمزاحم چیج است وهم بدون حضورهاتاق مهمان،آنجا هم دن میشود،بهتراست برو ینجانمیا))

((.زد

دادوسپس به  ينشستم،ابتدادتوردوفنجان چا شیمبل روبه رو يرو.وهمراهش به اتاق مهمان رفتم شترکنجکاوشدمیب

درآن  یازطراوت جوان ییراکه هنوزدورنما شیها ،دستیدنیبعدازخوردن نوش.خدمتکارمتذکرشد که مزاحممان نشوند

:خورد درهم گره بست وگفت یبه چشم م

((نه؟ یخواه یرام ارشیک یلیخ))

:گفتم بالبخند

((!خواهمش یکه م د،البتهیکن یاست که م یچه سئوال نیخوب ا))

:وگفت دیکش یآه

((.خواهد یشترمیمتاسفانه اوهم توراازجانش ب))
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.عالمت سئوال درذهنم نش بست نیچرامتاسفانه؟اول

که  يحد یکه آنجاافتادخبردارم ودرموردعالقه وعشق ب یواتفاقات هیشمابه ترک درموردرفتنزیدخترم،من ازهمه چ نیبب))

((.....ندارم اما یگونه شک وابهام چیارشوجودداردهیتووک نیب

قدرابهام  نیگشت که ا یم يدنبال جمله ا دیدانم شا ینم.ماند رهیها،خ یکیهمان نزد يکردوبه نقطه ا سکوت

:به حرف آمد وگفت میدرچشم ها رهیکه به سکوت گذشت خ یقیبعدازدقا.زنباشدیآم

((ست؟یاچینظرت درموردمه))

((....بوداماحاال یخوب یلیدوست خ میندارم،تاباهم دوست بود يمساعد یلینظرخ))

 راتییکه به دقت به تغ یدرحال.است امانگفتم یارخوبیبس يحاالهم هوو میخواستم بگو یراقورت دادم،م حرفم

:دیکردپرس یام نگاه م گهره یودگرگون

((؟یهست ارشیاوازک ییجدا گرخواهانیعبارت د ابهی؟ینیاوراکنارخودت نب یخواه یتاچه حدم))

:حق به جانب به خودگرفتم يسئوالش چهره ا نیازا منقلب

((.گذشت کردم یلیتاحاال هم خ.توانم وجودش راتحمل کنم یگراصالًنمید!یلیخ))

((واوچطور؟))

:پوزخندزدم

((.طالقش داده بود ارشیشما نبودتاحاالک يها تی؟اوبه زورتاحاالخودش رانگه داشته است،اگرحما!او))

:دادگفت یم هیمبل تک یکه به پشت یودرحال دیکش يبلند نفس

((کنم؟ یم تیاحمایچرامن ازمه یکن یخوب حاالفکرم))

:راباالانداختم وگفتم میها شانه

((!دیآ یدانم؟حتماًازمن خوشتان نم یچه م))
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:تکان داد میرابه عالمت ردحرف ها سرش

((.ستین نگونهینه دخترم،ا))

((د؟یکن یم تیاحمایازمه دبازهمیمطلع هست ارشیمن وک ۀکه ازعالق یدارددرحال یپس چه لزوم))

((؟یراداشته باش دنشیاگرتوطاقت شن م،البتهیگو یم))

.عالمت سئوال بود نیدوم نیراندارم؟ا دنشینکردمن طاقت ش یکه فکرم دیخواست بگو یچه م یعنی.خوردم کهی

((.باراست که محک خورده،طاقتش رادارم نیتاب وتحمل من چند!دیینه گو))

:زبودیباافکارخودش گالو ییگو.پاوآن پاکرد نیا یکم

واصالت وثروت هنگفت  یخانوادگ ۀنیشیازپ يدرکنارمابود ارشیمدت که به عنوان همسرک نیدخترم،حتماًدرا نیبب))

((.يا داکردهیپ یکامالً آگه یتهران ةخانوادو

:کردم دییرافقط باتکان دادن سرتا شیها حرف

 ییوارث دارا دپسرشیزباین ارشیاست وبعدازک دهیواصالت ازپدربه پسربه ارث رس ییهمه ثروت ودارا نیخوب،ا))

((.هاشود یتهران

:گفتم يدورگه ا يبعدباصدا يکنم،لحظه ا یرادرذهنم حالج شیمکث کردم تاحرف ها یکم

((.....خواهد یدلش نم ارشیاگرمنظورتان بچه دارشدن است،خودم درفکرش هستم منتهاک))

:کالمم آمد انیبه م پوزخندزنان

دهدکه  یکند؟رفتارش اصالًنشان نم یرفتارم اوشیچگونه باس ینیب یمگرنم.اوعاش بچه است!خواهد؟ ینم ارشدلشیک))

((.ستین اوشیس یپدرواقع

:دمیرپرسیدرنگ وتاخ یوکم دیباترد

((پس علت مخالفتش چه ممکن است باشد؟))
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((.کندعالقه اش رابه بچه دارشدن سرکوب کند یم یبه خاطرتوسع ارشیک!تو))

:شگفت زده ودرمانده گفتم یباحالت

((!تگذاشته ام وهرباراوازآن فرارکرده اس انیمسأله رابااودرم نیبارا نیمن که خودم چند!آخرچرا؟ یول!من))

((که علت فرارش چه بود؟ يدیوتواصالً نفهم))

:متفکرانه گفتم یتنگ وحالت یباچشمان

((.دانکردمیپ شیبرا یعلت خاص چیه!نه))

:کرد گفت ینگاهم م یکه گوشه چشم یزدودرحال هیبه مبل تک صاف

((......یبچه دارشدن نباش دتوقادربهیکه شا يفکرش رانکرد چیه))

:دمیخودم راشن ادیفر يصدا

((بچه دارنشوم؟ دید،چرابایدان یامکان ندارد،من قبالً بچه دارشده ام،خودتان که م نینه،ا))

:تفاوت بود یرغم جوش وخروش من خونسردوب یعل

((.یباشد که تونتوان داشدهیپ یحاالعلت دیخوب شا))

:افتادم یم هیبه گر گرداشتمید

((د؟یگذار یم بیمن ع يرو لیدل یندارد،چراب قتینه حق))

:وگفت دیکش یآه میاشک ها دنیمتاثرازد

((.نقص دچارکرده نیتوصورت گرفته است تورابه ا يکه رو یزنم دخترم،عمل یحرف نم لیدل یمتاسفانه ب))

خواست تحمل مرامحک  ینم یعنیکند؟ یامکان داشت که بامن شوخ یعنی!من يآه خدا.زبودیترحم آم نگاهش

:کرد یم دییراتا شیحرف هامحکم واستوار ةآن چهر!بزند؟امانه

((....آوردندپس یدرم دازرحمیبودکه با يدارد؟فقط غده ا یبه عمل جراح یموضوع چه ربط نیا یول))
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 یشد؟مگرم یخواست من آرام باشم امامگرم یاوم.کردم یهمیوگر دیترک یمدام بغضم م.توانستم خوب حرف بزنم ینم

 یدرحق کس یمگرچه ظلم!ام چارهیب!قدربدبختم نیلعنت به من که ا!اوه.آن خبرتلخ وهولناك آرام نشت دنیشدبعدازشن

توانستم کامالً  یرام شیحرف ها یباق.آنجابمانم نیازا شیتونستم ب یگرنمیشوم؟د هیتنب نگونهیا دیمرتکب شده ام که با

.بلندنشود ادمیفر يدهانم گرفتم تاصدا يدستم راجلو.حدس بزنم

:تاازجابرخاستم،گفت

((.زحرفم تمام نشده استکجا،من هنو))

.کرد یآن فشارواردم ۀچیبودوداشت به در دهیام چسب نهیس ۀبه قفس قلبم

 یبچه،اصالت وثروت خانوادگ اآوردنیکه بابه دن دیخواه یم لیدل نیا ارابهیدانم مه یم.دییبگو دیخواه یدانم چه م یم))

گفتن  يبرا یحرف گرفکرنکنمید،دیبر دازتهیبررابا یهستم،درخت ب دبرودمنیانگارآنکه با.نماند یتان بدون وارث باق

!مانده باشد یباق

:من انداخت یونگاه نافذش رابه جان چشمان باران ستادیا میرو روبه

تاچه حددوستت  ارشیک یدان یکه م ست،خودتین يازیخانه ن نیوجودت درا گربهیکه د میخواستم بگو یاصالً نم))

((دارد؟

:ردمبودوباخودم نجواک نییپا سرم

((.دوستم دارد یلی،اوخيآر))

:مصمم وقاطع گفتم يباچهره ا سپس

((.خواهم یآدر منزل مهردادرام))

((چه کار؟ یخواه یم))

من مهم  يبرا یلیخ نیا!دیایسرمن ب ییبپرسم چراقبل ازعمل نگفت که قراراست چه بال ارشیخواهم بروم وازک یم))
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((.است

((.به صالح توبود نیشد بدراانتخاب کند،خوب ابدوبدترمجبور نیست،بیمقصرن چیاوه))

:گفتم يزیدآمیبالحن تهد يمالحظه ا چیه بدون

((.واالممکن است کاردستتان بدهم دیلطفاًآدرس مهرداد رابه من بده))

:به طرف دررفت وگفت)خدارحم کند(باگفتن

((.تورابه آنجابرساند میگو یبه راننده م يکه برو یحدمصرهست نیاگرتاا))

 شیسرنوشت خو یکیش به تار یکیشدم ودرتار نیاکنده ازدردسوارماش یوقلب انیگر ییباچشم ها نوم

آغوش من  یعنی.وقت بچه دارنخواهم شد چیگرهیمن د یعنی.چقدر تلخ وجانگذاربود.چقدردردناك بود.دمیشیاند

همه عذاب  نیارااوسز دآخرچرا؟منیبه من بگو یکیآخرچرا؟!بزرگ ينخواهدبود؟آه خدا يبچه ا يرایهرگزپذ

نه سزاوارنبودم.نبودم

((حرف هارابهت گفته؟ نیا یآورم،ک یسردرنم يزیچ تیازحرف ها))

 یول ییکه هرچه دکتربهت گفت به من بگو يتوبه من قول داده بود....کرد فیتعر میزرابرایخانم جان همه چ))

((....يحرف دکترراازمن پنهان کرد نیتومهمتر

مرا دراعماق خودش  یزندگ ۀدرهم شکست یرفت تاکشت یطوفان قلبم تازهآغازشده بود وم.به هق هق افتادم ودوباره

:آمده بود پس زدم وپرخاشگرانه گفتم شیدستش راکه پ.غرق کند

((.خورم یدردت نم گربهیمن د!خوش باش اجانتیولم کن،بروبامه))

:دمیونشن دمیراشن شیدوان دوان ازاوفاصله گرفتم وصدا وآنگاه

((.میصبرکن تاباهم حرف بزن!يرو یکجام!نایمصبرکن ))

.نستیماندن  يگرجاید!گفت برو یامادلم م.رفتم یم دیدانستم به کجابا ینم
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.من اعتراض کردند یاطیاحت یوب یتوجه یمجبوربه ترمزشدند وبه ب میپا يجلو لیاتومب نیچند

قلبم  يوخستهوازناافتاده دستم رارو ستادمیبازا ازحرکت.نمانده بود میدرپاها یگررمقید.شماره افتاده بود گربهید نفسم

.شده بود ادهیپ لیاوبودکه ازاتومب. روشن کرد مهیران ابانیخ یکیتار یلیاتومب يچراغ نورباال. گذاشتم

((.زشت است میابروی؟بيآور یکه درم ستیهاچ يباز نیا!نایم))

((؟یخواه یراحتم بگذار،چه ازجانم م!نجابرویازا))

:خودنشاند وغزرد لیمن،به زور مراداخل اتومب یت وسرسخترغم مقاوم یعل

((؟يآور یکه درم ستیادها چ نیانه؟ای یهست یکن یکه م ییکارها ۀاصالً متوج))

:گفتم ادکشانیوفر دمیبرفرمان چسب محکم

((؟يبر ینگه دار،مراکجام))

.رفته بودباال شیصدابه نفس نف افتاده بود وتن  ارشیک.ستادیازحرکت ا یگوشخراش يباصدا لیاتومب

 یمرانم یخودخواه نیخواهم بچه دارشوم؟ا یچون م دیاش دست نزن یسرطان ةبه غد میبه دکتربگو یانتظارداشت))

ات  یبدکردم که به فکرسالمت!داشت یآمادگ یسرطان يرشد غده ها يآوردند چون برا یرادرم درحمتیراند؟با

((بودم؟

:دمیدادکش

((!رمیم یهزارباردارم م يچون حاال روز!آن غده مرابکشد یگذاشت یدمیبا!يکرد یم ما دمعالجهینبا!يآره،بدکرد))

:به روبه روگفت رهیراآتش زد وخ يگاریس

 دبهتیبا یرابه چه زبان نیخواهم ا یمن فقط تورام.خواهم یمن اصالًچه نم!يتوانگارمنطقت راازدست داده ا))

((بفهمانم؟

((.بده ،طالقشیربچه نگه نداشتخاط ارابهیومه یخواه یاگرفقط مرام))
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:گفت يزیوتاسف آم رهیخ یانگاه`ب همراه

((.راطالق داد یزن لیشودبدون دل میکه ن يطور نیآخرهم))

((ستم؟ین یکاف تیبرا امنیاست؟آ یات کاف یزن درزندگ کیکه  نیمحکم ترازا لیچه دل))

:برهم گذاشت وسپس گفت يه ا`رالحظ شیها چشم

((.یستیچرامتوجه ن.شود یم يباز ایمه یونه بازندگگ نیآخرا یول!چرا))

:جوش آمد بازخونم

((.یکن یقدرحاشام نیگر،چراید ستمین یکاف تیخوب بگومن برا))

بعدهمطاقت .ام گوش سپرده بود هیگر يواوخاموش ومتفکربه صدا ستمیگر یمن م.به سکوت گذشت یلحظات

:اوردوگفتین

((.شوم یم وانهید یکن یم هیگر یبه خداوقت!ینکن هیدرگر نیکه قسمت بدهم که ا نا،بهیم))

:کنترل من خارج شده بودند گرازقدرتید.رمیرابگ میاشک ها يتوانستم جلو ینم.گرفته ومتاثرش قلبم راسوزاند لحن

((است که من گرفتارش شده ام؟ یچه سرنوشت نیا اینکنم،خدا هیتوانم گر ینم))

.ام رابلندکردم هیگر يوبازصدا

 يا گرلحظهیکردم د یفکرم.ردرآورمیبه تحر تیرا که درآن لحظه داشتم برا يتوانم احاس درد ینم گاه چیه

 نهیس ۀخواست قفس یم ییکه گو. قلبم آن چنان به هم فشرده شده بود.اموجود نخواهد داشت یدرزندگ نیدردناکترازا

 یپشت يسرش راتو ارشیودداشت؟کهم وج نبدبخت ترازم يدرآن لحظه موجود ایآ ایخدا. بزند رونیام رابدرد ب

 يآرامش ظاهر دیکش یکه م یگرم ينافذش ونفس ها دامانگاهیرس یاظاهراًآرام به نظرم.فروبرده بود یصندل

.کرد یاوراانکارم

.میصبح کرد نیداخل ماش يا ختهیمشوش وازهم گس يها شهیشب راباند آن
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تخت  يخودم رارو دارشدمیب یوقت.هم افتاد يرو میکردوپلک ها نیراسنگ میصبح بودکه خواب چشم ها يها دهیسپ

وبانگاهم درکلبه به  زشدمیخ میتخت ن يکردم؟رو یمن آنجاچه م یبود،ول نایم ۀمن آنجا کلب يخدا.افتمیآشنا  ییدرجا

برسرگذاشته  يریبودکه کاله حص ارشیک!شیبازوبسته شدن درهوش وحواسم آمدسرجا يباصدا.جستجوپرداختم

:الخند گفت دنمیباد.ردکلبه شده بودوا یوبالباس باغبان

((؟یکن یتابه شوهرت درآب دادن به گل ها وهرس کردن درخت ها کمک م يچرابلندنشد!خانم ر،تنبلیصبح بخ))

بعدهمطاقت .ام گوش سپرده بود هیگر يواوخاموش ومتفکربه صدا ستمیگر یمن م.به سکوت گذشت یلحظات

:اوردوگفتین

((.شوم یم وانهید یکن یم هیگر یبه خداوقت!ینکن هیدرگر نیکه قسمت بدهم که ا نا،بهیم))

:کنترل من خارج شده بودند گرازقدرتید.رمیرابگ میاشک ها يتوانستم جلو ینم.گرفته ومتاثرش قلبم راسوزاند لحن

((است که من گرفتارش شده ام؟ یچه سرنوشت نیا اینکنم،خدا هیتوانم گر ینم))

.ام رابلندکردم هیگر يوبازصدا

 يا گرلحظهیکردم د یفکرم.ردرآورمیبه تحر تیرا که درآن لحظه داشتم برا يتوانم احاس درد یگاه نم چیه

 نهیس ۀخواست قفس یم ییکه گو. قلبم آن چنان به هم فشرده شده بود.اموجود نخواهد داشت یدرزندگ نیدردناکترازا

 یپشت يسرش راتو ارشیهم وجودداشت؟ک نمبدبخت تراز يدرآن لحظه موجود ایآ ایخدا. بزند رونیام رابدرد ب

 يآرامش ظاهر دیکش یکه م یگرم ينافذش ونفس ها دامانگاهیرس یاظاهراًآرام به نظرم.فروبرده بود یصندل

.کرد یاوراانکارم

.میصبح کرد نیداخل ماش يا ختهیمشوش وازهم گس يها شهیشب راباند آن

تخت  يخودم رارو دارشدمیب یوقت.هم افتاد يرو میپلک هاکردو نیراسنگ میصبح بودکه خواب چشم ها يها دهیسپ

وبانگاهم درکلبه به  زشدمیخ میتخت ن يکردم؟رو یمن آنجاچه م یبود،ول نایم ۀمن آنجا کلب يخدا.افتمیآشنا  ییدرجا
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برسرگذاشته  يریبودکه کاله حص ارشیک!شیبازوبسته شدن درهوش وحواسم آمدسرجا يباصدا.جستجوپرداختم

:الخند گفت دنمیباد.واردکلبه شده بود یغبانوبالباس با

((؟یکن یتابه شوهرت درآب دادن به گل ها وهرس کردن درخت ها کمک م يچرابلندنشد!خانم ر،تنبلیصبح بخ))

 یبودکه م نیمن هم یواقع یبودم وزندگ دهیکه برمن گذشته بودتنها درخواب د اآنچهیداربودم؟آیب امنیآ!من يخدا

.باشم دهیه خواب دشدک ینم دم؟باورمید

((م؟یکن یم نجاچهیماا ارشیک))

:تخت نشست ودرامتداد همان لبخندپرمهرگفت يرو کنارم

((؟ینداشت نجارادوستیخودمان است،مگرا ۀنجاخانیا))

::ومنگ جواب دادم جیگ

((....شبیفهمم ماکه د ینم یچرا؟ول))

:خودچسباندوآارام گفت ینیب يرارو انگشتش

وقت  نیباغ درا نیاست،بلندشوبب ییبایارزیشودوامروزهم روزبس یم زازامروزشروعینزن،همه چ یحرف شیازد!سیه))

((.زاستیانگ باودلیازصبح چه ز

گفت عطرگل  یراست م.برد رونیکشاند وازکلبه ب نییتخت پا يازجانب من باشد مراازرو یآنکه منتظرپاسخ یب آنگاه

 ییجا.آرزوهابود يهمه جاسبزسبزبود،انگارآنجاانته ا.کردند یوازمبود وپرنده هادرهرسوپر دهیچیهمه جاپ يبهار يها

.اش ادامه بدهد یزندگخواست روحم ازبدن جداشودودرآنجاجاودانه به  یکه دلم م

((چه؟ يبرا نجایا میآمد یارش،نگفتیک))

:گفت یقینفس عم دنیسبزه ها نشست وبعدازکش يرو

((.میکن یتازندگ نجایا میآمد))
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.دیلرز یازشدت شوروشعف وجودم م.شده بود زشکفتنیکرد که قلبم لبر ینگاهم معاشقانه  يطور

نداشته باشم امافقط  چیخواهم ه یارزد،م یمن به سرسوزن نم يتورانداشته باشم ثروت واصالت وشهرت برا یوقت))

((.توراداشته باشم

 نیریش يایغرق درآن رؤ.بود اءکردهیرااحرخب بربسته بودودوباره بهار،قلبم  زازقلبمییانگارپا.دوباره گل کرد قلبم

:گفتم

((ستم؟یکه خواب ن اباورکنمیارش،آیک))

((.میمان یم نجایمن وتوتاآخرعمرا یداشته باش ست،اگردوستیدرکارن ایخواب ورؤ!نه))

:گفتم يزازشوروشادیلبر يباوجود

((.دارم ارادوستیدن نیا يمن است،باتوهرجا يآرزو تیدوست داشته باشم؟نها))

.آورد یلبخندبرلب نشاند،ازآن لبخندهاکه مرابه وجدم دوباره

((؟یباصبحانه موافق))

:گفتم باخنده

((.هم پراشتهاهستم یلیاتفاقاًخ!البته))

:خاست گفت یکه ازجابرم یدرحال

((.است قهیخوش ذوق وسل یشاهدباش که شوهرت چقدردرباغبان نینکن،فقط بنش يکار چیامروزتوه))

 ارشیشددوباره ک یآه صالح مهربان،هرگزباورم نم.میفرش چمن خورد يپاك رو يادرآن هواورزصبحانه ر آن

که درسکوت  يمن نباشدوفقط همان لحظه ا یدرزندگ يتازه ا ۀلحظ چیخواست ه یدلم م.نمیراتنهامتعلق به خودبب

 يصدا.بخش بودچه لذت  یدان ینم.شد یتاآخرعمرتکرارم میخورد یدرچشم هم صحانه م ناچشمیپرآرامش باغ م

من بهشت .داد یوندمیپ یمارابه خوشبخت يبهار میرنگارنگ ورقص گل هاهمراه بانس يپرترنم پرنده هاوپروازپروانه ها
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 یمراهوس م ۀوبه خواب رفت دهیخشک يدوآروزهایام یکه درآن لباس باغبان دمید یم ارشیعاشق ک يرادرچشم ها

.کرد

((!م؟یجاباش نیمرمان همتاآخرع يگرفته ا میاواقعاًتصمیآ ارشیک))

((خواهد؟ یمگرتودلت نم))

((نگران شوند؟ یناگهان بتیغ نیممکن است خانواده هامان ازا یکن یفکرنم چیه یچراول))

:به فکرفرورفت یلخت

 مییگو ینم یول.میکن یباخبرم میکه گرفته ا یمیوآنها راازتصم میسینو یم شانیبرا يخوب،نامه ا))

((؟یم،موافقیکجاهست

((......ارشیطوربهتراست،ک نیآره،ا))

((ه؟یچ))

((......است که نیشود؟منظورم ا یچطوراداره م مانیزندگ))

:گفت يباتک خنده ا همراه

((.رانخور شیآنجاۀتوغص))

:خوداشاره کردوادامه داد لیباانگشتش به اتومب سپس

فکرش . میانداز یگلخانه بزرگ راه م کیپولش  یوباباق میخر یم نییمدل پا نیماش کیو میفروش یرام نیماش))

((.رینظ یقشنگ وب يپرازگلها يرابکن،گلخانه ا

 ینقش بسته بود م شیلب ها يکه رو یازتبسم.هم گذاشت يرارو شیرادرهم گره بست وچشم ها شیدست ها سپس

م ازمن قدرت تجس ییتوانستم،گو یامامن نم.رامجسم کرده است یالیخ ۀچشمان خودآن گلخان شیشد حدس زدکه پ

آن همه ثروت ومقام  يشودمرد یارش،مگرمیطوربه ک نینداشتم،هم مانیراستش به خودم ا.سلب شده بود
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 يعمر ارشیک.نه امکان ندارد!ندازد؟یبزرگ راه ب يگلخانه ا یومعمول يزن عاد کیپرت درکنار یراکناربگذاردودرباغ

دانم  یزند وم یدانم که زودجام یم.دیاینه بربگلخا کی ةکرده است،چطورممکن است از پس ادار یدرنازونعمت زندگ

.ستیکاردرحدوتوان اون نیا. شود یم مانیشود،پش یکه زودخسته م

ازتمام توانت  دیدارد؟با ییگلخانه چه مشقت ها کی ةادار یدان ی؟ميراانتخا کرده ا یکارسخت یکن ی،فکرنم ارشیک))

((.ستین یکارآسان!يبگذار هیما

:دورگفت يه افق هاب رهیوخ دیکش یقیعم نفس

است  یخواهم کرد،فقط کاف اراگلستانیاگرتوراهمراه خودم داشته باشم دن.خبردارم یکه گفت یینهایا ۀدانم،ازهم یم))

رادارد  نیا ۀهم نباشدعرض یمال ومنال چیصاحب ه یتهران ارشیداگرکید یآن وقت خواه يدستت رادردست من بگذار

((.داشته باش مانیدست من بده وبه من ا پس دستت رابه.اش رابچرخاند یکه زندگ

 یخورد م یکهدرهم گره م ییدست ها نیا یعنی!ممکن بود؟ یعنیا،یخدا.منتظرش چشم دوختم يبه دست ها دیباترد

 یآرمان یزندگ کی دبخشیمن درازشده بود نو يکه به سو یادستیآ!توانست دژمشکالت ومشقت هارادرهم شکند؟

.بگسالند همرااز مانیها ردستینتواند زنج یقدرت چیه یخواهم که کمک کن یبود؟ازتوم

هم  لیآن اتومب يمن،اوتو يخدا. بود  نییومدل پا یوانت معمول کیبرگشت سوار یآن روزاوبه شهررفت ووقت يفردا

.گفت میکه درشهرانجام داده بود برا ییباآب وتاب فراوان ازکارها. اش راحفظ کرده بود  یشگیهم ۀابهت وجذب

راهم به آدرس منزل خودمان پست  یکیمادرت وآن  ۀبه آدرس خان یکی میباهم نوشت شبیراکه د یینامه هااول ))

بعدهم رفتم . خورد  یکارآدم م شتربهیوانت ب ينجاسواریا یدان یفروختم ، م یمناسب متیراهم باق نیبعدماش. کردم 

سرمان  یلی، فرداخ یآه راست. کند  رمانظارتخربرکاازگخانه هاصحبت کردم ، قرارشدازاول تاآ یکیوبامهندس ناظر

((کجاست ؟ وسفیشود ، مش  یشلوغ م

هرصبح زودازخواب  ارشیک. وبزرگ آماده بود  بایز ۀگلخان کی ةادار يزبرایشودظرف دوهفته همه چ ینم باورت
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 یلوازم زندگ نکهیا.  کرد یم دارمیخوردن صبحانه ب يرفت وآنگاه برا یمن به گلخانه م دارکردنیشدوقبل ازب یدارمیب

باحفرچاه آب ، مشکل  يبه زود.  میکرد یم يوزهاراسپرر نیزتریبوداماباهمان هاخاطره انگ ییوابتدا ارکمیمان بس

.آورد یم زباخودشیران مانیدوازده ساله اش ا ةنو یبودکه گاه گاه وسفیتنهاکارگرمامش . شد  یم زحلیکمبودآب ن

.بودوچه لذت بخش بود درکناراوبودن وکارکردن دهیخر یباغبان زلباسیمن ن يبرا ارشیک

.  رونیکرد ازکلبه آمدم ب یکه مرابه نام خطاب م یدرحال ارشیک يبودم ، که باصدا يکلبه مشغول اشپز يتو يروز

کننده  رهیخ يآن صحبنه به قدر. وامانده بود  يوشاد يبود دهانم ازناباور ارشیکه افسارش دردتک يدیاسب سپ دنیباد

.زدم یپلک هم نم یودکه من حتب

(( !است یبیچه اسب نج نی، بب اسوارشوی؟ ب نایچراخشکت زده م))

.درساندمیکودکانه دوان دوان خودم رابه اوواسب سپ یباشوق

((؟ يکرد شیدایازکجاپ!معرکه است یلیخ!  ارشیک يوا))

:کرد گفت یوغرورم تیمن احساس رضا یکه ازخوشحال یدرحال

((.ام دهیتوخر ينکرده ام بلکه آن رابرا شیدایپ))

:زده گفتم جانیه

((آخرچرا ؟ یمن ؟ ول يبرا))

((.میسوارشوتابهت بگو))

:کودکانه گفتم باترس

((.ترسم یمن م! اوه نه ))

(( .هم نترس یچیسوارشووازه))

.کرد تابه رکاب اسب پابگذارم وکمکم
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:ستم داد وگفتافساراسب رابه د. پشت سرمن نشست  زین خودش

(( .من هستم ترس به دلت راه نده یحاال آرام بکش،تاوقت))

دهانش رابه گوشم  ارشیک.  میرپاگذاشتیتمام باغ راسواربراسب ز. به پروازدرآمده بود  ییافسارگو دنیباکش دیسپ اسب

:کرد وگفت کینزد

((؟ انهیخوشت آمده ))

.بودم جیاسب مه ةفوق العاد ازسرعت

(( !اده استفوق الع))

:دیچیدرگوشم پ يشاد نیباطن شیصدا دوباره

(( .نایتولدت مبارك م))

:زده برگشتم ونگاهش کردم شگفت

((مانده است ؟ ادتیتولدم به  خیچطورتار))

:کرد گفت یکه سرعت اسب راکم م یدودرحالیراازدستم کش افساراسب

((؟ ادببرمیدازیمن آفر يراکه خداتورابرا يشودروز یمگرم))

 هیشب ییمشتاقش زل زدم وباصدا يبه چشم ها دمیپر نییبه کمک اوازاسب پا یوقت. لحظه اسب متوقف شده بود  نیدرا

:ادگفتمیبه فر

((.، دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم ارشیک يرینظ یتوب))

:قرارگفت یوب خندان

(( .شود یاش م يحسود وسفیتر ، مش  واشیخوب  یلیخ))

.میاساختیدمهیاسب سپ يراته باغ برا یه بعداسطبل کوچکهفت کی
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((؟ يخواهد اسم اسبت راچه بگذار یم نادلتیم))

:کردم وگفتم یتامل

((؟ يندار يشنهادیرسد ، خودت پ یبه نظرم نم يزیچ))

((!نایم میگذار یاسمش رام))

:گفتم يودلخور یتوام باناراحت باتعجب

((؟ ياسب بگذار يرو یخواه ی؟ اسم مرام! نایم))

:کرد يخنده ا تک

که  ییزهایاسم تمام چ ی، درثان ناباشدیکه دوستشاندارم م ییزهایخواهد اسم تمام چ یمن دلم م))

((.....ناوی، گل م نایم ۀ، پرنده نایم ۀ، کلب نای، باغ م ناستینجاوجودداردمیا

(( .خوب است یلیخوب است ، خ!نایواسب م))

:گفت يا انهیام شدبه کنارم آمد وبالحن دلجو یآزردگ ۀچون متوج!  نهیهارازدم به س ودست

 یازدست من عصبان.....کن شیصدا یکه خودت خواست یخواستم ناراحتت کنم ، اصالً هراسم یخواهم ، نم یمعذرت م))

((؟ یهست

.ناراحتش کنم نیازا شیامدبین دلم

((؟، قشنگ است نه  میکن یم شیصدا یدبرفیسپ!  گرنهید))

:رابرهم زد ودادزد شیها دست

(( .دیآ یهم بهش م یلیاست ، خ یعال))

:روبه اسب گفت سپس

(( .یمن باش ينایم يبرا یاسب خوب دوارمی، ام یدبرفیخوب سپ یلیخ))
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 یدبرفیبلندسپ الی يرا البه ال شیدست ها ارشیک.دیکش نیزم يسمش رابررو يبلند ۀهیهمراه باش یدبرفیسپ

:اب به من گفتفروبردوخط

حواست باشد که  یلیدخیکند ، با یبدرم م یلیاست واگرناراحت شود خ ارجوانیبس یدبرفیباشدسپ ادتی یراست))

(( !یبااوبدتانکن

 کینزد يبه آباد یدبرفیسواربرسپ ارشیهرروزغروب من وک. رادلخواه ترکرده بود نایباغ م ییایرؤ ۀمجموع یدبرفیسپ

 وسفیهم مهمان زن مهربان مش  یگاه.  میدیخر یداغ م يونان تنور رتازهیوش وهیهربان ده ، مم یوازاهال میرفت یباغ م

 یبه من م ینیریش ۀبالهج وسفیزن مش .  میگذراند یرام یکوچکشان ساعات خوش ةخانواد یمیودرجمع صم میشد یم

:گفت

 نیباتودرا نکهیاش گذشته وا ییها ودارا تیازتمام موقع یتهران يشده بدان ، آقا بتیراکه نص یدخترجان ، قدرسعادت))

راازسرگرفته نشان ازعشق وعالقه اش به توست ، پس همان قدرکه نسبت به توگذشت کرده ودوستت  یباغ زندگ

(( .دارد،دوستش بدار

دانم منظورش  ینم.شمیاندیبه جمله اش ب يشتریشدم باتعمق ب یکردومن مجبورم یآخرش راتکرارم ۀجمل شهیهم

 ارخودخواهانهیخواست به من بفهامندکه من درمقابل گذشت او،بس یامیکردچه بود ؟ آ یله که مدام تکرارمجم نیازا

حرف  يریگ جهیمن هربارازنت.دانم ینم! ؟ امآن همه گذشت رانداشته  دارزشیخواست بگو یم ایآ! عمل کرده ام ؟

انگاردردلم  یکیگذشت ، اما زشیچ چون دوستم داشت ازهمه ارشیبوالندم که ک یوبه خود م ختمیگر یم شیها

:زد یادمیفر

((؟ يچه کرد یپس توچون دوستش داشت))

 ارشیک نکهیاست ، ا ختهیمحض آم یخودخواه یدانستم که دوست داشتنم بانوع یم یبه درست! صالح ! صالح ! آه

که  یدرکنارزن يرپدرشدن گذردوعم یعنیاش  یعیطب ۀازحق وخواست نکهیا! خودبخواهم  يرادورازهمه تنهابرا
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 ارشیکنم که قلبم عاشق ک اماچه!  ی،خوددوستیخودپرست یعنیکند  یدربطنش رشدنخواهدکردزندگ یهرگزکودک

.دیکش یهاپرده م تیتمام واقع يبودورو

 ارشیآخرک يروزها نیا.به وجدآمده بودم نایوم میومر لیآن همه گال دنیازد.  دیبرداشت گل هافرارس نیاول باالخره

.طوربود نیهم قاًهمیودق شتراستیب جانشیه ییایگفت بعدازبازشدن گل هاب یرودبه گلخانه منع کرده بود ، ممراازو

:مهربانش گفت شهیطرفم گرفت وبانگاه هم نارابهیم ةشد دهیچ ۀشاخ نیاول ارشیک

((.خودم ينای، م ایزن دن نیبه بهتر میتقد))

:دمیخند یازسرخوش

((؟ ستیطورن نیلذت بخش است ا یلیبه بارنشست،خ تیزحمت ها ۀجیباالخره نت! یخسته نباش))

(( .مدت تورادرکنارخودم داشتم نیاست که درتمام ا نیا شترشیلذت ب))

:دگفتمیباترد

((؟ ينکرد یمانیتوهرگزاحساس پش میانتخاب کرد مانیزندگ ينجارابرایکه ا یچندماه نیادرای؟ آ! ارشیک))

:خاطرگفت نانیبااطم

((.نشدم مانیلحظه هم پش کی یتح!نه))

((؟!چرا))

:گفت درنگیب

 یکن یم یاحساس آرامش وراحت یستین دنشانیبه د لیکه توما ییآنها ۀدورازهم نجایا نمیب یم یوقت.خوب چراندارد))

((.خواهم وبعدخودم را یشوم؟من اول تورام مانیچراپش

:دوخت وادامه داد لیگال ينگاهش رابه شاخه ها سپس

دانم  ینم!شود یعالقه ام برتوافزون ترم زانیهرروزوهرلحظه هم برم!حرف هاگذشته نیداشتن من ازا دوست))
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((.شده ام مانیتوراانتخاب کرده ام پش نکهیوقت فکرنکن که من ازا چیبه هرحال ه!يشو یترم یتوخواستن دهمیشا

:دمیپرس دینگاهش کردم وبازهم باترد بامحبت

((!همه عشق تورادارم؟ نیا اقتیمن ل یعنی ارشیک))

:کرد قیچشمانم وتصد يزل زد تو صاف

((....نهاستیشترازایب اقتتیل یحت!البته))

 یباعث ناراحت شهیمن به پاس آن همه عالقه ومحبت هم نکهیازا. کردم یاحساس شرم وگناه م.آورده بودم دهیبه د اشک

.اش شده ام

 ،دوبارهیبعدازفروش کل.مان شده بود دهیمان عا يگذار هیبرابرباسرما يگل هاسود ۀقابل مالحظ ازفروش

.میوزنبق وکوکب راهم اضافه کرده بود خکیگل ها،م ۀباربه مجموع نیکاروتالشازسرگرفته شدوا

.کرد یم باترجلوهیارزیانداز رنگارنگش بس ناباچشمیبود وباغ م دهیرس زازراهییپا

((خورد؟ یم تیبه پا نیبب دم،بپوشیتوخر يچکمه هارابرا نینا،ایم))

:خودش گفت يبااشاره به چکمه ها.زردرنگ به شوق آمدم یکیپالست يچکمه ها دنیازد

((.مناسب است یلینجاخیا يخودم گرفتم،برا يهم رنگ چمکه ها ))

.بود میپاها ةانداز درست

((....دیآ یم یلیبانمک است،به توهم خ یلیخ))

((.اسب رم کرده......کنار دیبرو))

 يها ههیآمدوش یبه سمت مام ییباسرعت رعدآسا یدبرفیسپ.توجه مارابه خودجلب کرد وسفی ادمشیفر يصدا

:ادزدیهولم داد وفر یبه سمت ارشیک.دیکش یم یوحشتناک

((.است م،خطرناكیریقراربگ رشیددرمسینبا))
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 یمتاخت  دوبازبهیکش یم ههیوش دیکوب یم نیبردومحکم برزم یراباالم شیدوپا نیقراروخشمگی،بیدبرفیسپ

رفت ومن وحشتزده ازپشت پنجره شاهد  یدبرفیمرابه داخل کلبه بردخودش به سراغ سپ نکهیبعدازا ارشیک.افتاد

چمن مشغول  يدررو ارشیهمراه ک بینجآرام و یدبرفیسپ یقیبعدازدقا. بودم یدبرفیدرآرام ساختن سپ ارشیمهارت ک

:دست تکان داد میخونسردوآرام برا ارشیک.آمدم رونیوازکلبه ب دمیکش ينفس آسوده ا. دم زدن بود

((.شود تیدتربینوجوان سرکش است،با کی یدبرفینا،سپیامیب))

:زدم یهنوزهم نفس نفس م.بودم دهیآنها رس به

((؟يچطورآرامش کرد))

 يدروزیامربع نیفتد،اماهمیاتفاق ب افالنیدیایب شیرسدکه فالن حادثه پ یوقت هاهرگزبه نظرنم یصالح گاه یدان یم

!يدیکش یکه هرگزانتظارش رانم ياحادثه ا ییارویوچه تلخ است رو ونددیپ یشودوبه وقوع م یم ممکن

آن خاطرات،آن !زیتوعز يبرا یشرح دهم حت یکس ينابرایرادرباغ م مانیزندگ نیریهرگزقصدنداشتم خاطراتش من

 ربارانیبداندز یهم کسخوا ینم.است ارشیعاش من وک يلحظات عاشقانه تنهامتعلق به قلب ها نوآنیریش قیدقا

 یتوانم،خاطرات تکرارنشدن ینم!نه.میندخوا یم يچه شعرعاشانه ا یدبرفیوسواربرسپ میگفت یهم چه م زدرگوشییپا

 يگربرایبه خداد.طاقتش راندارم.من دوباره گرم وپرشورشود یخینگذارقلب .بگذارخاموش بمانم.ستندیقال وصف ن

دانم که هنوزعاشقم  یهرچندم.خواهم عشق رادروجودم احاس کنم یگرنمید یعنی.ندارم یپرتالطم قلبم توان يتپش ها

نمانده که بخواهم ازعشق  میبرا یگررمقیکشم اما ازتوچه پنهان د یم رونیب نهیازس زعاشقانهیآخرران ينفس ها نیوا

آن خاطرات  يادآوریطوربهتراست چراکه از نیا يآر.بماند یباق نامسکوتیباغ م يشب ها ۀعاشقان ۀبگذارقص.میبگو

.کشاند یام رابه آتش م یززندگیناچ يایشودوبقا یم يبسته ام جار خیدرعروق  یخون سوزان

گلخانه هرسه ماه .ده جلدکتاب خاطره دارم ةپنج سال من به انداز نیگذشت وازا ینامیدرباغ م مانیپنج سال ازآغاززندگ

 نیداد ودرا یواقسام گل راپرورش م گرانواعید ارشیک.رفت یغمامیبالفاصله به  يشدوباهجوم مشتر یپرازگل م



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٣

.کارفوق العاده تجربه کسب کرده وموفق بود

 کی يسوار گردراسبید.میطبق عادت هرروزه به ده باالرفته بود یدبرفیسواربرسپ.بود یزمستان يبعدازظهرابر کی

شوکت خانم،سفره .میببر پناه وسفیبه منزل مش  میآغاز شدمجبورشد يدیچون رعدوبرق شد. سوارکارماهرشده بودم

شوکت خانم .دیبه گوشمان رس یبغل ازاتاق يبچه ا یۀگر يصدا نیح نیدرا.ندیپهن کردتابساط عصرانه رابچ يا

دانم چرابه سمت شوکت خانم  ینم.بازگشت يبعدبانوزادچندماهه ا یازجابرخاست وفوراًبه سمت آن اتاق رفت ولحظات

 يها هیادگریبه .به من دست داده بود یبیام فشردم احساس غر نهیرفتم ونوزاد راازآغوشش جداکردم وبرس

:اورابغل کردوگفت. بچه درآغوشم آرام گرفت نکهیبعدازا ارشیک.فشرده شد همدخترکوچکم افتادم وقلبم از

((خانم؟ ست،شوکتیک ۀبچ))

((.من بگذارند شیراپ يبازنش رفتند شهروچون هواسردبودمجبورشده ماه پر.ات برادرمۀبچ))

:گفت يبالحن پرتحسر ارشیک

((!خوش به حال پدرومادرش))

دوباره غم بچه دارنشدن دلم راداغ کرده بودوپشتم !بودند دهیکش خیرابه س ارش،انگارقلبمیغمناك ک ۀجمل نیا دنیباشن

.من جاخورد یازحرکت ناگهان ارشیشوکت خانم هم مثل ک.نم زده ازجابلندشدم ییباچشم ها.سوزاند یرام

((خانم؟نایکجام))

:دیدو یدنبالم م ارشیزدم وبه طرف اسطبل رفتم وک رونیانداختم وازخانه ب ارشیبه ک نهیپرازخشم وک ینگاه فقط

((.نگفتم يزیکه چ ؟منيچراناراحت شد!نایصبرکن م))

:گفتم يکردم بالحن تندوبرنده ا یحرکت آماده م يکه اسب رابرا یدرحال

((!یکن یات راتباه م ین نازازندگز کی،چرابايسوز یتوکه درحسرت بچه م))

.رفتن جزم کرده بودم يعزمم رابرا ردامامنیخواست افساراسب راازدستم بگ یم
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((.نداشتم ياشتباه کردم،منظور!یکن یخودت راناراحت م يخود یناتوبیم))

:نشتم وباهمان توپ وتشرگفتم نیز يرکاب گذاشتم ورو يرارو میپا

((.کن رونیبچه دارنشدن راازدلت ب ةاوعقدیمه شیمعطل نکن بروپ ،پسيوش یشوم،توکه م یمن بچه دارنم))

کردم وآسمان هم  یم هیگر.شتافت یترازمن م شیدلم انگارپ. وباسرعت ازآنجا دورشدم  دمیافساراسب راکش سپس

چه  یدان یم. دود  یم ادهیرراپیورعدوبرق آن همه مس ربارانیبه دنبال من ز ارشیخبرازآن بودم که ک یب.دیبار یبامن م

دانم آن همه  ینم.آتش بود کپارچهیاماقلبم . نداشت  يورخودش منظ ۀبه گفت ارشیهرچندک! بردلم افتاده بود  یزخم

:دیدپرسید شانیاسب راازمن گرفت وچون مراپر وسفیمش . چگونه پشت سرگذاشتم  یباران يمسافت رادرآن هوا

((افتاده خانم ؟ یاتفاق))

مگرممکن بود ؟ ینسردباشم ولکردم وآرام وخو یسع

((رابه من سپردوخودش رفت امانگفت کجا ؟ باشد ؟ داسبییبگو دکجاهستمیفقط اگرآقاآمدوپرس! نه ))

:راتنگ شدند شیها چشم

((آخه چرا ؟))

(( .ستیخوش ن چینکن،حالم ه چمیقدرسئوال پ نی، ا وسفیکه گفتم مش  نیهم

 میتصم. گلخانه شدم  یزراهینگفت واسب رابه طرف اسطبل بردمن ن چیرهگیبودد دهید يرعادیغ یمراباحالت چون

گلخانه گرم ومرطوب  يهوا. نگران شودوخودش رامالمت کند  بتمیازغ ارشیگرفتم شب رادرگلخانه بگذرانم تاک

.دلچسب گلخانه به فکرفرورفتم يرمانشستن انتخاب کردم وازگ يرابرا يگوشه ا. بودوگل هاهمه خواب بودند 

من بودم که  نیگراید.نشد يخبر ارشیشده بود ، اماازک کیهواکامالً تار.  دمیهادرسکوت مطلق گلخانه انتظارکش ساعت

.دادم یم یهمه بازخودم راتسل نیانداخت اماا یبروجودم چنگ م ینگران

(( .حتماً نتوانست خودش رابرساند. نداشت  لهیچون وس))
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.  اوردیکدورت راازدلم درب نیتاا دیرسان یدرآورده باشد حتماً خودش رابه من مامکان نداشت ، اواگرشده بال ! امانه

وبرحجم  دیافکارم راازهم بر ۀرعدوبرق رشت يممکن است افتاده باشد ؟ صدا یمن پس چه شده ؟ چه اتفاق يخدا

.زدم رونیازگلخانه ب شیوپرتشو رعوبم ارشیک يبرا يوقوع اتفاق بد ۀشیازاند. اضطرابم افزود 

((؟ وسفی؟ مش  یی، کجا وسفیمش  ))

((چه خبرشده ؟!  هیچ ))

:رساندم میساخته بود وسفیاستراحت مش  يکه برا یرابه اتاقک خودم

(( .من نگرانش هستم!  امدین ارشی، ک وسفیمش  ))

:گفت یلحن نامطمئن با

(( .دیایراگرفته ونگذاشته که ب شیشوکت خانم جلو دینگران نباش ، شا))))

:جنباندم وبا بغض گفتم یرابه عالمت نف سرم

(( .ماند ینم ییبدون من جا ارشیک! نه  ))

:کرد وگفت زنگاهمیآم طعنه

((؟ دیپس شما چطور بدون اوبرگشت ))

راازاسطبل  یدبرفیناراحت سف یوباوجدان دمیمثل برق گرفته ها به طرف اسطبل دو.  دیدرقلبم خل يخار ازسئوالش

:را گرفت میجلو وسفیمش .  دمیکش رونیب

((؟ يبرو یخواه یکجام))

:زدم ادیفر

(( .دارد اجیافتاده است وبه کمکم احت ياتفاق بد شیدهد که برا یم یقلبم گواه ارشیدنبال ک ))

 یکمکمانبود چندنفر ۀروم ده ، اگرخان یاول م. من بروم  دیبگذار دیبرو ییجا یشب طوفان نیدرا دیتون یشما که نم ))



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٦

(( .روم یم شیوبه جستجو رمیگ یم

که غرق اشک بود بدرقه اش کردم  یی، به ناچارافساررابه دستش دادم وبا چشم ها ستیدورازمنطق ن شیحرف ها دمید

.برگردد ارشیودردل دعاکردم که باک

 یده بود چراغ نفتشد به کلبه رفتم وچون برق ها قطع ش یکه ازوحشت درهم فشرده م یرفت من باقلب وسفیمش  یوقت

 مانیاوبرگشته بودم تاحدمرگ پش یب نکهیازا ستمیوگر زگذاشتمیم يروشن کلبه سرم رارو هیراروشن کردم ودرسا

 ي؟ آر یهمه احساس ترس ونگران نیباالترازا یهیتنب هچ یکنم ، ول هیکارتنب نیخواست خودم رابه خاطرا یبودم ودلم م

 ارشیخواست به من بفهامند که باک یم. دارشودیشوم تا وجدان خفته ام ب هیتنبگونه  نیخواست ا یدانستم خداوند م یم

اوکه چون دوستم  ي، چون دوستش داشتم چه کردم برا ينبود ؛ آر یتنهادوست داشتنم کاف ابمیدر نکهیا. چه کردم 

شق و عالقه اش وبامن ماند تابفهمم که ع! پدرشدن  یعنی! خودش  یعیاز حق طب یحت! گذشت ؟ زشیازهمه چ داشت

!من يآه خدا! امامن ؟! است  یآسمان

بااوکه هرگزبه ! داشت  یوتمام صحبت هارابه قلب من ارزان ختیر میبااوکه تنها عشق به پا! بااوچه کردم  دمیفهم تازه

من با دوست ! انصاف نبود  نیا! وشکست نکنم  یخواهد تامن احساس سرخوردگ یکه بچه م اوردیخودش ومن ن يرو

! دروغ گفتم . عاشش نبودم ! دوستش نداشتم ! نه . بودم  کردهله  میرپایاوراز یعیشتن خودخواهانه ام تمام حقوق طبدا

چه  ارشیکه به ک دمیمن کجاست ؟ تازه فهم ارشیک!  ایخدا. گذشتم  یازخودم م دیاوبا زهمچونیاگرعاشقش بودم من ن

فقط .  رمخو یقسم م! صاحب بچه شود  ایکردم که برگردد وازمه یخورم وادارش م یاگراوبرگردد قسم م! آه ! کرده ام 

به اوبفهمانم دوستش دارم دیمن هستم که با نیا ختیخواهم ر شیمن هستم که عشقم رابه پا نیاوبرگردد ، آن وقت ا

.

کردم  یفکرم یگذشتند که من گاه یم نیآن قدرلحظه ها سنگ. بود  نایشب باغ م نیآن شب تلخ تر! صالح  یدان یم

دوساعت بعد ازرفتن . زد  یوقلبم رازخم م افتی یدرسرم پرورش م الیهزاران فکروخ. است  ستادهیزمان ازحرکت بازا

درراگشودم ،  ارشیخوشحال ازآمدن ک دمیدو رونیوازکلبه ب دمیدر،مثل فنرازجاپر يصدا دنیباشن وسفیمش 
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چون  مانیا. زدم  هیبه درتک شانیشده مستاصل وپر دهیدرهم کش یجانیباشوروه مانی، ا وسفیمش  ةنو دنیاماباد

:گفت دیمراد یناراحت

(( .دیتاتنها نباش شتانیآق بابا مرافرستاد پ))

:دمیپرس بااشاره

((نشده؟ يخبر یتهران يازآقا ))

ند ، غصه گرد یراجمع کرده ودارند دنبالش م لیآق بابا مردان فام. پشت سرتان آمد  دیهمان وقت که شما رفت! نه ))

(( .کنند یم شیدای، پ دینخور

. بود  گربندآمدهیباران د. نشد  يخبر چیصبح شد وه. افسرده به کلبه بازگشتم  یرفت ومن بادل وسفیاتاق مش  اوبه

 یپرازالتهاب ورعب وهراس نم یراگذرانده بودم ، شب یشب سخت. آمدم  رونیدستم گذاشتم وازکلبه ب يشنلم رارو

 یبه دادش م اخداوندیدانم آ ینم. دعاکردم  شیبرا صبحافتاده است ؟ تمام شب راتا ارشیک يبرا یدانستم چه اتفاق

دلم . سالم کرد ودوباره مشغول به کارشد . جداشده ازدرخت بود  يمشغول جمع کردن برگ ها وشاخه ها مانی؟ ا دیرس

:زد یجوش م

؟ به خدا  يوبرگرد یسر به ده بزن کی يرو یشد ؟ مافتاده با ی؟ نکند اتفاق اوردین يکس خبر چیچراه مانیا))

(( .مردم یازدلواپس

:، درك کرد که چقدردلشوره دارم اوردیب يبهانه ا نکهیا بدون

(( .گردم یروم وزود برم یچشم خانم م))

سکوت تلخ  نشستم ودرآن یتخته سنگ يرو. وقت کارش رابالفاصله تمام کرد وبه قصد رفتن به ده ، باغ راترك کرد  آن

. خداازمن نگذرد ! چه کردم ! آه .  ربودیچقدرسرد ودلگ ارشیمن ، آنجابدون حضورک يخدا. آوردم  دهیاشک به د

را جبران کنم ؟  میها ياودوباره برگردد ومن تمام بد دشو یم یعنی! درست کردم  یخودم دردسرودلواپس يچگونه برا
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من  ایخدا! دوست داشتن رابراواداکنم  زحقیتامن ن دبرگرددیوباا!  نمشیببب دیبا يآر!  نمشیب یدوباره م یعنی

.خواهم یاوراازتوم

کردم  یسع یلیخ! بود  دشدهیگرناپدید ارشیهنوزجستجوادامه داشت وک. نداشت  يبرگشت اماخبرتازه ا مانیا

! کنم  دیراناپد زخودمین خواست من یکه دلم م ییبودم تاجا دارشیتاب د یقراروب یب! نتوانستم  دوارامایصبورباشم وام

چشم به دردوخته بودم تابازشود وچشمم .  انداشتمخوردن غذا اشته ياصالًبرا. گذشت  يخبر یتاشب درانتظاروب

 نیرفتن به داخل کلبه سنگ يبرا میبه سمت کلبه رفتم ، اما پا دانهیشدناام کیهواتار یوقت.  فتدیب ارشیدرچشم عاشق ک

:چشم به دردوختم وبغض آلودگفتم.  اربرگشتمیختا یب. کرد  ینم یبود وهمراه

((؟ییتوکجا ارشیک))

. راصدازدم واودوان دوان به سمت دررفت ودرراگشود  مانیرایوصف ناپذ یدربرخاست ومن باشوق يلحظه صدا همان

. ررفتم به جلوت یکو ؟ اوکجاست ؟ کم ارشیپس ک! اما نه . به داخل باغ آمدند  وسفیاسب سواربه همراه مش  نیچند

قلبم ازحرکت  يلحظه ا يبرا. افتاده بود  وسفیمش  سبا يرو فیپاره پاره وکث یبالباس ارشیک.  دمید یانگاردرست م

......نکند ستادیبازا

.جان دوباره به من بخشد وسفیمش  اما

(( .میدیخدا را شکر به موقع به داداش رس))

خدامرانبخشد ، . قلبم ترك خورد  دمشیدرآن حال نزارد یوقت.  میتخت خواباند يرارو ارشیجان ک مهیبدن ن يزود به

.تمام بدنش پرازجراحت بود

..... شوند  یوسط آتش گرفتارم یتهران يوآقا رندیگ یشوند وآتش م یدرراه جنگل ، چنددرخت دچاررعدوبرق م))

به پانسمان دارند ، مواظبش باش  اجیزخم ها احت نیحتما ا! دکتر یپ اررافرستادمیالله. کرد  گرخداوندکمکشیخوب د

(( .تادکترازراه برسد
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 ةبه چهر رهیخ.بود که فقط خودم ازآن خبرداشتم  ییدردلم غوغا. کنارتخت نشستم  یصندل يکه رفت رو وسفی مش

.ام آردم دهیبود اشک به د یدگیکه پرازخراش هوششیمعصوم وب

(( .دارم که دوستت یباورنکن يمن باتوچه کردم ؟ حق دار ارشیک))

 یگونه ابرازدردم نیوا رونیب دیپر یم شیخفه ازگلو يناله ا یگه گاه. اش راکنارزدم  یشانیبه پ دهیچسب يموها سپس

 نیسنگ شیدانم چطورشدکه پلک ها ینم. کردم  یرنج م شتراحساسیبکنم ب يکار شیتوانستم برا ینم نکهیازا. کرد 

چون نگاه . چرتم پاره شد ارشیگنگ وبم ک يصدا دنینکه باش دیکشدانم چقدرطول  ینم! هم افتادند  يشدند ورو

:دیرس یبه زحمت به گوش م شیصدا. زده سالم کردم  جانیه دمیبه خود د رهیراخ ارشیدردمندک

((حالت خوبه ؟))

.نگران حال من بود تیدرآن وضع یحت!  یاله رمیبم

((باتوچه کردم ؟ نمی؟ بب يتوچطور! من خوبم ))

:باناله گفت همراه

((؟ يریازدست من دلگ))

.افتاده بودم هیگر گربهید

((کند ؟ یدردم تیکجا نمیبگوبب. خودت راعذاب نده . شوم  یرنمیوقت ازدست تودلگ چیگرهید!  زمینه عز))

؟ امدیارچرانیکشد پس الله یدانستم دردم یم. بلندشود  ادشیفر يبود تامبادا صدا دهیرابه دندان گز لبش

درناله اش گم  شیخورد همان گونه که صدا یبه هم م شیدندان ها.انگارسردش بود  ارشیک.  زگذشتیگرنید یقیدقا

:شد خطابم قرارداد یم

((.سردم است نایم))

دستم را ! گرم وسوزان بود  شیچقدرنفس ها! من چقدرتب داشت  يخدا. اش گذاشتم  یشانیپ يدستم رارو باشتاب
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به کمک من  ارشیک نکهیامابعدبادرك ا. خودم به هق هق افتادم  یشتم وازاحساس عجزوناتوانصورتم گذا يرو يلحظه ا

کرد  یاما اوهمچنان احساس رخوت وسرمام دمیکش شیوشد به ر یدامیدارد شنل وپالتو وهرچه که درآن کلبه پ اجیاحت

يکردم ورو سیراخ یدستمال. 

:دیبه گوشم رس وسفیمش  يشدم که صدا یم دیناام رداشتمگید. نداشت  يا دهیفا چیاش گذاشتم اما ه یشانیپ

((.دکتر آمد. دکترآمد ))

بودکه  امدهین نییخودش رابه کلبه رساند وهنوز پا اریدکتر سواربراسب به همراه الله. درکلبه رابازکردم  یمگیباسرآس

:باالتماس خطاب به اوگفتم

(( !ستیلش اصالً خوب نحا!  دیکنم شوهرم رانجات بده یدکتر، خواهش م ))

(( .طلبد یرام زصبروتحملیازهرچ شیماربیازب ي، نگهدار دیآرامش خودتان راحفظ کن))

قرارداد ودماسنج  نهیراموردمعا ارشیوجراحات بدن ک يتمام زخم ها یقیدقا. ازمن به داخل کلبه رفت  شیب انگاه

اش  یدست فیآنگاه ازک. درهم فرورفت  شیون اخم هاداد چ یم ادیدرجه نشان ازتب ز ییبعدگو. گرفت  رزبانشیراز

:کرد گفت یم یخال یکه محلولش رادراستکان یآورد ودرحال رونیراب يبسته ا

((.آورد نییبشودتبش راپا یاهیگ يدارو نیباا دوارمیباالست ، ام یلیتبش خ))

 نهیمعا يراقدر ارشیک يبعدپا. خوراند  شاریشده رابه ک يریانذاره گ يشمرده وآرام تمام دارو اری،بس یباقاشق آنگاه

:تاسف تکان داد يازرو يکردوسر

(( .شکسته است شیمتاسفانه پا ))

:روانه کردم ، طاقتش رانداشتم شیبه سو دیپرازترس وترد ینگاه

(( .زودگچ گرفته شود دیپابا نیا ))

گرفتن گچ نزد پزشک  يحالش خوب شد برا نکهیرابست ومتذکرشد که حتماً بعدازا ارشیک يتخته چوب پا کیدکتربا
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:اشاره کرد و گفت ارشیک يپا یآن گاه به شکستگ.  میبرو

(( .هستند یگرسطحید يبه پانسمان دارد ، زخم ها اجیجراحت احت نیتنها هم))

 یساعت. اش کمک کردم  یزخم يبه دکتردرپانسمان کردن پا دیلرز یم ارشیک يپا یکه هنوزدلم ازشکستگ من

 دید میمرادرچشم ها یآمده بود ودکترآهنگ رفتن کرد و چون نگران نییپا یکم ارشیتب ک. گذشت  یمدن دکترمازآ

:وعطوفت گفت یبامهربان

راسه ساعت بعدطبق همان روش من به اوبخوران وبادستمال نم دارمرتب  یاهیگ يدارو نیا. نگران نباش دخترم ))

 شیبرا يسوپ خوب ومقو کیبعدهم . شود  یش تا صبح کامالً تبش قطع ماش راخنک نگه دار ، حتم داشته با یشانیپ

(( .برود نیاش ازب یکن تاضعف وسست هیته

:دماسنج رابه دستم داد وگفت وسپس

(( .کن يریبدنش رااندازه گ يباشد ومدام دما شتیهم پ نیا ))

:میراازاوگرفتم وچون بغض کرده بودم تنهاتوانستم بگو دماسنج

(( .کرممتش ))

.اش گذاشت یدست فیرادرک لشیوتمام وسا دیرابرتن پوش شیپالتو

(( .دینکرده تاصبح حالش خوب نشد بازبه دنبال من بفرست ي، خدا اناًیاگراح))

ازاوهم تشکرکردم وچون دکتررفت . دکترراسواربراسب کرد  اریالله. (( رافرودآوردم وتادم دربدرقه اش کردم  سرم

 نکیسرحال وپرجنب وجوش من بود که ا ارشیک نیا. کردم  شیودرسکوت تماشا ستادمیا ارشیتخت ک يمن باال

 يرو!دانستم  یخوب م. من مقصربودم . ختسو یدردمند به خواب فرورفته بود ودرتب م يوچهره ا یزخم يباسرورو

مش  يرآن لحظه کمک هااگرد! خوبم  يخدا. اش گذاشتم  یشانیپ ينشستم ودستمال رادوباره نمدارکردم ورو یصندل

گاه رنگ  چیدرآن صورت من ه! آه . شد  یطورم نیهم ناًیقیدادم ؟  یراازدست م ارشیاکیواقوامش نبود آ وسفی
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 يپرستار کیگرفتم با میخداراشکرکردم وتصم دمید یرا درکنار خودم ارشیک نکهیازا.  دمید یرا به خودنم یخوشبخت

.روبه راه کنم عتریخوب حالش را هرچه سر

 یبدنش رااندازه م يساعت دما میهرن. خوراندم  ارشیراطبق دستورپزشک به ک یاهیگ يشب بود که دارو يها مهین

 نیخواب سنگ ياصالً برا میچشم ها. بودکه تاصبح تبش قطع شود  يدواریام يبود وجا گرباالنرفتهیگرفتم ، تبش د

. رادربرگرفت  يدیوترس رفته رفته رنگ باخت وسپ وهندشب ا نکهیداشتم ، تا ا یبرنم ارشیچشم ازک ينشدند ولحظه ا

 یلیبرف امسال بود که خ نیاول نیا. به وجد آمدم  يدیازآن همه سپ. شدم که تمام باغ راپوشانده بود  یتازه متوجه برف

 کیال نرابه ف يدیسپ نیا. تمام شب متوجه بارش برف نشده بودم تعجب کردم  نکهیوازا دیبار یقبل م يها رترازسالید

 يسوزنده نبود؛ با دستم گرما! نه ! گوش سپردم  شینفس ها يبه صدا. رفتم  ارشیتخت ک يگرفتم وشادمانه بسو

درجه  دنیباد. گذاشتم رزبانشیراز شتردماسنجیخاطرب نانیاطم يداد امابرا ینشان م ارمتعادلیبدنش رالمس کردم ، بس

وخداروشکرکردم  دمیرا برهم کوب میو دست ها مزدکودکانه  یمعتدل بدنش بودجست يکه نشان ازگرما يا

. کند  هیراهد یاش به من زندگ یازهم باز شود وبانگاه دوست داشتن ارشیک يبایز يومنتظرماندم تاچشم ها

کلبه  يهم به سرورو یبعددست. سوپ بارگذاشتم  شیکه درکلبه داشتم برا يگرفتم بامواد میتصم ارشیک دارشدنیتاب

 يسردچا يهوا نیفکرکردم درا. گذاشته بودم  يبخار يراهم رو يکتر. کلبه رافراگرفته بود  يافضسوپ  يبو.  دمیکش

.دیبه گوشم رس ارشیک ۀدردآلود وخف يصدا نیح نیچسبد درا یداغ م

((؟ یی، کجا نایم))

.ه بودداد ورنگ چهره اش برگشت یسرحال نشان م یکم.لبخند زدم  شیوبه رو دمیخودم رابه تخت رسان باشتاب

((حالت چطوراست ؟ ))

.فروغ بود ولحنش گرفته ودورگه یب نگاهش

(( .کنم یم یاحساس ضعف وگرسنگ یلیچون خ.  دارشدمیاشتهاآورسوپ توب يبهترم ، ازبو یلیخ ))
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:زگفتمینگاهش کردم ومالطفت آم عاشقانه

((؟ یراتحمل کن یموقع گرسنگتاآن  یتوان یسوپ حاضراست ، م گهیساعت د می، تان يخداراشکرکه بهتر))

:وگفتم دمیکش یازکف داده نفس راحت ياریبااخت. لبخند زد  میرو به

(( !ده؟یچقدربرف بار یدان یراستش م....... نمتیکردم دوباره بب یباورنم))

:کرد ، به سمت پنجره رفتم وذوق زده ادامه دادم ینگاهم م یحس وحال یباب

وبه  میدیدو یبرفها دنبال هم م يرو میرفت یقبل م يگرحالت خوب بود مثل سال هاا!شده مثل عروس  نایباغ م))

((.میکرد یبرف پرت م گرگولهیهمد

:دمیخند. بسته شده بود  شیبودکه به پاها ینگاهش به چوب. لبش نشست  ۀمحوگوش يلبخند فقط

((.نکند یطانیگرشیتاد میراببند شیپا دیدکترگفته با ))

 یازخداخواسته به طرفش پرگرفتم وب.  دیگرفت وبانگاهش منوطلب میرابه سو شیدست ها.آمد  من خوشش یازشوخ

.تابانه به نگاه مشتاقش زل زدم

 گرهمهیازرعدوبرق شدم د یناش قیرحریاس یوقت یدان یم.خوشحالم که زنده ام ودوباره درکنارتوهستم  یلیخ ))

تقال کردم  ستمیکه قادربه حرکت ن دمیفهم رکردوچونیگ یدرخت ۀشیبه ر دمیدو یم یوقت میپا.  دمیشدم د زراتمامیچ

شد ومن فقط خداراصدازدم  یبه هرطرف پرت م سوخته يشاخه ها. بود  دهیفا یمحل دورشوم اما ب زازآنیخ نهیکه س

(( .وازاوخواستم فقط به خاطرتومرازنده نگه دارد

:کردم گفتم یکه ازوجودش احساس آرامش م یآوردم ودرحال دهیبه د اشک

(( .عشق رابه توثابت کنم نیخواهم ا یوم ارشیدوستت دارم ک. پاسخ نگذاشت  یراب تیازخداممنونم که صدا ))

(( .یکن یکاررام نیا يتوهرروزدار! ؟يمگرتاحاالنکرد))

که باورت  يخواهم تمامش راروکنم،تاحد یم!رساند یمن رابه تونم ۀهمه عشق وعالق نی، ا ستین یکاف نیا! نه، نه))



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤٤

((.نشود

:گشت یم يزیکرد انگاردرنگاه من دنبال چ ینگاهم م رهیخ رهیخ

((!فهمم یمنظورت رانم! ؟ یچه کارکن یخواه یم))

((....وآن وقت يصاحب بچه شو ایووادارت خواهم کردکه ازمه میکه بود ییهمان جا میگرد یباهم برم))

:ادامه بدهم میبه حرف ها نگذاشت

درست اما اگرهم بچه بخواهم دوست دارم آن بچه ازتوباشد  نیبچه هستم ، ا يدرآرزو یکن یزهم فکرمپس توهنو))

(( .خواهم ینم يبچه ا چیصورت من ه نیرایدرغ

:بودم داکردهیپ يشتریتهورب شیها ازحرف

((!يبگذرخودت  یعیخواهم توبه خاطرمن ازحق طب یاما خوب من نم. هم ندارم  یشک چیوه زمیدانم عز ینم))

:گفت يزیباربالحن تشرآم نیا

 یوقت. کردن باتوست  یخودم رابه دست آورده ام وآن هم زندگ یعی؟ من حق طب یزنیحرف م یعیازکدام حق طب ))

 نیوا يریام راازمن بگ یعیحق طب یخواه یهارادارم ، درواقع توم یها وخوشبخت ییبایتوراداشته باشم انگارتما مز

((.ستیمنصفانه ن

:زد یام پرپرم نهیدرون س بتیهمه عالقه ومص نیازا لمد

(( .گردم یشوم ، من هم همراه توبرم یمن که نگفتم ازتوجدام!زمیعز))

!  ناجانینه م! ودلم خون شود  نمیوخانواده اش عذابت بدهند که هرروزچشم توراپراشک بب ایکه مه يبرگرد))

(( .کنم یرااحساس نم يکمبود چی، من تاتورادارم ه اداستیز هم ازسرم نیبه خدا هم.  میرابکن مانیبگذارزندگ

مثل  میاشک ها دنیآن همه محبت وگذشت داشتم باد يبرا یچه پاسخ ایخدا. بود  رقراردادهیمراتحت تاث شیها حرف

:شد یعصب شهیهم
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 یخورم وقت یاماقسم م،  میگرد یبرم ستین یحرف ینجابمانیگراید یتوان یونم يخسته شده ا نجایخوب اگرخودت ازا))

(( .دهم یم اراطالقیکنم مه یکه م يکار نیاول میبرگشت

درمقابل آن همه کرامت و شوروعالقه احساس .توانستم خودم راکنترل کنم  یام بلندشده بودونم هیگر يگرصداید

.دمید یآن همه عشق نم قیکردم وخودم راال یحقارت م

يانداز یم هیمراهم به گر يدار نیراندارم ، بب تیاشک ها دنیطاقت د یدان یتوکه م! کنم بس کن  یخواهش م نایم ))

! ))

 زباشکوهیچ چیه ایاماصالح قبول کن دردن!  انهیهمه عشق واحساس درقلبت وجودداشته  نیهرگزا ایدانم ، آ ینم

 یاندنم فروبردهگریکدیکه سردرسر یدوعاشق درحال یۀگر ةبه انداز زیچ چیه.  ستین ییوخدا نیعشق راست کیتراز

،  ينعمت او؛ آر نیباتریخداوند است وز یۀهد نیترقبول کن که عشق باال! قبول کن صالح . باشد یقیوحق بایتواند ز

عشق ! شی، رنج ها وغم ها شیها هی، گر شیاست ، خنده ها یخواستن زشیعشق همه چ. نعمت ، رحمت ، سعادت

 یم يگریرادرسعادت د یخوشبخت کیشده بودکه هر یارزان ارشیمن وک يبود که به قلب ها یاله تیموهب نیباالتر

 یدان یعشق ؟ عشق ؟ م! گفتم باالتراست  زهاکهیچ نیا ۀشودوصف کرد انگارازهم یراانگارنم قعش! دانم  ینم میدید

 دیکند ، با یباشند قلبم جلزوولزم ختهیانگاردرروغن داغ آب ر! کنم  یم يریاحساس کسالت ودلگ یصالح ، کم ستیچ

.کجاست میآه قرص ها! رابخورم  میقرص ها

قرصم تمام شده  میبگو انوشیرفت به ک ادمی ستیقرص خال درنگیسف ی، قوط زیسعادت آم بتیمص کیهم  نیا خوب

ربه  شتیروزبهتروبیروزوپریاماخارق العاده است که تمام خاطرات گذشته راازد! دانم ، فراموشکارشده ام  یچه م! 

! حاال نه ! ؟ نه ..... نامه ناتمام بماند ؟ نکند نینکند ا! کند  ین یطانیانگارقلبم دارد ش! ؟ آه  ستین بیعج نیا. آورم  یادمی

.خواهم یخواهم ناتمام بماند ، نم ینم! نامه راتاانتها برسانم  نیخواهم ا یم

 ۀش يرادراند)ناخانمیم(درخانمکه ما يهمان نوزاد چندماهه ا.  دیبه خاطرداشته باش دیشا. هستم ي، من ماه پر سالم

.مسبب تمام اتفاقات خوب وبدبعدازآن دهمیبازگشت ودرواقع گذشت درمقابل شوهرش انداخت وشا
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!مادرخانم ةدخترخواند!  يپر ماه

.کنم یکند ، عرض م یدامیمن ادامه پ یمادرخانم باسالم واحوالپرس ۀنام ۀچرادنبال دینکن تعجب

مادرخانم  يوچون ازتعدادقرص ها میبود نیدرورام یمدت يانجام کار يبرا) شوهرم( شانویهمراه باک شیپ دوهفته

 میقرص هاتصم یۀضمن ته انوشیاصل من وک نیهم يرو. شود  یتمام م شیکه آن روزقرص ها میدانست یم میباخبربود

 اجیادرخانم به کمک مااحتبه ماخبرداده بود که م یبیحس غر ییگو.  میبرسان نایهمان شب خودمان رابه باغ م میگرفت

 مارستانیشتاب زده اورادرهمان حال به ب.  میافتیافتاده درکف کلبه  هوشیمادرخانم راب میواردکلبه شد یدارد وقت

به  یووقت. بود  يوبعدهم دربخش بستر وی یس يهفته درآ کی. ناقص شده است  ۀدکتر گفت که دچارسکت.  میرساند

افتاده بوداما خوب خداراشکر، هنوزقدرت تکلم خودش راازدست نداده بود وهوش ازبدنش ازکار یمیگرنید مدهوش آ

گرفت  یتحت نظرقرارم مارستانیهفته درب کیشترازیب دیدکتربا صیبه تشخ. حفظ کرده بود  شیکم وب زیوحواسش ران

.شدبخ یدوباره م یبه اوزندگ نایداشت باغ م دهی، چون عق نابازگرددیامااواصرارداشت که به باغ م

که  یطورمثالً مادرخانم مارامستقل کرده اند ، درحال نیازباغ بناکرده است وا يرادرگوشه ا یکوچک ۀخان انوشیک

مادرخانم هنوزکامالً سرحال نشده . ندارد  یمفهوم یحضورگرم اوزندگ یب میداشت دهیچون عق م،یدرکاراوبود شهیماهم

نامه  ۀتواند ادام یبابت است که نم نیاش ازا یتنهاناراحت ستیت نازبدنش راازدست داده ناراح یمیکه ن نیازا. است 

ازآن استقبال کرد و سپس ازمن  یواوبا خوشحال سمیکردم که دنباله نامه رابنو شنهادیمن پ.  سدیبنو تانیاش رابرا

 قلمحرکت فروغش با یباوبینگاه ز. ازآنچه گذشت آغازکنم  یوشرح کوتاه شیخو ینامه رابامعرف ۀخواست که دنبال

:رود یباالخره حوصله اش سرم. ونوبت به اوبرسد  ستدیچرخد تابلکه ازحرکت با یم

((؟ یسینو یشب م کیهزارو ۀکه قص نیاای یکن یم یسالم واحوالپرس يدار!  يماه پر ))

:دمیخند شیرو به

فکرکنم تابتوانم  یکل دیبا ستینخوب  ادیخوب نوشتنم مثل شما ز! خوانم که چه نوشتم  یم تانیمادرخانم االن برا ))
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(( .سمیبنو یدرست وحساب ۀجمل کی

.ردیتوانست کمک بگ یزنمیدستش ن گرازآنیدردناك بود، د یلیتخت جابجاکرد خ يخودش رارو یکم

(( !يچه نوشته ا نمیخوب ، بخوان بب یلیخ ))

:باتشرگفت انیخواندم ودرپا شیبرا ومن

 یناسالمت!  شراستیبازبه ما که سوادمان ازشما جوان ها ب! بابا  ي؟ ا یوصفحه رانوشتد نیدوساعت تمام هم! ؟ نیهم ))

(( !يخونده ا اتیادب ۀورشت يدانشگاه رفته ا

........یگاه رمابودکهیتقص. مادرخانم زبان تلخ نبود . ناراحت نشدم  ازسرزنشش

(( .سمینو یم دییگو یآنچه راکه شما م گرمنیحق باشماست مادرخانم ، حاالد))

.وکمکش کردم تاآن رابنوشد ختمیآب ر شیباعجله برا. سرفه افتاده بود  به

متاثرمن  يمتوجه نگاه ها! است  رشدهیچندسال پ یانگاربه طورناگهان. ترشده  دهیتروتک فیارضعیدوهفته بس نیا یدرط

:شد

((؟ ینیب یتوهم آفتاب عمرمرالب بوم م!دخترم  هیچ))

!کرده بودمدانم چرابغض  ینم

(( !ندارد ییوصدا نجالطفیگرایبدون شما د. شود  یبدون شما خزان زده م نایباغ م! خدانکند! نه مادرخانم ))

:لبش راپرکرد ۀگوش یلبخندپرمالل

به  اجیاحت نجایا. خواهد  ینم دیآ یخودش هم برنم يمثل مراکه ازپس کارها يا روازکارافتادهیباغبان پ نایباغ م ))

 گرمالیاصالً د نجایا.  میکرد یرااداره م نجایا انوشیمثل شما دارد ، مثل آن وقت ها که من وک یوان وتازه نفسج يروین

رفع زحمت  دیگربایکه د یمهمان. باغ هستم  نیمن فقط مهمان ا. ام  دهکر انوشیسندش راهم که به نام تووک. شماست 

((.صاحب خانه راسربرده است ۀگرحوصلیکند چون د
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:افتادم یبه هق هق م مداشت

(( .میدار اجیباارزش شما احت اتی، مابه تجرب دیشو یخوب م يشما به زود! نه مادرخانم  ))

:تاسف تکان داد يراازرو سرش

 یدان یزد؛ م یوپام ادستیدن نیسال ها تنها جسمم بود که هنوزدرا نیمرده است ودرتمام ا شیقلب وروحم سال ها پ))

. حرص بودوآز! یهرچه بودبطالت بود وپوچ یمابق. آورم  یبه حساب م ارشیا م راتنهاباک یزندگ يدخترروزهاوسال ها

(( .یستیاصالً تمامش مرگ بود ون! خدا نه  يوا! افسوس بود واندوه ! ینکبت بود وسرخوردگ

:دیام دوخت وپرس دهینمودبه د یم بایوچروك ها هنوزز نیراکه ازپس چ شیچشم ها سپس

((؟ يست ماه پرچندسالت ا))

:وگفتم دمیرافروبلع بغضم

(( !وشش سال یس))

:زد ینازپنجره پرسه م رویگردربید نگاهش

((همه سال نمردم ؟ چرا؟ چرا؟ نیچراا! انصاف نبود  نیا! من  ياوه خدا!برمن گذشته  يچه عمردراز يوا ))

من . شد  یرمیسراز رگردنشیوز مودیپ یصورتش رام يوچال ها نیتمام چ شیاشک ها! زد  یضجه م! که نه  هیگر

حرکت داشته باشه  يارایکه  نی، بدون ا يا اآمدهیبه حال اوکه همچون طفل تازه به دن ستمیگر یاماعاجزانه ترازاوم

سرم . رانداشتم  دنشیشن گرطاقتیکه من د ستیگر یآن قدرسوزناك م. کرد  یم هیبودوگر دهیدرازکش شیدرجا

:باهق هق گفتماش گذاشتم و نهیس يرارو

(( .....شما رابه روح.  دینکن هیقدرگر نیتوراخدا ا!نه مادرخانم  ))

نکرده بود ومن متعجبانه سرم رابلند کردم  هیکه انگارهرگزگر يبه طور. اش قطع شد  هینداده بودم که گر هنوزادامه

:وگفت دیکش یقیبعد آه عم یکرد چشم دوختم لحظات یآرام وخاموش نگاهم م يوبه اوکه باچهره ا
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خوب تاکجا ..... میحساب صبروطاقتش راهم بکن دیبا! حوصله است  یروبیصالح هم مثل من پ! دخترجان  سیبنو ))

((نوشته بودم ؟

باعصاراه  یراگچ گرفت وقت شیودکترپا میسرحال آمد وروزبعدبه مطب رفت یباخوردن سوپ داغ حساب ارشیروزک آن

:گفت یه شوخبه من انداخت وب یرفت نگاه یم

(( !یگرباشید یکیکم کم به فکر دیبا! نایخورم م یدردت نم گربهید))

:اش من هم به طنزگفتم یشوخ درجواب

(( .یکنم ، توواقعاً تک هست یدانمیراهم بگردم لنگه توراپ ایتمام دن))

:به غغب انداخت وگفت يباد

((.گرباشمید یکیبه فکر دیحساب ، من با نیپس باا))

گل ها انداخت وگفت زبهیشوق آم ینگاه.  میوآن گاه دوشادوش هم به گلخانه رفت میدیبلندخند ییهردوباصدا سوسپ

:

 کینوبت راخرج  نیدرآمد ا یقصددارم البته اگرتوموافق باش. رسد  یبه فروش گل هام گرنوبتیتاچندروزد ))

((؟ یبکنم ، موافق وسفیدرمانگاه درده مش 

:گفتم لبخندزنان

 یاصالً م مانیتهران سرخانه وزندگ میبرگرد دیرابازکردند با تیکه گچ پا نینرودبعدازا ادتیاما!  ستیفکرخوب! البته))

(( .مادرم تنگ شده است يمن دلم برا هیچ یدان

:میگو یدانست دروغ م یانداخت م میژرف ونافذبه چشم ها ینگاه

 يامابازگشتم مساو. بابرگشت موافقم !  يقصد بازگشت ندار لیدل نیدانم ك هبه ا یشناسم وم یمن توراخوب م ))

(( .....که ندارد یاشکال.  ایاست باطالق دادن مه

گرفت  میاست تصم ستادهیا شیدوپا يکه دوباره رو نیرابازکردند واوخوشحال ازا ارشیک يگچ پا میماه ون کیبعداز
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. موافق بودم  مشیتصم نیمن هم باا. ه باالبکند درمانگاه درد کیصرف ساخت  میهرچه راکه پس انداز کرده بود

مان راجمع  هیاسباب واثاث.  میچون واقعاً قصدبازگشت داشت میکرد لیتعط مهیران گرگلخانهیفروش د نیبعدازآخر

من . خواست برگردد  یمن م ۀبه برگشت نبود وبه قول خودش تنهابه خواست یچندان راض ارشیک.  میوجورکرد

.ازمحبت اش راجبران کنم يتوانستم گوشه ا یکه م نیااماخوشحال بودم از

((؟ میگرد یجابازم نیدوباره به هم يروز یکن یاحساس نم میرو یحاال که م!  ارشیک))

.کارش بود يجمع کردن لباس ها مشغول

(( .میشو یم مانیپش میا نارارهاکردهیباغ م يبایکه بهشت ز نیدانم که هردوازا یرام نیفقط ا!دانم  یچه م))

...... خوب  یول.  ستین یکردن بهشت است شک یزندگ يواقعاً برا نجایکه ا نیالبته درا! کنم  یمن مثل توفکرنم! نه  ))

((.است يگریزدیرچیتقد

:بازکلبه صدا داد مهیدرب ن يجوان چاالك شده بود ازال کیگریکه د مانیا نیح نیدرا

(( .آقا، من کارم تمام شده))

(( .میباهات حرف بزن دی، من وخانم با انمیاتوایب))

:کرد گفت یرابراندازم شیکه سرتاپا یدرحال ارشیک. قدم به داخل کلبه گذاشت  نیمودب ومت مانیا

((؟يدیها وآب پاش هاوگلدان ها رادرانبارچ لیتمام ب))

:رافرودآورد سرش

((.دمیبله آقا ؟ گلخانه راهم جاروکش ))

 وسفیوهربارکه مش  یاست انتظاردارم که کمکش کن رشدهیپ گریسالت است ، پدربزرگت د هگرهفدید مانیا نیبب))

 کیزنزدیبهارن. دخمه شود  کیبه  هینجاشبینگذاربعدازرفتنمان ا.  یکاررابکن نیخوام توا یسربزند م نجاینتوانست به ا

چه  يبماند ، گوش داد یثل بهشت باقم شهیهم نجایخواهم ا ی، م نایدوست دارم هرسال بهارباغ پرشود ازگل م. است 
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((گفتم ؟

دارم  یرابرم میاصالً کتاب ودفترها. مناسب است  یلیدرس خواندن خ يبرا نجای، ا ستیبه تذکرشمان اجیاحت! بله آقا))

(( .میآ ینجامیوبه ا

:دمیپرس

((؟ يدوست دار یلیدرس راخ))

:گرفت دنیدرخش یبرق شیها درچشم

(( .شوم يوباغدار ياهم مهندس کشاورزخو یبله خانم، م))

.میکرد قشیهردوتشو ارشیوک من

درس  يکه دوست دار يدرهرمدرسه ا یتوان یوتوم میکن یم نیتوتادانشگاه راتام لیتحص ۀنیحساب هز نیباشد باا))

((؟ یبخوان

:خشکش زد يزده برجا شگفت

(( !آقا؟ دییگو یم يجد))

:متواضعانه گفت ارشیک دییوباتاک

شود درس  یمانم ، آخرتاکالس ششم فقط م یم یشماوخانم باق ونیدتاآخرعمرمدیکاررابکن نیاگرا! ممنونم آقا؟ یلیخ))

((.دوراست یلینجاخیرفت به شهرکه ازا دیبا رستانیدب يخواند وبرا

(( !ها يشو يکه مهندس کشاورز يقول داد یول! رانخور لیتحص ۀادام ۀگرغصیخوب ، د یلیخ ))

:فرودآوردرا سرش

(( .قولم هستم يقول دادم ورو! بله آقا ))

.میخوشحال بود میراشادکرده بود مانیکه دل کوچک ا نیازا ارشیوک من
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گرچه قلب . تربود  یبودم که عقالن دهیرابرگز یگفت بمان امامن راه یتمام وجودم م. بود دهیرفتن فرارس گرموقعید

 یرا بدست م يتر باتروجاودانهیز یکردم بارفتنم بهشت یگشابود امافکرمدرآن بهشت دل يابد یوروحم خواهان زندگ

.غم آلود بدرقمان کردند ةدیباد مانیوا وسفیمش . آورم 

(( .می؟ مابه وجودشما عادت کرده بود دینجابمانیشود ا یحاال نم))

:من پاسخش رادادم ارشیازک قبل

 یرفت وباوجود باغابان زحمت کش دیگربایاما انگارد.  میخاطره دار جانیچندسال ازشما وخانواده اتان وازا نیماهم درا))

(( .میکن یم نجاراتركیراحت ا الیمثل شما باخ

(( .کنم یمراقبت م میباغ مثل بچه ها نیازا! راحت باشد التانیوخ دیبرو))

:داد وگفت وسفیگذاشته بود به دست مش  یراکه قبالً درپاکت یمبلغ قابل توجه ارشیک

درس بخواند ،  دیدهد ، فقط بگذار دانجامینبا يگریخواندن کارد رازدرسیهم غ مانیا. فرستم  یپول م تانیهرماه برا))

(( .کنم یم نیهمه را من تام دینباش زنگرانین شیها نهیازبابت هز

:خاضعانه گفت یرافشرد وبالحن ارشیک يها دست

(( .مییشما ونیمد شهیما هم. ا عوضتان بدهد ، ان شاءاهللا خد میازلطف ومرحمت شماسپاسگزار))

راببلعم که  نایباغ م يجا يخواست بانگاهم تمام جا یدلم م. سخت ودردناك بود  نایباغ م ۀازآنها ومجموع یخداحافظ

.خاطره داشتم شیازتمام گوشه گوشه ها

 ییگشا یست دارم هرصبح که چشم مدو! من به توتعلق دارم نه توبه من! بهشت کوچک من ! من  يابد ۀخداحافظ خان))

راتجربه  یقیوعشق حق یزندگ نجایماا!  نینب یراخال مانیهرگزجا میکه به کاروتالش مشغول هست ینیرابب ارشیمن وک

((.می، فراموشمان نکن ، دوستت دار يداد ماناست که توبه  یوگذشت یورفتنمان ازبابت درس زندگ میکرد

 شیرپیکه تقد میشد ینگه دارم ، رهسپارراه یمخف ارشیکردم اندوهم راازک یشده بود ومن سع يجار میها اشک
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. شود یختم م ییجدا اهیس یکه به دوراه نیراه روشن وشفاف است باا نیا يدانستم انتها یاما نم. گشوده بود  مانیرو

.میدیسر یجاده م يتابه انتها میرفت یم دیشد حدس زد، فقط با ینم

 يوآن هم باز میدیشیاند یزمیچ کیهردوبه  دیشا.  میتفکرچشم به روبه رودوخته بودراه هردوساکت وم درطول

.....سرنوشت بود

(( !ندیب یمادرت درست م يچشم ها یعنی؟  یخودت هست ارشیآه ک))

 نیقیرابراندازکرد وچون  ارشیمن وک يبازمانده بودسرتاپا يکه ازفرط شوق وناباور یجان جلوترآمد وبادهان خانم

.افتاد هیرفت واوراتنگ درآغوش فشردوبه گر ارشیبه طرف ک ندیگو یدروغ نم شیچشم ها کرددایپ

چه ها  یناگهان بتیغ نیباا یدان یم چیه! ؟ يازخودت به مانداد يخبر چی؟چراه يهمه سال کجابود نیآه پسرخوبم ، ا))

(( ......برماگذشت؟

:زد یسرزنش ومحبت توام موج ماوراازآغوش خودرهاکرد وبه طرف من آمد درنگاهش  سپس

(( !؟ یوکجارفت يدیدخترم توحالت چه طوراست ؟ پسرم رادزد))

:گفتم بالبخند

(( .میاماخوب حاالبرگشت د،یاومرادزد دیباورکن))

:بلند خدمتکارهارافراخواند يما دچارشوك شده است باصدا یجان که معلوم بود ازبازگشت ناگهان خانم

(( .دیزخبرکنیران ای، آن عروسم مه میریبگ یجشن حساب کی دیناسبت بازگشت پسروعروسم بابچه ها امشب به م))

:گفت يجد یبالفاصله خطاب به مادرش بالحن ارشیک

(( .کنم یم فیطالق رارد ۀفردا برنام.  نمشیخواهم بب ینم! همانجا باشد  دیهرکجاهست بگذار ایمه))

:کرد یفراغ نگاهش م یجان باچشمان خانم

((.ندارد گرامانید نیا یول! طالق ؟))
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:دستش رامشت کرد وگفت شیترازچندلحظه پ یعصب ارشیک

((.میکه بود ییهمان جا میگرد یبرم.  دیندار لیتما ادیاگرهم ز. کنم  یشما عمل م لیبرخالف م گریبارد نیچراا))

:مسخ کرد مانیمارابرجا يکه خانم جان هردوگاه دوان دوان به سمت پله ها رفت ، هنوزازچندپله باالنرفته بود آن

(( .پسرشده است کیاوازتوصاحب ! توست  ۀامادربچیمه ))

 نیا یعنی. وواج مانده بودم  زهاجیمن ن. اش رابه مادرش دوخت دهیباسرعت به عقب برگشت وبهت زده د ارشیک

!!امکان داشت ؟

(( .دینیچ یم سهیددسیشمادار! امکان ندارد  نیا))

 بایچه پسرز یدان ینم.  اآوردیحامله بود وهفت ماه بعد ازرفتن شما بچه اش رابه دن ایمه دیشمارفت یوقت.  زمیه عزن ))

(( .است يا یودوست داشتن

.زدم یم بیبرخود نه یول دیکش یرمیسست شده بود وقلبم ت میپاها. دمیشن یخانم جان رانم يحرف ها یگرباقید

 يدی؟ د ي؟ پس کو؟ چراسست شد یعشقت رااثبات کن یخواست ی؟ مگرنم یراباخت؟ چراخودت  نایپس چه شد م))

(( ...صاحب بچه شود ارشیمن دروغ نگفتم ، آمدم که ک! نه ! نه ...... تمامش شعاربود

 یمحزون من م يازنگاه کردن به چشم ها. ازآنکه شگفت زده باشد سرگشته بود  شیب. زد شیبه موها یچنگ ارشیک

:گفت شانیفته وپرآش.  ختیگر

کنم ،  یخانه گذاشته اند آشوب به پام نیبشنوم اوباپسرش پابه ا! خواهم  ی، من بچه نم نمیخواهم جفتشان رابب ینم ))

(( .اندازم یخون راه م

درنگاهش برق اشک ساطع .  زاستیدانستم باخودش واحساسش گالو یم. دارد  یدانستم چه حال یم. زد  ینفس م نفس

من انداخت وعاجزانه  زبهیمالطفت آم یخانم جان نگاه. نگاهم کرد وسپس با سرعت ازپله ها باالرفت  يلحظه ا. شد  یم

:گفت
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اش  ینیاست که اگربب یمن بدون پدربماند باورکن آنقدرخواستن انوشی، تورابه خدابااوصحبت کن، نگذارک ناجانیم))

 یاش هرگزاجازه نم يپدر ۀحرف هارازده واال عاطف نیطرتوابااوصحبت کن ، من مطمئنم که اوبه خا.  يشو یعاشقش م

((.باشد زانیباپسرش گر ییارویگونه ازرو نیدهد که ا

. ازآنچه که من ودرفکرش بودم دردناك تراست  قتیحق دمیداشتم ، تازه فهم یبیحال عج! زد یداالمب داالمب م قلبم

بچه دارشود  ارشینگرفته بودم بگذارم ک مینبود ؟ مگر تصمخودمان  ۀبودم ؟ مگربازگشت ماخواست شانیقدرپر نیچراا

 یبه حسادت یگذاشتم کس یم دیحدجازده ام؟ نبا نیآمده چرا تاا شیمن پ ۀازقبل طبق خواست زیخوب حاال که همه چ! 

چه !  یهست ارشیک ۀحاال تومادربچ! خوش به حالت !  ایآه مه!  ارشیببردفقط به خاطر ک یکه دردلم رخنه کرده بود پ

ها  وقت یگاه!  ستیطورن نیبه خدا ا! بود  نیا اقتمینگو ل!  يبودم تودرآغوش خود دار شیآنچه من درآرزو!  یسعادت

ترازمن جلوه داده است بگذار به کام  قیگرتوراالیحال که چرخ باز! شوند یرمیتقد يها يباز يها وموهبت ها فدا اقتیل

باورکن . که تورابه عنوان همسرومادرفرزندش درکنارخودش قبول کند کنم  یراوادارم ارشیمطمئن باش ک! توبچرخد

نه به خاطرتوونه به خاطرخودم ، تنها وتنها . کنم  یکاررام نیمن ا امادردآوروشکننده است  ارشمیبه جان ک! سخت است 

.کس دوستش دارم زوهمهیازهمه چ شیبزرگ ب يایدن نیکه درا ارشمیبه خاطرک

.شدم روارداتاقیبه درنواختم وباتاخ يجان ضربه ا یآرام وب. دم راپشت دراتاق خودمان رساندم خو یک دمینفهم آصالً

 ۀآن قدرغرق درافکارخودش بود که متوج. خورد  یپنجره نشسته بود وتاب م يروبه رو يگهواره ا یصندل يرو ارشیک

خواستم آن وجود  یم ایآ. خواستم بکنم  یمن چه کارم!  ایخدا.  ستادمیا شیازپشت به تماشا. حضورمن دراتاق نشد 

من بود  ياجایاگرمه ایانصاف بود ؟ آ نیا ایببخشم ؟ آ گرید یکیازاورابه  یمیکنم ون میراازوسط دون یدوست داشتن

 نا،یکارشوم ؟ مگرقرار بوداوتنهامال من باشد ؟ تنهامال م نیبه ا یچگونه راض ایکرد ؟ خدا یکاررام نیگرهمیباهرکس د

حال . ودنش شیدایگرپیبرودود ایمه. شوم  یم مانیسخت ازکارم پش يمطمئنم که روز. شوم  یم یدارم احساسات! نه! نه

نکرده  یپس بچه چه ؟ اوگناه! من  يخدا! ازاوگرفته است چرامن مانع شوم، اما نه  ییبه جدا میخود تصم ارشیکه ک
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گنهکارگذاشته است ؟ يماآدم ها يایاست که پابه دن

. کرد  یباسرعت به عقب برگشت نگاهم بانگاه مملوازاشکش تالق ارشیوک ستادیگهواره ازحرکت بازا یلصند ناگهان

:محزون وبغض آلود بود شیصدا

(( ......مراببخش که دمیاصالً نفهم! يآمد یک))

:راقطع کردم حرفش

((؟ يکرد یبه چه فکرم!  ستیمهم ن))

.بردوردست ها بود رهیازپنجره خ نگاهش

(( .میبازگرد نایبه باغ م ددوبارهیمن وتوبا نایدرفکربرگشت بودم م ))

:باخودم نجواکردم رلبیهم گذاشتم وآرام ز يرارو میها چشم

((.شود رفت یمن است امانم یقلب يآرزو نیا))

((؟ یگفت يزیچ))

:گفتم باشتاب

(( .......دیبا!  يا گرپدرشدهی، تود میشود دوباره برگرد مین! نه))

:دیبر ادیرابافر حرفم

(( .میگرد یمابرم! خواهم  یمن بچه نم! نگو چیه))

:اش گفتم یباران يبه چشم ها رهیزانوزدم وخ شیپا يجلو

(( .شود ینظرت عوض م ینیاگراورابب یول))

:راتکان دادوهم زمان گفت سرش

(( .نمیخواهم اورابب یهم نم لیدل نیدانم وبه هم یم ))
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:ملتمس الود شد لحنش وناگهان

(( ......ي، اگردوستم دار میبرگرد اباهمیب نایم))

(( .بود نیرازایواال اگرغ نجاهستمیمن چون دوستت داشتم االن ا! اشتباه نکن ))

خواهم توراازدست  یمن نم!  يسال ها که بود نیمثل تمام ا. ، خودخواه باش نایکنم دوستم نداشته باش م یخواهش م))

(( .خواهم یبدهم ، نم

 یخواست م یدلم م. من سخت بود شاهددرهم شکستن اوباشم  يبرا. راسرداد  هیسرش رابه سرمن چسباند وگر سپس

 نایرادرباغ م یخوش يقبل روزها يمثل سال ها میدانستم اگربازگرد یم. توانستم  یاما نم میگرد یگفتم باشد برم

ازوجودش جان گرفته است بدون پدرمانده وآن وقت ممکن است  که يبچه ا. داند  یگراومیگذراند، چون د مینخواه

 يها وحسرت ها ییشود ودردل مرامشبب تمام جدا مانیداده است پش حیاش ترج یکه مرابه تمام زندگ نیازا يروز

نشوم وعاقالنه  یاحساسات! من ازحال وروزامروزم بدترخواهد بود پس بهتراست گروضعیآن وقت د. اش بداند یزندگ

.رکنمرفتا

(( .ناراحت نکن يخود یخواهم ازتوجداشوم ، پس خودت راب یمن که نم ارشیک))

:زدودگفت یم دهیراازد شیکه اشک ها یرابلندکرد وسپس درحال سرش

مثل گذشته درکنارت  گرنتوانمیترسم باوجود بچه د یترسم ، م یامامن ازخودم م يشو یدانم که ازمن جدانم یم))

خواهم  یچه م یفهم یدانم م یباعث شودکه من ازتودوربمانم ، نم دمیجد یزندگ میچه طور بگو.  باشم وازتوغافل شوم

((؟ انهی میبگو

:گفتم ینیرافرودآوردم وبالبخند غمگ سرم

خوب من هم درك ومنطقم . رنجم  ی،اما بدان درآن صورت هم من ازاونم ییبگو یخواه یفهمم چه م یآره خوب م))

انتظارداشته باشم تمام  دیفهمم که نبا ی، م یستیمتعلق به من ن گرتماماًیفهمم که د یم. شوم  یارترمدیب. شود  یشترمیب
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((.یمثل گذشته تنها مال من باش متوانم توقع داشته باش یوقت وتوجهت صرف من شود ونم

.شترچزاندیبه من انداخت ودلم راب يزیرانگیتاث نگاه

به انجام  ینکن که قلبم راض يکنم مراواداربه کار یخواهش م! م تنها متعلق به من من هم تنهامتعلق به توهستم وتوه))

(( .ستیآن ن

گذاشتم وبه حال سرنوشت زارم  شیزانوها يسرم رارو.  ستمیگر یمن بودم که م نیتنها نگاهش کردم وآن گاه ا من

. ام  یخالء تمام زندگ نیبه خاطرا دیچرابا! حسرت بکشم  دیچرامن نتوانستم بچه دارشوم ؟ چرابا! ایخدا.  ختمیاشک ر

خواهم  ینم. خواهم زنده بمانم یگرنمیقبض کن ، چون د لحظه نیروح مراا!  ایآه خدا!  گرببخشمید یکیرابه  ارشیک

 نیبه ا اه،یبخت س نیبه ا نینفر!  ستین یرسم مرؤت ومردانگ نیا! نه ! نه . عمرم باشم  يخاکستر يشاهدروزها

!قدربدبختم نیبرخودم که ا نیرزوگارونفر هیتلخ وکر يباز نیا به.  رشومیتقد

دانم  یم. ترازوقراردهد  ۀبگذارم تابتواند باخودش خلوت کند واحساس ومنطقش رادرکف شیازمن خواست تنها ارشیک

 نانیاواطم دبهیبا. دادم  یتحت فشارقرارم دیکردم ، اورانبا یدرك م. اش قرارگرفته بود  یاززندگ یحساس ۀدرچه مرحل

قسم  شیبرا. کنم  یازعالقه ام رانسبت به اوکم نم يادومش ، من ذره  ینزندگ رفتیکه درصورت پذ دمیبخش یم

سخت بود  یلیخ! سخت بود صالح  میبرا. باشم  یراض رمقدرساختهیوشکوه نکنم وبه آنچه که تقد هیخوردم که هرگزگال

آن شب . کاررابکنم  نیمن حاضرشدم ا ارشیک یه خاطرخوشبختگاه گله مند نشوم ، اماب چیکه قول بدهم ه نیا! 

خانم جان . به همراه دوپسرش به منزل مادرش رفته بود  ایمه. وآرام گذشت  يارعادیخانم جان ، بس ۀبرخالف خواست

:زد یماگذشته بود حرف م ۀپنج سال بتیکه بعدازغ یزازاتفاقاتیر کیشام  زیپشت م

که هنگام گرفتن  نیکم ا ادستی دیراازدست داده باش دعقلتانیکه شما دونفربا میکرکردف میشماراخواند ۀنام یوقت))

سال ،  کیماه ،  کیاما  د،یگرد یوبازم دیشو یم مانیزودپش میکرد یفکرم.  دینداشته ا يعاد تیوضع میتصم نیا

؟  دیرانده اچندسال راچه طورگذ نیا ودکهب یتعجب وشگفت یبس ییزدوجا بتانیدوسال، پنج سال تمام غ
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؟ دیوچرازودترمجبوربه بازگشت نشده ا

 ستیمادرش ن يمعلوم بود که اصالً حواسش به حرف ها. کرد  یم يباز شیمتفکروخاموش باغذا. بود ارشیبه ک نگاهم

:وخانم جان دوباره ادامه داد

 یانه ها باشکست مواجه مشرکت ها وکارخ کی کیتابه حال  دیترد یکند، اگراونبود ب اراحفظیخدامهرداد،برادرمه))

راه  نیدرا میدبگویکرد وبا یم یدگیاما اوانگارخودش راچندقسم کرده بود وبه تمام اختالالت ومشالت آنها رس. شد 

(( .آمدند یهم بهترازپس همه شان برم ارشیوقت ها ازخودک ینبودگاه یباورکردن! بود  شیبرا یخوب زمشاورهین ایمه

:وخطاب به من گفت رفتیپذ انیبودباالخره پا یتفاوت یب ینوع که توام با ارشیممتدک سکوت

((.اراستیمادروقت بس يحرف ها دنیشن ي، برا یخست هباش دیتوه مبا! روم بخوابم  یمن م))

خانم جان وسپس  زبهیدآمیترد یمراصادرکرد ومن نگاه یبرخاست وبانگاهش مثل مامورحکم همراه شیگاه ازجا آن

 ارشیرفتارک نیخانم جان که معلوم بود ازا. ازجابرخاستم  یکوتاه یانداختم وبه ناچار باعذرخواه ارشیک يجد ةبه چهر

:خطاب به من گفت ستین یچندان راض

که شما فرصت  یوقت يگذارم برا یرام میمن هم حرف ها د،یگفت خسته هست ارشیهمان طورکه ک. برودخترم  ))

(( .دیراداشت دنشیشن

.مراباخودش ازپله هاباالبرد ارشیاما ک.ناراحت شده بودم  زشیآم هیکنا شیکم وب يها ازحرف

((.رفتارت اصالً درست نبود ارشیک))

((.باهات بزنم يخواهم حرف مهم تر یم! رفتارمرافراموش کن))

اش  یانگاراعتدال روح. داد  یمضطرب وآشفته نشان م. نشست  مینشاند وخودش روبه رو یصندل يمرارو سپس

.دیکش یم قیدرآورده بود ومدام نفس عم ریاش رابه تخس یشانیدرشت عرق پ يدانه ها. داده بود  ازدستزیران

((؟ یشانیقدرپر نی؟ چراا ارسیک هیچ))
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:نامفهوم کنج لبش نشست يلبخند

کمک  به اجیاحت. که قدرت انتخاب ازمن سلب شده است  يبه طور. قرارگرفته ام  يبد تیمن دروضع نا؟یم یدان یم))

(( .تودارم

! نایم نیبب. ((اش راپاك کرد  یشانیپ يآب دهانش راقورت داد وسپس عرق رو. ))  ییبگو یخواه یچه م نمیبگوبب))

 يآن رادرقلبم زنده نگه دارم ونگذارم لحظه ا شهیکه مهرت به دلم نشست باخودم عهدکردم تاهم يروز

 یدادم کس یاجازه نم يکرد یگاه بامن ازدواج نم چیکه اگره ییاتا ج. به خاطره ها سپرده شود  یرگردوغبارفراموشیز

کنم مهربچه  یفکرم میچه طوربگو...... کنم یشده که فکرم يام واردمرحله ا یاما امروززندگ.  ردیرادردلم بگ تیجا

درچشم . کردم  یبادقت نگاهش م)) نه ؟  ای يدیدانم منظورم رافهم ینم. توراهم به اوبدهم  يکه جا ندیچنان به دلم بنش

 میباوجودبچه من جا دیترس یم. من بود گاهیاونگران جا. زد  یموج م تیرنگش صداقت وخلوص ن يخاکستر يها

توانستم  یاما خوب چه م. خواهدشد  نیدانستم که چن یامربودم وم نیهم زنگرانیخود من. رادرقلبش ازدست بدهم 

پس  میریواقعه رابگ نیا يجلو میتوانست یگرنمیکس د چید ومن وهافت یموضوع خواه ناخواه اتفاق م نیا! بکنم صالح 

رادرهم  میدست ها. ببرد  شیراپ زهایچ یرارقم زده است خودش باق يباز نیهمان طور که روزگارا میگذاشت یم دیبا

دبازبه باش یعیموضوع هرقدرهم طب نیا!  یقدرنگران باش نیا دیتونبا: (( گفتم  یتصنع يگره بستم وهمراه بالبخند

دهم که  یخودم قول م ۀمن به نوب انیم نیدرا میریرابگ یعیازاتفاقات طب یلیخ يجلو میتوان یدارد که م یگخودمان بست

 یمربوط به خودت م زین هینشوم ، بق يودلخور جادکدورتیانتخاب سرزنش نکنم وباعث ا نیگاه توراه به خاطرا چیه

 شیبهارپنج سال پ ادیبودبه  شترنماندهیب يا وهفتهتاآمدن بهارد.  میصبح روز بعد هردوخمارآلودوکسل بود. )) شود 

داشته باشد ،  مانیاززندگ يدرگوشه ا ییزد تاجا یدست وپام ایبه آن بهارك هبرگ برنده دردست من بودومه. افتادم 

 رنظرداشتیراز ارشیحرکات ک یرچشمیبعدازخوردن صبحانه خانم جان که ز! بود ارمتفاوتیامابهارامسال انگاربس

شما  یعنی...... دتویشن یاوقتیباورکن مه. شود  یم شانیدایگرپیاالن د انوشیوک ایمه: (( گفت  يدار یمعنبالبخند
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باشد  انوشیاوکیبامه ییارویاوازرو لینزدکه نشان دهنده عدم تما یگرحرفید ارشیک. )) انگاربال درآورده بود  دیبرگشت

 یچه شکل انوشیک ایخدا. زد  یمن اماقلبم تند تند م.  ختاندا يواریساعت د به یبابت نگاه نیازا یوخانم جان راض

انگارآنها آمدند . دیآ یم لیاتومب يصدا! آه! رفته  ارشیصورت حتماً به ک نیخوشگل باشد که درا یلیخ دیاست ؟ حتماً با

 شیچشم ها.  دخودش بو!  ایآه مه. بردار نیزم ياصالً مراازرو. طور زمان را نیراازحرکت بازدارد وهم نیزم ایخدا. 

آن . رساند  انوشیخودش رابه ک) ؟  یتوکجاهست انوشیک( اباگفتنیکو ؟ مه انوشیپس ک.گشادشده بود  یازشگفت

شرم ازحضورمادرسرش رادرآغوش  یپرحسد من وب يبه دورازنگاه ها ایمه. چشم درچشم هم دوخته بودند  یدولحظات

 یاما حت.  نمیصحنه رانب نیرابستم تاا میچشم ها. بود  دهیسلبم به اوج خودش رلحظه تپش ق نیدرا. فروبرد  ارشیک

 انوشیپس ک: (( گفت  ایخانم جان خطاب به مه. آن دونقش بسته بود یآغوش رهمیزتصوین میپلک ها ةپشت پرد

خوابش برد ،  نیبچه ام داخل ماش. (( راپاك کرد  شیبرداشت واشک ها ارشیک نهیس يراازرو اسرشیمه)) کجاست ؟ 

که من آتش  نیا يبودبرا یحال تاآمدنش فرصت. آرام شدم  یرفت من اندک ایمه یوقت. )) کنم  یم دارشیروم ب یماالن 

انگاراصالً حضورمراهم . بود يروح ، نگاهش به در ورود یب يهمچون مجسمه ا ارشیک. ام فروکش کند  یدرون

رادردست داشت  يا یداشتن باودوستیز ۀچکه دست پسرب یرحالادیباالخره دربازشد واندام مه. بود  ادبردهیاز

گرچه صورتش خواب آلود به  انوشیبود ؛ ک یپسرچقدرخواستن نیمن ا يخدا. بودم  گرمردهیمن د. شد  انیازدورنما

خت رارهاسا انوشیدست ک ایمه.  دیبلع یاورام شیبا چشم ها ارشیک. داد  یامراورابانمک ترجلوه م نیاماا دیرس ینظرم

ناباورانه  ارشیک)) ؟  یمن هست يشما بابا: ((گفت  ینیریآمد وبالحن ش ارشیکودکانه به طرف ک رکتح کیبا انوشیوک

من  دیکه به طرف اورفت ودرآغوشش کش یشده بود و هنگام تیکرد ومجذوب آن همه معصوم ینگاهش م

 نیتادرآغوشم ا استخو یدخترکوچکم رامچقدرآن لحظه دلم  ایخدا.  رمیرابگ میاشک ها زشیر يجلو گرنتوانستمید

باهربوسه ! رحم  یب ۀزمان يا! آه. سوزاند  یاش آغوشم رام یخال يخواستم که جا یمن بچه ام رام.  رمشیتنگ بگ نیچن

التهاب  ۀتنهاخانم جان متوج. ش یشترمیشد واندوه وافسوس من ب یم شترذوبیزد من دلم ب یم انوشیک ۀکه برگون يا
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مرگ  يدارم به سو یکه برم میکردم باهرقد یاحساس م. بکنم ازپله ها باال رفتم  هآنکه جلب توج یوب آرام. من بود 

 یتلخ ۀسرآغازهم نیوا ختمیر رونیب هیراباگر میتمام عقده ها دمیخودم رادراتاق د یوقت. شوم  یم کینزد یستیون

آمد که  ادمی.  زجابرخاستمبه درنواخته شد ا که ییضربه ها يصدا دنیساعت گذشت ومن باشن مین. من بود  یزندگ يها

رادردست  انوشیکه دست ک ارشیک دنیکردم درراگشودم وباد یراپاك م میکه اشک ها یدرحال. درراقفل کرده ام

صورتم رابرگرداندم )) ؟  يکرد یم هیگر یداشت! نایم: (( دیرس یهم چنان خوشحال به نظرم ارشیک. خوردم  کهیداشت 

شماست  نجااتاقیبابا، ا: ((زد یکودکانه اش دراتاق چرخ م يباکنجکاو انوشیک يبایز گاهن. ووارداتاق شدندهرد! )) نه: ((

هم مثل  انوشیک)) ؟!نایمامام م(( زمزمه کردم  رلبیباتعجب نگاهش کردم وز. )) نای، اتاق من ومامان م زمیآره عز)) ((؟ 

پسرم ، من ومامان  یکن یاشتباه م: ((تباسماجت گف ارشیک . ))شترندارمیمامان ب کیمن  یول: ((من جاخورده بود

من انداخت  زبهیدآمیترد ینگاه انوشیک...... )) میتورابه دست آن خانم سپرد لیدل نیوبه هم میکارداشت یناچندسالیم

د، داشت آرامش کن یسع ارشیک. ))  ستیمامان من ن نیا!  یهست ییدروغ گو يتوبابا! نه: ((گفت  يوسپس بالجباز

افتاده  هیگر گربهید انوشیک)) ؟  یفهم یمامان م ییبگو دبهشیتوبا! نه پسرخوبم : ((دیرس ینظرم هب یاماخودش عصب

. اش به رحم آمد هیگر دنیدلم باد. )) خوام  یمن مامان خودم رام! نه نه : ((گفت  یم ادیوبافر دیکوب یم نیبود وپابه زم

 یده یچراآزارش م! ولش کن : (( زگفتمیآم رزنشس ارشیم خطاب به ککرد یکه نوازشش م یرفتم ودرحال شیبه سو

کنان ازاتاق  هیگر) ولم کن(مراپس زد وباگفتن  يدست ها انوشیک. ))  ستمیمن مادرش ن!  دیگو ی؟ خوب بچ هراست م

 ستادهیا نیکه معصوم وغمگ ارشیازسرمالمت به ک ینگاه.  دیچیدرراه پله ها پ شیپا يبعدصدا یرفت ولحظات رونیب

دلت به !  یهم حساس وعاطف یلیبچه است وخ انوشیک یفهم ی؟ چه طورنم یخواست یرام نیهم: ((وگفتم  تمبود انداخ

خواهم  یمعذرت م: ((ازندامت گفت  یانداخت وبالحن شیبه موها یچنگ)) ام ؟ چارهیحدب نیتاا یعنیحال من سوخت ؟ 

که  یادرحالیمه. ادامه نداد  شیحرف ها ابهیمه ادیفر يصدا دنیباشن....... )) فقط . طورشود نیخواستم ا ینم.  نایم

 یکند ؟ به ماچه که بچه دارنم یآن زن به توهم رحم نم! ام  چارهیب ۀبچ: ((میزدتامابشنو یبود بلند بلندحرف م یعصبان



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٣

انداخت  میبه اشک چشم ها ینگاه ارشیک! )) شود  یپرروترم مییگو ینم یچی؟ هرچه ه میمگرمامقصربود! شود

! نه : ((بغض آلود دستم راباالآوردم یولحن یزخم یبادل! ))  رونیاندازمش ب یروم ، ازخانه م یاالن م: (( گفتوباحرص 

دلش  يخواندم وحرف ها یزهارامیچ یلیازنگاهش خ. نگاهم کرد  یلحظات. )) رتوبودیتقص! کند الیطورخ نیحق دارد ا

وتومادرش  افتی یشد دردامن پرمهرتوپرورش م یچه م! دمن وتو بو ۀبچ نوشایشد که ک یچه م نایم. (( دمیشن یرام

باشم که تومادرش  يمن چه سخت است پدربچه ا يبرا یدان یآخ نم نا،یاست ؟ آه م يادیز ۀخواست نیاای؟ آ يبود

 یوضوح درك مبه .  دمیشن یم مانیقلب ها يازندا اوردیبه زبان ب ارشیآنکه ک یحرف هاراب نیمن ا يآر! ))  یستین

.  میندار یگناه چیه میشو مین يکه اشتراکاًصاحب بچه ا نیمن وتودرا! زمیغصه نخورعز: ((درپاسخ نداداد وقلبمکردم 

گاه فرصت دست نداد تابابا  چیافتم که ه یدخترم م ادیکندمن ناخواسته به  یم تیباباصدا یوقت انوشیک. غم مرانخور 

آن هم ! جوابش رابده ! کند  یم تیاست که داردصدا مانکردفکرکن دختر تیاصد یوقت! اوردیومامان رابه زبان ب

((.جان بابا(( ییبه اوبگو اددخترمانیفراموش نکن که به . ومحبت  یمهربان تیبانها

کردلطف وتوجه اش رانسبت به  یم یسع ارشیاول ک يروزها. گونه ورق خورد  نیام بد یگرازدفترزندگید یبرگ ،يآر

 يبودکه باحرف ها یدرسن وسال انوشیک. توانست دوام داشته باشد یامرچندان نم نیاما ا.  روزندهدادبیز انوشیک

 انوشیباشد که ک نیتوانست منکرا یهرگزنم ارشیکرد وک یبانمک رفت هرفته خودش رادردل اوجام يوکارها نیریش

.است تیحائزاهم شیبرا

((نا؟یم يرو یم ییجا))

((!نزده ام يگذردومن هنوزبه مادرم سر یازآمدنمان م یماه کی باًیتقر. روم  یم دارمادرمیبله ، به د ))

:گفتم قیعم یام رابرداشتم وهمراه باآه یدست فیک

(( !میرو یبعدباهم م ۀخواهم شب راهمان جابگذرانم، دفع یم))

:نکرد، فقط به حرکات من چشم دوخته بود یاعتراض
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(( !پس بگذار الاقل تورابرسانم ))

:دمید ینم نهیرادرآ خودم

(( !یرسند، زشت است که توحضورنداشته باش یشماازراه م يشود، االن مهمان ها ینم))

. آن حرف رازده بودم  يا هیطعن وکنا چیامامن بدون ه داکند،یرادرچهره ام پ يدآثاردلخورینگاهم کردتاشا بادقت

:گناه آهسته گفت یب يچندلحظه بعدمثل گناه کرده ا

((؟ يرو یمادرت م ۀهستند به خان نجایکه آنها امشب ا لیدل نینکند به ا!  ستندین بهیمهرداد ومادرش که غر))

:گفتم لبخندزنان

صبرکنم  دیچقدربا! خانواده ام تنگ شده است  ياست که دلم واقعاً برا نیا یاصل لیاست اما دل لشیازدال یکی نیا))

((؟یداکنیبامراپ یتاتوفرصت همراه

آمدم وراننده که  رونیازخانه ب یکوتاه یومن باخداحافظ اوردیبه لب ن یگرکالمیحق بامن است چون د دیانگارفهم

.ساعت بعدمقابل منزل مادرم بود میراگشود ون نیمنتظرمن بود درب ماش

 ةرمادرباآن چه یداشتم ووقت يندیگذاشتم احساس خوشا یخانه پام نیکه بعدازچندسال دوباره به ا نیازا

 دنیام درآن وقت بار یاش گذاشتم وابردلتنگ نهیس يارسربررویاخت یگشود ب میرنجوروشکسته اش دررابه رو

:دیبوس یوم دیکش یمادرمرابوم. آغازکرد

 بتتیباغ یدارم که چشم به راه آمدن من است ؟ نگفت يریمادرپ ی؟ نگفت يهمه وقت کجابود نیا! زمادریعز! دخترمن))

((ت برود؟ممکن است اوهم ازدس

:باشم گفتم افتهیمطمئن دست  ییکنان انگاربه ماوا هیگر

(( ........شما نبودم یبه ناراحت یبه خداراض! اماگناه من نبود! دانستم  یچرامادر، م))

ام رافقط  یزندگ يومن تمام روزها میبگو شیچندسال برا نیکردازمن خواست تاازا رنگاهمیکه س یمادربعدازساعت
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 یبالحن ارداشتمیراباتمام مفهومش دراخت یمدت خوشبخت نیمن دا دیفهم یت خالصه کردم واووقتساع میدرن

:زگفتیانتقادآم

برگ  یوقت! رسد یدورازعقل به نظرم یلیبازگشتتان خ دیحدخوشبخت بود نیآنجاتاا یوقت! یخوب پس چرابرگشت))

((نا؟یچرام ؟يواگذارکرد بیبرنده دردست توبود چراآن رابه رق

توانست  یاونم! کرده ام ؟ نه  ارشیکارهارابه خاطرعالقه ام به ک نیکه تمام ا دیفهم یم امادریبه فکرفرورفتم، آ یندکا

!باورکند

 یم یرادوست دارد سع یآدم کس یوقت! ؟ واقعاً خنده داراست یکن میاتقدیبه مه یاورادودست یچون دوستش داشت))

؟ به  ياست که توگرفتارش شده ا یعشق گرچهید نیا....... استغفرا...... ت تواوراازدست ندهدوآن وق یمتیق چیکند به ه

(( .جنون محض است ستیخدا عشق ن

.شکند یدردرونم م يزیکردم چ یاحساس م. مادردلم گرفت  يها ازحرف

 یدارنممن بچه ! توانست به خاطرمن تاآخرعمردرحسرت بچه بسوزد یکه نم ارشیک! دیمادرتورابه خداسرزنشم نکن))

(( .ندارد یدردبسوزم امااوکه گناه نیدباایشوم وبا

:کرد یم زنگاهمیآم مادرترحم

که  یعشق نیبه خاطربچه دارشدن عاشقت شد؟ پس ا ارشیاصالً مگرک ؟يشو یچون بچه دارنم يتوگناهکار یعنی))

نگه  دزندهیه عشق راباست ک ادنگرفتهیاست؟  ادگرفتهیفقط اسم عشق را ارشیاکیکجاست؟ آ یزن یتوازآن دم م

شود همان  یدارشدن کنارگذاشته م اطربچهکه به خ یعشق! طفلک معصومم! آه ! باتمام کمبودها ونقص ها یداشت، حت

به  گرمحلیحال آقاصاحب زن وبچه شده اند ود! يدبسوزیتنهاتوبا انیم نیدرا! بهترکه اصالً دراعماق قلب آدم دفن شود

((نا؟یم يبودکه باخودت کرد يچه کار نیآخرا! گذارند یتونم

 یمن بودم که م نیمادرا يبلندترازصدا! هستم  یکه چقدربدبخت وقابل ترحم دمیافتاد تازه فهم هیمادربه گر یوقت
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.کرد یم يمادرسرم رادرآغو گرفته بود وزار!  ستیحق من ن نیپس ا! من اشتباه نکردم ! ایآه خدا!  ستمیگر

کردم  یرفتم وتوراهم باخودم نابودم یهمان موقع سرزام یحدبدشانس وبدبخت نیتاا دانستم یاگرم! ام  چارهیدخترب))

(( .ستین بتیهمه اندوه ومص نیدخترم سزاورا! خدا يا!  نمتیروزگارپست نب نیا يها رغمیاس نیچن نیکه ا

. میهم نشست ياشابعدهردوآرام ودرسکوت به تم یساعت.  دیبشو مانیتوانست غبارآن غم ودردراازدل ها یهم نم هیگر

 یکه من مسبب آن بودم احساس گناه م نیوازا نمیودل شکسته بب نیخواست مادرم راتاآن اندازه غمگ یهرگزدلم نم

.کردم

دوستم دارد ومطمئن هستم که هرگزعشق وعالقه اش نسبت به من کم  ارشیک!  ستیقدرهاهم وضع من بدن نیمادر، ا))

(( !دیمن باشخواهم نگران وناراحت  ینم. شود ینم

:زل زد میروحش به چشم ها یتاسف تکان داد وبانگاه ب يازرو يمادرسر

 ۀزدردانی؟ آن وقت ها که عز!یحفظ بکن یتوان یرام تیموقع نیا یتاک یکن یفکرم ؟يهنوزهم ساده وخوش باور))

 تیدت وآرزوهاخو يبادست خودت برا يکه کرد يتوباکار! گردد یبازنم گرهمیگذشت ود ياردربودیلیم یتهران

اشت است  یزندگ ۀتوازصفح فکرکنارگذاشتنکه به  گراوستید نیبعدازا! يابازکردیمانورمه يتوراه رابرا! يگورکند

((.هم ازآن اوست يروزیراه چون برگ برنده دست اوست پ نیودرا

 نیکنارگذاشته شوم؟ ا ارشیک یمن اززندگ دکهیرس یفرام ياروزیداشت ؟ آ قتیحق نیاایآ! کردم  ینگاهش م ناباورانه

!دمید یدمیبع یلیامکان راخ

 یم وسمیدارم آن وقت شما درعوض فقط ما اجیشمااحت يوهمدرد يمن به دلدار د؟یکن یم دمیقدرناام نیمادر، چرا ا))

(( .دیکن

:دیپردردش کش ۀنیپرسوزازاعماق س یمادرآه

که چراچشم  نیگله مند ازا يخواهم روز ینم! منیب یخط رام نیدلت راخوش کنم؟ من تاآخرا یدپوچیبه کدام ام))
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 انیبه نظرم پا!  يازدست رفته عمرت افسوس بخور يوبه حال سال ها ینگشودم مراسرزنش کن قتیراروبه حق تیها

((؟ يدازاوجداشویتوبا! جاست  نیهم ارشیتووک یراه زندگ

:گفتم ادیبه فر هیشب ییباصدا

(( !میکه ازهم جداشو میامکان ندارد، مابرنگشت نیا! نه ))

 دافسوسیهرروزبا! ات یعمرزندگ کیباتباه شدن  ستیماندنت مشاو ؟يماندن دار يهم برا ییگرجاید یکن یفکرم))

 یازطالق گرفتن دخترم ناراحت م يگریمن هم مثل هرمادرد!  یلعنت بفرست يدیکه برگز یوبه خودت وبه راه يبخور

 یم چیه!  یجیتدر ي، آن هم نابود ستیونابودعمرفناشدن  کیق بهترازطال نمیب یکنم م یخوب فکرم یشوم اماوقت

که حسرت وافسوس  ییمشت پوست واستخوان ومو کیماند؟  یم یچندصباح ازعمرت بگذرد ازتوچه باق یوقت یدان

(( !یدوباره برنده باش یتوان یکه م یهست ياماحاال بازنده ا يباختن ندار يزبرایچ چیگرهیآن وقت د! کرده داشیسف

 یرنمیراهرگزامکان پذ نیوم نا رمیخواست طالق بگ یاوازمن م. مادرراخوب درك کنم  يتوانستم حرف ها ینم اصالً

 یم. ازآنجا بروم  يخواستم مادرنگذاشت من به زود یاگرمن م یشود حت ییجدا نیبه ا یراض ارشیمحال بود ک.  دمید

نهاردعوت کرد  ياصل صبح روزبعد تمام آنها برابرا نیهم يروز. موردبپرسد  نیزدرایخواست نظرخواهران وبرادرم ران

 نیخواستند بدانند من تمام ا یم. کردند  یشوکه شدند وبعداظهارخوشحال دارمیومحمودازد هیدرابتدا محبوبه ومرض. 

راکه  یمن ودرواقع اشتباه بزرگ یبه سؤالشان داد وبعدهم وضع زندگ يدیچندسال کجابودم ومادرجواب خالصه و مف

بودکه شالق مالمتش  هیقبل ازهمه مرض. کردوآنها رادربهت سرشارازسرزنش فروبرد  حیشد هبودم تشر مرتکب

:دیکش میرابررو

 يدیخودت نقشه کش يوخودمحوربرا يخودرا شهیمثل هم! صالح ومشورت  یب ؟يهم کاربودکه توکرد نیآخرا))

هزارم طفل برخورداراست باورکن همه  کیاز ناحداقلیم ندیبگوشوندو اجمعی؟ اگرتمام دن يوبدون فکر وتامل اجراکرد

!  يا وونهیکه خوب است تود یناقص العقل! نه!  چارهیب یتوناقص العقل! يگفته توطفل دار یآخرک! کنم  یراقتل عام م
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 کند باچنگ ودندان شوهرش راحفظ بکند، آن یم یکند سع یترازخودش ازدواج م یمردمعمول کیبا یزن معمول کی

واقعاً که ...... خبر یزن خوش شانس وازخداب کیبخشد به  یمثل تو ، شوهرپولدارواصل ونصب دارش رام یوقت احمق

(( !یکن یم وانهیآدم راد تیباکارها نایم

:تاسف گفت يهمراه باتکان سرازرو هیخشمگن ترازمرض محبوبه

 یکه م یمیکند وهرتصم یم يکردهرکار یکرمف دوید یراداشت که خودش راباالترازهمه م بیع نیا شهیهم نایم))

 دیچرابا! دارد یهم حد وحساب ی، بدبخت چارهیآخردخترب دینبود بزندبه سرش وبگو یکی. درست است  نیقیطور ردبهیگ

همه به اوفرصت عرض  نیچراا! شد یبودوک یک کردهکه فراموش ! ارزد یکه سرش به تنش نم ردیبگ یکیرا تیاالن جا

 يکند؟ چراخودت راگول زد یفرصت مسخره راباورم نیا ی؟ آخرک یرادوست داشت ارشیک! خترد ياندام داده ا

((بدبخت ؟

:آن دونفرخودم راباخته بودم يشماتت ها ربارانیز

 ارشیاصل کارک.  ستمین مانیپش ادیبه هرحال االن هم ز. راگرفتم  میتصم نیبودم که ا یمن درچه وضع دیدان یشما نم))

(( .......است که

:دیکش میرابه رو شرشماتشیتلخ شم يبارمحمودباپوزخند نیا

بود که اگرکارش  رتیغ یچشم و رووب یداد اما آن قدرب یم ارطالقیآن بچه پولدار اگرمرد بودکه بعدازگذشتن تومه))

(( .کاررانکرده باشد نیا انهیمخف ستیتازه معلوم هم ن. ردیگ یم گرهمیزن د کیرود ینداشته باشند م

 نیبحث ومناظره ادامه بدهم ازا نیا گربهیخواستم د ینم. دلخوربودم . زدند یطورحرف م نیا ارشیکه درموردک نیااز

شد واعصاب مرابه  یدرگوشم تکرارم شانیحرف ها کی کی. خودبستم  يرفتم ودررابه رو یروبا اعالن سردردبه اتاق

.ختیر یهم م

 ارشیک هیکه عل يهم نکردم درمقابل جبهه ا یانم گوش ندادم وسعبرادروخواهر حیازنصا کی چی، آن روزمن ه يآر
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 تیکه اهم يزیمن چ يبرا ند،یبگذارهرچه دلشان خواست بگو: (( گرفت هبودند دفاع کنم وباخودم گفتم

((.است ارشیداردخودک

گشت ؟  ینخواهبر يروز ایآ. گفت  ینگاهشان به من م. ونرگان خودبدرقه ام کردند دیرفتن با نگاه پرترد هنگام

.میدزد یچشم ازنگاهشان م ییازپاسخ گو زانیشد؟ ومن گر ینخواه مانیسخت پش يدیکه برگز یازراه ياروزیآ

باهمه  ییشد وباخوشرو ادهیکه ازآن پ دمیراد ارشیمتوقف شد من ک نیماش یاما وقت دیایراننده به دنبال من ب قراربود

 ردوستانهیبرخوردغ نیکه اصالً انتظارا ارشیبااوبودم وک هیک مادروبقمتوجه رفتارسرد وخش یبه خوب. کرد یاحوالپرس

.کرد یجاخورد وزودخداحافظ یرانداشت کم

 نیمن ازا. کرد یم یرانندگ نهینزدوباطمان یحرف چیساکت ومتفکرچشم به روبه رودوخته بود وه ارشیک نیماش يتو

ام  ختهیوبه هم ر شانیهم بگذارم وافکارپر يرارو میکه چشم ها نیا. سکوت ممتدش کمال استفاده راکردم

:که گفت نیتاا. راسروسامان بدهم 

(( !نه! خانواده ات ازدست من دلخوربودند))

:توانستم انکارکنم گفتم ینم

(( .ندارد یتیکنم، اما اهم یفکرم))

:کشان گفت آه

(( ....دهم، خوب هرچه باشد یکنم وبه آنها حق م یدرك م))

:دمیپر شیحرف ها وسط

(( .حوصله اش راندارم! کنم ادامه نده یخواهش م))

.میها چشم دوخت ابانیراه راهردودرسکوت به خ یتکان داد وباق يسر واوفقط

چشم به من  شیبهترازپ یآب کم دنیگذارم بعدازنوش یافتدومن باشتاب قرصش رادردهانش م یبه سرفه م مادرخانم
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:میگو یبه اوم. دوزد یم

(( .میسینامه رافردا بنو هیبق دیخواه یم))

:دیگو یگذارد وم میهم  يرارو شیها چشم

(( ......ياگرخودت خسته شده ا. نامه راتمام کنم  نیخواهم ا یم! مانده باشد یباق يازکجامعلوم تافرداعصر! نه))

(( .میده یادامه م دیهروقت بهترشد.  ستمینه، من خسته ن))

.دیگشا یوچروکش راازهم م نیپرازچ يره لب هاساعت دوبا میبعدازن ومادرخانم

ام قابل  یزندگ ۀکنم تمام لحظه لحظ یدانم چرا فکرم ینم! زیاماصالح عز! کنم یازحدطوالن شینامه ام راب قصدندارم

.برم یحوصله ات راسرم یمراببخش که گاه. آن هم گذشت ةاتفاق ساد کیاز یشود حت یاست ونم فیتوص

 یم یبامن بودوسع انیشب درم کی ارشیک. آمدم  ینم رونیب ادازاتاقمیز. شکوفاشده بود وهمه جاسرسبزو بهاربود

من  نیگراید. سابق نبودم  ينایم گرآنیمن باشد، اما د يبرا یاوقات خوش ةنندیکه بامن است آفر یکرد درتمام لحظات

ام  نهیآن نفس درس یظارفروپاشبودم وهرلحظه درانت ام یدرستون نامطمئن زندگ بیرق نیسنگ یۀبودم که نگران سا

:دینال یاوضاع شرکت ها م یختگیازبه هم ر ارشیسال گذشت وک کی. شد یحبس م

((دانم چه کارکنم؟ یکرده اند ومن نم یدسته جمع ياتعفا رهیمد ئتیه ياعضا))

((کارراکرده اند؟ نیچراا))

 تیصالح نیبه نظرآنها مهردادفاقدا. اتفاق افتاد نیکردم ا یمعرف رهیمد ئتیه سیکه مهردادرابه عنوان رئ نیبعدازا))

((.پست راندارد نیا یستگیاست وشا

(( !حق داشته باشند دیخوب شا))

:کرد وگفت یعصب ةخند

آنها حق اعتراض به انتخاب من راندارند، چون طبق ! کنم یانتخاب م سیرابه عنوان رئ یاصالً به آنهاچه که من چه کس))



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧١

(( .شده است دهیمقام برگز نیا يمن برا دیصالح د

.نکردم يگراظهارنظرینگاهش کردم ود فقط

شرکت، حداقل هم  ایخوب ب ،یتنهاباش یده یم حیوترج يبند یخودت م يرابرو کاردراتاقیتوکه تمام روزب! نایم))

((.ییآ یدرم ییتنها نیکه ازا نیکمک من باش وهم ا

:گفتم باتعجب

(( !یراست))

(( .دارم اجیبه وجودتو احتم ن! خوب البته))

ابم؟ی ییاش رها یلعنت ییخانه وتنها نیشد من ازا یم یعنی. بود رمنتظرهیسخت وغ باورکردنش

رابه من بده که دررابطه  يفقط درشرکت کار. کنم  یم یاالن اعالن آمادگ نیازهم! فوق العاده است شنهادتیپ نیا))

((؟ میچقدربه خون هم تشنه ا یدان یمهردادنباشد چون خودت که بهترم تیبامسئول

:رافروآورد وباموافقت گفت سرش

(( .کنم یم یالبته، پس، فردامن تورابه عنوان معاون خودم به همه معرف))

ازتعجب گردشده بودند؟ میها چشم

((معاون؟))

((شود؟ درشرکتش استخدام یعنوان منش اردربهیلیم یهمسرتهران ی؟ نکندانتظارداشت یچ يپس فکرکرد))

که به عنوان معاون شرکت  ییها تیمسئول ةدربار ارشیآن شب ک. کارکنم ارشیکه بتوانم درکنارک دیگنج ینم درباورم

 شیپ يطور زیخواست همه چ یدلم م. داد ومن بادقت کامل گوش سپردم  حیتوض يافتاد پاره ا یبردوش من م ندهیدرآ

.خودم رابه او نشان بدهم تیبرودکه من قابل

سرعت انجام  نیبه ا رمراتبیوسا رهیمد ئتیه ياعضا يمن به عنوان معاون شرکت ازسو رشیشد پذ ینم اورمب
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 یکه م نیومن ازا داکردیپ قتینشستم تمام تصورات من شکل حق ارشیودردفترکارک زکارمیپشت م یاماوقت رباشد،یپذ

نکنم، کارم  یخودکوتاه فیتمام ازانجام وظا تیگرفتم باجد میتصم. بودم  ارخوشحالیتوانستم مثمرثمرواقع شوم بس

.مجموعه فکرکنم تیرادوست داشته باشم وفقط به موفق

آن قدرازخودم . ازدست رفته ام رابه من بازگرداند یاززندگ یمیداده بود دوباره توانست ن ارشیکه ک يشنهادیپ

 یوتوانستم ارتباط راحت داکردمیکامل پ ییشناا فمیاول به تمام کارهاووظا يدادم که درهمان ماه ها یشوروعالقه نشان م

:بود رکردهیرامتح ارشیبودکه ک ییامن تاج ییوکوشا تیجد. اورمیمراتب به وجودب یۀبابق

(( .میناهاربخور میبرو نا،یم))

.بودم میرو شیپ يکردن فاکتورها یدرحال بررس من

(( .رسند یاعدادوارقام باهم متناقض به نظرم یکنم کم یفکرم!  میآ یم))

به خودت  يخود یخودت باشد وب يتوفقط سرت به کارها. حسابدارشرکت است ةکارها به عهد نیا! ولش کن ))

(( .اوریفشارن

:گذاشت زخودشیم يگاه فاکتورهاراازدست من گرفت ورو آن

(( .فتدیات به خطرب یسالمت یوروح یخواهم باکاروفشارجسم ینم))

:گفتم میرفت یکه به رستوران شرکت م یدرحال

 یوبه دردکس ستمین یآدم خنث کیگریکنم د یفکرم! لذت بخش است  میهم برا یلیشوم، خ یازکارکردن خسته نم))

تاازآن همه بطالت  یوگذاشت یکاردانست نیا قیازتو متشکرم که مراال. مهم است یلیخ میبرا نیا. هستم دیخورم ومف یم

(( .داکنمینجات پ یوپوچ

:اب داد وروبه من گفتدوپرس چلوکب سفارش

 ونیکاررامد نیدرا تیدرضمن موفق نمیب ینم نیافسرده وغمگ یۀروح گرتوراباآنیکه د نیمن هم خوشحالم ازا))
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(( .میدرکنارهم ننشته بود نجایگمان االن ا یب يداد یاگرازخودت عالقه نشان نم ،یخودت هست ياریزحمات وهوش

 ارشیخطاب به ک. کردم  ییاعتنا یوابرازب گرچرخاندمین سرم رابه طرف دشدم یم کیزمانزدیمهرداد که به م دنیباد

:گفت

(( .مینرود ساعت دودرسالن کنفرانس منتظرشماهست ادتانی))

(( !يرود، ناهارخورد ینم ادمینه، ))

(( .درمحوطه قدم بزنم یروم کم یبله، م))

.گرفت مزمافاصلهیبه من انداخت واز ییگاه نگاه گذرا آن

:دمیپرس ارشیمهرداد روبه ک ازرفتنبعد

((ست؟یموضوع کنفرانس امروزدررابطه باچ))

:لقمه رابردهان من گذاشت وگفت نیاول

کنم  یطرح مهرداد است، فکرم نیا ةکننند شنهادیاست، البته پ یامروزمادررابطه باواردات ملزومات پزشک ۀجلس))

(( .برخوردارباشد یخوب يازمغزاقتصاد

:مباتمسخرگفت

(( .داشته باشد یدرست تیکنم اصالً ماه یفکراگرازمغزمهرداداست فکرنم نیا))

خوب پس  راستیامکان پذ یآسان نیتجربه ومدرك به ا رداشتنیاگردرشرکت شماانتخاب معاون ومد ارش،یک))

(( !هست يمن هم حتماً درشرکت کار ينشسته ام ؟ برا کاردرخانهیچراب

:گفت يزیآم طنتیاخت وبالبخندشبه من اند ینگاه مین ارشیک

 میدبگویودررابطه باکارشما درشرکت با ردیگ یوقت ها درانتخاب، عشق وعاطفه باالترازمدرك وتجربه قرارم یبعض))

(( .میتازه معذور يرویازاستخدام ن یتامدت نامعلوم
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که اغلب اوقات  اوشیوس شانویک يدعوا يصدا ارشیک طنتیطورازش نیشد خنده ام گرفت وهم یاعصبانیکه مه نیازا

.باهم سازگارنبودند جوراعوض کرد

:وبااعتراض گفت دیدو ارشیبه طرف ک انوشیک

(( !زدتوگوش من اوشیبابا، س))

 اربدجنسیبس اوشیاما خوب س. داشته باشد یدوبرادرناتن نیا نیب يکردقضاوت عادالنه ا یم یسع شهیهم ارشیک

 يبررو یدست ارشیک. کرد یدادنش صرف نظرنم یآورد، ازگوشمال ینگ مراتنهابه چ انوشیوحسودبود وهرجاکه ک

:وگفت دیکش انوشیسرک

((کارراکرد؟ نیچراا))

(( .زدتوگوشم یتیترب یکه به من گفت پدرسگ ومن هم چون بهمش گفتم ب نیبه خاطرا))

:کرد یانیپادرم ایمه. رافراخواند اوشیغضب آلودس یبالحن ارشیک

(( .ندیایدوبرادرندومجبورندکه باهم کنارب ؟يدار چه کارشان! ولش کن))

:گفت ایروبه مه يجد یراگرفت وبالحن انوشیدست ک ارشیک. نداد یکرده بود وجواب میانگارخودش راقا اوشیس

((بچه ات باش؟ تیبه فکرترب یکه به کارکردن درشرکت فکرکن نیا يبهتراست به جا ))

:که ازپله ها بروندباال به عقب برگشت وخطاب به من گفت نیقبل ازا. ا رفت به سمت پله ه انوشیگاه به همراه ک آن

(( .باتوکاردارم نا،یم اباالیب))

.گذشتم ایتوزانه مه نهیوازمقابل نگاه ک ازجابرخاستم

 یچه م! داشت  يا باومعصومانهیچه نگاه ز! من يخدا. پدرش زل زده بود يتخت نشسته بود وبه چشم ها يرو انوشیک

!کاش من مادرآن بودم يا! من بود ۀبچ یپسرکوچک ودوست داشتن نید اش

((چراماتت برده؟ نا،یم نیبنش))
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.ام ساختم یحواس پرت ۀاورامتوج) هان(با گفتن . خارج ساخت زمیسردوتحسرآم يایمراازدن ارشیک يصدا

(( .باهات حرف دارم ن،یگفتم بنش))

.خورد یپدرجم نم يازچشم ها يه الحظ انوشینگاه ک. خواسته اش نشستم  طبق

:دیلرز یم شیکرد آرام ومتعادل حرف بزند، اما صدا یم یسع ارشیک

رحم  یب یفکروآن برادرناتن یآن مادرب نیب نجایا انوشیکنم ک یاحساس م یول! نه ای يدانم متوجه شد ینم نا،یم نیبب))

(( ......شود یوآزارم تیاذ

:گردشدند انوشیک يها چشم

((؟ یچ یعنی ی، برادرالتنبابا))

:حوصله جواب داد یب ارشیک

(( .میگفتن دار يبرا یمهم يمن ومامان حرف ها! نپرپسرجان میوسط حرف ها))

:به من انداخت ییاعتنا ینگاه ب انوشیک

((.ستیکه مامان من ن نیا یول))

:خواست دوباره مالمتش کند که من نگذاشتم ارشیک

(( .میتامن وباباباهم حرف بزن نییتوبروپا زم،یعز انوشیک))

واودوان دوان ) برو(که  نیا یعنی. هم گذاشت  يرارو شیپلک ها ارشیک. نگاه سردرگمش رابه پدرش دوخت انوشیک

.رفت رونیازاتاق ب

((.یحرف هابزن نیبچه ازا يجلو ستیخوب ن))

(( .دیفهم یم ازودیریاوست، د یزندگ تیواقع نیا))

(( .درك اوخارج است ةدرحال حاضرازقو تیعواق نیا یبله، ول))
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:پاوآن پاکردن گفت نیا یوبعدازکم دیاش راجلوترکش یصندل

(( !تاآخرعمر یحت. رسد یکس به مانم چیدست ه! داشت میخواه یخوب ینازندگیدرباغ م انوشیمن وتو وک نا،یم نیبب))

شده بود ومغزش ازکارافتاده بود؟ یساساتکه اح نیزد؟ باا یحرف هارام نیا يعاد ادرحالتیآ. زده بود بهتم

بچه  کی فیبااحساسات پاك ولط دیمانبا رد،یتواند مرابه عنوان مادرخودش بپذ ینم انوشیک! ارشیک ییگو یچه م))

راازبچه اش جداکنم  يراازمادرش ومادر يشود؟ من حق ندارم بچه ا یچه م ایدرضمن خواسته وحق مه میکن يباز

(( !يراندار حق نیطورهم توا نیوهم

:اش کامالً حق به جانب بود افهیق

هستم، دوست  انوشیاگرمن پدرک! یزن یکند، ازکدام حق حرف م یم لیبه آدم تحم یواجبارزندگ طیحق راشرا نیا))

(( .باشد شیبرا یخودش بچه دارد، فکرنکنم دردبزرگ ایمه! یدارم مادربچه ام توباش

:خواستم بغض کنم اما نشد ینم

 یخودت بچه دارنشدنم رابه رخم نکش، خواهش م شنهاداتیپ نیقدرآزارم نده وباا نیکنم ا یخواهش م ،ارشیک))

(( .کنم

:گفت صالیخودش بااست يازرفتاروگفته ها مانیپش

؟  یزن یاصالً توازکدام حق وحقوق حرف م. توهستم یمن فقط به فکرخوشبخت ست،یتون تیباورکن قصدم آزارواذ))

((ات نگذاشت؟ یراحت پابه زندگ یلیتوبود؟ مگرخ فکرحق ابهیمگرمه

 ،یرپاگذاشتیززیام ران یونه تنهاحقم که قلب وروح زندگ ياوبود کیکردن حق م نشر مالیتوهم درپا میخواستم بگو یم

.امانگفتم چون قول داده بودم

من  يدیرس جهیبه نت وهرگاه باخودت یآن فکربکن يرو یتوان یاماتوم رمیگ یراپس م شنهادمیخوب ، پ یلیخ))

(( .خواهم کرد یراعمل میتصم نیمشتاقانه ا
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.به استراحت دارم یمبرم اجیکردم سرم دردگرفته است واحت یم احساس

سرعت انجام  نیبه ا رمراتبیوسا رهیمد ئتیه ياعضا يمن به عنوان معاون شرکت ازسو رشیشد پذ ینم باورم

 یکه م نیومن ازا داکردیپ قتینشستم تمام تصورات من شکل حق ارشیکودردفترکار زکارمیپشت م یاماوقت رباشد،یپذ

نکنم، کارم  یخودکوتاه فیتمام ازانجام وظا تیگرفتم باجد میتصم. بودم  ارخوشحالیتوانستم مثمرثمرواقع شوم بس

 یاززندگ یمیداده بود دوباره توانست ن ارشیکه ک يشنهادیپ. مجموعه فکرکنم  تیرادوست داشته باشم وفقط به موفق

اول به تمام  يدادم که درهمان ماه ها یآن قدرازخودم شوروعالقه نشان م. ازدست رفته ام رابه من بازگرداند

 ییمن تاجا ییوکوشا تیجد. اورمیمراتب به وجودب یۀبابق یوتوانستم ارتباط راحت داکردمیکامل پ ییاشنا فمیکارهاووظا

. بودم  میرو شیپ يکردن فاکتورها یمن درحال بررس. ))  میناهاربخور میبرو نا،یم: ((بود رکردهیرامتح ارشیبودکه ک

 ةکارها به عهد نیا! ولش کن . )) ((رسند یاعدادوارقام باهم متناقض به نظرم یکنم کم یفکرم!  میآ یم((

آن گاه . )) اوریبه خودت فشارن يخود یخودت باشد وب يتوفقط سرت به کارها. حسابدارشرکت است

ات به  یسالمت یوروح یخواهم باکاروفشارجسم ینم: ((گذاشت زخودشیم ياازدست من گرفت وروفاکتورهار

لذت بخش  میهم برا یلیشوم، خ یازکارکردن خسته نم: ((گفتم  میرفت یکه به رستوران شرکت م یدرحال. )) فتدیخطرب

ازتو . مهم است یلیخ میبرا نیا. هستم دیخورم ومف یم یوبه دردکس ستمین یآدم خنث کیگریکنم د یفکرم! است 

 بابسفارش دوپرس چلوک. )) داکنمینجات پ یتاازآن همه بطالت وپوچ یوگذاشت یکاردانست نیا قیمتشکرم که مراال

 تیدرضمن موفق نمیب ینم نیافسرده وغمگ یۀروح گرتوراباآنیکه د نیمن هم خوشحالم ازا: ((داد وروبه من گفت 

درکنارهم  نجایگمان االن ا یب يداد یاگرازخودت عالقه نشان نم ،یخودت هست ياریزحمات وهوش ونیکاررامد نیدرا

. کردم  ییاعتنا یوابرازب گرچرخاندمیسرم رابه طرف د منشد یم کیزمانزدیمهرداد که به م دنیباد. )) میننشته بود

 يرود، ناهارخورد ینم مادینه، . )) ((مینرود ساعت دودرسالن کنفرانس منتظرشماهست ادتانی: ((گفت ارشیخطاب به ک

 دازرفتنبع. گرفت  مزمافاصلهیبه من انداخت واز ییآن گاه نگاه گذرا. )) درمحوطه قدم بزنم  یروم کم یبله، م! )) ((
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: لقمه رابردهان من گذاشت وگفت  نیاول))  ست؟یموضوع کنفرانس امروزدررابطه باچ: (( دمیپرس ارشیمهرداد روبه ک

کنم  یطرح مهرداد است، فکرم نیا ةکننند شنهادیاست، البته پ یاواردات ملزومات پزشکامروزمادررابطه ب ۀجلس((

 یدرست تیکنم اصالً ماه یفکراگرازمغزمهرداداست فکرنم نیا: (( تمباتمسخرگف. )) برخوردارباشد یخوب يازمغزاقتصاد

 راستیامکان پذ یآسان نیبه اتجربه ومدرك  رداشتنیاگردرشرکت شماانتخاب معاون ومد ارش،یک. )) ((داشته باشد

 داختبه من ان ینگاه مین ارشیک! )) هست  يمن هم حتماً درشرکت کار ينشسته ام ؟ برا کاردرخانهیخوب پس چراب

ودررابطه  ردیگ یوقت ها درانتخاب، عشق وعاطفه باالترازمدرك وتجربه قرارم یبعض: ((گفت  يزیآم طنتیوبالبخندش

شد خنده ام  یاعصبانیکه مه نیازا. ))  میتازه معذور يرویازاستخدام ن یامدت نامعلومت میدبگویباکارشما درشرکت با

که اغلب اوقات باهم سازگارنبودند جوراعوض  اوشیوس انوشیک يدعوا يصدا ارشیک طنتیطورازش نیگرفت وهم

 یم یسع شهیهم ارشیک! )) زدتوگوش من  اوشیبابا، س: ((وبااعتراض گفت  دیدو ارشیبه طرف ک انوشیک. کرد

 انوشیوحسودبود وهرجاکه ک اربدجنسیبس اوشیاما خوب س. داشته باشد یدوبرادرناتن نیا نیب يکردقضاوت عادالنه ا

: وگفت دیکش انوشیسرک يبررو یدست ارشیک. کرد یدادنش صرف نظرنم یآورد، ازگوشمال یم چنگراتنهابه 

. )) زدتوگوشم یتیترب یومن هم چون بهمش گفتم ب که به من گفت پدرسگ نیبه خاطرا)) ((کارراکرد؟ نیچراا((

 ؟يدار نچه کارشا! ولش کن: ((کرد یانیپادرم ایمه. رافراخواند اوشیغضب آلودس یبالحن ارشیک

 انوشیدست ک ارشیک. نداد یکرده بود وجواب میانگارخودش راقا اوشیس. )) ندیایدوبرادرندومجبورندکه باهم کنارب

بچه  تیبه فکرترب یکه به کارکردن درشرکت فکرکن نیا يبهتراست به جا: (( گفت  ایمهروبه  يجد یراگرفت وبالحن

که ازپله ها بروندباال به عقب برگشت وخطاب به  نیقبل ازا. رفت  هابه سمت پله  انوشیآن گاه به همراه ک)) ات باش؟ 

تخت نشسته  يرو انوشیک. گذشتم  ایتوزانه مه نهیازجابرخاستم وازمقابل نگاه ک. )) باتوکاردارم نا،یم اباالیب: ((من گفت 

پسرکوچک  نیا شد یچه م! داشت  يا باومعصومانهیچه نگاه ز! من يخدا. پدرش زل زده بود يبود وبه چشم ها

 يایمراازدن ارشیک يصدا)) چراماتت برده؟  نا،یم نیبنش! ((کاش من مادرآن بودم  يا! من بود ۀبچ یودوست داشتن
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. )) باهات حرف دارم ن،یگفتم بنش. ((ام ساختم  یحواس پرت ۀاورامتوج) هان(با گفتن . ج ساختخار زمیسردوتحسرآم

کرد آرام ومتعادل  یم یسع ارشیک. خورد  یپدرجم نم يازچشم ها يا ظهلح انوشینگاه ک. طبق خواسته اش نشستم 

آن  نیب نجایا انوشیکنم ک یاحساس م یول! نه ای يدانم متوجه شد ینم نا،یم نیبب: ((دیلرز یم شیحرف بزند، اما صدا

 یچ یعنی یبرادرالتن ا،باب: ((گردشدند انوشیک يچشم ها...... )) شود یوآزارم تیرحم اذ یب یفکروآن برادرناتن یمادرب

. ))  میگفتن دار يبرا یمهم يمن ومامان حرف ها! نپرپسرجان میوسط حرف ها: ((حوصله جواب داد یب ارشیک)) ؟ 

خواست دوباره مالمتش کند که من  ارشیک.)) ستیکه مامان من ن نیا یول: ((به من انداخت ییاعتنا یبنگاه  انوشیک

. نگاه سردرگمش رابه پدرش دوخت انوشیک. )) میتامن وباباباهم حرف بزن نییاتوبروپ زم،یعز انوشیک: ((نگذاشتم

بچه  يجلو ستیخوب ن. ((رفت  رونیزاتاق بواودوان دوان ا) برو(که  نیا یعنی. هم گذاشت  يرارو شیپلک ها ارشیک

 ةدرحال حاضرازقو تیقعوا نیا یبله، ول. )) ((دیفهم یم ازودیریاوست، د یزندگ تیواقع نیا.)) ((یحرف هابزن نیازا

 انوشیمن وتو وک نا،یم نیبب: ((پاوآن پاکردن گفت  نیا یوبعدازکم دیاش راجلوترکش یصندل. )) درك اوخارج است

 ادرحالتیآ. بهتم زده بود! )) تاآخرعمر یحت. رسد یکس به مانم چیدست ه! داشت میخواه یخوب یدگنازنیدرباغ م

 ینم انوشیک! ارشیک ییگو یچه م((شده بود ومغزش ازکارافتاده بود؟  یحساساتکه ا نیزد؟ باا یحرف هارام نیا يعاد

 ایدرضمن خواسته وحق مه میکن يبچه باز کی فیبااحساسات پاك ولط دیمانبا رد،یتواند مرابه عنوان مادرخودش بپذ

 افهیق! ))  يراندار قح نیطورهم توا نیراازبچه اش جداکنم وهم يراازمادرش ومادر يشود؟ من حق ندارم بچه ا یچه م

اگرمن ! یزن یکند، ازکدام حق حرف م یم لیبه آدم تحم یواجبارزندگ طیحق راشرا نیا: ((اش کامالً حق به جانب بود

 ینم. )) باشد شیبرا یخودش بچه دارد، فکرنکنم دردبزرگ ایمه! یهستم، دوست دارم مادربچه ام توباش انوشیپدرک

خودت بچه دارنشدنم رابه  شنهاداتیپ نیقدرآزارم نده وباا نیکنم ا یخواهش م ارش،یک: ((خواستم بغض کنم اما نشد

 تیباورکن قصدم آزارواذ: ((گفت  صالیخودش بااست يازرفتاروگفته ها مانیپش. )) کنم یرخم نکش، خواهش م

توبود؟  قفکرح ابهی؟ مگرمه یزن یاصالً توازکدام حق وحقوق حرف م. توهستم یمن فقط به فکرخوشبخت ست،یتون
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ونه  ياوبود کیکردن حق م نشر مالیتوهم درپا میخواستم بگو یم)) ات نگذاشت؟  یراحت پابه زندگ یلیمگرخ

 یراپس م شنهادمیخوب ، پ یلیخ. ((امانگفتم چون قول داده بودم  ،یرپاگذاشتیززیانام ر یتنهاحقم که قلب وروح زندگ

. )) خواهم کرد یراعمل میتصم نیمن مشتاقانه ا يدیرس جهیبه نت توهرگاه باخود یآن فکربکن يرو یتوان یاماتوم رمیگ

.به استراحت دارم یمبرم اجیکردم سرم دردگرفته است واحت یاحساس م

 ارشیمادرک: ((دیکش یخط بطالن م میها يدواریزد وبرتمام ام یآخرم میبه س شهیمادرهم. زدم  یمادرسرمبه  شیوب کم

 یم نیچه مادر؟ مگرعالقه ودوست داشتن بازمان ازب یعنی)) ((ماند؟ یم یعالقه باق نیا یدتاکید دیبا. )) ((دوستم دارد

! یداشت یومعمول يعاد یزندگ کی هیمثل محبوبه ومرض کاش توهم)) (( ؟یچه فرق. )) ((کند یموردتوفرق م)) ((رود؟

گشتم وهنگام  یخانه برم زبهیکس وهمه چ دازهمهیرفتم ناام یم دارشیهربارکه به د. )) اش رالعنت کند یخداباعث وبان

 ارشرفت یکن یخواهد داشت؟ فکرنم ادوستمیدوستم دارد؟ آ ارشیاکیآ: ((گذشت یازسرم م الیخواب هزارفکروخ

 شانیقهقهه وخنده ها يتاب نشانده بود وصدا يرارو انوشیک. هست  ادتیروزیعوض شده باشد؟ د یتوکم نسبت به

! )) خواهم بمانم یشب هم م)) ((خوب برو. )) ((مادرم دنیخواهم بروم به د ی، م ارشیسالم ک)) ((باغ راپرکرده بود؟ 

. پدروپسربه وجدآمده بود يوردکه انگارازبازگوشم خ ابهیمه يبعدهم صدا.)) راآنجابمان تیاصالً تمام شب ها((

به من  ینگاه یحت یرابغل کرد وب انوشیواوک. )) تمام شده عصرانه حاضراست  شانیها طنتیها وش ياگرپدروپسرباز((

است؟  یخال شیاصالً مگرقرارنبودامشب دراتاق من باشه؟ پس کو؟ چراجا. دیاصالً من راند دهمیشا. ازمقابلم گذشت

کنم چون قول داده  ینم یزنم واعتراض ینم یحرف چیگذراندومن ه یامیت سرهم تمام شب هارادراتاق مههفته پش کی

به بحث  لیوهربارآن راتبد ایشده بود درچشم مه يموضوع خار نیگذشت وا یازحضورمن درشرکت م یچندماه. ام 

وتمام  يجد یخطاب به م نبالحن ایبامه وبحثازجر یوعصب نیروزخشمگ کی ارشیک. کرد یم یمفصل وطوالن يودعواها

. )) موضوع بحث کردم  نیمردم ، بس که سرا. اشرکتیگرنیکنم ازفرداد یتورابه خدا خواهش م نا،یم: ((کننده گفت 

آن  يازفردا! من چراازحق خودم دفاع نکردم ؟ يخدا. کرد یاش فرق م یبودفقط چاشن یکیخواهش اوباحکم اخراجش 
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ازاتاقم . دمیرابه جان خر یهودگیوب ییبازهم تنها!برده باشم نیواستم بهانه هاشان راازبخ یم نرفتم،شرکت  گربهیروزد

 يمشاجره ا ارشیاووک نیروزب گربعدازآنیود دیرس یوآرام به نظرم یاراضیمه. آمدم ینم رونیجزبه هنگام ناهاروشام ب

تابه  ردکهیجشن تولدرابگ نیتر وباشکوه نیرخواست بهت یم ارشیبود، ک کینزد انوشیجشن تولد ک. صورت نگرفت 

: دیدو یم شانیمدام وسط حرف ها انوشیک. موضوع کامالً موافق بود نیباا ایمه! باشد دهیند یراکس رشیحال نظ

کرد وباذوق گونه  ینوازشش م ارشیک. )) نرود ادتیوشخالت هم  يخامه ا کیک! ادباشدیاش ز ینیلیمامان، مامان ش((

. کردم ینگاه م ونیزیمن به ظاهر تلو))  زم؟یعز يندار گرسفارشید! توپسرنازم يفدا(: (گفت  یوم دیبوس یاش رام

درموردانتخاب رنگ  ایمه! بود ونیزیتلو ةهودیب يبهترازتماشا. بکنم  يکرد تااقالً گلدوز یم ياریدستم  یکیکاش آن 

 ارشیوک.) به فرانسه رفته بود التیتحص ۀادام يابرایکامل(کرد یکه تازه ازفرانسه بازگشته بود صحبت م ایلباسش باکامل

بودکه من  نیخوب مثل ا. کردند یم یطانیباهم ش اوشیوس انوشیکردو ک یبامادرش درموردتعدادمهمان ها بحث م

حضورم رابه حساب  یکس ستیحداقل آنجا الزم ن. به اتاقم بروم دمیمضاعف درآن جمع بودم وبهترد يموجود

. بودم انوشیک يخوب برا يکادو کی یۀشیدراند. چشم دوختم  یوبه سقف چوب دمیتخت درازکش يرو. اوردیانیاوردیب

وبه  ستادمیا یم یقیمقابل هرمغازه دقا. روزمانده به شب تولد به بازاررفتم کی. دیرس یبه ذهنم نم یزمناسبیچ چیه

هدف  یب..... .قطار ؟  و؟عروسک سخن گ ؟یکنترل نیخواستم؟ ماش یچه م. کردم ینگاه م نیتریلوازم پشت و

 کی دیبا. آمد یارزش م یهاسبک وب يرفتم به نظرم تمام اسباب باز یگرمید ةبه مغاز يوسردرگم ازمغازه ا

! من يخدا. دیآوازدرهم پرنده به گوشم رس يسروصدا يمغازه ا يکه باعبورازجلو نیتاا. گرفتم  یم زمتفاوتیچ

 یطوط. افتیمن همان لحظه تحقق  يآرزو نیا. کردم یدامیگوپ سخن یطوط کیپرنده  نیا نیشد اگرب یچقدرخوب م

 متشیق. )) دیسالم ، خوش آمد. ((کرد یوتکرارم دیپر یقفس م يبودتو گوشیوباز طانیش یلیکه انگارخ یسبزرنگ

که  نیا يبرا. دادم یم انوشیجشن تولد رامن به ک يایهدا نیازبهتر یکیگران بود، اما به نظرم 

نشسته  يمادرگوشه ا)) تولدت مبارك((دیبگو ادبدهمیکردم به او یمادربردم وسع ۀه خانراب یزشودطوطیشترسورپرایب
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کردم  یم یسع. کردم، چشم دوخته بود یراتکرارم يکلمه ا) یطوط(داشن اموزخنگ کی يبود وبه من که مثل معلم برا

آه، . ((ام خسته شدمکه سرانج تمکلنجاررف یآن قدرباطوط. تاسف هستم يتکان سرش ازرو ۀنشان ندهم که متوج

! سالم، مبارك: ((درقفس زدوتکرارکرد یجست دمید! )) يریادبگی یستیرابلندن یآسان نیبه ا ۀدوتاکلم! یچقدرتوخنگ

 رکردهیبه خانه برگشتم تاهمه راشب تولدغافلگ یطوط یب! خنگ نبود ادهمیانگار ز. خنده ام گرفته بود.)) سالم، مبارك

کارها  ۀهم! چراناراحت بود! دیرس یوارداتاق شد دمق وافسرده به نظرم ارشیزدم که ک یم راشانه میهادراتاقم مو! باشم

هم که داده  ینیریوش وهیوم کیسفارش ک. برق کش آمده بودو هفته پبش خبرکرده بودند. رفته بود شیکه مرتب پ

تاب وسرسره واالکلنگ داده کردن بچه ها، سفارش  يباز يبرا یشده بود وحت دهیچ اطیهاهم که درح یصندل! شده بود

 یدانم چه حس ینم. کرد یهم چنان درسکوت نگاهم م! بغ کرده بود زشامیهم امشب سرم ایمه یپس چش بود؟ حت! بود

. آورنبود ادتعجبیسؤال من ز))  ارش؟یک یداشت يکار. ((شود یبه توم زاومربوطیاسرارآم یگفت ناراحت یبودکه م

 يپس حتماً کار م،یدید یگررانمیگرهمدیما بعدازشام د. کرد یم اصبحیدراتاق مهباً هرشب رایشدکه تقر یم یچندماه

 یاما حرف د،یکوب یصندل یدستش رامشت کردوبرپشت د،یکش یداشت که امشب به اتاق من آمده است؟ آه

 یمچران: ((فتممضطربش گ يبه چشم ها رهیتخت نشستم وخ يرو. بود دهیفا یب دیبگو يزینزدهرچندمنتظرماندم تاچ

 یپاوآن پام نیکردم ا یاحساس م. ستادیمن ا يمقابل پنجره درست روبه رو))  ؟یشانیقدرپر نیچراا ییگو ی؟ نم ینیش

 نیاوهم ا. شده بودم گرکالفهید. امااومحکم دهانش رابسته است تاگفته نشود ندیآ یکند وحرف هاتانوك زباشن م

راستش چه ! سخت است یلیخ! میتوانم بهت بگو یکه من نم سته یموضوع! نایم نیبب: ((رامتوجه شده بود

 یحدمعذب بودوانگارکه نفسش م نیازگفتنش تاا دکهیخواست بگو یچه م. ادامه نداد شیبه حرف ها......)) میطوربگو

. ختیگر یم میازنگاه به چشم ها! )) بگو یخواه یهرچه م! خودت راآزارنده: ((اش شتافتم ياریبه ! د؟یایخواست بندب

 نیبب: (( گفت ينفس بلند دنیبعدازکش. ختیافکارمان رابه هم ر ياصابت کردولحظه ا ۀشیپروازکنان به ش یگنجشک

....... کند که یبام نبحث م ییدرتنها امدامیاست که مه يراستش چندروز...... است که یانصاف یب یلیخ نیدانم ا یم! نایم
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 چیسرم راکج کردم ونشان دادم ه! ماند یناتمام م)که(با شیقدرحرف ها نیچراا...... )) خواهد که یاوم میچه طوربگو

خواهد  ینم ادلشیراستش مه: ((گفت شیچون مصمم ترازپ. راگرفت هبود مشیانگارتصم. واضح ترحرف بزن دم،ینفهم

دانم  یمن. اماموفق نشدم رونیب زمیفکرراازسرش بر نیکردم ا یسع یلیالبته من خ! یتودرجشن تولد حضورداشته باش

 يحال حرفش راقطع کردم وبالبخندمحو نیباا. دیکش یرمیبغض کرده بودم وقلبم ت...... )) يبرو یتوان یم. کارکنمچه 

دانم  ینم. که همان روزآنجا بودم یدرحال!)) نرفته ام دنشیبه د ستیروم منزل مادرم، اتفاقاً چندوقت یآره، م: ((گفتم

دوست ! مراببخش: ((باراوبغض کرده بود نیا. رابه من کرد پشتش انه؟یمتوجه شد که اشک درچشمم جمع شده است 

کنم به  ییدازاودلجویبا امنیکند ییازمن دلجو دیاوبا ایدانستم آ ینم.....)) اما یباش کیمن شر يداشتم توهم درشاد

 نیا جابازکنندنه شیبرا ردکهیقراربگ ییدرجا شهیدهمیآدم با! ستیمهم ن: ((شدم میاشک ها ختنیمانع ازفرور یسخت

به طرفم .)) کنم یروم وجشن شماراباحضورخودم خراب نم یمادرم م ۀمن فرداشب به خان! که به زورخودش راجابدهد

بودکه آهسته زمزمه  رهیآن گاه به سمت دررفت ودستش هنوزبردستگ. شد دامامنصرفیبگو يزیبرگشت، خواست چ

کم  هیگر يعالم رابرا يرکردم تمام اشک هارفت فک یوقت. بغض آلوداست شیاحساس کردم صدا))مراببخش: ((کرد

 يکه سرم رارو یبالش. بشنود یام راکس هیگر يدهانم گرفته بودم تامباداصدا يومن دستم راجلو دیبغضم ترک. آورم یم

 مه یحق اعتراض ااصالًیآ م؟یتوانستم بگو یچه م! ایخدا! شده بود سیازاشک کامالً خ ستمیگر یآن گذاشته بودم وم

بارها وبارها ! حق دل من نبود نیا! نه. شترسوختیدلم ب. بودم دهیآن راخر یافتادم که باچه ذوق یطوط ادی داشتم؟ به

چرا؟ چرا؟! سوخت ودم نزد

وبه صورت قرمزوپف آلودم نظرانداختم،  ستادمیا نهیآ يرودررو. سوخت یم میکردم چشم ها هیشب بس که گر آن

چراغ هاراخاموش کردم وخواب ))  ؟يخاك برسرت که با خودت چه کرد ؟يافتاد يبه چه روز نیبب: ((دمیازدردخند

 يآنکه برخورد یروزبعدب. آرام بود یوزمان دیشک یرمیت یقلبم آرام وقرارنداشت گاه. دمیکه نه، کابوس رابه جان خر

وچون کم کم  نگفت چیآمده ام اول ه یبردن طوط يکه برا نیا الیمادربه خ. داشته باشم به منزل مادررفتم ارشیباک
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! نه: ((بود ینشسته بودم ونگاهم به طوط وانیا يرو)) ؟يبرو یخواه یمگرنم: ((خطاب به من گفت دیرس یشب ازراه م

خودم هم !)) باشم احضورداشتهیتولدپسرمه ددرجشنیبه من چه، من چرابا! نجایا میایاش راندارم گفتم ب صلهحو دمید

گذشت؟ آب قفس راعوض کردم  میپس چرااصالًازذهنم ن! آمده بود؟ رونیب حرف ها ازدهان من نیا ایآ! شد یباورم نم

فقط همان دوسه کلمه  یاماطوط......)) بگو بدبخت،بگو! چارهیبگوب: ((زد گفتم یزمیکه مدام جست وخ یوخطاب به طوط

دانم  ینم. ه قراردادمشام نخوردم وسردردرابهان! دیرس یبه نظرم یطوالن یلیآن شب خ. کرد یبود ادام ادگرفتهیراکه  يا

من بود  یعمق ناراحت ۀمادرانگارمتوج! من مهم نبود يگربرایکرد اماد یدامیادامه پ یتاچه ساعت یجشن تولد درباغ تهران

هم صحبت  کیبه  اجیاما من درآن لحظه احت! کرد ینگاه م ونیزیوبه ظاهرتلو اوردیرابرزبان ن شهیهم يچراکه حرف ها

! ابودیمه ارشیاوک! من نبود ارشیبه توگفت درجشن نباش وبرو ک شبیکه د یکس دین بگوکه به م یکی! خوب داشتم

من مرادوست  ارشیکردم؟ ک یم شیدایرفتم وپ یبه دنبالش م دینبا ایآ. بودم ناجاگذاشتهیخودم رادرباغ م ارشیک

. دمیود وهمان طورخوابام ب نهیس يرو ارشیعکس ک. هم افتاد يرو میچشم ها یدانم ک ینم....... من ارشیداشت ک

 ترمق آبان ماه ازپش یآفتاب ب. دارشدمیدم ظهر بودکه ب. به استراحت داشت اجیاحت میچشم ها ختنیاشک ر یبعدازکل

خوب . راگذرانده بودم یشب سخت. شدم  میپلک ها ینیسنگ ۀراگشودم ومتوج میچشم ها. دیتاب یاتاق به داخل م ةپنجر

و  گرکششیانگارد! نداشتم يعجله ا شهیرفتن برخالف هم يکند؟ برا دارمیدبینست نبادا یازکجام! نکرد دارمیشدمادرب

: آمد یم یطوط يصدا شیحالم آمدسرجا یم راکه شستم کمیدست ورو. خودش جذب کند ينبود که مرابسو يجاذبه ا

به خودم  اطیدن درحبازوبسته ش يباصدا. تلخ سردادم ينگاهش کردم وخنده ا!)) مبارك !  چارهیب! مبارك! چارهیب((

: اش پاسخ داد یطوالن ررابانگاهیدردست داشت سالم وصبح بخ یبرسرداشت ونان سنگک يمادربودکه چادرگلدار. آمدم

دلم  يداربودیب شبیچون د! يدیخواب یوقت تالنگ ظهر نم چیه يدخترکه بود! نجایا يخوابت راآورد ۀمه((

آنکه  یب! دم؟یکش يداریب شبیدانست من د یازکجام.)) تسین يزیزبهترازسحرخیچ چیکنم وااله دارتیامدبین

 يآن هم اگرنان سنگک رو! دیسبچ یخنک صبحانه م يدرآن هوا وانیا يرو. منتظرمن بماند بساط صبحانه راپهن کرد
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به خوردن  یبرخالف من مادرچندان رغبت. آوردم یخودم نم يامابه رو. مادربودم نیسنگ نگاهۀمتوج! سفره باشد

 یدان ی؟ نم یکن نهانیعلت آمدنت راازمن پ یتوان یم يفکرکرد: ((اوردیانگارباالخره طاقت ن. داد ین نمازخودنشا

 ۀدارم ازغص نا،یم: ((خواست صبحانه بخورم یفقط دلم م. میبگو يزیخواستم چ ینم)) فهمم؟ یزارامیازنگاهت همه چ

! رینگ يریگ یطالق هم نم. راعذاب نده تاورند؟خودیهارادرب يباز نیباتوا يگذار یچرام! شوم یتودق مرگ م

 ۀلقم. افتاده بود هیمادربه گر.)) ندارد يگریثمرد چیتوه يتوجزنابود شترماندنیبه خداب! من شیاپیب گرآنجانمانیاماد

. دمیرادرخانه ند یاگراوراهم مثل پدرازدست بدهم چه؟ غروب جمعه به خانه برگشتم، کس. افتاد رازدستمینان وپن

رفته وتابعدازشام  راناتیازصبح به شم یتهران ةداد که خانواد حیتوض میکارپرکاروپرجنب وجوش خانه براخدمت الیسه

خبرگذاشت؟ امادرهرصورت ناراحت  یکه مراب نیاازایمن رفته بود گرفت و یکه ب نیادانم دلم از ینم. ندیآ میهم ن

 ارشیتاحاالک یازک ز؟یازهمه کس وازهمه چ. بودمریس. نرفتم نییخوردن شام هم پا يوگرفته حال به اتاقم رفتم وبرا

کنج  نیافسرده وغمگ شقلب ينایهست م ادشیبه من هست؟  ادشیاصالً  ایشده است؟ آ ایرفتن بامه حیخواهان تفر

است  دهیپرنده قفس رابه جان خر نیهست که ا ادشی ایاست؟ آ ییبه نام رها یاش گرفتارسراب یقفس به وسعت زندگ

 نیا يها يازرسم بد عهد میچه بگو د؟یتا اوبه پروازدرآ دیکه بال وپرش رابخش يپرنده ا ابد؟یدست  اش يتاوبه آزاد

 یگراشکیخواستم د ینم. ردیم یپروازندارد سرانجام درقفس م يسودا یکه درقفس هم حت يپرنده ا! رحم یب ۀزمان

دانم که حق  یم. بخش نبود یم قلبم تسلگاه برزخ چیکه ه یدرحال! واحساس عجزبود یگرچه تنهاابرازناتوان. زمیبر

 یاحساس ندامت چیهباورت نشود که  دیسرزنش نکن، شا! دانم یبه چاه افتاده بودم م شیمن باطناب خو! باتوست صالح

من به . رسوخ نکرد یمانیاماهرگزبه دلم پش. دیکش یحسادت زبانه م قیسوخت ووجودم درحر یدلم م دیشا. نداشتم

 يخشنود. مادرمحروم شود یازنعمت پدر وحت يکه نگذاشتم بچه ا نیا. بودم افتهیدست  یعرفان یسعادت

 یم ینیرنج وقم زم نیبه ا دیپس شا! تراست زباالترومقدسینموهبت ها  نیگمان ازباالتر یب! ستین یخداوندسعادت کم

هم سهم  نیا. بدانمببخشم ودرمقابل قلب وروحش رامتعلق به خودم  يگریرابه د ارشیکه من وجود وجسم ک دیارز
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 یاماقلب وروح پاك ودست نخورده وب ستین یطانیوش ینفسان يتمام خواهش ها ةرندیدربرگ یجسم خاک! ستین یکم

بود که آرامش  يزیچ نیام داشته باشم، ا یزندگ ۀادام يبرا يمن که بخواهم بهانه ا يبرا. ماند یم یلقب شیآال

گونه  نیمن ا. شد یزمانه م يها يمن باتمام غم ها وباز يدن سازگاروباعث به وجود آم دیبخش یقلبم م انیرابرطغ

 زبهیرود وروح پس ازمرگ ن یم نیجسم بامرگ ازب. ستیهم ن رممکنیتصورش سخت است اماغ. کنارآمدم شیباخو

 ینم نیماند وهرگزبامرگ ازب یم زجاودانهین دمیورز یم ارشیکه من به روح ک یپس عشق. دهد یادامه م شیخو اتیح

سزاوارسرزنش ! ابرا يتکه ا یحت یب! یپاك وزالل وآب. بود یآسمان. هم نبود ینیبودامازم یعشقم اله میگو ینم. رفت

آن کودك معصوم تن به  یخداوندوخوشبخت يمن تنها به خاطرخشنود زندارم،یومباهات ن قیبه تشو اجیاحت ستم،ین

پس چه خوب است . خواهم کرد افتیدر يویازسعادت دن ترگروباالید يدانم که پاداشم رادرجا یم. ردادمیتقد ۀخواست

درباغ ومتعاقب  لیتوقف اتومب يصدا دنیباشن. بزرگ ازجانب خداوند باشم یدردرابه جان بخرم ودرانتظارپاداش نیکه ا

نگاهم . که آمدند دمیفهم)) دیباهم دعوانکن: (( داد یکه تدکرم ایمه يوصدا اوشیوس انوشیک يباآن سروصدا

تولدت  ز،یعز انوشیک(( بابابرچسبیز یهمراه بادسته گل. گذاشته بودم نییراپا یطوط. بود رپنجرهیحر ةپرد دیسپبرنور

 یچ نایخاله م نیمامان، بابا، بب: ((دیرس یبه گوش م نییازپا شیصدا. دیآ یانوش به وجدمیدانستم ک یم)). مبارك

 يخواست بزندتو یامیمه.)) زند یحرف هم م نیبسخن گو، ب یطوط کی! زمیآره عز: ((ارشیک يوصدا!)) دهیخل

 یام م اخندهیمه يزلجبازا.)) ربخوابیرامسواك بزن وباداداشت بگ تیداندها. ازوقت خوابت گذشت انوشیک: ((ذوقشان

. اوندارم ینیجانش يبرا یگونه شانس چیورزد، آن هم بامن که ه یم یحال که خانم خانه اوست بازهم بامن دشمن. گرفت

. است ارشیحتماً ک د،یآ یدرم يصدا. است يفرار میشب اندوه خواب ازچشم ها نیاماافسوس درا. برد یابم مکاش خو

داردامشب دراتاق من بخوابد؟  الیخ دهمیاشای!  یهذرخواه شبید دیتشکرکند وهم ازبابت تبع هیآمده هم ازبابت هد

که پشت درلبخندزنان نگاهم  ایکامل دنیباد اخل؟امددیپس چراخودش ن! درقفل نبود. کودکانه به سمت دررفتم یباشوق

سالم : ((لبخند بزنم یصنوعم یآرامش اتظاهربهیکردم  یدرهم رفت امابعدسع میاخم ها المیخ یازپوچ يکردلحظه ا یم
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که وارداتاق  نیبعدازا!)) چراکه نه ! البته: ((دمیخودم راکنارکش)) تو؟ میایاجازه هست ب)) ((؟یداشت يکار ا،یکامل

تانگاهش به من افتاد . دیآ یپله باالم نیرابغل کرده ازآخر انوشیکه ک یدرحال ارشیک دمیخواستم درراببندم که دشد

نشسته  یصندل يبدون تعارف رو ایکامل. کارراکردم نیا لمیکاررابکنم اما برخالف م نیا واستخ یدلم نم. دررابستم

)) ؟یبابت چ.)) ((مرافرستادتاازتوتشکرکنم ارشیک: ((فتاد گفتنگاهش که به من ا. کرد یکتابخانه نگاه م ۀبودوبه قفس

پس ((دردلم گفتم.)) خوشش آمد یلیخ انوشیک ،یگرفت یقشنگ یۀواقعاً هد! يدیخر انوشیک يکه برا يا هیبابت هد((

 دیکش یخجالت م یکم یراستش را بخواه: (( جوابم راداد اورمیآن که به زبان ب یب)) وتورافرستاد؟ امدیچراخودش ن

 زازدلمیآمد همه چ یعذربدترازگناه اگرخودش م.)) بودکه مرافرستاد نیکه شب تولدتورافرستادمنزل مادرت ا نیازا

 يداریب یو رفت ومن بعدازساعت رگفتیشب بخ ایکامل. سردبه لب آوردم يحال فقط لبخند نیباا شد، یم ختهیر رونیب

. وبه من زل زده بود یصندل ينشسته بودرو دم،یسرم د ياالراب ارشیک دارشدمیب یصبح روزبعدوقت. به خواب رفتم

 یسالم کردم وبه گرم.)) باهات ندارم يکار! مثل دختربچه هادستپاچه نشو: ((دیخند. زشدمیخ مین میبرجا رانهیغافلگ

. وردایخودش ن يواصالً هم به رو)) ؟يدیخوب خواب شبیحالت چه طوره؟ د. ((دیرس یشادوبشاش به نظرم. جوابم راداد

کردم، چراحاالبه  یم دقبولینبا)) ؟ییجا میبر يامروزحوصله اش رادار.)) ((شب ها باالخره صبح شد ۀمثل هم! يا((

دارم  اجیاحت! نه نه)) ((کند؟ یدردم تییچت شده؟ جا!)) ((کسالت دارم یراستش کم! نه(( ست؟افتاده ا ادمنی

خوب، : ((رابودینگاهش براق وگ! يتوبود میها ییفتم علت تنهانگ)) ؟يچندوقت تنهابود نیا شهیتوکه هم.)) ((تنهاباشم

). دیبود رونیب روزتاشبیشماکه د(نگفتمبازهم !)) رونیروم ب یامیومه انوشیمن با ک یتنهاباش يحاالکه دوست دار

ول هم اصالً ازا م،یآ ینم میبود بگو شیانگارازخدا. کردورفت یخداحافظ! نیهم.)) خوش بگذرد: ((گفتم يبازهرلبخند

 یچون م! روم یدانست که نم یکردچون م يخواست باآنهابرود، فقط آمدوتعارف سرسر یم! رونیقرارنبودمراببردب

آب  وانیل! خشک شده بود یدهانم ازشدت ناراحت د،یکش یرمیقلبم ت. خبربرود یکه ب نیشوم ازا یدانست که ناراحت م

لبانش برشته . شدکه آن روزبه اودست داده بود یمان حالتتلخ دچاره ةآن خاطر يادآوریکجاست؟ مادرخانم انگاراز
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!)) خسته ام! يبخوابم، خسته ام ماه پر یبگذارکم: ((حوصله گفت یب یآب کم دنیبعدازنوش. وخشک شده بود

رفتم  رونیباشدازکلبه ب دهیکه اوباآرامش خواب نیا يمن هم برا. هم افتاد يرو شیتمام نشده، پلک ها شیهنوزحرف ها

.دیرس یبه نظرم شیسرحال ترازپ یمادرخانم روزبعدکم. کمک کنم انوشیکتابه 

تمام حرف  یگاه. توجه شده بود ینسبت به م نب ارشیک. ام آغازشد یدوم زندگ ۀمیازآن روزبه بعد ن!  یبه راست يآر

سخن  یطوط. ودشده ب شیترازپ نیریش انوشیک. شد یخالصه م یسالم وخداحافظ ۀومکالماتمان درروزتنهابه دوسه کلم

 یروزقفس طوط کیاما.)) رادوست دالم یآقاطوط یلیمن خ نا،یخاله م: ((گفت یدوست داشت وهرباربه من م یلیگوراخ

 یخورد همه م یکف قفس به چشم م یوتنهاچندپررنگ یهم بدون طوط داشدآنیزد وچندروزبعدته باغ پ بشیغ یبه کل

آخرچه طورممکن بود گربه قفس رابرداردتاته باغ ببرد؟ . است اوشیگفتم کارس یگفتند کارگربه است ومن دردلم م

 الشیبه خ انوش،یکرد به قربان صدقه رفتن ک یافتاد شروع م یتانگاهش به من م. بدترازقبل شده بود یلیخ ااخالقشیمه

)) ؟يکرد دماچشیدوچرخه خر تیبابابرا روزکهید. شوم تیقدوباال يفدا یاله! پسرنازم! انوشیک. ((سوزند یدلم رام

آنجابود ومن هم  انیروزدرم کیمادرش هم . دکرددرمقام حسادت بااومشاجره خواهم کر یچقدراحمق بودکه فکرم

 نیهم اهمیکامل. خانم جان رفتارش بامن عوض شده بود. من بود یشکل زندگ نیا. مادرم بودم ۀخان انیروزدرم کی

. گذشت یزمان م. دند، کمبودمحبت برادرشان راجبران کنندکر یم یآنها سع. میرفت یانامیک ۀباهم به خان یگاه! طور

بدحال  یمادرکم. کردند یهم ماه رابه سال وصل م ۀدرادام زوزمستانییشد وپا یرفت و تابستان م یبهارم

: شد یرمیسراز داشکشید یدرآن وضع هم نگران من بود وتامرام. کردم یبودم وازاومراقبت م ششیبوداکثرروزهامن پ

مادرمتوجه من  ینگران مکه تما نیازا.)) دمید یچهره ات رانم تیردم ونگاه شکست خورده ومعصومم یکاش م((

حالش  گربهیددیچرا؟ خوب شا دیپرس ینم یحت ارشیکردم وک یتمام هفته رانزد مادرسرم یگاه. دمیکش یبودعذاب م

 یگرفتاراوضاع مال ارشیک. ندیکردتمام عمرش مرانب یشد وآرزوم یحتمآً خوش به حالش م اهمیمه! کرد ینم یفرق

. کرد یم هیخوردوگر یکتک م اوشیازدست س شهیهم انوشیوک دوسرکش شده بو يعقده ا اوشیس. شرکت بود
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 اباچهرهیمن مه يشد وقبل ازداور یبرادرش به من عارض م يازدست شکنجه ها انوشیتفاوت بود، ک یبابت ب نیاازایمه

. تبه مدرسه رف انوشیک.)) دیکن یندارد که تووداداشت باهم دعوام یربط یبه کس. ((کرد یم شیدعوا دهیدرهم کش يا

 نیمن خودم درا. سرشناس شهردعوت شده بودند يتمام آدم ها باًیتقر. بود یاش فراموش نشدن یلیجشن آغازتحص

 ارشیک. ابوداماشکوه آن جشن تامدت ها وردزبان ه. برو، بروم ندیکه به من بگو نیدادم قبل ازا صیتشخ. جشن نبودم

پدربه فرزندش بودوبازداغ فقدان بچه  کیعشق  ةنشان دهند نیخوب ا. داده بود رراشامیفق ةخانواد نیآن شب چند

 کیمسافرت چه طور؟ با.)) ((امروزآنجابودم نینه تاهم)) ((مادرت؟ ۀخان میبرو یخواه ینامیم. ((دردلم تازه شد

بس که  ينبشد ناخستهیم.)) ((خواهم تنهاباشم یم. دارمحالش رون)) ((؟يشمال چه طور ةمسافرت دوسه روز

ها هم هگل  چکیالدن ها وپ م،یقدم بزن یدرباغ کم میپس بلندشواقالً برو.)) ((رادوست دارم ییتنها! نه)) ((؟يتنهاماند

پس ) ((.)گریوقت د کیحوصله اش راندارم، باشد .)) (( يباغ نگذاشته ا يراتو تیوقت است پا یلیحتمآً خ! داده اند

.)) نگاه کنم الیخواهم سر یندارم، امشب م ترادوس رونیب يغذا.)) ((میبخور رونیامشب دست کم شام راباهم ب

ازخانه صرف کنند واوقبول  رونیراب شنهادکردشامیبه اوپ تیبااستفاده ازموقع ایاتاق راترك کرد ومه يبادلخور ارشیک

. دادم یزمیحال اوراازخودگر نیخواستمش وباا یدانم چرام ینم. کردم یم میاتقدیاورابه مه یخودم دودست. کرد

اوراازخودم  اامتناعیکند کیخواست خودش رابه من نزد یامابه هرحال هرگاه م دم،ید یبه خودم نم گراورامتعلقیددیشا

 یمخانم جان ک. شد یم کیانداخت وعوض من به اونزد یدردام م یاورابه راحت يقهار یمثل شکارچ ایراندم ومه یم

اما چندان ثمربخش نبودوهم چنان  رفتبه آلمان  ارشیاش همراه ک يماریدرمان ب يبرا یحت. بدحال شده بود

گران بودندامامن به زحمت  شیتمام داروها. بخش نبود تیمادرهم حالش چندان رضا. دیکش یزجرم يازدردمرموز

 يا دهیفا چیداروودرمان ه: ((گفت یودش مخ. بودند ابینبود، داروهاکم یمشکل متیکردم، ازنظرق یم هیهمه راته

کارساز  یکی دیشا. میبه کاربر یکی یکیدرمان را يامامن اصرارداشتم تمام راه ها)) هد؟خوا یم دخداچهیددیندارد، با

ازدست  شهیهم يکه مادررابرا ستیسکته کوچک کاف کیقلبش ناراحت بود وداداش محمودازقول دکترگفت فقط . شود
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: شدم یم حمودسرزنشمن هم مدام توسط دوخواهروداداش م. میکرد یاش رافراهم م یناراحت ۀلیوس دینبا. میبده

کردم،  یرامالمت م شترازآنهاخودمیدانم تاچه حدحق داشتند؟ امامن ب ینم.)) مادرازبابت توقلبش ناراحت شده است((

!ات يوخاکستر اهیس یزندگ نیخاك برسرت باا

بااونداشتم  يبه من هم که کار یشده بود، حت یبدخلق وعصب ارشیک. تگذش یعمرمان پشت سرهم م يها سال

:کرد یپرخاش م

((!یکن یم نیدل آدم راچرک يکه درآورد ییاداواطوارها نیتوهم باا))

 یفسادمال لیازقب یبروزمشکالت لیبه دل شیازشرکت ها یکی ستیدانستم دست خودش ن یگفتم چون م ینم يزیچ

 یمال ةداد ومن آن رابه سوءاستفاد ینسبت م ارشیک یتوجه یموضوع رابه ب نیا ایمه. بود وکمبود بودجه ورشکست شده

شدم  یدرصورتحساب هام یمال يتضادها ۀتوجکردم م یکه درشرکت کارم شیهمان چندسال پ. دادم یمهرداد ربط م

توانستم  ینم یمدرک چین هبدو تیاما درآن موقع. آوردم یرادرم هیقض يماندم حتمآً ته وتو یم شتردرشرکتیکه اگرب

 یخودش برم يسرجا زدوبارهیهمه چ. خودم رقم بزنم يبرا شیازپ شیارابیمه یمهرداد رامتهم کنم وبه عالوه دشمن

 يکه شوهرش قصدداردزن دومش رابه زود یدخترخوشبخت. بودم يگرید ينایفتم م ینزدمادرم که یگشت، من هنگام

خشک  يتنهالبخند یاماگهگاه! انهیکرد یدانم باورم یمادرامانم. اردنگه د زنزدخودشیطالق بدهد وبچه اش ران

.کرد یومحولبانش راپرم

 ونیردکوراسییشگروتغیسفارش لباس وآرا! کردن باغ یچراغان! ینیریوش کینوشتن کارت دعوت، سفارش ک دوباره

 اازهمهیس چه خبربود؟ مهپ یلیتحص انیبودونه جشن پا ارشیبازچه خبربود؟ اواخرتابستان بود، نه تولدک! خانه

تراس اتاقم که مشرف به باغ  يرو! شد ینم یآفتاب اددرخانهیروزهاز نیهم که ا ارشیک. دیرس یخوشحال تربه نظرم

جشن  نیبود؟ ا نییازپا دهیرس يخواندم، امافکرم دراشغال خبرها ینشسته بودم و به ظاهرکتاب م یصندل يبودرو

.رنواخته شدمرابه خودم بازگرداندکه به د يضربه ا يصدا ست؟یازبابت چ
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((ه؟یک))

:نازك خدمتکار يوصدا

((د؟یشوددررابازکن یم))

:کردوگفت زسالمیمودب آم. دررابازکردم

((!خانم باشماکاردارند))

((خانم جان؟))

((!کینه، خانم کوچ))

رد؟ک یخدمتکاراشتباه نم یعنیاوبامن چه کارداشت؟ ! شود یکارداشت؟ باورم نم ااوبامنیمه

((بامن کاردارد؟ یک یگفت! متوجه نشدم))

((!آنجا منتظرشماهستند!  قیرآالچیباغ،ز دتهیگفتندشمابرو! کیخانم کوچ))

رفتم تابفهمم چه کارم  یزودترم دهرچهیبا. براندازکنم نهیفرصت نکردم خودم رادرآ یحت. رشدمیازپله هاسراز شتابان

تازه به حسادت افتادم، . صاف وپرابهت نشسته بود یصندل يرو قیرآالچیز! فرصت وقت ازدست دادن نبود. دارد

بادست ! میکدام سالم نکرد چیاحترام بلندشد، ه يادا يبرا ایآ! ازجابرخاست دیمراکه د! آمد یژست به اوم نیچقدرا

.دیکوب یقلبم گرمب گرمب م. نشستم. نمیتعارفم کرد که بنش

((؟يدار لیم یچ یدنینوش))

:دستپاچه گفتم. بودم رشدهیانداشتم، درواقع غافلگبرخوردر نیانتظارا

((!یچیه))

هم ننشسته  يگونه رودررو نیشد که من واوا یدانم چندسال م ینم. داد ونگاه نافذش رابه من دوخت هیتک یصندل به

نه به هرچندنگاهش به من مثل نگاه خانم خا د؟یرس یمهربان به نظرم یافتاده بود که اوکم یچه اتفاق یعنی! میبود
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:پرتحکمش گوشم رانواخت يصدا نیازطننبود ب شهیباهم سهیبود، امابه هرحال قابل مقا ردستشیز

 یگفتن دیبا دمیکه امروزد نیتاا! اما خوب فرصت دست نداد! حرف بزنم یخواهم باتوکم یاست که م یچندوقت))

((.هاراگفت

.بودم شیحرف ها ۀنگفتم منتظرادام چیمن ه. مکث کرد یکم

گونه رقم زد که من وتو  نیرایتقد يخوب، باز! میهم بود يبرا یدوردوستان خوب ۀمن وتودرگذشت! نایم یدان یم))

 يباز نیشود به ا یم یاما تاک. میکرد گرراتحملیسال هاهمد نیا یمن وتودرط. میگرنباشیکدینام دوست درکنار گربهید

((......ازمادونفر یکیادامه داد؟ باالخره 

که به سکوت گذشت، همراه  یبعدازلحظات. دیخواهدبگو یدانستم چه م یم. دوفقط نگاهم کردراقورت دا حرفش

:رادرهم گره بست وادامه داد شیدست ها یقیآه عم دنیباکش

 ارشیمن ک. کردن بامرانداشت یزندگ اقتیخورم، چون مسعوداصالً ل یبامسعودرانم یمن افسوس زندگ نا،یم نیبب))

 انتیلطف خدابودکه مسعودبه من خ نیکنم ا یکه فکرم يدانم، به طور یام م ینهامردزندگدوست دارم واورات یلیراخ

نکرده که من به  يچندسال هرگزکار نیا یداردودرطهم مرادوست  ارشیک. اورمیرابدست ب یآل دهیبکند تامن مردا

((.گذشته ام افسوس بخورم

:زد یانگارباخودش حرف م. هم به من نبوداصالً نگاهش . داد یم يباز شیرو شیپ یخال وانیل يراتو ین

 نیا ستمیمن حاضرن. زده است يا وندجاودانهیدرواقع به هم پ. است دهیرامعنابخش ارشیمن وک یزندگ انوشیک))

((.یخودت راکناربکش یستیدانم که توهم حاضرن یراهم م نیخوب راازدست بدهم وا یزندگ

:به خودم گرفتم یحق به جانب ۀافیق

((.باتوسوق دادم یزندگ يمن بودم که اورابه سو نیرادوست دارم، درواقع ا ارشیمن ک! البته))

((هم هنوزتورادوست دارد؟ ارشیاکیآ مینیبب دیاماخوب با! يدانم دوستش دار یم))
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:جواب دادم یقلب نانیوبااطم بالفاصله

((.بله که دوستم دارد))

:ردک ینگاه م میچشم ها يتو گرباغروروتفرعنیبارد نیا

((؟یزن یقدرمطمئن حرف م نیا یچه حساب يرو))

:من ادامه داد رازسکوتیاوباتاث. دشدمیدچارترد يوروشن به اوقدر حیصر یپاسخ دردادن

محبت  ۀراکه باتوگذراندچه طور؟ جمل یشب نیآخر ؟يآور یادمیبود؟ به  یک دیرفت رونیکه باهم ب يبار نیآخر))

! انوشیبداند، آن هم بامن وک یزندگ کیرامتعلق به  دخودشیدانم که با یچه؟ م یباش دهیاواخرازاوشن نیکه ا يزیآم

 یدستت که ازکارافتاده ، بچه دارهم که نم! يندار یزندگ نیبقادرا يبرا یشانس چیتوه! نایم یزن یچراخود تراگول م

 انیم نیتودرا! دیراسنج ها تیدواقعیخوب با یزنم، ول یقدررك حرف م نیکه ا یدمراببخشیالبته با...... پس ! يشو

 یتوم ؟یکن یرابه کام خودت تلخ م یچرا؟ چرازندگ!  یده یفقط خودت راآزارم! يوحسرت بخور یزجربکش دیتنهابا

 ینشست هیهمه سال درحاش نیا ستیبس ن! یهمه حسرت ودلواپس نیآن هم بدون ا ،یراآغازکن يدیجد یزندگ یانتو

مجبوربه انتخاب  ارشیبرسدکه ک ياگرروز یکن یافکرمیآ ؟یختچشم دو یدواهیبه کدام ام ؟يوافسوس خورد

((!نفس بکشد ستیرنقاد انوشیاوبدون من وک! یدهد؟ واقعاً سخت دراشتباه یم حیشودتورابه من ترج

:ادامه بدهد شیزداما نگذاشتم به حرف ها یوجودم راشالق م یبیغم غر ش،یها رحرفیکه تحت تاث نیباا

((.دهد یم حیوجودداشته حتمآً درموقع انتخاب مراترج یعشق ارشیمن وک انیاگرم))

:زد وبااکراه گفت میبه رو يزیلبخندتمسخرآم

دوست داشتن  ندیگو یکه م يدیمگرنشن! افتد ینم یاتفاق نیامابازچن! هم وجودداشته یکه عشق نی؟ برفرض ا!عشق))

((ارشد عشق است؟

 یم دهییازخشم به هم سا میدندان ها. ازعجزخودم بدم آمد. تکه داده بودتامغزاستخوانم سوخ یداندان شکن ازجواب
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:دیپتکش رامحکم برسرم کوب ۀضرب نیآشوب آخر نیشد واوبالذت ازا

 یخودت راکناربکش يشو یازودمجبورمیریباالخره د! یبه حال خودت بکن يدفکریتوبا يشنو یبه هرحال اگرازمن م))

به من  ییبارهادرتنها ارشینشودک دباورتیشا! یداکنیپ یزندگ يبرا یفرصت رنشودوتودوبارهیپس چه بهترکه آن روزد

((کشد؟ ینم شیشودوحرف طالق راپ یمن خسته نم يها یتوجه یهمه ب نیناازایدانم چرام یگفته نم

:رابه هم فشردم مینگاهش کردم ولب ها بانفرت

((.ییگو یدروغ م))

:لبخندزد انهیموذ

که باهم  يا ردوستانهیغ ۀرقم رابط یکه عل یفهم یم یبه هرحال اگرعاقل باش م،یکن یباخودش رودرروم ياگرباورندار))

((.کنم یمن بازبه صالح توفکرم میدار

 یامامن هم آب پاک ،یداجراکنیکه حرف آخررامن زدم وتوتنها با نیا یعنی! روزمندانهیمغروروپ. بلندشود خواست

:ختمیدستش ر يرارو

((!یبرودتوهست دیکنم، آن که با ینم ونریب ارشیک یرااززندگ میمن پا))

:جواب داد شیترازپ گستاخ

((.برسد يکدام به برتر کیعشق ودوست داشتن  نیب دیباالخره با م،یواگذارکن ارشیک زرابهیبهتراست همه چ))

:مرموزادامه داد یهمراه باتبسم وسپس

که درراه است  یتهران ةدخانوادیجشن مبارکبادعضوجد نیمن است وهمچن یوهفت سالگ یامشب جسن تولدس))

((.رسد یم گرازراهیوتاهفت ماه د

رفت که تمام  یرفت، چنان م. ستمیگر یم دومنیخند یاوم! مات ومبهوت من يچشم ها يتاچندلحظه وق زدتو بعدهم

 انگاراجل آمده. نبودم شیب يمرده ا........ ومن! دیرقص یباآهنگ شکستن دل من م ییرقصاند، گو یاندامش رام
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آفتاب  غیرتیتابستان است ومن ز اواقعاًیآ. دیلرز یسردسردبودم ووجودم ازسرما م. بودوروحم راازمن گرفته بود

کردم  یکه برمن گذشته بودفکرم یکابوس نیا دبهیابایقدرسردم بود؟ آ نیطوراست پس چراا نیاگرا! نشسته ام

 ارشیک یعنیشد؟  یخانه پرم نیدرا يبچه ا یۀگر يدوباره صدا یعنیداشت؟  قتیحق یعنی! من يخدا! کردم یافکرنمی

درآغوش  شیجا. هستم شیها هیگر يصدا دنیشن ۀتشن! خواهم یمن دخترم رام! خوبم يخدا! آهشد؟  یدوباره پدرم

......شیجا! ستیدرآغوش من خال شیجا! ستیمن خال

تازه داشتم به . فشردم یرادرآغوش م دخترم یخال يکردم وجا یتکرارم میها هیهق هق گر انیوارم وانهیجمله راد نیوا

آن . سوختم یودردبودامامن ازجان ودل م غیازدز اواقعاًیدانم ازحسادت بود و ینم. بردم یم یزخم دردلم پ نیعمق دردا

 یکیراگشودم هواروبه تار میچشم ها یماندم؟ وقت یدران حال باق یاندانم تاچه زم ینم. کردم تازاحال رفتم  هیقدرگر

رقم خورده است؟ حق  میبودکه برا يریچه تقد نیاایخدا. بلندشوم میقدرت نداشتم ازجا. نوزسردبودمه. رفت یم

! مادرشود وبارهخواست د یم ایمه. رفتم یدمیبا. تاحاال هم نداشتم، به زورماندم. ماندن ندارم يبرا ییگرجاید! استیبامه

تلوتلوخوران ازوسط باغ . گفتم یم انیهذ. ندارد کس مرادوست چیدارد، ه ارادوستیمه ارشیک. شوم یمن بچه دارنم

.کردم یجمله راتکرارم نیگذشتم وباخودم ا یم

 یمرگ مرام هی، کاش مرث))یصدساله ش یتولدت مبارك، اله. ((قلب من بود يبرا يا هیمرث هیشب. آمد یم کیموز يصدا

من نشده بود؟ بتیغ ۀچه طورمتوج! آه. ودب نگیهم درپارک ارشیک لیاتومب. کامالً غروب کرده بود دیخورش. خواندند

چشمش نباشم هم  يتازه اگرجلو! هستم یمن ک. زنش بود يجشن باردار! تولدزنش بود! حق هم داشت خوب

پرت ! میگو یآه چه م اددارد؟یتولدمرابه  خیهنوزتار ارشیاکیآ. چقدرمهمان دعوت کرده بودند. است شانیازخدا

شود، که  یناراحت م ارشیک! نهاما. مردم یکاش امشب م. ستیخوش ن چیلم هحا! میگو یم انیهذ! میگو یوپالم

!طلوع یب یغروب. رمیکه صبح شدمن بم نیکاش هم! رمیچراجشن تولدزنش راخراب کرده ام کاش فردابم

 الیسه. خواستم یمن آب م. فراوان بود وهیوم یدنیبساط نوش. دمیهراس یم تیازازدحام جمع. خواستم واردتاالرشوم ینم
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:ختیآب ر میبرا

((آقا راخبرکنم؟ دیخواه یم ست،یخوش ن چیحالتان ه! خدامرگم بدهد! وا يا))

. شد یرنگ م یاش ب يشاد. شد یناراحت م ارشیک ختمیر یجشن رابه هم م نیا دینبا. گفتم) نه(باتکان سربه او ومن

توانستم توان ازدست رفته  یشستم تاکمآشپزخانه ن یصندل يرو یمدت! من است يآرزو ارشیک يشاد! بگذارشادباشند

ام به هراس  دهیرنگ پر ةچهر دنیسفارش به خدمتکارهابه آشپزخانه آمدوباد يخانم جان برا. اورمیام رابه دست ب

.افتاد

((ست؟یدخترم؟ حالت خوب ن))

.جلوه بدهم یعیکردم خودم رادرحالت طب یسع

((.نییتادپاکم فشارم اف کیفقط ! ستین یزمهمیچ! نه خانم جان))

:گفت يراتکان داد ودرمقام همدرد سرش

((!يحق دار! دخترجان يحق دار))

 یمن که داشتم م. فکرکند ینیاما بگذارچن. سوزم یجشن م نیا ییکرد ازحسادت برپا یحتماً فکرم! داشتم چراحق

 ارشیزرفتنش کبعدا یقیاوسفارشات الزم رابه آشپزهاکردورفت ودقا! بسوزم لیسوختم، مهم نبودازکدام دل

:دیسردپرس یبه من انداخت وبالحن ینگاه. واردآشپزخانه شد

((توحالت خوب است؟))

:هم بود ادمنیجشن  ۀدرآن بحبوح نکهیخوشحال بودم ازا یازطرف. دوباره طوفان قلبم اوج گرفت دنشیباد

((!آره، بهترم))

:گفت يزیبالحن سرزنش آم يومهرورز ییدلجو يجا به

 یم يعادات راازسرت دور نیا یدانم ک یمن نم! يجوراداواطواردرآرود کیتو میماجشن دار هروقت شه،یهم))
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((؟يزیر

کدام جشن اداواطواردرآورده بودم؟ من که درتمام  يمن تو. چشمم نشسته بود ۀاشک گوش. نگاهش کردم باتعجب

:داد گفت یمرفتن نشان  ةکه آماد یدرحال! کرد؟ یچرامالمتم م ارشیپس ک. بودم بیجشن ها غا

بگذارهمه ! بروباالدراتاقت بمان یخواه ینم! مادرت ببرد ۀتورابه خان میگو یراننده م ردبهیگ یاگرحوصله ات نم))

((!شود یات م يحسود..... بفهمندتو

 یکه درجانم زبانه م یآتش گرفته بودم آتش. اند ختهیپرازآب جوش برسرم ر گید کیرفت احساس کردم  وچون

سن  ياشک وسط تاالر رو يرفتم ازپشت پرده ها رونیکنان ازآشپزخانه ب هیگر. بکند يکار میبرا وانستالنتیسه. دیکش

نقش  دمیخودم راکه دراتاق د. هاباالبردم راازپلهمردم تاخودم . بود ستادهیا انوشیاوکیمه انیکه م دمیراد ارشیک

 بیقلبم عج. شام خبرنکرده بود يمرابرا یکسانگار. شب بود ازدهیدرآمدم ساعت  یهوشیتاازآن حال ب. شدم نیبرزم

. فتم یم دیبا. کردم یم یوپوچ یازماندنم احساس خفگ. ماندن درمن نبود يبرا یاقیاشت چیگرهیکردد یدردم

 گرچهید نمیبب. دبردارمیرابا میماندم چمدانم کجاست؟ لباس ها ینم نجایاما من ا. م نمانده بودیبرا یهرچندرمق

دبردارم؟یبا

 میگوش ها يخواستم گوش بدهم اما صداآن قدربلندبودکه ناخواسته تو ینم. شد یم دهیازبلندگوشن ارشیک يصدا

.رفت یفروم

 یم یتشکروقدردان شیازپ شیدبیافتیجشن حضور نیودرا دیکه مفتخرفرمود نیازا ان،یحضارمحترم، خانم ها، آقا))

((....وروگرفت گاررنی، بس یجشن باحضورشماسروران گرام نیکه ا یکنم، به راست

......ام را یدست فیطورک نیکنم، هم یدانمیراپ میها کفش

داده شده  بیترت اجانیمه ،یتهران ةبزرگ خانواد يسال تولدهمسرم، بانو نیوهفتم یجشن به مناسبت س نیا))

((.است
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؟يرآوردیتوهم وقت گ! یلعنت! شود؟ آه یچرابسته نم چمدان

((.که درراه است ییولوبه کوچ مییگو یهم م یرمقدمیوخ))

.برم یم! امانه! برم یباخودم نم! نه! انهی دبردارمیازدواجم رابا ۀحلق

 يایمه یعنی یبزرگ تهران يام درساوه رابه نام بانو يبزرگ کنسروساز ۀسندکارخان! شب بزرگ نیمن به مناسبت ا))

((.کنم میکه به اوتقد لمیجاما نیام وهم زکردهیعز

:گم شد تیجمع ۀکف زدن وهمهم يصدا انیمن م يصدا

من، امشب  ياوه خدا! خواهم مادرراازدست بدهم یکند، نم یسکته م ندحتماًیبب تیوضع نیاگربروم ومادرمراباا! آه نه))

 نییازپا. ستمیگر صالیاست يوازرو زگذاشتمیم يسرم رارو. آن پناه ببرم ربهینفس گ ۀهمهم نیراندارم تاازا ییجا چیه

.دیبه گوش نرس يبلند يگرصدایهم د

 ربودمیدلگ ارشیازدست ک. روبه رونساختم ارشیاوکیکه من خودم رابامه يهفته ا کی. هفته ازآن جشن گذشت کی

! ییاماچه تماشا. کردم یموردعالقه ام رانگاه م الیآن شب، شب جمعه بود ومن سر! توانم اوراببخشم یکردم نم یوفکرم

 ارشیاوکیمه. زکردمیرات میگوش ها یکم. آمد یم حثجروب يصدا منیزنشا. دمید یراهم نم نیزیتلو يررویتصو یحت

 انوشیآشکاروفوران شده دست ک یاباخشمیبحث فکرنکرده بودم که مه نیهنوزبه علت ا. کردند یباهم بحث م

:گفت ارشیرفت خطاب به ک یکه ازپله ها باالم یراگرفت ودرحال

((.میرو یم انوشیوک امنیبماند  دیااوبایکه گفتم،  نیهم))

 يچندلحظه بعدصدا. گذاشت یرابرسردوراه ارشیباالخره ک. باالخره کارخودش راکرد! ازاوحتماً من بودم منظورش

:مسخ کرد میمرابرجا ارشیعتاب آلودک

((.باال، باهات حرف دارم میبلندشوبرو نا،یم))

 يداخل اتاق که شدم اوروبرو. بازبود مهیندر. ازجانب من باشد یآنکه منتظرپاسخ یب دباال،یگاه خودش ازپله ها دو آن
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:گفت یآنکه به طرفم برگرددخشک ورسم یب. بود ستادهیپنجره ا

((؟یکن یات رانم یوزندگ نییپا يانداز یسرت رانم ؟يریگ یچراآرام نم))

:نشان بدهم یخواستم درمقابلش ضعف ینم

((.چندوقت مدام آرام بوده ام نیاست ا ادمیکه  ییتاآنجا))

گونه چشم درچشم هم ندوخته  نیوقت بودمن واوا یلیخ. ام دوخت دهیرفم برگشت ونگاه متعجبانه اش رابه دط به

:نگاهش تنگ شده بود يکردم که دلم برا یتازه احساس م. میبود

((بکشد؟ رونیب یزندگ نیراازا شیکه پا ،يتوبه اوهشدارداد اگفتهیمه))

((ست؟هشداررابه من داده ا نیونگفت اول خودش ا))

رابه  شیبرتن داشت و موها یبلوزچسبان مشک. دیآتش زد ودودش رابلع يگارینشست، پاروپاانداخت وس یصندل يرو

.بود ختهیطرف ر کی

((.....یگفتیم ایمه دبهیبه هرحال تونبا. آورم یسردرنم چیمن ازکارشمادونفره))

:راباتشرقطع کردم شیها حرف

 لیبه لبانم زده ام تنهابه دل یسال هامهرخاموش نیگفتم؟ اگردرتمام ا یدمیانباترشود؟ اصالً چر حیگفتم که وق ینم))

حرف آمدم،  ربهید یلیمن خ! يعمل نکرد يکه داده بود یچون توهم به قول. مجبورنبودم یکه به تو داده ام ول ستیقول

((.نبود نیحال وروزمن ا رواالاالنید یلیخ

آرام  یکم. منظورمن واضح وروشن بود یول. منظورمن نشده است ۀداد که متوج یراتنگ کردونشان م شیها چشم

:ختیر يگاریرادرجاس گارشیته س ش،یترازپ

((ست؟یزندگ نیکردن ا یمتالش اقصدتیآ ؟یبکن یخواه یچه کارم))

:بودم دهیرادو يادیانگارمسافت ز. دانم چرابه نفس نفس افتاده بودم ینم
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نگفتم،  چیتوراتحمل کردم وه يها يمهر یهاو ب یتوجه یتمام ب! شمانداشتمهم به کار يندارم، کار يقصد نیمن چن))

 دیشمافراموش کرد ۀهم. بودم نینش هیخواهد؟ سال هاست خانم خانه اوست ومن فقط حاش یبگوازجان من چه م ایبه مه

 ؟یآن دلخوش باشمن چه داشتم که توبه  ،یحق هم داشت وبخ ا،یشده مه زتیمتاسفانه توهمه چ! که من ه مزن توهستم

((.....شوم یبچه دارنم یوقت

.کرد ینگاه م میچشم ها يوزل تو میمشتق. چمبره زد میگلو يبغض تو دوباره

((ندارد؟ تیاهم میموضوع برا نیا میچندباربگو! ؟يموضوع آزارداد نیبازکه خودت رابه خاطرا))

:باپوزخندگفتم

((.شد یزنمیعز تیحدبرا نیاتاایاگرنداشت مه! دارد تیمعلوم است که اهم))

راازجانم  انوشیمن است، من ک ۀاومادربچ. ستیزنیمن عز يخودبرا يخود ابهیمه! جاست نیاشتباه توهم))

دوستش داشته باشم؟ دیعنوان مادرخودش دوست دارد، خوب من هم با ارابهیمه انوشیک یوقت. دارم شتردوستیب

من طاقتش راندارم؟ حاضرم . راکه درراه است یطورکودک نیهم. برد یراباخودش م انوشیک ااگربرودینکن، مه فراموش

((رانه؟ انوشیبدهم اماک زراازدستیهمه چ

((درست است؟! رانه انوشیاماک یمراازدست بده يمراچه طور؟حاضر))

:ادامه دادم یعصب يباخنده ا سپس

 نیاول ا يازهمان روزها من! یازمن گذشت شیوقت پ یلیتوازخ! طوراست نیمعلوم است که هم! میگو یچه م))

تابه من  دیکش زدستیروزعاشقانه ازهمه چ کیکه  یارشیشد ک یباورم نم یعنی. فقط خودم راگول زدم دم،یرافهم

((.شد یبرسد، نه باورم نم يگریبرسدازمن بگذرد وبه د

کردم،  ینطق م شیحظه پصداانگارمن نبودم که تاچندل یخاموش وب. متفکرومات بودم. افتادم باًیتقر یصندل يگاه رو آن

توجه  یبود و ب نییسرم پا. من قرارگرفته بود يها رحرفیتحت تاث. نگاهم کرد يلحظه ا. کروالل بودم شهیازهم ااصالًی
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که  نیبدون ا دمیهم که فهم یرفت ووقت رونیازاتاق ب یکه متوجه نشدم ک يبه حضوراوبه فکرفرورفته بودم، تاحد

فروغش  یبودکه نگاه ب ارشیپشت درک. حوصله ازجابلندشدم یدرکه آمدب يصدا. مدیتخت درازکش يبدهم رو یتیاهم

انداخت ودستش رابه طرفم  نییسرش راپا یخجالت يمثل پسربچه ا. رفتن عجله داشت يانگاربرا. دیام پاش دهیرابه د

:گرفته بود متعجب شدم میکه به سو یدفترچه خاطرات دنیباد. درازکرد

((؟ یده یمن م چه به يبرا ه؟یچ نیا))

آنها  ۀاست، اماالزم است که توهم ادداشتی هیشترشبیالبته ب ،یخواهم که توآن رابخوان یدفترخاطرات من است، م))

((.یرابخوان

دررابستم ....... ایندویاورابب یکه کس نیدازایترس یدانم م ینم. رفت نییگرفتم باشتاب ازپله ها پا تادفترراازدستش

.دفترخاطرات بود ينگاهم برجلدقهوه ا

ازحدم نگذاشت درموردرنگ دفترخاطره  شیب يکنجکاو. خاطراتش انتخاب کرده بود يرابرا يرنگ بد چه

ازآن خوب به  ییراخواندم، چندتا شیها ادداشتیتمام . دفتررابازکردم. نشستم یصندل يدرنگ رو یب. شترفکرکنمیب

!هست ادمی

همه جادنبال من . من است ناهمراهیکردم فکرکنم که م یسع. رفتم حیتفر هابیهمراه مه نا،یامروزهم بدون م: ((پنجشنبه

((.دیشن یمرام يزدم وانگاراوهم حرف ها یزدم انگارواقعاً بااوحرف م یبود، حرف که م

که  نیآن هم فقط به خاطرا! دمشیوقت است خوب ند یلیخ! شده است ناتنگیم يچه قدردلم برا: ((کشنبهی

((!چه قدرسخت است یپنهان ۀعالق نیمدت هاست به اونگفته ام که چه قدردوستش دارم وا! ندنک تشیاذ اازحسادتیمه

توانست  ینامیم! میآمد یداندچه قدربه هم م یخدام! بود نامادرشیمظهرعشق است، کاش م انوشیک: ((چهارشنبه

! کردکه اورامادرصداکند یقبول م انوشیکاش ک! من بود يبرا یهمان طورکه همسرخوب! من باشد ۀبچ يبرا یمادرخوب

لعنت ! آه! نباشد انوشیدرجشن تولدک میبه اوبگو کهکردم، چه طوربه خودم اجازه دادم  روزناراحتینارادیمن، م يخدا
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 یرانم نشینازن يکردم وچشم ها یکاررانم نیبردهرگزا یراباخودش م ارشینبودکه ک دشیاگربه خاطرتهد ا؟یبه مه

((.اندمیگر

 نایام، م یعشق زندگ نیبه اول شهیهم يداند که آن رابرا یکندامانم یزحکمرانیتواندبرقلبم ن یکندم یافکرمیمه: ((جمعه

 میهرگزن. کند یم يبدرفتار لیدل نیداند وبه هم یرام نیاوا. واگذارکنم يگریاست که آن رابه د گرمحالیود دهیبخش

نه . ببخشم يگریام رادرآن پنهان کرده ام به د یعشق زندگ نیوآخر نیاول نیریتوانم قلبم راکه صندوقچه خاطرات ش

((.ناستیقلبم مال م دبداندکهیابایمه. دانخواهدکردیهرگزامکان تحقق پ نیا

 یم. نشسته بود زآشپزخانهیدل گرفته واشک آلودپشت م! دیرس یوافسرده به نظرم نیناغمگیامروزچه قدرم: ((شنبه

قلبش  اورمیخواست برزبان ب یکه دلم نم یدن ازاو، باحرفکر ییدلجو يراشکسته بودومن به جا ادلشیدانم مه

. زمیخواهم تاصبح اشک بر یامشب م. ستمیگر یماما ازدل  دمیخند یهرچندم ا،یامشب درشب تولدمه. شتررنجاندمیراب

((.که من باعث شکستنش بودم يزیبه خاطرقلب عز

اش به من  یپنهان ۀدرتمام آنها ازعالق ودکهزبیگرنید ادداشتی نیبودوقبل ازآن چند ارشیک ادداشتی نیآخر نیا

آن روز، تک  خیها وتار ادداشتیومن باخواندن تمام  شیها خیباذکرتمام تار! اش حرف زده بود یتفاوت یوتظاهربه ب

چه ! من يخدا! هنوزهم دوستم داشت ارشیپس ک. ستمیگر یآنکه بخواهم م یآوردم وب یادمیتک خاطره هارابه 

 یم ارشیدرموردک ییچه فکرها. خدامراببخشد! بود نیدلنش. بابودیبوداماز یهرچندپنهان. بود نیریش قتیحق نیقدرا

رابارها  شیها ادداشتی. بردلم ننشسته است یغباراندوه چیانگاره. آرام گرفته بود یبیکردم، قلبم به طرزعج

سپاسگزارم که به عشق . کرممتش ا،یخدا. داد یازدست نم میوقت برا چیاش راه یتازگ نیا بیعجوبارهاخواندم و

 ۀبرادام يدیمهرتمد. من است يصبور اداشی نیدانم ا یم! ينرساند یبیآس ارشیمن درقلب پرعطوفت ک یآسمان

است که هنوزهم دوستم  نیمهم ا. هرگزنتواند عالقه اش رانسبت به من ابرازنکند ارشیک ستیمهم ن! من بود اتیح

.دارد
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 ارشیدانستم ازچشم ک یکردم، چون م ینم یپوچ گراحساسیسبزوشکوفاشدود مرقلبیددرکویام يجوانه ها دوباره

.ام فتادهین

 ییگرتوانایکرد، د یم يخانم جان گلدوز. خوردم یم السینشسته بودم وگ یصندل يرو منیسالن نش يتو دوروزبعد،

 یۀانگارازناح. دکر یپشتش راصاف م یبرچشم زده بود وهرازچندگاه یبزرگ یته استکان نکیع. رانداشت شهیهم

دستش  کیدر ابودچمدانیمه. میرگشتپاازپله ها هردوبه طرف پله ها ب يصدا دنیباشن. کمراحساس دردداشت

به  ینگاه نکیع يخانم جان ازباال. دیدو یهم پشت سرشان م اوشیدستش، س یکیدرآن  انوشیبودودست ک

:دیوباتعجب پرس اانداختیمه

((دخترم؟ يرو یم ییجا))

:به من انداخت وگفت ییندوگذارت انگاهیمه

((.دیبده ارشیرابه ک ادداشتی نیمادرم، لطفاً ا ۀروم خان یبله، م))

.دیخند یم یواشکیدانم ازچه بابت  ینم انوشیک

((؟يگرد یبرم یک ارش،یدهم به ک یباشد، م))

((.گردم یمعلوم نشودبرنم فمیتاتکل ست،یمعلوم ن))

:زودمزه انداخت انوشیک

((.میندار فیماتکل! الن که تابستونهمامان، ا))

باخانم جان به طرف  یکوتاه یبه هردوتاشان رفت وآن گاه باخداحافظ يغره ا اچشمیمه د،یغش غش خند اوشیس

. زمزمه کرد رلبیز يزیدادوچ یسرش راتکان م. راازچشم برداشت نکشیجان، ع اخانمیبعدازرفتن مه. دررفت

اش راگرفته  يجد میواقعآً تصم ایامهیآ. به فکرفرورفتم. دیگو یچه م دمینفهمبودم اما زکردهیرات میهرچندگوشه ها

 ارشیکرد؟ ک یازطرف من احساس خطرم ایرساند؟ آ یبه اوم يبااونداشتم؟ وجودم چه آزار يبود؟ چرا؟ من که کار
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خانم جان . بودکردامابازهم گرم  یکارم يزاد ۀکه کولرروشن بودوبادرج نیباوجودا. غروب بود. بود امدهیهنوزن

:فروغ به من انداخت وباافسوس گفت یب ینگاه. نزد يبه گلدوز گردستید

 یروزتوم کی! يشو یم جیگ یدرپ یپ يهمه باز نیازا یگاه ند؟یچ یآدم م يهابرا يباز رچهیدخترجان، تقد ینیب یم))

آن هم چه ! انتخاب بزند به ددستیکه با ارشیک چارهیب! خواهد یرام نیاهمیمعلوم شودوحال مه فتیتکل یخواست

بابت سوءاستفاده  نیاازاینشسته ودوستش داردومه شبه دل انوشیک يسوزد، بدجور یدلم به حالش م! يانتخاب دشوار

کردم  یکردم وسع اصحبتیباربامه نیچند م،یستیقانع ن میکه دار يزیوقت به چ چیماآدم ها ه...... دانم وا ینم! کند یم

بازتو، آن . افسوس وصدافسوس گوش شنواندارد...... کند، اما یخانه چشم پوش نیتودراقانعش کنم ازحضورکم فروغ 

((.ستین میمستق یصراط چیدختربه ه نیاماا يشد یها بازبان منطق رام م قتو

 شینما یونیزیبلندتلو الیسر کیصحنه هااز نیانگار تمام ا. راتمام کردمن به فکرفرورفتم شیجان که حرف ها خانم

رخ  یکه چه اتفاق نیا! کرد ینیب شیبعدراپ ۀشدصحن ینم! نیسوزناك وغمگ یبادرام! یوعاطف جیمه یالیسر. شد یداده م

 نیخواست زمان هم یتمام خواهدشد؟ دلم م الیقهرمان سر مخواهدداشت؟ وبه نفع کدا یانیکه چه پا نیخواهدداد؟ ا

راازدست داده  تمیمن موقع. میکرد یمان رام یندگز میداشت! ایلعنت به مه! آه ! ازراه نرسد ارشیجامتوقف شود وک

ات را؟ یزندگ يتوراتنگ کرده بودم؟ بگوکجا یزندگ يتوچت بود؟ کجا. بودم

دوان  ارشیمنتظربودکه ک شهیمثل هم. پاسخ داد ینگاه طوالن کیسالم مرابا. دیرس یخسته به نظرم د،یازراه رس ارشیک

هراس شعله  تیناگهان نگاهش باکبر. امدین نییازپله هاپا یود، اماکسودرآغوشش فروبر دیایب نییدوان ازپله هاپا

:ورشد

((د؟یآ ینم شیکجاست؟ چراصدا انوشیک))

:وگفت دیکش یجان آه خانم

((!مادربزرگشان........ مادر ۀها رفتندخان اوبچهیمه))
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((د؟گذاشتن یم انیخواستندبروندمرادرجر یم ییهروقت جا! بامن؟ یچرابدون هماهنگ یول))

:گرفت ارشیطرف ک ارابهیمه ادداشتیجان سرش راتکان دادوسپس  خانم

((!گذاشته تیابرایرامه ادداشتی نیدانم، ا ینم))

درآن نوشته شده بود،  يزبدیحتماً چ. چشم دوخت شینوشته ها دوبهیراازدست مادرش قاپ ادداشتیشتابزده  ارشیک

 یمن وخانم جان هردوبانگران. سرش گذاشت يرارو شیت هاسرخوردواودس نییبه پا شیانگشت ها يچون کاغذازال

.او يها شمزل زدبه چ یرفت وبانگران شیخانم جان به سو. میبه اوچشم دوخته بود

((حدآشفته کرده؟ نینوشته که توراتاا یچ ارش؟یشده ک یچ))

:ادگفتیبافر ارشیک

((!مرانابودکند یخواهدزندگ یزن م نینوشته باشد؟ ا یخواست یچه م))

خانم جان . باالرفت ۀحوصله به طبق یوب شانیاماپر د،یرافهم نیا ارشیک. جاخورده بود ارشیادکیازفر مادرش

آن گاه نگاهش رابه طرف من دوخت وسرش رابه عالمت . انداخت ادداشتشیبه  یبرداشت ونگاه نیزم يکاغذراازرو

:تاسف تکان داد

((!يریحاضراست برگرددکه توطالق بگ یصورتوفقط در! طالق کند يخواهدتقاضا یامیمه! بتیمص))

 یفکرم. دمیشن میرا ارشیک يپا ينگاهم به پله هابودوهنوزصدا. دمیکش یراانتظارنم نیرازایچون غ! نشدم ادشوکهیز

.شود یم انیپرده نما نیهرچه هست درا. است شینما نیآخرا ةگرپردید نیکردم ا

 یخانه درسکوت! خانم جان يمن درراگشودونه به رو يبه روخودقفل کردونه  يدراتاقش رابه رو ارشیشب ک آن

.آرامش قبل ازطوفان است نیکه ا میدانست یهم من وهم خانم جان م. هولناك فرورفته بود

! من يخدا! روشن بود ارشیسرعقل خواهدآمدبه خواب رفتم، هنوزچراغ اتاق کارک يجور کیایکه مه نیا ۀشیبااند شب

راانتخاب  کی اکدامیمه ةبه عالو انوشیمن وک نیکندکه ب یفکرم نیاست؟ حتماً به ا يفکرکند؟ درچه  یاواالن چه م
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کند؟

 نیا یچه کس! ساعت پنج صبح بود! هنوزهواکامالً روشن نشده بود. دمیپر انوازخوابیپ يصدا دنیزودباشن یلیخ صبح

گفت اتاق  یکه خانم جان م یازاتاق. آمد یم نییصداازپا. رفتم رونیوازاتاق ب دمینواخت؟ لباسم راپوش یانومیوقت صبح پ

 يخانم جان که رو دنیباد. کرد یدارمیاش رادرآن اتاق د یوصخص يبزرگ بودواغلب مهمان ها یتهران يآقا يانویپ

داشت وبافرودسر،  دهیاشک به د. سالم کردم یخوردبادستپاچگ یدراتاق نشسته بودوتاب م يرودرو يگهواره ا یصندل

:دمیپرس. دسالمم راپاسخ دا

((است؟ ارشیک))

:دیکش یقیبارآه عم نیا

بودکه  یآن هم وقت انورابازکرد،یدرپ شیبارچندسال پ نیاول! زد یپدرش دست نم يانویوقت به پ چیآره، دخترم، ه))

 ،یوبااوحرف بزن يخواهم برو یقلبش گرفته است، م یلیحتماً خ! باراست نیدوم نیبدون توازاستامبول برگشت وا

((.یآرامش کن یواندبتیشا

افتادم که  ادداشتشیگذاشتم؟ به  یاش پام ییتوانستم؟ اماباکدام بهانه به خلوت تنها یم یعنیکردم،  دنگاهشیباترد

خانم جان بانگاهش . آمدم نییبعدبادفترازپله هاپا یباسرعت خودم رابه اتاقم رساندم ولحظات. من بود شیهنوزپ

 نیچپ اتاق ماب یۀانودرزاویپ. قدم به داخل گذاشتم یقیعم نفس دنیهمراه باکش. ودبازب مهیدرن. به رفتن کرد بیمراترغ

 یدهافرومیکل يرارو شینشسته بودواستادانه انگشت ها یصندل يرو ارشیمشرف به باغ قرارگرفته بودوک ةدوپنجر

. کند یکاررام نیکردم بامهارت ا یدانستم امااحساس م یانونمیوبه خصوص پ یقیازموس يزیکه هرچ يباوجود. برد

 يفراموش کردم برا يساخت ومن لحظه ا يبود که مرادستخوش احساسات درهم ودوگانه ا میآن قدرنرم ومال نگآه

که درکنارش قرارگرفتم  یوقت یحت. حضورمن نشد ۀخودش بودکه متوج يایآن قدردردن ارشیک. چه آنجا هستم

بازهم . اش گذاشتم یکنارصندل یزعسلیم يدفترچه رارو. زمیراش رابرهم ب یعرفان يایدن امدآنیدلم ن. دیانگارمراند
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 ارشیگرفته ومغموم ک يآهنگ قطع شد وصدا دمیبروم که د رونیخواستم ازاتاق ب. نشان نداد یتوجه

:مرامسحورخودش ساخت

((نا؟یم یداشت يکار))

:دیوابم رابدهد دوباره پرسکه ج نیبدون ا. درهمان حال سالم کردم. به طرف من نبود شیعقب برگشتم، هنوزرو به

((؟یداشت يگفتم کار))

:بامن ومن کردن گفتم. دانم چراجرات حرف زدن راازدست داده بودم ینم

((.بهت برگردانم....... دفترت را....... تا......... آمدم........ فقط...... فقط...... نه نه))

. بود ختهیودرهم ر دهیژول شیموها. است رترشدهیال پتاحاال به قدرده س شبیکردم ازد یطرفم برگشت، احساس م به

:اشاره کردوگفت یبه صندل. خون بود ۀدوکاس شیوچشم ها. وگودافتاده بود اهیس شیها رچشمیز

((!يامدین لیدل نیدانم که تنهابه ا یم! نیبنش))

:زدگفت ینت راورق م ۀکه صفح یدرحال. نشستم یصندل يآنکه نگاهش بکنم رو یب

((؟یشناس یرام یوفجوادمعر))

:آورم یرابه خاطرنم یشخص نیبه فکرفرورفتم، مطمئن بودم چن يا لحظه

((شماست؟ انیازآشنا))

:کوتاه پرکرد يلبانش رالبخند يا لحظه

)) آهنگ انتظارش((نواخت، من هم  یرافوق العاده م)) اش ییطال يخواب ها((است، پدرم رانیا يانویازاستادان پ))

((نظرت چه طوربود؟ رادوست داشتم، به

:میوتنهاتوانستم بگو دمیخودم خجالت کش يسواد یازب

((!خوب بود یلیخ))
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روخودم  نیفراهم است، ازا یخصوص يگفتگو کیآغاز يبرا نهیگرزمیفکرکردم د! به سکوت گذشت يا لحظه

:جابجاکردم وگفتم میرادرجا

((؟یزن یچرابامن حرف نم ارش؟یک یشانیقدرپر نیچراا))

:آشفته اش فروبرد يموها ياالبه الر دستش

((مگرتووضعت بهترازمن است؟))

((.کنم يتوانم باتواحساس همدرد یحداقل م ستیبهتراگرن))

.چندلحظه درسکوت گذشت بازهم

((؟يکرد یچه کارم يمن بود يتواگرجا! نایم))

:منقلب بودم اما مقتدرانه گفتم. نگاه کردم شیدرچشم ها صاف

((.گفت یکردم که عقلم م یمراانتخاب  یراه ))

((توانم پشت کنم؟ یچه طورم دیگو یپس دلم چه؟ به آنچه که قلبم م))

.نداشتم مانیزدم ا یکه م یبه حرف. میبه هم زل زده بود رهیخ رهیلحظه خ نیهردودرا

((.دل تندوگذراست يبه مصلحت آدم است، خواسته ها دیگو یآنچه که عقل م شهیهم))

:تکان داد میه عالمت ردحرف هابارب نیراچند سرش

باخودم  شهیسال هاهم نیا یدرط م؟یبود ناخوشبختیهست چه قدردرباغ م ادتی! داستیبع یحرف نیازتوانتظارچن))

((.میگشت یگفتم کاش برنم

((!باستیز یکه درراه است، زندگ میباش ییبهتراست به فکرسال ها!آن سال هاتمام شد))

:دیرس یبه نظرم یعصب. دیخند

((باست؟یز یزندگ نیا يکجا! يندار مانیآخرت ا ۀجمل نیخورم به ا یقسم م))
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:کردم وگفتم یمکث

هم وجودداشته  یخال يجا کی دیشوند، حتماً با یها باهم جمع نم یخوب ۀکه هم یدان ی؟ م یتاتوچه ازآن بخواه))

((!باشد

((.ماند یم یخال شهیهم شیکنند، جا یآن خالء راپرنم ییگو یکه م ییها یاماتمام آن خوب))

((!یباش دشدهیحدناام نیتاا يآورم روز یادنمیبه ! یزن یحرف م دانهیناام))

((!خواهمش یداندچه قدرم یخدام! بانمک است یلیخ انوشیک نا،یم))

:که قلب خودم توفان زده بود یآرامش کنم درحال دیدانستم چه طوربا ینم. شکست یانگاردرگلوم شیصدا

((!یقدرخودت راغذاب بده نیداینبا! تو شیگردد پ یبرم انوشیک))

.نییدپایبه سرعت فروغلت یهم گذاشت قطره اشک يراکه رو شیها چشم

((.شود یجاجمع نم کیزیهمه چ یخودت گفت! توانم عذاب نکشم یچه طورم))

 یقاب عکس راپاك کردوسپس شیاشک ها. همان طورگذشت قهیچنددق. افتادم هیگر زبهیمن ن شیها راشکیتاث تحت

 ارشیعکس من وک. بازمانده بود یآن رابرگرداند دهانم ازشگفت یحالت پشت افتاده بودبلندکردووقت انوبهیپ يراکه رو

.میدیخند یقرارگرفته بود وهرسه م انمانیدرم انوشیبودوک

:گفتودرهمان حال باتحسر دیقاب عکس کش يرو یدست. میراباهم انداخته باش یعکس نیآمدکه همچ ینم ادمی

 ینیب یم م؟ییآ یچه قدربه هم م ینیب یمونتاژ کنند، م میعکس رابرا نیمعالجه بردم آلمان دادم ا يمادررابرا یوقت))

! من يخدا. عاشم کرد يتوست که روز يبایز يچشم ها هیدرست شب ش،یچشم ها! من وتوست هیچه قدرشب انوشیک

((!يشد تومادرش بود یچه م

دلم ذره ذره آب  ارشیک تیتوام باخشم وعصبان يازحالت ها. ستمیگر یارمیاخت یب. دیزکوبیمحکم برم یمشت وسپس

دوباره قاب ! همه عذاب رهاکن نیراازا ارشمیرحم رابه من ببخش ودرعوض ک یب ۀزمان نیا يتمام دردها! ایخدا. شد یم
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:عکس افتاده بود نیمش به اباربودکه چش نیانگاراول. دوجودش به آن زل زده بو ۀباهم. انوبرداشتیپ يعکس راازرو

 يناسازگار يکردوازهمان روزبنا شیدایاپیدانم چ هشد که مه میکنم، امان اپنهانیآن راازمه شهیکردم هم یسع))

((.میاوراکناربگذار انوشیباگرفتن ک میخواه یوم میدار یینقشه ها یکردماپنهان یراگذاشت ، فکرم

:ام دوخت دهیم برگشت ونگاه پرسش گرانه اش رابه دبه طرف. قاب عکس راروبه پشت خواباند دوباره

 یقبول م میراآغازکن يدیجد یودورازهمه کس وهمه زندگ مینابرگردیبه باغ م انوشیاگرازتوبخواهم همراه ک نا،یم))

((؟یکن

:شدت جاخوردم ودستپاچه گفتم به

 ییمارابه خاطرجدا يحتماً روز! ندتواند درك ک یشده است، م گربزرگید انوشیک! رسد یبه نظرنم یفکرمنطق نیا))

((.اوازمادرش سرزنش خواهدکرد

بهتراست، هم  یلیطورخ نیا! بدهد دوفقیجد طیشود خودش راباشرا یباالخره مجبورم! بامن انوشیکردن ک یراض))

((.را انوشیتوراازدست نداده ام هم ک

.دردرونم شکست يزیدوباره چ. تهوع والتهاب به من دست داده بود حالت

((زدم؟ يحرف بد ست؟یحالت خوب ن))

.چشمم جان گرفت وآتشفشان خاموش قلبم ناگهان فوران کرد شیباره پ کیچندسال به  نیا يغم ها تمام

 انوشیک ییگو یم! يرپابگذاریزرازیخودت همه چ يبه خاطرخواسته ها يحاضر! ارشیک یاندازه خودخواه یتوب))

لعن  یخواه یپس چرام! يمن رادوست دار ؟یاوراازمادرش جداکن یواهخ یطوراست چرام نیپس اگرا ،يرادوست دار

((.فقط خودت را! یخواه یپشت سرم باشد؟ توفقط خودت رام نیونفر

زدم وبه سمت باغ بال  رونیازخانه ب. بامن بزند یخانم جان فرصت نکردحرف. آمدم رونیگاه دوان دوان ازاتاق ب آن

 ینم. ام بود یزندگ ةفروکش شد يبغض ها ختنیفرور يبرا یخوب يزجاینگدرآن صبح دل ا قیرآالچیآنجاز. گشودم
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 دنیباشن. آوردم یکم م هیشدندبازگر یجمع م میها کاگرتمام اش. کنم هیخواستم گر یفکرکنم، فقط م چیخواستم به ه

:نشست میباشد روبه رو ارشیپاحدس زدم ک يصدا

((.نزدم يمن که حرف بد ؟یکن یم هیچراگر))

تم،نگف يزیچ

((!کنم میبه شماهاتفه یبه چه زبان دیرابا نیتوانم زنده بمانم، ا ینم ارشیک ابدونیمن بدون توو))

.نگفتم چیه بازهم

 یکه م نیفقط ا. خودم تباه کردم يها یات رابا خودخواه یزندگ يمن سال ها! يحق دار ؟يبامن قهرکرد نا،یم))

 یزندگ یکه درکنارم هست نیبرروابط ماحکم فرمابودتنهابافکرا یسمحسو يکه سرما نیباوجودا! یخواستم درکنارم باش

خواستم  یتنهام. ات نبودم یداشتم به فکرخوشبخت تتبه آن اندازه که دوس شهیدهم، چون هم یبه توحق م. کردم یم

((......نشودکه چقدر دباورتیناشایم! یمتیواصالً هم فکرنکردم که به چه ق! یمال من باش

.نکردم تگرسکویبارد نیا

سخت بارفتارخودم ناراحت تر کردم، اماباورکن دست خودم  طیشرا نیخواهم که تورادرا یمعذرت م ارش،یک نیبب))

که  نیگررابافکراید يتوانم سال ها یکه دوستت دارم تحمل کردم، پس م نیا ۀشیسال ها راباند نیمن تمام ا. نبود

 يلطمه ا چیرنگ من ه یشمابدون حضورب یگزند! گرددکنم بر یم یراض ارایمه. پشت سربگذارم يدوستم دار

ات  یازتوراندارم اما به خاطرخوشبخت ییمن طاقت جدا. سوت وکوراست یلیبچه خ يمابدون صدا یامازندگ د،ینخواهدد

من وتوازهم  یوقلب یوندروحیاپیآ! شوند؟ توبگو یماکه ازهم جدانم يدل ها. رابه جان بخرم بتیمص نیحاضرم ا

وقت ازهم  چیپس بدان من وتو ه يموهبت هاست؟ اگرقبول دار نیکه عشق باالتر يدار لقبو ای؟ آاست یگسستن

((.بود میبودباهم خواه میکه به دورازهم خواه ییدرتمام سال ها م،یستیجدان

:ملتمسانه گفت یبراق شد وبعد بالحن يومات لحظه ا سیخ یبانگاه ارشیک
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((.ارمطاقتش راند! نایکاررابامن نکن م نیا))

 یانتظارش رام یمادرچه سرنوشت ابدونیبدون پدرو! باش انوشیک ةندیبه فکرآ ،یکن یآن عادت م ازودبهیرید))

((کشد؟

ام رابه اسمش  ییراکناربکشد، حاضرم تمام دارا دخودشیابایخواهم مه یشمارام يمن هردو ست،یرنیامکان پذ نیا! نه))

((.کنم یمن هم بااوصحبنت م نا،یت کن مبااوصحب. برود رونیب یزندگ نیبکنم اما ازا

((شود؟ یکه درراه است چه م يپس سرنوشت کودك تازه ا))

دوستم  ارشیک! گرفته باشد نیحدتسک نیبودکه تاا بیعج میبرا نیا. آرام وسبک وآسوده یرفتم باقلب یامیمه دنید به

دست تکان دادم  شیبرا. کرد یره نگاهم مازپشت پنج ارشیک. انرودیاکناربرودویمه ستیمهم ن. است نیمهم ا. دارد

.نشان نداد یعکس العمل چیامااوه

دوستان  القبیکه من ومه ییبه وقت ها. دمیفروغلت يدورودراز يها شهیبه راه افتاد، من دراند لیاتومب یوقت

به . میگذشت یمازحق خود يگریوبه نفع د میداد یهم جان م يبرا یکه به قول یدوستان. میدوقلورادرمدرسه گرفته بود

که  یعلم ۀنفردرمسابق کیوقراربودازهرکالس  میبود اهردوشاگرداولیمن ومه. مدرسه مان افتادم یعلم ۀادمسابقی

 یلیخ. باالترازمن انتخاب شدومن بعدازاوقرارگرفتم یبانمرات هیاول ادرامتحاناتیمه. شدشرکت کند یبرگزارم يسراسر

 نییمدرسه پا يهفته قبل ازشروع مسابقه خودش راازپله ها کیایمه. نمخواست من هم درآن مسابقه شرکت ک یدلم م

درمسابقه شرکت  نیکنارگذاشته شد ومن به عنوان جانش نیمنتخب ستیشکست خودبه خودازل شیپا ردوچونپرت ک

. حادثه نبود کیها  اازپلهیدانستم سقوط مه یکه فقط من م یدرحال. رابه دست آوردم يکردم ومقام سوم کشور

به  نهیازآ ینگاه. مجبوربه ترمزشد دورانندهیچیماپ لیاتومب يجلو یلیاتومب. خوردم میدرجا یتکان محکم لیترمزاتومببا

:من انداخت وگفت

 تیرارعا اطیجانب احت یدحسابیگرباید يراننده ها ندینش یپشت رل م یهرجاکه جوان! خواهم خانم یمعذرت م))
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((.کنند

((.دیلطفاً حرکت کن ست،یمهم ن))

 يازرو ایومه میبود رستانیبه آن وقت که سال چهارم دب. دوباره استارت زدذهنم دوباره به گذشته هابرگشت وچون

رابه مدرسه آوردوگفت که  نشیکوتاه کردوچون دختروالد یچیآمدباق یازدخترهاراکه ازاوخوشش نم یکی يمو طنتیش

مدرسه به  نیبودومسئول ینورچشم رانیازدب یکیترآن دختر، دخ. بودحکم اخراجش صادرشود کیاست نزد امظنونیمه

وگناه  دمیکش انیخودم را به م يکه من پا نیآوردند، تاا یراازدل اودرم یناراحت نیا يجور کیایمه دبااخراجیناچاربا

تک بدهند  ةازدرس هابه من نمر یکیدادکه در تیآمدرضا یبدش نم ادازمنیگردن خودانداختم وچون دخترز ارابهیمه

.شوم هیتاتنب

 يگریازماست که به نفع د کیبارنوبت کدام  نیفکرفرورفتم که ا نیوبه ا دمیها دست کش شهیازآن اند لیاتومب باتوقف

واردعمل شود؟

 یمیقد ۀادخانی يلحظه ا يمادرش برا يبایلوکس وز ۀخان. دیکش یتعجب نکرد، انگارازقبل انتظارمرام دنمیادازدیازیمه

مدرن وتازه  زشیهمه چ ؟ینجاچیاماا. داد یم یصفاومهربان يبو زشیآنجاکه همه چ. کرد یوکوچکشان رادرذهنم تداع

خانم  میمر. کردند یم يباز اطیدرح اوشیوس انوشیک. ندازدیب يا ادخاطرهیوجودنداشت که مرا يا یمیزقدیچ چیه! بود

خواستم آن  یم زشدم،یخ مین میباورودش درجا. شد ییرایپذ رواردسالنیباتاخ اهمیمه. اصالً خودش رانشان نداد

:کرد یخاص نگاهم م يبانخوت وغرور. نمیبادست تعارفم کرد بنش! دوستانه باشد زمانیروزهمه چ

((.شنوم یخوب، م))

:نگاهش کردم باتعجب

((؟يبشنو یخواه یچه م))

((!يا نجاآمدهیراکه به خاطرش به ا يزیهمان چ))
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((!يگفتن دار يبرا يبهتر يباشم، توحرف هاام تاشنونده  نجاآمدهیدرواقع من امروزبه ا))

خانم خدمتکارهم داشت؟ میپس مر. گذاشت مانیاحترام شربت جلو يلحظه خدمتکارواردشدوباادا نیدرا

:افکارم راازهم پاره کرد ۀارشتیمه يصدا

((!ادهستیحرف زدن ز يشربتت رابخور، وقت برا))

.وجودم رافروکش کرد ياش گرما یخنک. دمیراتاته سرکش ظیپرتغال غل شربت

راانتخاب کند، درواقع حق  یکیمن وتو نیب نکهیخواهم، جزا مین ارشیازک يادیززیکه من چ یدان یخودت م نا،یم نیبب))

((!باشد یکارسخت نیکنم ا یفکرنم. انتخاب رابه اوواگذارکردم

((.ندارد یخوب یۀاصالً روح! يقرارداد يبد تیتواورادروضع! یکن یاشتباه م))

:راباالانداخت شیگذاشت وشانه ها یدست شیپ يرارو یخال وانیل

((.است ختهیداشته باشم، اماکو؟ مدام اعصابم به هم ر دآرامشیندارم، چون باردارم با یمن هم حال خوب))

مند باشدمن  دگلهیکه با یکس! بدنبود ادهمیماز یواالزندگ! یکن یخودت تنگ م يرابرا یزندگ يخوب خودت فضا))

((.نه توهستم 

((ست؟یعلت گله مندنبودنت چ))

:کوتاه گفتم یودرنگ بامکث

! ربدهمییتوانم تغ یداده است نم بیترت میراکه خدابرا یوسرنوشت یزندگ نیا دمیام کنارآمدم، فهم یخوب بازندگ))

 ،یدرثان !مقدرشده است وفق بدهم میکردم خودم راباآنچه برا یسع دم،ید دهیفا یب روتحولییتغ يپس کوشش رابرا

((.کرده ام تنگرا تیکه جا يچرافکرکرد! بودم یخودم هم اضاف يمن که درجا

 تیدوباره به سرجا یخواه یونم يدرسرندار ياگرنقشه ا ؟یکش یپس چراخودت راکنارنم یکن یطورفکرم نیاگرا))

((؟يبرگرد
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:لحظه نگاهمان به هم دوخته شده بود نیدرا

 يتوشانست برا! برگردم میکه بتوانم سرجا نیاایمن چه داشتم که بخواهم . برود راهیقدرفکرت ب نیکردم ا یفکرنم))

((.است شترازمنیبقاب

((.يسؤالم راجواب نداد ؟يپس چراماند))

.به پابود ییدردلم غوغا. به چشمانش ماتم برد رهیخ يا لحظه

((.رادوست دارم ارشیکه ک نیبه خاطرا))

:گفت یعصب یبالحن

عشق  نیا! کند یهم هنوزتورادوست داردوازمن پنهان م ارشیدانستم ک یم دم،یترس یت داشتن مدوس نیمن هم ازا))

انتخاب تورابه  نیکه اگردرا يواردوست دارم به طور وانهیراد ارشیمن هم ک خت،یانگ یحسادت مرابرم شهیوعالقه هم

 تانیراکه شمارابه آرزوها انوشیک دهمیوشا ستراکه درراه ا يکشم وهم بچه ا یبدهدهم خودم رام حیمن ترج

((.نرساند

:دمیقدرچهره اش مصمم بودکه م نترس آن

((؟یکن یچراازمنطق فرارم! ابلهانه است یلیافکارخ نیا))

:گفت شیترازپ یعصبان

درشکم رهاکندوبه امان  يخودش، مرابابچه ا فیکث يکه مسعود به خاطرتووهوس ها نیا ست؟یازنظرتومنطق چ))

 یمنطق ایشود؟ آ یام ازهم متالش یچشم دوباره به خاطرتوزندگ یرام یخوشبخت نیریدارم طعم شخدابسپاردوحال که 

((است؟ نیهم ییگو یکه م

.سوزد یاحساس کردم دلم به حالش م. افتادناخواسته متاثرشدم هیبه گر یوقت

((.ربودمیتقص یکه درموردمسعودمن ب یدان یخودت م))
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:گفت ستیگر یحال که م درهمان

من به  يوبگذار یچشم بپوش یهست یکه به قول خودت درآن اضاف یزندگ نیازا یتوان یانمیآ ؟یموردچ نیادر))

که  يخسته شده ا یکه داشت یتیمدت ازوضع نیچون آن قدردرا یکاررابکن نیا یتوان یسعادت برسم؟ مطمئنم که م

که  یدوران میدبگویامابا ،ياندن من ماندچز يبامن وتنهابرا يلجباز يامافقط برا! یده یم حیرفتن رابه ماندن ترج

((!امنی یهست یاتوماندنی! است دهیبه سررس میتحمل کرد گررادرکنارهمیماهمد

نرفت  رویب اازسالنیمه. چشک دوخته بود یقال يکردمن خاموش ومتفکربه گل ها یرابادستمال پاك م شیاشک ها یوقت

. خودش زده است يبه سررو یکه آب دمیفهم. بود سیخصورتش . کردم یفکرم شیبرگشت من به حرف ها یوتاوقت

:گستاخ گفت یپاانداخت وروبه من بالحن يرارو شیپا

به نامم کرده به اسمت بکنم فقط  ارشیمن حاضرم هرچه که ک نیبب انه؟یرفتن توباشم  دواربهیدامیدانم با ینم))

((!یبکش رونیب یزندگ نیراازا تیکنم پا یخواهش م

:امواج متالطم بغض شناوربود میدرصدا. پوزخندزدم

دهم  یك هبهت قول م یدرحال ،یخودخواه هست یلیخ میدبگویبا! يریدبگیحضورمرادرآن خانه ند یستیپس توحاضرن))

هم  ارشیبه خاطرک ست،یمن فقط به خاطرخودم ن ۀخواست نیباورکن ا! دنکندیمن توراتهد يازسو يخطر چیوقت ه چیه

((.بدهد خواهدمراهم ازدست یاونم! هست

:گفت دوبالجیرابرهم کوب شیها دست

((!بهتراست یلیطورخ نیا م،یواگذارکن ارشیخود ک زرابهیپس بهتراست همه چ))

((.خودت قرارنده يها يلجباز ۀچیاوراباز! خواهد وهم مادر یهم پدرم انوشیات، ک یبرگردسرخانه وزندگ))

گاه پابه آن خانه بگذارم، حرف  چیه ستمیجودتوحاضرندانم چه به صالحش است، باو یمن اگرمادرش هستم که م))

(( .است نیآخرم هم
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:گفت یازجابرخاستم، خشک ورسم یمان ناراض جهینت یب يازگفتگو

((.دوستش دارم یلیبرسان وبگوخ ارشیسالم مرابه ک ،يخوش آمد))

 یاست، امامن چه م لشیب مرابشنودکه با یخواست حرف یگمان دلش م یب. نگاه منتظرش رابه من دوخته بود ارشیک

م؟یتوانستم به آن نگاه مشتاق بگو

((توچه گفت؟ ابهیمه ؟يا ارکردهیدگرگون سکوت اخت یباحال یبرگشت یازوقت ؟یچراساکت))

:هم گذاشتم يرارو میها چشم

((!درکنم، چقدرخانه شان دوراست یخستگ یعجله نکن، بگذارکم))

:انداخت شیابه موه یچنگ. امدیرفتن من خوشش ن ازطفره

((.چه به توگفت یبگوآن لعنت ست،ین شیاعصابم سرجا نا،یم))

:کرد یغرولندم رلبیرفت وز یراه م! یمن آرام بودم واوعصب انیودرپا زراجانگذاشتمیچ چیوه زراگفتمیهمه چ گفتم،

به وقتش به ! برکنص....... فتدیسرشناس درب یباتهران..... ! بامن! چه طورجرات کرده! کنم یم شیفکرکرده، حال))

((.رسم یحسابش م

.کردم یاورادعوت به آرامش م ستیبا یحال م نینبودم، باا یمناسب یدروضع روح خودم

((.....یکن یودرست فکرنم ینینش ینم يزیکه اعصابت رابه هم بر نیا يچرابجا ن،یربنشیبگ قهیدق کی ارش،یک نیبب))

:مینشست وزل زدبه چشم ها میرو روبه

 تیکه رضا نیا يبرا ایمه شیدهد؟ دوسه سال پ یقدنم ییکه عقلم جا یتوانم فکرکنم درحال یچه طورم))

رابه  انوشیطالق کردک يتقاضا يکه اگرروز نیبرا یگرفت مبن يمحضر ۀبه زورازمن نوشت یکن یبدهدتوبامازندگ

 انوشیبسته است، کمرا يدست وپا یاوواگذارکنم، من هم چون مجبوربودم قبول کردم وحال همان مدرك قانون

((.دهم یازوجودم راازدست م یمین یعنیدهم  یراازدست م
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 شیکردم دست ها یسع. نییدپایکش یتنه اش راکم میصورتش گرفت ون يرارو شیدست ها. آشفته شد ودوباره

:صورتش پس بزنم يراازرو

((!یاوراداشته باش یتوان یتوم ؟یراازدست بده انوشیک دیخوب چرابا))

:آن حالت درآمدونگاهم کردسرعت از به

((؟يچه جور))

:کرد ینم دشانییکه قلبم تا ییازبه زبان آوردن حرف ها د،یکش یرمیت قلبم

سخت است اما خوب فکرکن من  یاول کم يخورد، درست است روزها یات نباشم آب ازآب تکان نم یاگرمن درندگ))

((.دمید یگررانمیروزهمدکه کنارت بودم وچند ییکنارت هستم، مثل همان وقت ها شهیهم

.زبودیبراق وت نگاهش

((ستم؟یمسئوول سرنوشت تون امنیشود؟ آ یپس سرنوشت توچه م))

:دمیآب راالجرعه سرکش وانیل کیکه اومتوجه نشود،  نیا يکرده بودم وبرا بغض

 یبودم به قدرکافکه درکنارت  ییروم، درتمام سال ها یخودم کنارم تیمن بامسئوول! یباش دمسئوولینه، چراتوبا))

خودم  شیوقت پ یلیمن خ! سرکنم، به فکرمن نباش ادشانیخوشبخت بودم وآن قدرخاطره دارم که بتوانم تاآخرعمربا

تواند به جنگ سرنوشت  یکس هم نم چیه! ونه من یهستنه تومقصر انیم نیآماده کرده بودم ودرا يروز نیچن يرابرا

((!برود

((......آخر یول))

:زدم ین هم ضجه مم ست،یگر یاوم

گردد، آن هم  یابرمیمه! شود یبن بست بارفتن من بازم نیا م،یانداز یگره درگره م میخوددار یب! است نیهم))

((.....که درراه است يگرید ۀوبچ انوشیباک
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:هق هق افتاده بودم، سرش رابه سرم چسباندوباناله گفت گربهید

((!......نایم! نایآه م))

.واوگذشتمن  یۀباگر یلحظات

((.دچندروزفکرکنمیمن با))

مادرم  ۀروم خان یم يگذارم، چندروز یاحترام م يریکه توبگ یمیفکرکن، من به هرتصم يتوتاهروقت که دوست دار))

((.يریبگ میتصم یتاتوراحت تربتوان

چمدان  کی میوپرت هاخرت . ندارد یدانستم رفتنم بازگشت یکه م يبه طور اد،یباناله وفر! وآه هیرابستم، باگر چمدانم

:شد خواند یحرف هارام یلیدرنگاهش خ. داده بود هیبه چهارچوب درتک ارشیشد، ک یهم نم

((؟یکش یدلم رابه آتش م يجور نینکن، ا هیتورابه خداگر! نایم))

نداشتم  حقایآ. رفتم یم رونیب ارشیک یخانه بلکه اززندگ نینه تنهاازا. رفتم ینکنم؟ من داشتم م هیتوانستم گر یمگرم

بستم؟ یقدرعاجزانه چمدانم رام نیکنم؟ به حال خودم که ا هیگر

.باتونداشتم يمن که کار!تیها یلعنت به تووخودخواه! ایمه آه

((.زبگویچ کی ؟یزن یچراحرف نم! نایم))

 یرابه سوزش درم شیکردوزخم ها یم سیاش داشت شوره زارقلب کبودم راخ يشور. دمیبلع یشورم رام يها اشک

.آورد

((!.....نایم))

. کرد یم ینیچمدان دردستم سنگ. میدرچشم هم زل زده بود وستهیبه هم پ يهردوبااشک ها. بودم ستادهیا شیروردرو

 يخم شد و بوسه ا. بود دهیفا یب میاش بزدا دهیراازد ارشیک يدست راهرقدرتالش کردم باالببرم تااشک ها یکیآن 

.گفت که من متوجه نشدم يزیانگارچ. شک مانده بودنگاهم ماننددست چپم خ. برآن نواخت
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((چه گفتم؟ يدینشن نا؟یم))

:خودم آمدم به

((؟یگفت یچ دمینفهم ؟یها؟ چ))

.بود سیاماصورتش هم چنان خ. کرد ینم هیگرگرید

((!گفتم چمدانت رابده من))

 یمن دوخت وبالحن يم هاعاشقش رابه چش شهیقبل ازحرکت آن نگاه هم. چمدان رابه دستش دادم ،یحرف بدون

:سرشارازعاطفه ومحبت گفت

 یتوتک گل باغ زندگ! نایباغ م میبرگرد شهیهم يگرفتم که برا میدتصمیشا! رمیبگ یمیمن چه تصم ستیهنوزمعلوم ن))

((توانم پرپرت کنم؟ یچه طورم! یام هست

.کرد یبدرقه ام م سشیاوبانگاه خ! بود یباشکوه ییچه جدا. میرفت نییوهم شانه ازپله ها پا همراه

.دیکه چندقطره اشک نمدارش کرده بود، صورتم رابوس یباردرحال نیا زشیرقت آم شهیجان باآن نگاه هم خانم

 يعروس باگذشت برا کیعنوان  ادتوبهی! خودخواه عالم شود يتمام زن ها دسرمشقیگذشت توبا! خدابه همراهت))

((.کنم یبه وجودت افتخارم! یهست یزن خوش قلبتو. ماند یم یباق یتهران ةدرذهن خانواد شهیهم

.کردم یبرلب آوردم وازاوخداحافظ یلبخندمحزون

عرق بودم،  سیخ. آخرتابستان اماهواهم چنان گرم بود يردرروزهایغروب دلگ کی. روشن شد نیاستارت ماش نیبااول

 يادیهمان وقت هاکه انگارمسافت ز مثل. شماره افتاده بود زبهین مینفس ها! یاازفشارعصبیدانم ازفرط گرماو ینم

:دیچیپ میدرگوش ها شیصدا. ام دهیرادو

((!شوم یدل تنگ م))

داشت که  یعطرمخصوص کی. بود یدامامصنوعیرس یبه نظرم یعیدرنگاه اول طب. رابه طرفم گرفت یگاه گل سرخ آن
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!یبودبانوك انگشت لمسش کن یفقط کاف. هوا يشد تو یعطرش پخش م يکرد یاگرلمسش م

((.چه قدرقشنگ است))

آن رالمس کن  يهروقت دلتنگ شد! وقت دست ندادکه آن رابهت بدهم چیاماه. توآورده بودم يراازآلمان برا نیا))

((.وبوبکش

آن ! آن نگاه عاشق وبراق. گل سرخ رابوبکشم ادشیوبعدبه  رشومیخواست اول ازعطرنگاهش س یدلم م. کردم نگاهش

 یکردانگارم ینگاهم م يافتد؟ اوهم جور یگونه به هم م نیدوباره چشمانمان ا یعنی! من ياوه خدا! راینگاه جاذب وگ

.کند یحاال تالف نیبعدش راهم يها یخواست تمام دلتنگ

((.نایم ادتوامیودرهرحال به  شهیهم))

((.کنم یم تیموفق يآرزو تیعاقالنه باشد، من برا يریگ یکه م یمیقول بده هرتصم! طور نیمن هم هم))

! داد یراشست وشوم تیبدطن ۀزمان نیا یاهیدسیشا میکرد یگرممان رامهارنم ياگراشک ها! صالح! صالح! صالح آه،

. شد ینگاهمان ازهم کنده نم. شد یماندم رفتنم دشوارترم یهرچه قدرم م،یرفت یدمیامابا! داد یم یروشن! داد یجالم

که دنبال مادرش  ياومثل بچه ا. دم انگارروحم ازبدن جداشدازاودورش یووقت میاشک آلودباهم وداع کرد ةدیهردوباد

 یحال خودم رانم. دادم یدست تکان م شیبرا شهیومن ازپشت ش ستیگر یوم دیدو یم نیدنبال ماش د،یگر یم

راننده . من بسته شده است يرو زبهیفروغ ن یوهمان سعادت ب یگردرخوشبختیکه د دمیدرباغ که بسته شدفهم! دمیفهم

 یمن م. کرد یرابراق م فشیلط يگل برگ ها میگل سرخ دردستم بودواشک ها. ستمیگر یومن آرام م اندر یآرام م

!دانم ینم دنداشتم،یدانم چراام ینم! دنداشتمیام چیرفتم وبه بازگشتم ه

 که مادرخانم ستیچه اصرار نیدانم ا ینم! صالح يآقا. عرق است سیصورتش خ. دوباره حالش بدشده است مادرخانم

 یب ،یآسمان يگفته که شمادرغربت مثل فرشته ا میهرچندبرا د؟یسیشمابنو يرابرا شانیزندگ اتیخواهندتمام جزئ یم

 ست؟یتاچه حدکاف یطوالن ۀنام نینوشتن ا يبرا لیلد نیاایتوانم بفهمم آ یامابازهم نم د،یبه کمکش شتافت غیدر
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دانم  یتوانم حدس بزنم امانم ینسبت به مادرخانم م هرچندمن به ظن خودم احساس عالقه شمارادرآن برهه اززمان

شماومادرخانم رخ  نیب یعاطف یاتفاقات هیادرترکیآ انه؟یدیکوتاه عاشق مادرخانم بوده ا یمقطع زمان کیشمادر امطمئناًیآ

ب شده جانبه بوده که بعدازطرف شماسرکو کی ۀعالق کیاتنهاینکرده است  يگاه به آن اشاره ا چیکه مادرخانم ه داده

انگارحالش . بلندمصراست ۀنام نینوشتن ا يقدربرا نیا دکهیزهستیمادرخانم عز يبرا یلیاست؟ امابه هرحال حتماً خ

.بهترشده است یکم

من بدترهم  تیوضع دنیحالش خوب نبودوحتماً باد ند،یخواستم مادرمن رادرآن حال وروزخراب ودرهم شکسته بب ینم

محبوبه رفتم، محبوبه خودش  ۀبازنکردبه خان میدررابه رو یرفتم وچون کس هیزل مرضاصل ابتدابه من نیهم يرو. شد یم

:راگم کرد شیوپا شتردستیقرمزوتاول زده من ب يهاچشم  دنیجاخوردوبعدباد دنمیاول ازد. گشود میدررابه رو

((افتاده؟ یاتفاق ؟یمان یازگوربرگشته م ةچرامثل مرد نا؟یچت شده م))

.نمیافریخودم ب يبرا یکردم ظاهرمتفاوت یدم وسعرابه دستش دا چمدانم

((.کن ممیج نیبعدس! صبرکن ازراه برسم))

:مظنون به چمدان انداخت ینگاه

((مانده؟ ادتینجایخوب آدرس ا ؟يآمد یطرف ها نم نیوقت ازا چیه))

:آمد یم میگل نرگس ومر يشده بود، بو یهمه جاآب پاش م،یشد اطیواردح

((انه؟یدینجاهستیدانستم هنوزا یط نمفق! بود ادمیآدرس ))

:دوگفتیراازسرکش چادرش

((م؟یکجابرو! خودمان شده است نجاخانهیتازه ا))

:گفتم باخنده

((!مبارك است! دیپس باالخره صاحب خانه شد))
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.رابرپشتم گذاشت ومرابه داخل خانه دعوت کرد دستش

خانه  نیبودکه پول ا یتهران يلطف آقا نیا م،یخانه دارشو میتوانست ینم گرهمیبابا، اگربه مابودکه تاصدسال د يا))

((!ياوریخودت ن يبه رو یزن یرادادوسندش رابه اسم من کردوتوهم خوب خودت رابه آن راه م

!به من نگفته بود يزیچ ارشیک. کردم ینگاهش م ناباورانه

((د؟ینجاراخریا یک))

((!يتوخبرندار یعنی! شیدوماه پ))

 کیکرد؟ واقعاً  یگلداربنفش چه قدرنازجلوه م راهنینسترن باآن پ. من ومحبوبه قطع شد يوگفتگ بورودنسترن

!دختربرازنده ودلرباشده بود

((.میبرد یادمیشماراهم از ۀافیق میداشت! طرف ها نیا! سالم خاله))

.دمیصورت هردورابوس. شد شیدایهم پشت سرنسترن پ اسمنی

((ام؟ رشدهیپ امنیدیشمابزرگ شده ا))

:نشاند دومراکنارخودشیلباسم راکش محبوبه

((.ندیآ یبله وبرون م يشده است تازه امشب هم برا یخودش خانم يبرا......... هزارماشاءا...... نسترن ماشاءا))

دخترانه به  یشد؟ صورتش سرخ شده بودوباشرم ینسترن کوچولو عروس م یعنی. بازمانده بود یازشگفت میها چشم

:کرد یم یدست شیدردادن جواب پ شهیمحبوبه قبل ازطرح سؤال من مثل هم. آشپزخانه رفت

نسترن ! ستندیترهم ن نییباالترازمانباشندپا يکند، خانواده اش هم ا یشرکت کارم کیتو! ستیجوان برازنده ا))

رس مهم د! اداستیدوره وزمانه ازسرشان هم ز نیا يدخترها يبرا پلمیاماد! خواهم درس بخوانم یگفت م یخودش م

((.......رندیادبگیشوهر ۀددرخانیتررابا

:به آن نکرده بود ياشاره ا چیه ارشیخانه بودکه ک نیدایبه فکرخر من
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((.......ازپسره خوشش آمده یلیهم خ يآقامهد))

!دهد یمن نم ةبه خانواد یتیاهم چیکردم ه یموردنزد؟ مراباش که فکرم نیدرا یحرف چیچراه

((!رابردار تیچاحواست کجاست؟  نا،یم))

 ینیس يرو يازچا يهول شدم دستم سوخت ومقدار. رامقابل من گرفته است يچا ینیمتوجه شده که نسترن س تازه

.ختیر

:زد یغرم محبوبه

((!یهست یهنوزهم دست وپاچلفت))

((.....ندیمرابب یحال وروز، کس نیباا! نباشم بهتراشت دمنیدار یمراسم نیپس اگرامشب چن))

:آشفته من افتاد ةبه چهر ادشیازه ت محبوبه

((!يکرده که توناراحت بشو يچشم وروکار یب ۀکیزن نیحتماً بازا ؟يکرده ا هیقدرگر نیچراا! او، خدامرگم بدهد))

:به محبوبه گفتم لیدل نیبدهم، به هم یحیخواستم درمقابل نسترن توض ینم

((.کنم یم فیتعر تیخواب برا زراوقتیهمه چ))

) افتاد رفقرایبه فق ادتانیباالخره ! یخانم تهران دیراه گم کرد( تعجبش راباگفتن دواوهمیازراه رسهم  يآقامهد

!ذوقش يمحبوبه زودزدتو. ابرازکرد

((.سربه سرش نگذار! حوصله است یخواهرم ب! يمهد يچه کارش دار))

تخت نشستم وبه چشم  يرو. بزند یخواست حرف ینسترن مرابه اتاقش برد، انگارم. میوجمع کرد میرازودترخورد شام

مقدمه  یمن بود، ب يچشم ها هیشب. شدم رهیصورتش قاب گرفته شده بودخ يمرموزتو یازنگران یکه درحالت شیها

:گفت

((شود؟ یکندچه م گرازدواجینفرد کیرادوست داشته باشدامابا يگریدخترکس د کیاگر! خاله جان))
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:دمیمقدمه پرس یهم ب من

((؟یتآن دخترتوهس ایآ))

.گل انداخته بود شیلپ ها رانداخت،یرابه ز سرش

((.شده ام مانیداندکه من عاشق پسرهمسا یکس نم چیآره خاله جان، اماه))

:گفتم یوبامهربان دمیسرش کش يرارو دستم

((؟يعشق راحس کرده ا یخودت به راست ادردرونیآ! ستین یاست که انکارشدن یقتیعشق تنهاحق! زخالهیعز))

:بودگفت نییحال ك هسرش پا درهمان

((......اما میمرادوست دارد، ماباهم قرارازدواج هم گذاشت یلیاوهم خ! آره خاله جان))

:رابلندکردم ونگاهم رادرنگاهش گره زدم سرش

تواند آن قدرتلخ باشد که  یم زد،یآم یبخشد ودرتاروپودش م یرامعنام یعشق به همان اندازه که زندگ! نسترن خاله))

! دردسراست یدغدغه وب یبهتراست، ب یلیخ یعشق شروع کن یات راب یبه نظرمن اگرزندگ. رابه کامت زهرکند یزندگ

وسعادت  یخوشبخت یعنی! یگرخواهید یعنیعشق  ،يربگذ دازخودتیخواهد، با یم يخواهد، فداکار یعشق گذشت م

 دنیعشق فقط تندزدن قلب به وقت د! يریدبگیکه خودت راند نیا یعنیعشق ! یبخواه يگرید يرابه تمام معنابرا

که به خاطرش  يدار مانیعشق ا نیقدربه ا اآنیآ نمیبب! بزند يگریقلب د يکه قلبت برا نیا یعنیعشق  ست،یمعشوق ن

((؟یخودت رافداکن ؟یاکناربکشخود تر يروز

:دیدرخش یازبرق اشک م اهشیس يها چشم

((!چه خاله جان یعنی))

:ودمآنکه بفهمم بغض کرده ب یب

رغم  یعل ،یکن میتقد يگریواورابه زن د يبرو رونیاش ب یاززندگ ينکرده بچه دارنشد يخدا يکه روز نیا یعنی ))
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((؟يکه به اودار يتمام عالقه ا

:اش راداشت یبچگ تیهمان معصوم نگاهش

((.دردناك است یلیخ نیا د؟یادادیرابه مه تانیشما جا یعنی! اوخاله جان))

.دافتا هیبه گر سپس

خودم، چون عاشق  لیمن به م. هرکس قدرت درك آن راندارد! است یعاطف قیاحساس عم کی! ستینه دردناك ن))

 يروز اتوهمیدرقلبم زنده نگه داشته ام، آ شهیهم يوعشقش رابرا دمیبخش يگریبودم اورابه د ارشیعشق ک

((؟یکاررابکن نیا يشو یحاضرم يداکردیمراپ تیاگرموقع

((.طاقتش راندارم! توانم یمنه خاله جان، ن))

:افتاده بودم هیمن هم به گر. درآغوشم فرورفت وسپس

 ستیمهم ن ؟یبکن شیبرا یتوان یچه کارم يکه چون دوستش دار نیا ند،یآفر یم تیزمسئولیعشق قبل ازهرچ))

موهبت  نیهرچندعشق باالتر! یات راباعشق شروع کن یاست زندگ فیح ،یهست یفیتودخترظر ؟یخواه یخودت چه م

 میموها نیبب نداز،یبه من ب ینگاه! ییآ یمزودترازپادر یراگفته ام اما اگرتحملش رانداشته باش نیهم ا شهیهاست وهم

وهفت سالم شده است، اما ازمادرت که شش هفت سال ازمن بزرگتراست  یاند؟ من تازه س دشدهیچه قدرسپ

 دعاشقیخواهدکرد، فقط با ختهیراازهم گس فتدتاروپودشیب یاست که چون به جان کس یدهم، عشق آفت یم رترنشانیپ

 ادوستیعشق بهتراست  نمیحاال بگوبب. يشو یساقط م یواالازهست ییاین آفت کشنده بربیازپس ا یکه بتوان یعشق باش

((؟!داشتن

:گفت یرابلندکردوبالحن مطمئن سرش

ونرم است،  فیامادوست داشتن لط! بارمرگ  یاست جنون یجنون قلب ینوع ییگو یعشق که م نیا! دوست داشتن))

((.خورد یخورم، عشق هم به دردمن نم یام رادوست بدارم، من به دردعشق نم ندهیدهمسرآیبا
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.دمیرابوس صورتش

من اگرعاشق ! که عاشقت شود نیدعاکن دوستت داشته باشدنه ا يرادوست دار یکس یوقت شهیهم! دخترخوب نیآفر))

((.اوراتصاحب کند يگریارم زن دبودبگذ رممکنینبودم غ ارشیک

((دارد؟ ادوستتانیعاشق شماست  یتهران يحاالآقا))

:به فکرفرورفتم یکم

((.امابه گمانم اوهم عاشق من باشد ست،یهنوزمعلوم ن))

:آمد یمحبوبه م يصدا

((.زنند یکه زنگ رام دیزودباش. دیکن یدرآن اتاق چه درگوش هم پچ پچ م دیخاله وخواهرزاده رفت))

:من انداخت وگفت زبهیمحبت آم ینگاه نسترن

((.دبودمیدرترد شهیهم. دیشمادلم راباخودم صاف کرد! متشکرم خاله جان))

تخت نسترن  يسردردرابهانه قراردادم وهمان جارو داکنمیرفت ومن هرچندمحبوبه اصرارکرددرجمع حضورپ نسترن

راتنهاگذاشته ام  ارشیک نجاهستم؟یچه ا يبرا. بود ختهیر به هم يافکارم بدجور. بود نیسنگ یسرم به راست. درازشدم

 ست،یمعلوم ن ؟يانتخاب شدن دار يبرا یشانس! ارایومه انوشیاکیکه مراانتخاب کند نیبه چه فکرکند؟ به ا! که فکرکند

ن شوم چو یخوب معلوم است خوشحال نم ؟یکن یم يچه کار ياگرانتخاب شو. هم نداشته باشم دیباشم شا دداشتهیشا

 یبازهم خوشحال نم ؟ياگرانتخاب نشو. کند یروح م یمان راب یخوشبخت ةچهر شهیاست که هم مانیدرزندگ يخالءا

 ارشی؟ من هم باعشق ک......!من.....! من ؟یپس خودت چ. راازدست نداده انوشیک ارشیگونه بهتراست، ک نیاشوم، اما

.کنم یم یزندگ

.داکردیشدجوابش راپ یخاستند ودردلم م یزدلم برمنبودند، چون ا ادمشکلیز میوجواب ها سؤال

.شد یشاخه نبات بود، نسترن عروس م کیو...... جلدکالم ا کیصحبت از. آمد یمبارکبادم يصدا
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:رختخواب غلت زد وگفت يسپس رو. که من سکوت کردن چندبارنچ نچ کرد نیبعدازا محبوبه

! يبرد یاستفاده ها رام نیبهتر تیموقع نیدازایتوبا ،يکرددرحق خودت ظلم  یول! انهی يکرد یدانم کارخوب ینم))

((......توبودم ياگرمن جا! يدیدزد یوعقلش رام يخواند یم ارشیک ددرگوشیبا

:حوصله گفتم یب

ات  یسیگرخسیکردم د یفکرم ؟يکرد میهاراهم که قا ینیریش د،یآ یمن خوابم م! یستیمن ن يخوب است که جا))

((!يراکنارگذاشته ا

((.اورمیب تیبرا یخواه یخورد؟ اگرم یم ینیریش ینه به خدا، آخر، وقت خواب کس))

((.گذارم یم تیاش رابرا یخال ۀباشدجعب ادمیصبح اگر! ریشب به خ))

((؟...نایم))

((ه؟یچ))

((؟يشو ینم وانهیکندچه؟ تود اراانتخابیمه ارشیاگرک))

:دمیسرم کش ياماپتورارو هواسردنبود،

((شوم؟ نهوایچراد! نه))

((!ییگو یدروغ م))

((.....میگو یباشد، دروغ م))

((.....نایم))

((......هیچ))

:دیبگو يزیگرچیددیدنبایحوصله وکش دارمن فهم یب ازلحن

((!ریشب به خ! یچیه))
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.لبانش ازخنده بازشد شهیهم دبرخالفیتامراد. ترازقبل بود دهیتک. میمادررفت دنیبه همراه محبوبه به د صبح

((!حالت خوب است دخترم؟ چشم به راهت بودم))

.دمیرابوس صورتش

((.بمانم شتیپ شهیهم يبرا میایگرفتم ب میراستش تصم. تنگ شده بود تانیمن هم دلم برا))

اناراحت؟یدانم خوشحال شد  ینم د،یجه شیدرچشم ها یبرق

((چرا؟ ؟یبمان يآمد))

:ان کنمام پنه یام راپشت ماسک خوشحال یکردم ناراحت یسع

((.گریخوب من هم آمدم د شم؟یاپیب یمگرخودت نگفت! يطور نیهم))

:زودکانال راعوض کرد محبوبه

((؟يرابه موقع خورد تیداروها! خوب مادر))

دست  کیراکندم و میلباس ها. ام گذاشتم يمحبوبه ومادرباهم سرگرم گفتگوشدندمن چمدانم رادراتاق مجرد یوقت

 يخوب نقش باز یتوان ینم! یخسته وکسل! يوآشفته ا شانیگفت پر یم نهیآ. راشانه زدم میوموها دمیپوش یلباس راحت

نگاه . میشو یآزارده م یوراست یاست که درست نیتوا يبد! ینیب یهستم که م ینیهم! نهیآه، سربه سرم نگذارآ. یکن

 یکن یفکرم! اند دشدهیسپ یکینشده اند حداقل هرده تا انیدرم یکیاگرهم . اند دشدهیسپ انیدرم یکی میکن، موها

!چه آمده ام يبرا دهیکاش مادرنفهم! ستیبه سن وسال ن ییگو یچندسال دارم؟ حتماً م

. درقلبم به پاشد بیعج يولوله ا دیروزپنجم، درست ازطلوع خورش. گذشت یمادرم م ۀمن به خان چهارروزازآمدن

 یقلبم گواه بدم. افتادم یبه سرفه م یافتاد وگاه یمبه شماره  مینفس ها. انداخت یواضطراب درجانم چنگ م شیتشو

همه  نیپس ا. خودم راآماده کرده بودم شیوقت پ یلیازخنبودم، چون  ارشیک میمطمئناً ازاسترس نبودونگران تصم. داد

:نشسته بود وانیا يمادررو. دانم چندباررفتم وبرگشتم ینم اطیسنگ فرش ح يازچه بود؟ رو یدلواپس
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((؟يچراآرام وقرارندار ؟نایچت شده م))

:نشستم وانیا ۀلب يخواستم؟ به کنارش رفتم ورو یم دازاوکمکیابایدانم آ مین

((.دهد یبدم دیدرقلبم نو يزیچ! دارم شیدانم چراتشو ینم))

((.میبخور یاگالبیخودت راناراحت نکن، ب))

.انداختم یبه ظرف گالب ینگاه یلیم یباب

((......رماد ست،ین لمیبه م یچیه! نه))

((.....هیچ))

ضربان قلبم به اوج خودش . دیکش یرمیقلبم ت. بکنم میها یناراحت کیتوانم اوراشر ینم! کردم، نه دنگاهشیباترد

:دیکرده بودپرس تیزسرایمن به اون یگرنگرانیمادرکه د. صورتم ازگرماسرخ شده بود. بود دهیرس

((.....ای ستیحالت خوش ن ؟يقدرسرخ شده ا نیشود، چراا یم تیزیچ کیکه  نیتوواقعاً مثل ا))

زنگ  ایراقبل ازصد لیتوقف اتومب يمن صدا. مادرچادرش رابرسرانداخت. راناتمام گذاشت شیزنگ حرف ها يصدا

که پشت دربودبه گوشم  یباکس زمادرمیتعارف احترام آم يچندلحظه بعدصدا! باشد؟ ارشینکندک. بودم دهیشن

:گفت يزیوباحالت تعجب آم ختراباالاندا شیشد، ابروها یم کیبه من نزد مادرکه يقدم ها يدوبعدصدایرس

((.کرد یپشت دراست، من که نشناختمش، اوخودش رامعرف یداماد تهران))

:دوازجابرخاستمیازرخسارم پر رنگ

((چه خبرشده؟ یعنی نجا؟یبهتاش آمده اند ا يآقا))

:دیبهتاش دردهانم ماس يدرهم فرورفت، آقا ةچهر دنیسالمم باد. دمیتادم دررادو. نبودم یپوشش چیفکره به

((.....دتوییبفرما))

.راتکان داد سرش
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((.دیلطفاً آماده شو! آمدم دنبال شما..... نه))

 اطیکرده بودووسط ح میقا ربغلشیراز شیمادردست ها. دمیکه بپرسم کجاوچرا؟ دوباره روبه عقب دو نیا بدون

:بود ستادهیا

((.افتاده یفاقچه ات نا؟یم هیچ))

:خانه يرفتم تو یم یمگیباهمان سرآس داشتم

((.دبرومیدانم، با ینم))

 یوقت. بود مهیام بامادرنصفه ون یخداحافظ. باخودببرم دمیچمدان راالزم ند دم،یلباسم راپوش. دیگمانم، حرفم رانشن به

:دمیپرس دهیعقب نشستم نفس بر یصندل يرو

((!چه خبرشده دینگفت! بهتاش يآقا))

.ام دوخت دهیبودبه د ختهیمبهم آم ینگاهش راکه باغم نهیازآ

((.دیفهم یخودتان م م،یدتابرسیصبرکن))

 یخاص ۀشیاند چیه. کرد یکارنم گرفکرمیمن د. رفت یم یتهران ۀبه سمت خان لیاتومب. دمینپرس یسؤال چیگرهید ومن

 نیکاش ا. ام بود یزندگ ۀحادث نیتر یعیادرم، طبم ۀبازگشت وآمدن بهتاش تادرخان نیاصالً انگارا. درنظرم نبود

.شد یدانمیپ وکسشل يالهایباباویز ابانیوآن خ افتی یچنان ادامه م رهمیمس

! کرده اند؟ او راتیجمع شده اند؟ مگربازخ یتهران ۀچه دم درخان يمردم برا نیا! یچه ازدحام! یتیچه جمع! من يخدا

کامالً متوقف نشده  نیشده اند؟ ماش ينکندخانم جان طور...... چه؟ نکند يگربرایآمبوالنس د! من ي؟ خدا!آمبوالنس

قلبم . کردند یپچ پچ م رلبیك هز یباغ پربودازازدحام. بوردادمخودم راع تیجمع يازالبه ال. نییپا دمیبودکه من پر

پس ! من ينه خدا !اوه. انداخت یچنگ م دوبرصورتشیکش یم غیاناجیک. کند یجان م نیسنگ یسنگ رفشارتختهیانگارز

بزرگ  یتهران يکه متعلق به آقا یهمان اتاق انو،یکجاست؟ دراتاق پ ارشیک ارش،یک. خانم جان حتماً تمام کرده است



يالر لوفرین - بود که نیا ریتقد کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٢

داده بودم  هیبه چهارچوب درتک. خانم جان بود! دمیشن یدرست م. آمد یخانم جان م ۀضج يبودبازبودوازآن داخل صدا

 رآنیز یچه کس! بودند دهیدکشیسف ۀرابامالف یکس يرو. گذاشته شده بود نیزم يکردم که رو ینگاه م يوبه برانکارد

 رونیآن اندام بلندقامت متعلق به که بود؟ قلبم داشت ازدهانم ب........ پس...... پس. خانم جان که نبود دبود؟یسف ۀمالف

.چشمم هاشورزد شیاراپیخانم جان دن ۀنال يآمدوصدا یم

((بود؟ يچه کار ؟يه کردبودک يچه کار نیا! پسرم))

! نه...... من بود؟ آه ارشیاست ک دهیبرانکاردآرم يرو رمالفهیکه ز نیپس ا شترنداشت،یپسرب کیخانم جان که ! پسرم

!من نمرده است ارشیک! من باشد ارشیتوانست ک ینم نیچه طورممکن بود؟ ا نیا

اشک به  يتوانستم ازپشت پرده ها ینم که یکس د،یمرابه طرف خودش کش یبودم که دست نیسقوط برزم درحال

ام راگرفت  دهیدستم را، همان دست مثل چوب خشک. به طرفم آمد. من شد ۀخانم جان متوج! بشناسمش یدرست

.حرف بزند نستتوا یخوب هم نم! نداشت یعیخانم جان هم حالت طب. وباخودبه سمت برانکاردبرد

((.نیبب......است پسرمن ینیب یکه م نیا...... نگاه کن دخترجان))

 ارشیک. کشان ازحال رفت غیگاه خودش ج دوآنیسرجسدپس کش يراازرو زمالفهیحرکت جنون آم کیبا وسپس

هم  هیگر یگرحتید. اماانگاردهانم قفل شده بود ادبکشمیخواستم فر. بود دهیدپوشیلباس سپ. صورتش غرق درخون بود

 یحالم رابه درست. قدرت هم ازمن سلب شده بود نیبزنم اما ا روح چنگ یخواستم برآن جسم ب یم. توانستم بکنم ینم

 یکه ب ییآن وقت آن دست ها. دیفروآ ارشیخواست روحم ازبدن جداشود ودرکالبدک یدلم م. کنم فیتوانم توص ینم

وازهجوم  یازشدت ناراحت. برصورتم زدم یچنگ. فشردند یگرمش م ۀنیخوردند ومرابرس یم یحرکت مانده بودندتکان

بکشم؟  غیچرانتوانستم ج. شد یکرده بودم، چون دستم خون یرازخم بودانگارصورتمکه خفه ام کرده  یضبغ

 ارشیک م،یبلندکردندوباخودبردندنتوان ستم بگو نیزم يازرو دپوشیراآن دومردسپ ارشمیک یچراوقت ادبکشم؟یفر

 اچهیح یها ب شمآن چ! یآن بغض لعنت! چرانتوانستم؟ آه د؟یبر یاوراباخودکجام! بماند شمیپ دیبگذار! دیمرانبر
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چنگ ننداختم که  دپوشیآن سپ يچه طوربرپاها ختند؟یبودندواشک نر ارشیبازگشت ک یب نیطورشاهدرفت

اوراباخودنبرند؟ چه طور؟

بغض  يرلگدهایکه ز يادیازفر میبرانکارد خشک شده بودوگلو یخال يبرجا میمن که چشم ها رآمبوالنسیآژ يباصدا

برانکارددرازشده  يرو ارشمیروح ک یجسم ب شیهمان جا، همان جا که تاچندلحظه پ ن،یزم يوخفه شده بودر

.رابستم وانگارمردم میچشم ها دم،یبوددرازکش

 یبرلب آوردم ونه حت یتوانست باورکند؟ من تامراسم هفتم، نه کالم یم یچه کس! زده بود یدست به خودکش ارشیک

؟.......یخودکش..... چرا...... ارشیک. نمناك کردرا میسوزان چشم ها يصحرا یقطره اشک

:دیگو یرسد وم یم ارشیکردم االن ک یافتاد فکرم یام م یروزهرگاه نگاهم به لباس مشک تاآن

((.لباست راعوض کن! يشو یگرفته م یلیلباس خ نیباا! من ينایم))

:دادم یانعکاس م میرادرگوش ها ارشیک يبشنوم، تنهاصدا ییصدا چیآنکه ه یکردندمن ب یم هیهمه گر یوقت

((.کنم یبهارامسال راباتوآغازم نا،یم))

((گردند؟ یبازم شانیپرنده هافصل بهاربه خانه ها یدان یم یراست! يبهارمن بود شهیتوهم))

((!زییلعنت به پا))

.کرد یم میصدا یکس

((امروزبهت گفتم چه قدردوستت دارم؟! نایم یه))

:تکرارشد رمیمطرف صدابرگشتم وبازدرض به

((امروزبهت گفتم چه قدردوستت دارم؟))

:گفت یومردن دهیتک يراپس زدوباچهره ا اهشیتوس! پوش اهیماسرتاپاس ۀمثل هم! ابودیکامل

((!مادرت کارت دارد))
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 یدرحال ش،یرترازچندروزپیخانم جان پ. به دنبالش به اتاق خانم جان رفتم. رانگرفتم یامیگرپیقدرگوش سپردم د هرچه

:نگه داشته بودبه من گفت یصندل يکه به زحمت خودش رارو

((توحالت بهترشده؟! مراسم تمام شد))

:راتاکردوگفت رشیخانم جان دستمال حر. بزنم امدحرفیبودم خسته شدم، امابازدلم ن ارکردهیکه اخت یازسکوت

((!دهد یم نیدرد را تسک هیگر! دخترم يکرد یم هیکاش گر))

شود؟ یپرم نیباتسک ارشیک یخال يمگرجا! دیرس یدهد؟ چقدرمضحک به نظرم یم نیسکت! زدم یپوزخندتلخ

:کرد میاش تنظ ینیب يرارو نکشیعصاردرمشتش فشردوع ۀدست! خم یجان ازجابرخاست، باپشت خانم

 یهرچندفکرنکنم وجدان! عذاب وجدان اازدستیشوهرش و یازخبرخودکش! شده یروان ندیگو یخانم، م تهیآن عفر))

((!داشت هم

.کمرش راراست کندامانتوانست خواست

((.کارت دارم....... ایبامن ب! دیلعنت به آن زن پل! کردومارازجرکش یدلم راپرپرکرد، خودش خودکش ارشیک))

دوباره قلبم گرفت، . رفتم شیتاآن اتاق ملعون، پ! کیجانش تاآن اتاق تار یسست وب يدنبالش، هم قدم باگام ها به

 نیبرانکاردبه ا! يمگرکور! یلعنت! ((میداده بوداماچشم ها يرادرخودش جا ارشیک دکهید یانکاردرامقلبم همان بر

((؟ینیب یرانم یبزرگ

نشست  نیزم يرو یرالمس کرد، وقت نیباکف دستش زم. ستادیا دید یکه قلبم برانکاررام ییجان درست همان جا خانم

 نیاشک دربرگرفته بود، همان قسمت اززم ةفروغش راتود یب ياخانم جان که چشم ه. افتادم باًیمن هم کنارش تقر

:کرد یرانوازش م

((انه؟یخوب است  نییآن پا شیدانم جا یحاال نم! نفرت داشت یازبچگ! آمد یپسرم ازخاك وگل بدش م))

.ختمیر یاشک م. دوباره جوشان شده بود میچشم ها ةدیانگارچشمه خشک! من يخدا
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 ینم تیطورنبودوص نیکند، اگرا یتنش هااحساس راحت ۀکه اوآنجابه دورازهم باستیقدرز ناآنیهرچندباغ م))

((.کردآنجادفنش کنند

شوداورفته باشدومن مانده باشم؟  یمگرم! نداشت یگاه بازگشت چیکه ه نیرفت! رفته بود شهیهم يمن برا ارشیک

 یم ایح یقدرب نیبدرم که ا نهیم راباآن ازسقلب دیکرده بود؟ م نبا یراازهم متالش ارشیکه مغزک يکجاست آن طپانچه ا

 یدلم م! نایآه باغ م! آن راباخودش ببرد یقانون شکگذاشتم پز یکاش نم! کنم یدانمیکجاست؟ طپانچه راپ! تپد

ام باالخره شکست ومن  یطلسم بغض لعنت. میگاه بدون هم نرو چیمگرقرارنبوده! ارشیکنارک! خواهدآنجاباشم

 بیدانم تاچه مدت هردودرآن حال غر مین. کرد یناله م میها هیخانم جان، باآهنگ گر .راسردادم هیادگریبافر

. گناه بود نیاما ا. بود افتهی نیام ناخواسته تسک یازدرددرون یکم. گفت یخانم جان انگارراست م. میکرد هیرگریودلگ

رفتن هم مثل مسافرت  نیت؟ کاش ارفته اس شهیهم يمرده؟ برا ارشیک نیعی! آه. ردیبگ نیگاه تکس چیدهیدردنبا نیا

آنجا، همان  ارشیام؟ نکندراست راست که ک دهیپوش یاماپس چرالباس مشک...... دیرس یبه سرم يبلندمدتش روز يها

 یسرشاراست ضجه م ارشیکه هنوزازعطرک یجا، دراتاق نیهم نجا،یاست ومن ا دهیآرم رخروارهاخاكیز نا،یجا، درباغ م

. رفت یفروم دهایکل يانگشتانش رو! آن آهنگ! آه. زد یانومینشسته بودوپ یصندل يا، روج نیهم ش،یزنم؟ چندروزپ

.شود یمخابره م رافکارمیمبه ض یامیبازپ

((امروزبهت گفتم چه قدردوستت دارم؟))

 ن،یزم يرارو میموها. جمع شده بود ددرمشتمیوسپ اهیس يمو ۀرشت کیاز يتوده ا. رحمانه چنگ انداختم یب میبرموها

 یخودم هم باورم نم دم،یکش ینعره م! ناله که نه. ازاعماق وجودم سردادم يگذاشتم وناله ا ارشیک یخال يهمان جادرجا

......کنم مرده باشد یباورنم! آمده؟ نه ارشیسرک ییدادم؟ مگرچه بال یسرم ونیمن بودم که ش نیشد، ا

.ستیگر یصدام یوانگارکه ب اما نگاهش براق بود. زد یرابه زحمت پس م شیاشک ها مادرخانم

 یۀمادرخانم باآن روح یعنیچه بود؟  یتهران يآقا یخواست بدانم علت خودکش یدلم م یلیهم بغض کرده بودم وخ من
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خودم به  يکند؟ به هرحال حق نداشتم به خاطرکنجکاو فیماجراراتعر یۀتوانست بق یکه داشت م يحساس وشکننده ا

تاسف  یغمبارش رابه من دوخت وبالحن ةدیازآب، د یممقدارک دنیبعدازنوش. آب کرد يمادرخانم تقاضا. اورمیاوفشارب

:زگفتیانگ

((.کرده باشد یخودکش ارشیشودک یهنوزهم باورم نم))

((.دیخودتان راآزارنده د،یبه استراحت دار اجیشمااحت! مادرخانم))

:هم افتاد يرو يلحظه ا شیها چشم

 یم دهیکنم دارند به لجن کش یاحساس م. زمیبر رونیام ب نهینبارشده است ازسراکه دردلم تل ییبگذارغم ها! نه))

((.شوند

:پنجره يرفته بودتاآن سو نگاهش

((کجاست؟ انوشیک))

((.ندیچ یهارام هیاست، دارداسباب واثاث رونیب))

((.است یزندگ نیبندایخوب است، معلوم است که پا))

((؟کرد یچراخودکش یتهران يمادرخانم، آقا))

:دیادکشیدردلم برسرم فر یکس. شدم مانیوبعدزودپش

((ست؟یحالش خوش ن ینیب یمگرنم يریات رابگ یفضول يجلو ینتوانست! یلعنت))

.وچروك صورتش راپرکرد نیچ يدار یلبخندمعن. انداخته بودم نییزده سرم راپا خجالت

((.يانگارتوهم عجله دار م،یگو یچرام))

.آورده باشم یهیتوج خواستم

 یدست به خودکش یتهران يشودآقا یازشمادونفرانتخاب م کیشد کدام  یحدس زده م دیك هبا ییآخردرست جا))
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((.اتفاقات رخ داد نیا رکنندهیغافلگ یلیخ یعنیزد، 

((ساعت چنداست؟ ،ییگو یدرست م))

((!تاشب میدار یدوساعت))

(( ....سیوخوب بن...... دهیخوب است، تاشب حتمآً نامه ماهم به آخررس))

 یصندل يرو ادگارپدرش،ی ۀاردرشهرباطپانچیلیکردمردم یفکرش روم یک! زیاست صالح عز یبیغر يباز یزندگ

.میبگذر....... بمانداما یازماهاخوشبخت باق یکیتوانست درکنار یکند؟ اوکه م یراازهم متالش انومغزخودشیپ

! زناهاریم! زشامیسرم. گذشت ارشیک ةادوخاطریبا شیکه تمام روزها يدوهفته ا. گذشت یازآن حادثه شوم م دهفته

من، . کرد یم یتداع مانیرابرا ارشیک ةادوخاطریکجاهاکه ...... قیرآالچیز...... اردوباغیلیسالن ب! اتاق مطالعه! صبحانه

:بود هیخانم جان، شام وناهارمان همراه بادسرگر ا،یکامل انا،یک

((.رادوست داشت يپسرم، چه قدرقرمه سبز ))

((.دیپسند یم یلیساالدفصل راخ ارشیداداش ک))

((.....خورد یکردوم یم یراقاط روعسلیش هیهمش))

.دمید یامامن خودش رام. اش باگل پرشده بود یصندل. نشست یاش م یشگیهم يمن سرجا ارشیک

((.يشده ا فیضع یلیهاخ یتازگ! یداشته باش يدانرژیبا نا،یبخورم))

:گذاشت تنگ شده بود یدردهانم مکه  ییلقمه ها يبرا دلم

لقمه ....... وقت است کورشده است یلیخ میاشتها ،يلقمه اولت رابردهان من بگذار یعادت داشت شهیهم ارش،یک))

((کو؟ تیها

:دیخند یبودوم دهیخودش کش يراجلو ساالدفصل

((.خودت رالوس نکن! که من لقمه بگذارم بردهانت يمگربچه ا! بخور))
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شد  یمگرم. رفتم میگذاشتم و یهرجاکه پام دمش،ید یهمه جام. رفت یآمدوم میاشک، او يهاچرده  ازپشت

!ازاوجدابود

:مملو ازاشک یدردست داشت ونگاه یپاکت د،یکش يجان بعدازشام مراگوشه ا خانم

امامن، خوب ! ستیمال ک دیشد فهم یپاکتش م يالبته ازرو! بودمال توست داشدهینامه اش پ تینامه همراه باوص نیا))

باشدونه توآزرده شده  دهینه روح اوازمن رنج دوارمینوشته است؟ ام تیکنجکاوشده بودم که درآن چه برا..... گرید

((.یباش

.زد یام ازدردغلت م نهیوقلبم درس دیلرز یگرفتن نامه م يبرا دستم

((د؟یندارد، چراتاحاالآن رابه من ندا یاشکال))

:دیپرسوزکش یآه

((.به خوابم آمد، ازدست من گله مند بود ارشیک شبیاماد! وقت آ نرابه توبدهم چیه خواستم ینم))

.زدود دهیاشکش راازد سپس

((.شود یداغت تازه م! يشو یحتماً باخواندنش ناراحت م))

((شود؟ یداغ کهنه هم م نیمگرا))

به داخل برودبه طرفم برگشت ولب  که نیقبل ازا. رفت یانومیاوعصازنان به طرف اتاق پ. رازدودم میهم اشک ها من

:راازهم گشود رشیپ يها

((.من منتظرت هستم نجا،یاایب ينامه راخواند یوقت))

دانم پله هاراچگونه  ینم. داد یرام ارشمیک يبو. قلبم فشردم ياودراپشت سرخودش بست، من پاکت نامه رارو یوقت

:دمیابوساول خط پشت پاکت ر. تخت افتادم يدررابستم ورو. باالرفتم

((زمیعز ينایم يبرا))
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نامه  يخواست تا یدانم چرادلم نم یدنمیکوب یقلبم م. دمیکش رونیکه قبالً بازشده بودنامه راب ییگاه ازهمان جا آن

 میهنوزخط اولش رانخوانده بودم که گلو. بانام خدا، نامه رابازکردم. من است ارشیک ۀنام نیا!آه....... رابازکنم

.رکردراتا میفرورفت واشک چشم ها نینگس یبغض ةدرمحاصر

((.عاشقم کرد يکه روز یاهیس يسالم به صاحب چشم ها))

؟ !خانه که ازسرنوشت من نیآن هم نه ازا! یوبه گمانت رفت یچمدانت رابست! ام یکس زندگ نیخوب تر! من ينایم

 نجا،یآنهاراا یکن یفکرنم! راچه تیخاطره ها! زمنیاما عز! يوباخودبرد یختیرادرآن چمدان ر زتیهمه چ یپنداشت

توآنهاراهم  ختیشددرچمدان ر یهاراهم م اگرخاطرهدانم  ینم. یگذاشته باش يخانه ودرقلبم جا نیا ۀگوشه به گوش

 یاندانستی يدیامانفهم يدیکش رونیازسرنوشت شوم من ب يوبه گمانت پا یرفت! گرمت ياشک ها يفدا انه؟ی يبرد یم

 نیحال که ا یکن یفکرم. رفتم تیداد به جستجو یتورام يحضورت هرجاکه بو ۀوانید. دآور یتونفس کم م یب ارشیک

نشسته ام که  یتخت يرو يچه طور؟ آر یچوب ۀهست؟ آن کلب ادتینایکجاهستم؟ باغ م سمینو یتوخوبم م ينامه رابرا

 يگریشتردیب یچه کس. میکرد یهم نجوام رگوشیسردرآغوش هم فروبرده وز یوبرف یزمستان يمن وتودرشب ها

پدرومادرش  يماه پر یبرداشتدانشگاه راتمام کرد؟ خ مانیمرد؟ ا وسفیمش  یاخبرداشتیآ امن؟یرادوست دارد؟ تو

 يآرامگاه ابد! دمنیجاو شهیبهشت هم نا،یباغ م نجاهستم،یمن ا ،يآر ؟يآور یادمیرابه  یدبرفیراازدست داده واصالً سپ

مان،  یدوران کوتاه زندگ نیریش نجاتابامرورخاطراتیآمدم ا. د، اصالً توراداردتورادار يکه اسم توراداد، بو ییجا! من

 یادمیراهم که به  شیها ههیاست اما هم چنان سرپاست وش رشدهیهرچندپ! نباش یدبرفیسف گرانفکرکنم، ن میک

؟.....يآور

راهمه جاپخش  شیها دوتکهیکوب يدیناام ةام رامحکم برصخر یزندگ یطوفان کشت کیرفتن تو، مثل ! نمینازن ينایم

چندسال  نیا یدرط! يبرو یدانم حق داشت یم ؟یدوستت دارم؟ پس چراچمدانت رابست یدانست یکرد، مگرنم

داند که درهمان سال ها هم  یخدام قطخشک وسردم، خاطرت راآزردم اما ف يبارفتارها شهیبعدازبازگشتمان من هم
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دانم شب  ینم يفکرکرد! يمن بود یادربرگرفته بوداماتوتمام زندگام ر یاززندگ یمین انوشیهرچندک. دوستت داشتم

 هیدرهمان وقت ها که توباگر نم،یشوند؟ بهتر یدمیسپ یکی یکی تیموها دمید یانمیبرد یها ازغصه خوابت نم

دوباره تکرارکنم چون دوستت  ستیگذاشتم والزم ن یازتوپلک برهم م يا ورخاطرهمن بامر ينهاد یسربربالش م

.داشتم

 يفراموش کرد! تپد میام ن ینبض زندگ يعمرم ازعطرخاطرتوسرشاراست، توکه برو ۀلحظه لحظ يکرد فراموش

چون شب توست؟ يآن چشم ها اردرشهرعاشقیلیمردم

دانم توازته قلب خودت  یتاخودم دست به انتخاب بزنم، امام يقرارم داد یهرچندبرسردوراه! من محبوب

. هستم یزن مهربان وباگذشت ینیکنم که عاشق چن یرساند ومن افتخارم یئوف تورامسخاوت قلب ر نیا. يدیراکنارکش

نشسته  نجایحال که ا یدان یم. اپرپرکنمگل ر نیا یگلبرگ بودوتو ازمن خواست کیترازلمس کردن  فیباتولط یزندگ

ومن  یتوازآن من هست. مام راگرفته ا یمهم زندگ يها میمن تمام تصم سم،ینو یم تیبرا يدغه دغه فکر چیام، بدون ه

.....ازآن تو

من دردناك است، اماخوب که  يشمابرا يبدون توهردو گیزند دمیخوب فکرکردم د یوقت. میبگذارراستش رابگو! آه

باشدوچراغ راهش  شیکه راهنما یخواهد، کس یدارد؛ اوپدرم اجیمن احت شترازتوبهیب انوشیک دمیکردم فهم یفکرم

 یراانتخاب کردم، اماول انوشیک انوش،یتووک نیمن ب میگو یپروا م یه من گرفتم، ببودک یمیتصم نیا! یدرزندگ

توانستم درچشم  یچه طورم ؟یراکه باآه وناله بست یوچمدان ادبردیپراشک تورااز يشدآن چشم ها یمگرم! زدلمیعز

((!انوشیک يآر(( م،یتونگاه کنم وبگو نینازن يها

چه . که گرفتم یمیشدم ازخودم وازتصم یآمدشرمنده م یتودرنظرم م يتواشک ها يتو، چشم ها ةچهر هرلحظه،

است چه  نیپس اگرچن ؟يدیبخش يگریمرابه د یکه تودراوج سعادت وخوشبخت یتوانستم تورادرحال یطورم

 تیاشک ها دنیکه طاقت د نم ست،یکارازدست من ساخته ن نیا! توانم یکنم که دوستت دارم؟ نه، نم یطورادعام
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کنم؟ یارزان تیرابه چشم ها هیونه خودگررانداشتم چگ

 مانیخالصه زندگ! نیهم. يکه دردست دار یباچمدان يرو یتوم ا،یومه انوشیماندوک میاو یگفت! یورفت یرابست چمدانت

 چمیتوه یکه ب یدانست یتوم...... یورفت یهست يکه ذره ذره درمن جار یدانست یتوم...... شوداما یجاختم م نیبه هم

 ؟يرو یکجام....... اما....... اما ،ینخواهم کردورفت اعوضیدن مکه نگاهت راباتما یدانست یتوم ،یزهم رفتوپوچم وبا

شود،  یافتم وجودم آب م یآخرم يها هیگر ادآنیبه  یهنوزهم وقت ؟يوقلبم راباخودبرد یراجاگذاشت تیچراخاطره ها

! مرگ یعنیازتو ییدبداندجدایه که هست نباحضورتوبه آخربرسد؟ مگرسرنوشت هرچ ابدونیددنیمگرنبا! زمنیعز

 یمن فقط تورام د،یسرا یمنطق هرچه م د،یگو یسرنوشت هرچه که هست، عق هرچه که م! چیه یعنی! یستین یعنی

.....نابودشود دمحوشود،یجزتوبا يهرفکر يآر! شود یبهتراست درمغزم ازهم متالش! نانهیدمیگو یعقل م یوقت. خواهم

 چیه یستیکه تون ییازچندساعت انجا بمانم، جا شیتوب یطاقت نداشتم ب سم،ینو یم تیانوبرایاتاق پبعدرادر نجابهیازا

 ادگارپدرمنی نیا. زند یاست وبه من چشمک م زانیوارآوید يباال يطپانچه ا. ام انونشستهیپ یصندل يرو. ندارد یلطف

 ،یکن هیگر شهیحال که قراراست توهم! یاررانکنک نیچراتوا. کنم هتوبودن راتجرب یدبیچرامن با. خندم یاست به آن م

 باستیچه ز! يآر. پروراندم گررادرسرمید يمن است که جزتوفکر هیتنب نیکمتر نیا! بهتراست ازبابت مرگ من باشد

! داده است يچون تورادرخودش جا. دینخواهدد يگزند چیقلبم، اماه! رتوستیاش غ شهیکه اند يشدن مغز یمتالش

من  ند،یخواهندبگو یهرچه م..... یوانگیعشق، جنون، د. کس به آن نرسد چیخواهم بردکه دست ه ییاومن قلبم رابه ج

ووجدانم آسوده  ستمین گرناراحتیگران بهاومن د نینگ کیدرخشد، مثل  یطپانچه م. است یکاف نیهم! عاشق توهستم

((!نوشایک يآر: ((میوبگونگاه کنم  مینایم يدرچشم ها ستین گرالزمیچراکه د! است

 نیدرآخر ارشیداشتم که ک نیقیگرید. پاکت قراردادم يخورد، تاکردم وتو یم سیراکه ازباران اشک من خ نامه

 کیکه  نیباا. زده است یدست به خودکش يرعادیغ تیشده بوده ودروضع یاش دچارجنون عاطف یلحظات زندگ

 انومنتظرمنیاتاق پ يافتاد که خانم جان تو ادمیبه . اش رانخوانده بودم اماتمام سطورش راحفظ شده بودم شترنامهیبارب
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.است

برد، نگاهش به  یبه سرم یدانستم درچه حال یم. خورد یبودوتاب م انونشستهیپ ي، روبه رو يگهواره ا یصندل يرو

درمن  یدانم چه حس ینم! برگشته بود یکه ازپزشک قانون يطپانچه ا. شده بود خیوارمید يبودکه باال يطپانچه ا

! آه. ازخودش بکند یدفاع چیه ستیباشد اماقادرن لتواند قات یکه م یجان یشئ ب کیاحساس خشم ونفرت از. گرفتگر

!لعنت به تو

((؟يا ستادهیچراا! نایم نیبنش))

اشک آلودش رابه  ةدیخانم جان د. نشسته بود ارشیهمان جاکه ک. انونشستمیپ یصندل يمحزون خانم جان، رو يباصدا

.ن دوختسرخ م يچشم ها

((زد، درست است؟ یدرحالت جنون دست به خودکش ارشیکه ک يدیرس جهینت نینامه به ا انیحتماًدرپا))

:فروآورد قیتصد ۀاوهم سرش رابه نشان. دکنمییراتا شیمتعجب شدم، امابعدمجبورشدم حرف ها یکم اول

((.کرد یپسرم درحالت جنون خودکش! يدرست متوجه شد))

دانستم  یم. نت هنوزورق نخورده بود ۀصفح. دمیشن یانورامیپ يمن صدا. آن اتفاق فرورفتم درسکوت مبهم يا لحظه

.یازجوادمعروف يصفحه متعلق به آهنگ انتظاراست، اثر نیا

((.زنم یانومیتوپ يگوش کن، تنهابرا نا،یم))

((.من بود يتنهابرا زتیتوهمه چ! دانم یم))

((.ستین شیدخترم، انگارحواست سرجا))

((.يآور یآهنگ راندارم، اشک رادرم نیا دنیتحمل شن! تمامش کن ارش،یک))

((؟یده یچراجواب نم! نایم))

 یخانم جان مبهوت به نظرم. ومنگ نگاهش کردم جیباشم، گ دهیپر یقیبلندخانم جان انگارازخواب عم يصدا دنیباشن
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:دیرس

((؟يداد یچراجوابم رانم ؟ییگو یباخودت م رلبیچه ز))

.رفت رونیازاتاق ب د،یباآن لباس سپ ارشیشدوک نوقطعایپ يصدا

((!خواهم، دست خودم نبود یمعذرت م))

((.کنم یحالت رادرك م))

:دیکش يآه بلند سپس

((دوستت داشت؟ ارشیقدرک نیچراا))

.دمیرافروبلع بغضم

((.که من هم همان قدردوستش داشتم لیدل نیا دبهیشا))

خواست که  یواوآن قدرتورام یبکش رونیپاازسرنوشتش ب يکه حاضرشد یکنم، آن قدردوستش داشت یباورم))

((!ازجانش گذشت

:زودتاته فکرمراخواند ست؟یانی زاستیدادم که لحنش سرزنش آم ینم صیتشخ یعنیدانم  ینم

 یکنم من هم ب یفکرم یگاه نا؟یم یدان یم. کرد یچون تورادوست داشت خودکش میگو یونم! کنم یسرزنشت نم))

 ینم ارشیک یبه گردن زندگ سمانیزن ر نیدایشدم شا یکردم، اگرمانع طالق آنهانم ینم تیاحمایاگرازمه! رنبودمیتقص

((.طالقش بدهد ارشیبودکه نگذاشتم ک رمنیتقص ،يآر. انداخت

:کنم ییکردم ازاودلجو یسع. راپاك کرد شیچشم ها ۀاشک گوش رشیگاه بادستمال حر آن

((.......کردکه ینم ینیب شیکس پ چیه فتد؟یقراراست ب یکه چه اتفاق دیانستد یشماچه م! نه خانم جان))

کردم؟ یخودم راچه م ةکردم؟ پس خودم چه؟ دل ترك خورد یم ییدازاودلجویبا چرامن

:کرد ینم هیگرگرید
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((.سازند ینم اوشیکردکه باس یمادربزرگش گله م نجا،یگرددا یبرم انوشیفرداک))

((ش راازدست داده است؟مشاعر اواقعاًیامهیآ))

:نامعلوم مات ماند يبه نقطه ا نگاهش

((......را شیهم شوهرش راازدست دادوهم بچه ها شیها یکه باخودخواه یزن! اوباشد هیتنب نیکمتر نیدایشا))

 یرزندگیتصو يادآوریربودیپدرومادرش شده وچه دلگ يباز یکه درراه بودقربان يبچه ا دمیکه بسته بودفهم یازجمع

.میکه پشت سرگذاشت یچندسال

((.روم ینجامیمن، فرداازا))

((؟يرو یکجام))

((.....وطاقتش راندارم که نمیب یرام ارشیتحمل شده است، همه جاک رقابلیغ مینجابرایکنارمادرم، ا))

:به هق هق افتادم ودوباره

 کیکه تاره با اهمیکامل! اش یدگبرگشت سرخانه وزن اناکهیک ،يبگذار میتنها طیشرا نیددرایتونبا! نه دخترم))

 نیا ۀختیتوانم ازپس غم وسکوت درهم آم یآنجابماند، من چگونه م شهیهم يازدواج کرده وبه گمانم برا يمردفرانسو

که توراازدست ندهد،  نیکه پسرم به خاطرا یهست یتوهمان! یده یپسرم رام يتوبو! یبمان شمیدپیتوبا. میایخانه برب

((کند؟ یراازهم متالش ینیمغزنازن يکردروز یفکرش رام یک! آن طپانچه نگاه کنبه . خودش ازدست رفت

.کرد یطپانچه رادفن م ییکردم، بانگاهش گو بیراتعق رنگاهشیمس

((.خانم جان ازوقت قرصتان گذشته))

:دیکش رونیب نهیازس یراباآه دوبارسوزدل

زنده  يدبرایسن وسال باال، با نیوقت من باا مرگ کردوآن میکه چهل ودوسالش بودخودش راتسل یپسرم درحال))

 دنیکه بارس يکه رفت؟ مثل پرنده ا ارشیبمانم که چه شود؟ ک شترزندهیب ست؟یخنده دارن! ماندن قرص بخورم
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((بهاربازخواهدگشت؟ نیدرکداممن  ارشیک نمیگردندامابگوبب یکند، پرنده هابابهاربازم یم زکوچییپا

......من وخانم جان هیگر يآهنگ باصدا هم. آمد یانومیپ يصدا دوباره

درآن سن . کرد یهم نم ییبهانه جو یشده بود، حت يرومنزویگوشه گ. افتاده بود یشگیهم گرازشوروحالید انوشیک

هروقت . نمانده بود یباق يادیززیمدارس چ ییتابازگشا. بود ارشیک یبچگ يازعکسهپ ها یکی هیوسال چه قدرشب

 يکه اوتکه ا نیا يادآوریواز! عصومشازطرزنگاه م. ختیر یفروم نهیدرس اردلمیاخت یب دمید یرام انوشیک

:نشست میآمدوروبه رو دشیبالباس سپ ارشیک. نشسته بودم قیرآالچیتنهاز يروز. بود ارشیازوجودک

((تنهانشسته است؟! من يایزن زب نمیب یم))

((!یرفت یوم یگذاشت یدمرامینبا! رمیازتودلگ! ارشیخسته ام ک))

((.باتوام شهیمگرمن کجارفتم؟ من که هم))

 ةشد نیکه عشق نفر يبدر نهیحقش بودقلبت راازس ؟يکارراکرد نیچراباخودت ا! حق مانبود نیا! ارشیک))

((.داده بود يمرادرخودجا

((.دارد اجیبه کمک تواخت! است نیمن غمگ انوشیک نا،یم))

:گفتم هیباگر

((واهدکرد؟به من کمک خ یچه کس! نمیمن هم غمگ))

((؟يخدارافراموش کرده ا))

((تواندتورابه من بازگرداند؟ یاخدامیآ ینه، ول))

((.يشو انوشیدمادرکیتوبا))

((.توانم ینم))

((.یتوان یم))
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((.توانم، اودوستم ندارد ینم))

((.کنم اورابه خودت عالقمندکن یخواهش م د،یآ یداردبه طرف توم! نگاه کن))

((.توانم ینم))

((.کنم یواهش مخ))

 انوشیک ۀوگرفت فیظر يك هصدا) توانم ینم(کردم  یکنان تکرارم هیگر رلبیخودبرخاست ورفت ومن هنوزز يازجا

:دیبه گوشم رس

((د؟یکرد یم هیگر نا،یخاله م))

:لبخندزدم شیراپاك کردم وبه زوربه رو میها زوداشک

((.نیبنش ست،یمهم ن! زمینه عز))

صاف به چشم  انوشینگاه موشکاف ک. درآمده بود ارشیبه اشغال ک شیپ یقیت که تادقانشس یهمان صندل يواورو

:دیمقدمه پرس یب. بود میها

((رند؟یم یم میچراآدم ها! نایخاله م))

((.کند یعمرم يحد کیخوب هرکس تا))

.قانع کننده نبود یکودك دوازده ساله به قدرکاف کی يبرا همیتوج

((ابروند؟یازدن يهروز ندكیآ یامیچه به دن يبرا))

((!گرداند ینزدخودش بازم ندودوبارهیآفر یخداآنهارام! خوب خواست خداست))

((ست؟یکارهاچ نیمنظورخداازا یدان یتوم))

.مانم یبه سؤاالتش م يبعد يدانستم درجواب ها یکردم چون م یبحث راعوض م دموضوعیبا

((؟يقدرپکر نیچراا نمیبگوبب))
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.را نشییطورلب پا نیاخت، همراباالاند شیها شانه

((؟ییگو یبه مامان نم))

:گفت حاضرجواب

((.شود یخاله که مادرآدم نم))

.به دوروبرش نگاه کرد یدل نگرفتم، اوکم به

((ست؟یمنظورش چ! کرده یچون پدرت خودش راخودکش! گفت مادرخل شده یم اوشیس))

.ازطرزحرف زدنش خنده ام گرفته بود یکم

((.زده است يحرف بد اوشیس))

((.گریهم قسمت است د نیبابام خودش راکشت، خوب ا یعنیدانم،  یمن م یول))

:دوباره گفت. زد یچندسال بزرگترازخودش حرف م. آخرش دلم گرفت ۀازجمل

((چندتاپدرداشت؟ اوشیمگرس! کشد یبزرگ شدپدرش رام یگفت وقت یم اوشیس))

:دیفهم یخودش م شترازسنیب یزدم، اوکم یبااوحرف م یدمنطقیبا

((!یرواقعیپدرغ کیو یپدرواقع کی))

((!اش چه شد یپس پدرواقع! من بود ياش بابا یرواقعیپدرغ! آهان))

:کرد یخاکستروجودم رادوباره شعله ورم ادمسعود،ی

((.مرد اوشیس يبابا. رساند یاعمالشان م يبدکاررابه سزا يخداوندآدم ها))

:دیخند کودکانه

((.روزقاتل پدرش شود کی دمیترس یتواند اورابکشد، م یگرنمید شاویپس س! چه خوب))

:که نسبت به برادرش داشت متاثرشدم یمحبت ازاحساس
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((شود؟ یحالش خوب م یمامان ک! نایخاله م))

((.دانم یوقتش رانم زم،یشودعز یخوب م))

((؟!شدکه بابامرد، نه فیح))

.شدورفتومعصومانه ازجابلند رانداختیگاه سرش رابه ز آن

 ستیبا یگذاشت که البته م یمن باق ياش رابرا يبعدازمشخص نمودن سهم دوخواهر، تمام دارا ارشیک ت،یوص طبق

گفتم  یم شهیهم! بود بیعج یلیمن خ يبر. مادرش گذاشت يبرسانم وخانه رابرا هیریازآن رابه مصرف امورخ یمین

کرده بودند  میوجودم راازوسط دون ییهرچندگو! نمردم رشایامامن بعدازک! لحظه زنده نخواهم ماند کی ارشیبدون ک

 تیهرچه مش رفتمیتلخ وفق دادم وپذ قتیحق نیحال من خودم راباا نیازوجودم رابااوبه خاك سپرده بودند، اماباا یمیون

.است همان خواهدشد یاله

 یم یعصب ۀز، دچارحملگفت هررو یپرستارش م. بود يبستر یروان مارانیدرموسسه ب. ارفتمیمه دنیبه د يروز

پلک  یروح حت یب یمثل عروسک ستادمیمقابلش ا یوقت. شناخت یامرانمیمه. کند یم یشودوسروصورت خودش رازخم

که اوعلت مسلم  يباوجود. نبودم وشحالخ دمید یزمیرقت انگ تیکه اورادرآن وضع نیدانم چراازا ینم. زد یهم نم

 دبخشیدکترمخصوصش هم چندان ام يحرف ها! سوخت یبه حالش م نهادلمیا ۀبودامابازهم باهم ارشیک یخودکش

.رسانده بود بیبه اعصاب مغزش آس ،یدعصبینبود، انگارشوك شد

راهم که به  ییها امیپ. شدم یهم دلتنگش نم نیهم يبرا. دیباهمان لباس سپ. دمید یرام ارشیجاودرهرزمان، ک همه

.من بوداوهمه جابا. کردم یم افتیکرددر یمخابره م رمیضم

مادرش  انامهمانیآن شب ک. بروم دارشیگرفتم به د میبعدازمراسم چهلم تصم. بودکه ازحال مادرخبرنداشتم یمدت

 يزیباورودم باشتاب چ. اتاقش رفتم دبهیرابه اتمام رسان فشیکه تکل انوشیک. بابت آسوده بود نیازا المیبودومن خ

:رماویخودم ن يکردم به رو یسع. کرد میقا ربالشیراز
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((خواهم توراباخودم ببرم؟ یاگردرست تمام شده م انوشیک))

((.میآ یمن نم))

((کجا؟ يدیامانپرس))

.دیتخت درازکش يحوصله رو یب

((.میبکن ينداردکار میلزو میریقراراست بم یکند؟ وقت یم یچه فرق))

:گفتم یوبامهربان دمیکش شیموها يرو یتخت نشستم ودست يرو کنارش

((!مثل توبه مرگ فکرکند يچه اب ستیخوب ن))

:راپس زد دستم

((!ترسند یبچه هاهم ازمرگ نم))

:مرموزبه دلم هجوم آورد یترس ناگهان

((!يکرده ا میقا ربالشتیز یچ))

:دیپر رنگش

((!یچیه))

:دیبالش خواب يگذاشتم واورو ربالشیراز دستم

((.نکردم میقا یچیدهیباورکن))

شدحدس  یامیچه آنها راپنهان کرده بود؟ آ يبرا انوشیک! آن هم دوبسته !مسکن خانم جان بود يها قرص

:افتادم هیبه گر! کند یخواست خودکش یم انوشیک یعنی! زدقصدخوردن آنها راداشته؟

((ست؟یکارهاچ نیمنظورت ازا ؟يدست زده ا یخطرناک يبه چه قرص ها یدان یم چیه))

:کرد یم هیگر اوهم
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((.کرد میخواه یمن وباباتوبهشت زندگ! خواهد یگرمرانمیمامان هم که د! میاباب شیخواهم بروم پ یمن م))

:بود دهیزرافهمیچ اناانگارهمهیک. میخودمان راجمع وجورکرد یاناهردوکمیباورودک

((.روند یکشندبه بهشت نم یکه خودشان رام یکسان! انوشیک يکرده ا ياربدیکاربس))

:درنگ جواب داد یب

((کند؟ یکس کمکش نم چیچراه ش؟یآت يتو! جهنم بابارفت یعنیپس ))

:کردگفت یکه نوازشش م یاش گذاشت ودرحال نهیس يرارو انوشیاناسرکیک

مرگ  دبهیبزرگترهابا ،يدار يعالمه اسباب باز کی ،يدار فیتکل! يتودرس دار. یزهافکربکنیچ نیا دبهیتونبا))

((.فکربکنند

:به هق هق افتاده بود انوشیک

((.کنم يدباآنهابازیآ یاست، دلم نم دهیخر میهارابابابرا يب بازتمام اسبا))

. مادررفتم دنیبه د ییآن شب من به تنها. فشرد دهیازد یبه من انداخت وقطره اشک صالیاست يازرو یانانگاهیک

.دربسترافتاده بود شیمادررنجورترازپ

((.نمیگونه نب نیرم پاره پاره شودوتورااجگ یاله! يبخت شد هیس! يمردشد یباالخره ب! فدات شوم مادر یاله))

.کردم لیاشکم رابرگونه ام گس لیاش نهادم وس نهیسربرس

((!بردلم گذاشت که نگوونپرس یداغ! مراتنهاگذاشت شهیهم يبرا ارشیک! مادر! آه مادر))

:کرد یاش پاك م يروسر ۀراباگوش شیها مادراشک

وچه درمراسم  يآن وقت چه درمراسم شاد! اشراف زاده هابدهدازمادخترش رابه  يبداست طبقه ا یلیخ! دخترم))

 میخواست درکنارت باش یدلمان م م؟یدیچه کش میدیآن خبرشوم راشن یوقت یدان یشود شرکت کند، م مین شیعزارو

 یم! يا دهیدانم چه کش یم. میدیها ند یرانکه خودمان رادرشأن ته فیح! فیاما ح یبدان کیوتومارادرغم خود تشر
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((.مدان

خواست؟ یهم شأن ومنزلت م يهمدرد یعنی. سوخت شتردلمیمادرب يها ازحرف

:گفت یم رشیمد. خودنظم مدرسه رابرهم زده است يرعادیغ يبارفتارها دکهیخبررس انوشیک ۀازمدرس

زنگ ورزش بادتمام توپ ! افتد یم هیکندبه گر یم سیمعلم سرکالس تدر یوقت رد،یگ یبچه هارابه بادکتک م))

((.مخل نظم وانضباط مدرسه شده است شیرفتارها نیکند، به هرحال باا یم یاخالهار

:کردگفت نهیرامعا انوشیکه ک يدکترروانکاو

طلبد قابل فهم  یم جانیوه ياوکه سن وسالش شاد يپدروجنون مادرش برا یخودکش! است یارحساسیبس ۀبچ))

آوردکه  یم ییواستدالل ها لیخودش دل شیپ ست؟یمادرش چ یوانگیپدرود یتوانددرك کندعلت خودکش ینم ست،ین

 یآزاردهنده اش به ستوه م ياکندوهرگاه ازدست افکاره یم يریگوشه گ نیبنابرا. کند هشیتواند بازتوج مین

((.برساند یبیهم آس گرانید دبهیشا یعیرطبیواکنش غ نیشودودرا یواکنش م دمجبوربهیآ

((دکتر؟ ستیچاره چ))

((.دیاش دورنگه دار یزندگ طیازمح یمدت يبرااگرامکان دارداورا))

گرفته شدمن،  میتصم انیدرپا دندکهیشیاند يکردم وهرکدام چاره ا حیاناتشریدکترراموبه موبه خانم جان وک يها حرف

.میکن یهمان جازندگ یمدت يببرم وبرا نایرابه باغ م انوشیک

.لبخندم زدم دم،یبه گل سرخ رس یوقت. بستم یرام چمدان

((.علوم است که توراهم خواهم بردم))

برهم گذاشتم ودرهمان حال  يرالحظه ا میچشم ها. بانوك انگشتم لمسش کردم وازعطرخوشش مست شدم سپس

:گفتم

((!مییآ یتوم شیکه ماپ يخبردار ارشیک))
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:نشسته بودولبخندبرلب داشت میرو دروبهیرابازکردم، باهمان لباس سپ میها چشم

((.کرد میخواه ینازندگیباهم درباغ م انوشیشود، من وتوک یمن برآورده م يدارم، باالخره آرزومعلوم است که خبر))

:سرخ رادرچمدان گذاشتم ودرچمدان رابستم گل

((.میمهمانت باش یتاک ستیالبته معلوم ن))

((.دییآ یم شهیهم يدانم که برا یم))

((؟یدان یازکجام))

((.دیگو یراقلبم به من م نیا))

((.....ستیکه بدن تیآنجا، جا رش،ایک))

((.ستیگربدنید ییایحال که توب))

((؟.....چرا...... ارشیک))

.حرکت ماند یپشت چراغ قرمزبغض ب میحرف ها وبازدوباره

((.نکن هیگر نا،یم))

:دیبار یمحابام یب میبودواشک ها نییپا سرم

((کرد؟ یتوزندگ یشودب یچه قدرم! نکرد هیشودگر یمگرم))

.تکرارکردم. امدین یبجوا

((کرد؟ یتوزندگ یشود ب یچه قدرم))

:آمد یانومیپ ایصد نییدراتاق رابازکردم ازپا یباعجله به سمت دررفتم، وقت دمینشن ییصدا وچون

((؟یچرابدون خداحافظ))

:نامعلوم به گوشم خورد ییازجا رشیبدون تصو يبارصدا نیا
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((.راندارم تیاشک ها دنینرودکه منطاقت د ادتیروم،  یم یبدون خداحافظ یفتیب هیهرگاه به گر))

.ام حبس شده بودآزادکردم نهیراکه درقفس س يدادم وناله ا هیرابرچهارچوب درتک سرم

:دیایخواست بامن ب یدلش نم انوشیک

((.هم ندارم یبه کس يکار! جاباشم نیخواهم هم یم د؟یچه کارم دار))

:کردآرامش کند یم یجان سع خانم

وگل  يریبردکه ازصبح تاشب پروانه بگ یم یباغ ناتورابهیخاله م! يا روافسردهیگ نجاگوشهیتوا!...... بندمدل))

((.یهارابوبکش

:انگارالمپ روشن کرده باشند ارشیروشن ک يها درچشم

((.دییایپس شماهم باماب))

:وبامحبت گفت دیرادرآغوش کش سرش

((.کند یدگیرس کشانی کی دبهیکه بادارد یمهم يمادربزرگ کارها زم،یشودعز ینم))

:به خانم جان انداختم وگفتم یناچاروغم گرفته دستش رابه دستم سپرد، نگاه انوشیک

 اسهامیظاهراً برادرمه. کنند یدگیشرکت هارس یقول دادند که هرچه زودتربه امورمال) یخانوادگ لیوک(انیوسفی يآقا))

 دیبا. ازدست رفته است شهیهم يطورتصورکردکه آن دوشرکت برا نیشودا یالبته م! دهیدوتاازشرکت هاراباالکش

 یرابه آنها معرف انیوسفی يهم صحبت کردم وآقا هیریخ ۀموسس کینجات داد، با یمال گرراازسقوطید يشرکت ها

((.برود شیزپیآم تیموفق ارشیک تیوص زطبقیکنم همه چ یکرده ام، فکرم

فروغش راکه ازامواج پرمهرومحبت متالطم  یبوددردست گرفت ونگاه بافتاده  نییدستم راکه پا یکیجان آن  خانم

:دوخت میبودبه چشم ها

 یچون م! يرو یشوداما خوشحالم که م یتازه م میبرا ارشیازتوسپاسگزارم دخترم، هرچندبعدازرفتن تودوباره داغ ک))
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 یکم احساس راحت ادستی، شد یداده است آسوده خواه يرادرخودش جا ارشیکه ک ییدرجا انوش،یدانم درکنارک

((.کرد یخواه

:وگفتم دمیرابوس صورتش

((.دیآنها بده نارابهیس باغ م نندآدریکرده ام امااگرخواستندمرابب یروزخداحافظیبامادرم هم د د،یمواظب خودتان باش))

 کیکه  یتهمان وان. میبود دهیگلخانه خر يبرا شیکه چندسال پ یهمان وانت ختم،یرادروانت ر لمانیوسا تمام

 یوقت. گرفتم خودم آن رابرانم میتصم. برد یفروش به بازارم ينشست وگل ها رابرا یپشت فرمانش م ارشیروزک

 ينگهدار نگیسال هادرپارک. هم چنان دست نخورده بود نیماش. به من دست داده بود یبیپشت رل نشستم احساس عج

!رابفروشم دآنیآ یگفت دلم نم یم ارشیک. شده بود

((.یگرفت یبدترمزم یلیباشد، آن وقت هاخ احواستنیم))

.بود دنشستهیکناردستم بالباس سپ یصندل يرابازکردم، رو میها چشم

((!يداد ادمیرا یچه خوب شدرانندگ! حواسم هست))

((درهم است؟ شیچرااخم ها انوشیک))

:کرد یم یانداختم که باباغبان خداحافظ انوشیبه ک ینگاه

 یتنگ م انوزدنتیپ يدلم برا یراست. تواندباشد یاونم يبرا یخوب يناجایکندباغ م یکرمخوب حق هم دارد، ف))

((......توانم یاست که نم فیشودح

:رفت ارشیناتمام ماندوک میدرحرف ها بابازشدن

((.ظهرشده است انوش،یسوارشوک))

.میبه راه افتاد یگاه بعدازخداحافظ وآن

 یاول دسته گل. که آنجابودم ازشوروشعف سرشاربودم نیزازایخودم ن. نظرآمد ابهبیوز ارجالبیبس انوشیک ينابرایم باغ
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 ییجا نیهم نجا،یا. بود یخال شیچه قدرجا. قبرنشستم کینزد یتخته سنگ يقراردادم وسپس رو ارشمیرابرسنگ مزارک

گل  مان،یها یشوخ. میکرد یبساط عصرانه راپهن م روزغروب،تابستان ها هر ،يدیب ردرختیکه اکنون اوآرمده است، ز

!گربودیپرت کردن به سمت همد

((......ازردرای يگل قرمزرادوست دار نا،یم))

((زردرا))

((.....قشنگ تراززرداست یلیمن قرمزرادوست دارم، قرمزخ یول))

((.گفته فقط گل قرمزقشنگ است، گل همه رنگش قشنگ است یک! رینه خ))

((.گراستیزدیچ کیآره، اماقرمزش ))

((.ستیطورن نیا چمیه))

.میدیدو یبه دنبال هم م وسپس

:کنم یرادرکنارخودم احساس م حضورش

((!ياوردیگل زردن میچرابرا))

.رشودیراپاك کردم تامبادا دلگ میها اشک

((.گراستیزدیچ کیگل قرمز یخودت گفت))

:کرد یسنگ قبرنگاه م به

((.است ییگل زردنشان جدا))

((م؟یمگرماازهم جداشده ا))

((م؟ینشده ا))

:شد یم دهیغم آلودش برق اشک د ةدیدرد
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((؟یچراناراحت! ارشیک))

((.يآورد یم انوراباخودتیکاش پ))

((چه؟ يبرا))

((انوبزنم؟یکه پ يآنجامن برا))

((.شنوم یمن م یانوبزنیتوهروقت پ))

:تکرارکردم امد،ین یجواب

((.شنوم یمن م یانوبزنیتوهروقت پ))

.است ستادهیسرم ا يکه باال دمیراد انوشی، کسکوت درامتدادآن

((د؟یزن یشماباکه حرف م! نایخاله م))

:شدم دستپاچه

((.کردم یداشتم باپدرت درددل م! کس چیه))

:به قبرانداخت ینگاه

((توانند بشنوند؟ یمگرمرده هاهم م))

:لبخند زدم شیرو به

((؟)که دلش زنده شدبه عشق ردآنیهرگزنم(ندیگو یکه م يدیشعرراشن نیالبته نه همه شان، ا! آره))

:گردشد شیها چشم

((ست؟یاش چ یمعن))

که  ییآنها ۀماندوهمه جا ودرکنارهم یم ردباززندهیپاك ومهربان وعاشق داشته باشداگرهم بم یهرکس دل یعنی))

((.دوستشان داشت حضوردارد
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:قرارگرفت شیجلوترازلب باال نشییپا لب

((.بابامرادوست نداشت یول))

:کردم بغض کرده است، دستم رابرپشتش نهادم وگفتم احساس

((تورادوست داشت یلیپدرت خ ست،یطورن نیا زم،یعز))

:طرف وآن طرف تکان داد نیرابه ا سرش

((.کشت یگذاشت، خودش رانم ینم میاگرمرادوست داشت تنها ست،یطورن نینه ا))

اش من هم بغض فروکش شده ام دوباره  هیرگریازتاث. ادراسرد هیگر يها يگاه سرش رادرآغوشم فروبردوها وآن

.ناراازنظرگذراندمیاش کردم ودرهمان حال باغ م یکردوهمراه انیطغ

 یبرسربعض شیگل هم کم وب. مستورازبرگ بود نیرنگارنگ ازشاخه هاجداشده بودند وزم يفصل ازسال، برگ ها درآن

 نجابدونیا! من يخدا يکجاست؟ وا یدبرفیسپ یراست. دازاسب بو یاصطبل خال. کرد یم ییازشاخه ها، خودنما

دارد؟ ینیچه سکوت سنگ ارشیحضورک

جوان رعناوبرازنده  کیگریاود. نابودیآن روزمهمان باغ م يبورفردا يبادختربچه ا دهمراهیسواربراسب سپ مانیا

بوداماآن دختر؟

((!تنهابود یلینجاخیا یتهران يراستش آقا د،یباغ برگشت نیخوشحالم که دوباره به ا یخانم تهران))

((ست؟یدخترخوشگل ک نیا یراست نم،یب یمن هم خوشحالم که دوباره تورام))

:به دخترانداخت وباخنده گفت ینگاه

((.است يماه پر! دشیآور یادنمیحتماً به ))

!يزییپا یدرآن شب باران! همان نوزاد! يماه پر. دهانم ازتعجب بازمانده بود يا لحظه

:درختان شد، دوباره حالم بدشد قیوحر ررعدوبرقیاس ارشیکه ک یشب آن
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((ست؟یحالتان انگارخوب ن یخانم تهران))

:به شدت دردگرفته بود سرم

((.است رشدهیانگارپ یدبرفیسف یراست! ستین یزمهمینه چ))

همه  نیا یعنی! ودبزرگ شده ب یلیخ يماه پر! بود ارشیتولدم ازطرف ک یۀهد نیا. دمیکش دشیسپ الیبر یدست وسپس

آن طرف ترنشسته بودوبه  یکم یبلوک يرو انوشیک. دیدو یبودودنبال پروانه ها م یطانیسال برمن گذشته بود؟ دخترش

شده بودکه ازجابرخاست  کیتحر يماه پر ۀکودکان يها طنتیدانم ازش ینم. کرد ینگاه م يپر زماهیآم طنتیحرکات ش

اوازادامه . میکرد یضمن راه رفتن باهم صحبت م مانیبود؟ من وا دهیکش رونیاوراازالك خودش ب يگرید اعلتی

 شیبرا ارشیک یازخودکش يمختصر حیزدومن توض یم ناحرفیباغ م ةوخالصه ادار ییوزن دا ییومرگ پدرودا لیتحص

.رفت یچهره اش دره مفروم. برد یاززنش م یاسم یاماوقت. ازدواج هم کرده بود مانیا ربودکهتعجب آو. دادم

((؟یهست یاززنت راض مانیا))

:شد رهیخ ییجا به

((......خوب است فقط! يا))

.دیپر ارازدهانشیاخت یآخرش ب ۀکنم کلم یفکرم

((؟یفقط چ))

((.میگو ینگفتم اما به شما م یتاحاالبه کس....... اماچرا...... یچیه))

:کنجکاوشدم

((.شنوم یخوب م))

.بود ياه پرم يبرا انوشیبه پروانه گرفتن ک نگاهش

 ةاست، ازعهد رشدهیگرپیراستش مادرد. میخودمان آورد شیراپ يدراثرتصادف، ماه پر ییوزن دا ییبعدازمرگ دا))
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 يخواهدماه پر یدلش نم د،یآ یخوشش نم يپر ادازماهیز) گفت یزنش رام( باهمیز. دیآ یبرنم يماه پر يکارها

برادروخواهرهاهم هرکدام  یۀراندارد، بق یرازماکسیغ یسپارم، طفلرابه امان خداب يتوانم ماه پر یباماباشد، من هم نم

((ماندم چه کارکنم؟..... خودشان است یسرشان به زندگ

. پروانه راازاوگرفت وباذوق نگاهش کرد يماه پر. شکارکند يماه پر يرابرا يباالخره موفق شده بودپروانه ا انوشیک

:ازسرم گذشت يدوفکریجه میدرچشم ها یبرق

((مابماند؟ شیپ يشودماه پر یم))

:شگفت زده نگاهم کرد مانیا

((.......خوب است اما یلیخ نیکند؟ ا یباشمازندگ يماه پر))

((.دیآ یدرم ییهم ازتنها انوشیک يطور نیالبته نظرخودش هم مهم است، ا گراماندارد،ید))

چون  یب. راباخودش نبرد یدبرفیواستم سفخواست برگردد ازاوخ یم یوقت. نگرفته بود يمراجد میهنوزهم تصم مانیا

:هم بدون تعارف ماند يماه پر. رفتیوچراپذ

((!نجاباشمیخواهم ا یدادا، م))

:روبه من گفت انوشیک

((تواندبماند؟ ینامیخاله م))

:گفتم باخنده

((.تاهروقت که دلش خواست! زمیالبته عز))

اش  یزندگ يشدوماه پر ناآوردهیشد به باغ م یبغچه هم نم کیکه جمعاً  يمربوط به ماه پر لیووسا وچندروزبعدلوازم

.شد یبندنم ییجا. اهوبودیپرجنب وجوش وه! بود یدختربانشاط. راباما آغازکرد

((؟یتوچندتاگرفت ؟یگرفتم، توچ یمن تاحاالده دوازده تاسنجاقک قرمزوآب م،یریسنجاقک بگ میبدوبر انوشیک))
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 گرگوشهیتوانست د ینم انوشیک. شناسند یگررامیسال هاست همد ییدکه گوآن قدردوستانه بو انوشیباک رفتارش

 ۀکه حرکات دختران نیضمن ا. کرد یزمیجست وخ يشد، باماه پر یم يهم باز اوشیمثل آن وقت هاکه باس. کند ینینش

.جالب بود شیبرا يماه پر

((؟یکن زانشیوآو يریراازدمش بگ یمارآب ياصالً بلد ؟يدیتوتاحاال مثل قورباغه هاپر انوشیک))

راهم ازآن حال  انوشیکرد، بلکه ک ینم یاحساس دلتنگ چیه يماه پر. توانست به اوبدهد ینم یجواب چیه انوشیک

 دندوسنجاقکیدو یمن هم باوجودآن دونفرکه خوشحال وشاددنبال پروانه ها م. درآورده بود نانهیغمگ يوهوا

.افتادم یم مزخم خورده ا اددلی بهدندکمتریپر یکردندوباقورباغه هام یهاراشکارم

((.دیبخوان ددرسیاست، با گربسید یوتنبل يبچه هاباز))

:گفتند هردوبااعتراض

((!بازهم درس! نه يوا))

:زد یم میمادرخانم صدا يماه پر. خودم باشند شیشترپیهردورامتفرقه نوشته بودم که ب اسم

((!یزن یم میچرامادرخانم صدا! يماه پر))

.اش راازهم بازکرد یسرخ وعناب يلب ها ینیریش ةخند

 یشدکه دوتارابا هم صدام نیکنم، ا تانیصداکنم، من هم دوست داشتم مادرصدا دشماراخانمیبه مگفت با مانیداداا))

((مادرخانم..... يجور نیکنم ا

سال سوم دبستان  يپر ماه. زد یم میناصدایاماهنوزخاله م انوشیک. دمیخند شیبه رو. بلنددادزد يراباصدا مادرخانم

 اسربهیشدند یتابه حال خودشان رهام. رفتند یدرم فیومشق وتکل ردرسیهردوازز! ییدوم راهنما انوشیبودوک

 يچندوقت به قدر نیامامن خوشحال بودم، درا. دندیدو یپروانه هاسرتاسرباغ رام ادنبالیگذاشتند یم یدبرفیسرسف

.عوض شده بودکه من متعجب بودم انوشیک یۀروح
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.شه یتمام م دخداامشبیها سالم به ام بچه

:عطرش مشامم رانوازش کرد د،یچرخ یسرخ دردستم م گل

((خوشحال است؟ انوشیچه قدرک ینیب یم ارش،یک))

((.از لطف توست))

:دیرس یبه نظرم دگرفتهیونگاهش کردم، درآن لباس سپ دمیکش يبلند نفس

((؟یچراناراحت ارش؟یچت شده ک))

((!ستیخوب نمادرحالش ))

((؟!ستیخانم جان حالش خوب ن))

.بود یالهام قلب کی ارشیارتباط من وک. ستین قتیجزحق يزیدانستم چ ینگران شدم، م. جمله اش راتکرارکرد دوباره

((ست؟یچراحالش خوب ن))

((.بروبهش سربزن))

((؟.....!ارشیک))

.کردند یبچه هاسروصدام. ورفت

((.من اول پروانه راگرفتم))

((.اول گرفتم رمنینه خ))

:دمیدادکش ارسرشانیاخت یب

((.دیسرتان گذاشت يباغ رارو! تر واشیکنم  یخواهش م))

دوماه ازآمدنمان به . دیکش یپرم يگرید يشدم، اماذهنم جا مانیخودم پش یانداختند ازبداخالق نییسرشان راپا یوقت

سرزدن به  يکه مثل هرروزبرا مانیا. بودم اوردهیه دست نازخانم جان ب يخبر چیمدت ه نیگذشت ومن درا یم نایباغ م
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آن گاه بعدازسفارشات الزم به بچه هاسواربروانت شدم، . هربرومباغ آمده بودازاوخواستم کناربچه ها بماندتامن به ش

. آورد دهیاشک به د د،یخانم جان تامراد. خانم جان بود ۀبه خان دنیمقصدموردنظررس نیکه آخر یدرحال

.تخت افتاده بود ينزاررورنجورو

((م؟یایازشماب يپرستار يدتابرایخانم جان چراخبرم نکرد))

.حرف زدنش بلندتربود يازصدا شینفس ها يتوانست حرف بزندوصدا یم یسخت به

برهم ...... تان يشاد امددوبارهیدلم ن.... خوب است...... آنجا تانیجا.... دمیفهم.... نشد يازشماخبر دمیچون د))

((......دزیبر

:گفت رگوشمیز اناآرامیبودند، ک ستادهیدرهم فرورفته درکنارم ا ییها اناباچهرهیاوکیکامل

 یم. توست دنیتاحاالکه خودش رانگه داشته به خاطرد ست،یرنیاثرپذ ییدارو چیاست، دکترگفته ه میوخ یلیحالش خ))

چون  ياوریراباخودت ن انوشیکردکه ک یهستم وخداخدام ضیشودکه من مر یگفت حتم دارم به قلب پاکش الهام م

((.است انوشیدارکیهرچندهالك د ود،ش یدوباره دچارهمان حالت افسردگ انوشیبودکه مباداک نینگران ا

:دیگو یبه زحمت توانستم بفهمم چه م. دمیخانم راشن يبه نجوا هیشب ییصدا

((.......کشد یاانتظارمرامپسرم آنج..... يانوببریخواهم مرابه اتاق پ یم..... دخترم نا،یم))

 یم دمخالفتینبا. انداخته بود مهیهردونفروحشت واضطراب خ يچهره ها يتو. اانداختمیاناوکاملیگذرابه ک ینگاه

جثه اش آن . میلچرنشاندیو ياداورارویبه کمک هم وبه زحمت ز. خانم جان بود ۀخواست نیآخر نیدایشا م،یکرد

. بازهم دلم خنجرخورد انو،یبابازشدن درپ. شد لمس کرد یرام شیم استخوان هاودرهم مچاله شده بودکه تما فیقدرضع

خانم جان . زد یم وارچشمکید يبودوطپانچه هنوزباال یانوخالیپ یصندل. بودم دهیانوراشنیپ يوقت بودصدا یلیخ

 انوشیمن وک ةونگاهحسرت بارش رابه قاب عکس سه نفر دیدهاکشیبرکل یدست نیوچروک یاستخوان یباانگشتان

:گفت رلبیزانداخت وآرام  ارشیوک
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((.دیآمد یچه قدربه هم م ارش،یبه قول ک))

خانم  ختند،یر یسردرآغوش هم فروبرده بودندوآهسته اشک م يدرورود ۀدوخواهردرآستان. دیکش یقیآه عم سپس

:زد میجان صدا

((.نواخت یرام يچه آهنگ پرسوز ارشیهست، آن روزصبح، ک ادتی نا،یم))

:بود نیدادم، قلبم سنگ سرتکان

((!هست ادمی))

هنرمندش چرابه ندرت دست به  يباآن دست ها ارشیدانم ک یآن آهنگ پرسوزراکرده است، نم يهوا يدلم بدجور))

((زد؟ یانومیپ

:انشگتانش لمس کرد دهارابانوكیکل ودوباره

سالمندان واگذارکنند،  شگاهیآسا کیکردم به  تیوص نجاراهمیا! باش انوششیمواظب ک! توبود یعاشق واقع ارشیک))

دلم  د،یاماآن طپانچه شوم رابامن دفن کن! يانورابرداریپ نیخواهدا یخودم که دلم م! برداروباخوت ببر یخواه یهرچه م

((.برسد یخواهدبه دست کس ینم

:حلقه خورده بودگفتم میکه درگلو یرفتم وبابغض شیبه سرفه افتاد، به سو وسپس

((آب بدهم؟))

:رابه دوطرف جنباند شسر

گاه  چیهمان طورکه ه نجا،یا دیبرنگرد د،یوآرامش دار شیآسا یبه قدرکاف م،یگو ینارامیاگرآنجا، باغ م! ...... نه! نه))

((.دیگشت یدبرمینبا

:زدگفت یکه ازشوق برق م یانوبانگاهیبااشاره به پ سپس

((.زند یانومیپسرم داردپ! دیآ یانومیپ يصدا ،يشنو یم))
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 يدرویبالباس سپ ارشیک. رابه چشمانم دواند یسوزناك بودکه اشک داغ يآهنگش به قدر يصدا. گوش سپردم منو

رابرهم گذاشته  شیخانم جان چشم ها. شدند یهنرمنداوم يانگشت ها مینوبت تسل دهابهینشسته بودوکل یصندل

ام  یزندگ يبرغم ها یکرد وبازغم میتسل نیگوش سپرده بودجان به جان آفر یبودوهم چنان که به آن آهنگ قلب

.افزوده شد

((!روند یامیروزازدن کیندویآ یامیروزبه دن کیچراآدم ها دمیحاالفهم نا،یخاله م))

:کردم یبرتن داشتم وگل هاراهرس م یباغبان لباس

((!يدیفهم یخوب چ))

:قحط آمده بود شانیانگارجابرا! دندیلول یمن م يوپاها ردستیز يپر اووماه

 نیا يجابرا نیزم يگررویطورآدم متولدشودآن وقت د نیانرودوهمیوقت ازدن چیدهیآ یامیرقرارباشدهرکه به دناگ))

((ست؟یطورن نیماند، ا یهمه آدم نم

که شاخه  یدرحال يماه پر. مرگ کنم شترمعطوفیخواستم دهنش راب یکودکانه اش خنده ام گرفته بود، امانم ازاستدالل

:ترادردست داشت گف يرززرد

((!رندیشدندبم یرمیکه پ یآدم هاوقت ۀچه خوب بودهم))

:داد حیتوض انوشیسوخت، ک شیبرا دلم

((نا؟یرودمگرنه خاله م یبهشت م ردبهیبم یگفت هرکه درجوان یمادرم م))

:گرفتم وگفتم شانیرابه سو یباغبان یچیام راسربرده بودند، ق حوصله

((کاردارم؟دینیب یکارتان، مگرنم یدپیبرو...... اای))

هردوبزرگترودوست . آمدم یازحرکات شادمانه شان به وجدم شهیهم. دندیهم پرکش دندودنبالیزدندوپر یهردوجست

درسشان ! ییسال پنجم ابتدا يبودوماه پر رستانیسال اول دب انوشیرفتند، ک یمدرسه م گربهید. ترشده بودند یداشتن
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مثالً معلم ماه  انوشیهمه ک نیباا. شدند یاً شاگرداول کالسشان مگذاشتند حتم یراکنارم طنتیش یهم بدنبود، اگرکم

.برد یهم مثالً ازمعلمش حساب م يداد وماه پر یشدوبه اودرس م یم يپر

 یزندگ نیباا یجیوزجرتدر یضیمادرم هم باالخره پس ازسال هامر. خورد یام پشت سرهم ورق م یبرگ زندگ برگ

 يها ززخمیت يشتریافتادبسان ن یبه دلم م يزوده شده بوداما هرگاه زخم تازه ابه دلم اف يگریهرچندداغ د. وداع گفت

رسم رابرهم  نیشودا یاست ونم نیدانستم رسم زمانه هم یم. آورد یداد وهمه راهم زمان به دردم یم قلیکهنه ام راص

کنم  یآخرعمرآسوده زندگآن قدردرحسابم پول بود که بتوانم تا. بکنم يراراه انداز یکوچک ۀخواستم گلخان یم! زد

که فارغ  مانیبه کمک ا. خسته شده بودم یهودگیوب يکار یوبعدازمن هم بچه هاازآن استفاده کنند، امابه هرحال ازب

 نایوکوکب باغ م میونرگس ومر ولیدوباره عطرگال. میرابرپاکرد یکوچک ۀبودگلخان يکشاورز ۀرشت لیالتحص

 یاستفاده م شانیها قهیکردندومن ازسل یراه کمکم م نیدرا يادیاشوروشوق زهم ب يوماه پر انوشیک. رامعطرکرده بود

 انوشیوک افروبستیچشم ازدن يا بانهیغر طرزبه  يزییروزپا کیدانستم که  یدخترخودم م يراجا يماه پر. کردم

.داشتند زدوستمیداشتم وآنهان یهردورادوست م. ارشمیتن ک ةادگاروپاریرا

 دنیناگهان باشن. دردستم بود يا لچهیبرتن داشتم وب یخانه بود، طبق معمول لباس باغبانکاشت گل نیدانم چندم ینم

به سمت کلبه  یبیعج یباکشش. ستادیئستم ازحرکت بازا) بودم ناآوردهیخانم جان به باغ م انورابعدازمرگیپ(انویپ يصدا

نشسته  یصندل يوبه اوکه رو ستادمیدرا يدرراستا. دمبو دهیانورانشنیپ ایشدکه صد یم یجذب شدم چندوقت

.انداخت چشم دوختم یم دهاچنگیبودووبرکل

:نواخت گفت یآنکه به طرفم برگرددهم چنان که م یب

((؟يکار ینانمیچرادرگلخانه ات گل م نا،یم))

:راازدستم درآوردم دستکشم

((.ندارد مانیها يمشتر نیب يطرفدار ناچندانیم))
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((!به خاطرمن))

.گذاشته بودوبه من سرنزده بود میتنها یبودکه مدت لیدل نیا دبهیکردم، شا یم يبازدانم چرابااولج ینم

 ولیاالن همه سفارش گال م،یهامان فروخت يزوربه مشتر ابهیدیپوس ادرسردخانهی میناکاشتیهرچه م شیپ ۀدفع))

((.دهند یم خکیوم

:گفت یکه م دمیمحزونش راشن يباصدا دوباره

((؟!به خاطرمن))

:زگفتمیآم هیحوصله و گال ینشستم وب یصندل يرو

 يدبرایکه دردلم دارم با یهمه دردوغم نیباا! یستیمن ن يتوکه جا! خسته شده ام یوضع زنگ نیاصالً ازا! توانم ینم))

 يادم ها يجلو! رود یازدست نم یخوشبخت یکه بامرگ کس دتظاهرکنمیبچه هابا يجلو. کنم يهمه نقش باز

مرتب وپشت  یخودم نبودم؟ توهم که گاه يچندوقت است جا یدان یکنم، م يروصبورراباززن پرکا کی دنقشیگرباید

((توانم خودم نباشم؟ یم یتاک! شود، خوب من هم آدمم ینم تیدایتاچندوقت پ یوگاه ییآ یسرهم م

 نیزد، باا یپرپرم شیدلم برا خت،یر یانگاراشک م. برگشت مینداشت، به سو یدانم چراازاودلخوربودم؟ اوکه گناه ینم

:همه ادامه دادم

 یدان یکشم؟ م یچه م یدان یگذرداصالً خودتوم یدانددردلم چه م یکس نم چیه! یکس یوب ییهمه تنها نیمردم ازا))

 نا،یگل م ،یگذاشت ینم میکه تنها یدانست یتواگرم! کنم؟ نه یدامیپ یافتدچه حال یهرگاه چشمم به آن سنگ قبرم

 گرهمیتورانداشته باشم، د یخوردوقت یکنند، گل به چه دردم م ینم میبرا یفرق چیاه نهیا ۀهم میمر ول،یگال خک،یم

 یخواه یم چد؟یپ یانومیآهنگ پ يصدا المیچرادرخ یستیحال که ن! ينزد یبزن یتوانست یآن وقت که م! انونزنیپ میبرا

((......راندارم گرطاقتشینبود؟ به خداد یهمه سال باغم توساختن کاف نیا ست؟یبس ن ؟یداغ دلم راتازه کن

:کردم یسرم گرفته بودم وتکرارم يشدومن دستم رارو یآرام آرام کم وکمترم انوازاوجیپ يصدا
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((.راندارم گرطاقتشید))

زمان نه  نیگرتاایرفت ود رونیازدرکلبه ب د،یباآن لباس سپ ارشینشدم که هم زمان باقطع کامل آهنگ، ک ومتوجه

. ام، ازخودم رنجاندم یزندگ یقیجهت اورا، عشق حق یمن ب. ورخودش رااحساس کردمونه حض دمیانوراشنیپ يصدا

 دارمیکردم والتماسش کردم که به د هیگر شبارهابرسرمزار. ام رفع نشد یگل سرخ همدلتنگ دنیبابوکش یگرحتید

تواند تلخ ودردناك  یقدرمچ قتیحق نیدانم که ا یرادوباره ازدست دادم وم ارشمیمن ک! آه صالح. امدین امدکهیدامانیایب

 غیبشنونددردگرفته بودندامادر ییبودندتاصدا زماندهیازبس که ت میها دوگوشیانوخشکیپ يدهایبارهانگاهم برکل. باشد

. میرابااوبگو میرانداشتم تادرددل ها یبودآن هم ازمن که جزاوکس دهیبامن قهرکرده بود، رنج ارشیک....... غیدروصد

.دادم ناپرورشیکه درگلخانه ام فقط گل م یوقت یحت گربرنگشت،یاود

 نیا ۀروابط دوستان. شد اتیهم واردرشته ادب يبود که ماه پر لیمشغول به تحص يکشاورز ةدردانشکد انوشیک

عشق سرانجامش به ازدواج  نیشد حدس زدکه ا یشده بودوبامرورزمان م لیتبد یعشق ۀرابط کیبه  یدوازکودک

 یکردندم یزمیتجو میدکترهابرا هراک يجورواجور يسرپاماندن قرص ها يبرا ستیبا یمن هم م. خواهدشد دهیکش

! باستیز یگفته زندگ یدانم چه کس ینم. شود یکردم باخوردن آن قرص هاحالم بدترهم م یفکرم یخوردم وگاه

پرده هاازصحن  نیداگرایشا. کرده است ینم انگاهیاشک به دن يازپشت پرده ها شهیهمچون من هم نآًیقیاماهرکه بوده 

 ارشیکه ک یتاوقت یکه زندگ سمینو یزمیتوعز يامابرا. دمید یبامیراز یهم زندگ نرفتندم یمن به کنارم يچشم ها

همه سال  نیا میایح یکه چراقلب ب نیا بیام تنهارنگ تحمل به خودگرفت وعج یزندگ ارشیبعدازک بابود،یبودز

 انوراکردهیپ يهوا لمقدرد نیدانم چراا ینم! شرم یقلب ب نیا! صیقلب حر نیا! ادامه داد دنیبه تپ ارشیبعدازمرگ ک

 ةعقب افتاد يکارها! ستیخوش ن چیحالم ه. دمیدارپریب انوازخوابیپ يافتادم که باصدا یصبح ادآنی اربهیاخت یاست، ب

دفن  ارشمیقبرککرده ام مراکنار تیاداره کنند، وص يوماه پر انوشیهم ندارم، گلخانه راهم که قراراست ک یآن چنان

 یگرنمیمطمئنم آنجاد. کنم رونیب نهیازس تینبودنش راباگله وشکا يسال ها ةوعقد نمیکنند، بلکه بتوانم اورابب
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وقت فرصت دست  چیدانم چراه یامانم سمینامه بنو تیخواستم برا یم شهیسال ها هم نیا یدرط. زدیتواندازمن بگر

!دیآ یانومیپ يصدا..... انهیشنوم  یدرست م...... دانم یداد، آه نم ینم

 شیچشم ها. خواست ازدست بدهد یآن لحظه ازعمرش رانم ییدرخودفرورفته بودکه گو قیآن چنان عم مادرخانم

اش رازدل  یدگیرنج یتهران يآقا ایآ انه؟یدید یرام یتهران يدوباره آقا ایدانم آ ینم. مانده بود انوماتیپ یبرصندل

 يگمان صدا یب. دمیشن یم ییهم صدا دانگارمنیدباورنکنیرابرآورده کرده بود؟ اما شامادرخانم  يآرزو نیزدوده وآخر

......بازمانده بود یدهانم ازشگفت. انوبودیپ

 دپوشیدادآن سپ صیشد تشخ میاشک ن يازپشت پرده ها. خورد ینم یتکان نیحرکت کوچکتر یروح وب یب مادرخانم

آرام  شهیهم يکه انگاربرا يماازنگاه مات مادرخانم وقلب دردمندا ست،یزدک ینشسته بودوآهنگ م یصندل يکه رو

.نواخت یم شینایم يبرا ینتهرا ارشیاست که ک ییانویآهنگ پ نیآخر نیشد حدس زدا یگرفته بودم

 نیراستش مادرخانم به من نگفت ا د،یخسته نشده باش مینوشته ا تانیکه برا يبلند ۀازنام دوارمیام ،يصالح کرمر يآقا

نامه خواهم آورد، نپمن که  نیرادرا میها یازدلتنگ یاندک شیبرسانم؟ امامن به سهم خو انیراچگونه به پا یطوالن نامه

. کرد رابمیمانده بودم س بینص یکه ب یمن آموخت وازمحبت زبهیچ همهمادر،  يکه جا یراازدست داده بودم کس يزیعز

 میکرد یکه فکرم ییتاجا میبود دهیرس یوعاطف یروح یرشدمتعال کیاوبه  تیلطف وعنا رپروبالیز انوشیمن وک

 يادیز يبچه دارشدن سال ها يکه آرزو يمادر. شود بمانینص یمادرخوب نیتاچن میپدرومادرمان راازدست داده ا

که ازگوشت وپوست خودش نبودثابت  یدوکودک تیرادرآتش حسرت خاکسترکرده بود، باپرورش وترب ازعمرش

که  یکس....... مادرباشد کیتواندکار یکه ازدست رفته بودتنهام يکودك ازمهروعاطفه ا کیکردمادربودن تنهازادن 

 ینم ادمانیهرگز انوشیمن وک. شتندکردکه اوراچون مادرخوددوست دا یاش راصرف دوکودک یدردآورزندگ يسال ها

.کرد یم میاندکش راباماتقس يخواست وشاد یخودش م يراتنهابرا شیرودکه مادرمان غم ها

.میخواه یزنده بمانند چون مام شهیخوب تاهم يهمه آدم ها ستیقرارهم ن خوب،
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دوسنگ  دبهیب ردرختیز يزییغروب دلسردپا کیودر میبرتن دار یهردولباس باغبان. است ستادهیدرکنارمن ا انوشیک

:بغض آلوداست انوشیک يصدا م،یکن یقبرنگاه م

((ست؟یباره چ نینظرت درا. نابرپابودیبرگردانم که درباغ م ییخواهم گلخانه رابه رونق سال ها یم يماه پر))

:لبخندزدم شیرو به

((!یکه حوصله اش راداشته باش یاست، البته به شرط یفکرخوب))

:خاطرگفت نانیبااطم

((.حوصله داشتن را یمن آموخته، حت زبهیالبته، مادرهمه چ))

:درابرزبان آورده بو)) مادر(( ۀبودکه اوکلم يبار نیاول

((تادلش خوش باشد؟ ينکرد شیوقت مادرصدا چیچراه))

.انداخت، انگاردچارعذاب وجدان شده بود نییراپا سرش

 کیشترازیب یسال هاحت نیمادردوستش داشتم ودرا کیمثل  شهیاما من هم ،يالجبازیعادت بودو يدانم ازرو ینم))

((.خواستمش یمادرم

:گفتم یقینفس عم دنیده باشم همراه باکشدرآور یکه اوراازآن حالت دل مردگ نیا يبرا

اشک  يازپشت پرده ها شهیکه هم مینیباببیز یوآن راازچشم زن میاکنیاح نارادوبارهیم دباغیبافکرتوموافقم، با))

((.دید یاراتارمیدن

لب شد ق یم دهیکالغ هاکه ازدورشن يهمراه باصدا. قبرهاراپوشاند يرو يزییگرفت وچندبرگ زردپا دنیوز يبادسرد

!مرگ مادر يبرا نیغمگ يا هیکرد، مرث یم ییسرا هیمرث یهامان باتپش سوزناک

  1382زییپا - تهران
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