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 اول فصل

 صندلي روي اينجا من و خواند مي ترا كه است الماسي خانواده بزرگ و عزيز مادر بانگ صداي اين محبوبه، محبوبه،
 حال در كه مادرم سوي به و شوي مي خارج اتاق در از متين و آرام كه بينم مي ترا و ام نشسته سيب درخت زير در چوبي

 داري تن به اي پسته مغز رنگ به پليسه پيراهني تو! عمو زن آمدم ميزني بانگ آرام و آيي درمي حركت به است باغباني
 نمايش به را خود و كشيده سرك بخورند هوايي آنكه براي ات ساده روسري زير از نيستند زيبا چندان كه موهايت و

 را آنها و نكرده لمسشان آرايشگري دست هرگز ميدهند گواهي كه شكن و پرچين شب رنگ به موهايي. گذاشتهاند
 پيش مادرم سوي به كه هنگامي و پوشانده را كوچكت و ظريف پاهاي رنگت سفيد كتاني بند بي كفش. نكرده آرايش
 از تو به دزدانه دارم دوست چرا نميدانم. رسد نمي گوش به باغ سنگفرش روي بر گامهايت از صدايي كوچكترين ميروي

 .كنم توصيف را تو فقط و را تو و كنم نگاه دارم چشم بر كه عينكي زير

 را شمعداني گل گلدان چند تو. است گرفته نشاطي و روح تو بودن با تنها اجداد يادگار مانده متروك باغ اين گمانم به
 و نشاني مي گل برگهاي بر است خنكتر داري گمان كه آبپاش از و مينشاني هم كنار ترتيب به هره سيماني ٔلبه روي

 باالي به نگاه واكنشي هيچ بدون سپس و ميشوي درخت زير در من حضور متوجه بعد و ايستي مي تماشايشان به لحظاتي
 هم شايد و صد از مانده جاي به متروك خانه اين در زمان. است ابر بدون و آبي كه مياندازي آسمان هم شايد و درخت
 نسل از پس نسلي و اند كرده دفن چوبي تابوتي در نارون درخت آن زير باغ انتهاي در را آن اجدادمان و مرده بيش
 سر و موقع به توانستند ديگران كه چرا. است رسيده تو و من به كه اينك تا اند پرداخته گور اين از نگهباني به ديگر
 علت به باغ اين بيروحي كه است معتقد باغبان شمس آقا. دهند نجات را خود و كنند فرار خانه اين حصار از بزنگاه

 خانم عمه و ميگيرد جان خانه درختان ميان در بلند پايه چراغ چند با كه دارد گمان زنش و است گلي و خشت ديوارهاي
 را آن فروش حق كس هيچ كه را موروثي ملك اين كه ميكند اجدادمان راه ٔبدرقه را آخرت و دنيا نفرينهاي تمام مطلقه
 را خواستگاران كه پندارد مي سبزي باغ در را باغ اين تو مادر و اند گذاشته يادگار به خود از ميراث عنوان به ندارد

 و ببينند باغ اين ساكنين از يكي وجود در را خود نيافتني دست آرزوهاي گاه و بكشند آن در سركي تا ميكند وسوسه
 اما كنند زندگي راحت را عمري و رسيده مكنت و مال به شوند باغ اين ساكن بتوانند اگر كه بپرورانند سر در خام خياالت
 .بيخبرند باغ اين طلسم از كه افسوس

 شده ريخته ناحق به خون و است شده نفرين دودمان اين ميگويد پدرت بينند؟ نمي خوشبختي رنگ الماسيها چرا راستي
 حقيقت به نسل هفتاد كه دارم گمان من اما. هستند زن آن نفرين اسير نسل هفت تا و شده همه پاگير باغ اين در زني
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 شنيده آنچه از مادرم. پابرجاست نفرين اثر هنوز ولي رسيده پايان به نسل هفت تو پدر زايش از پيش چه است، نزديكتر
 هووي چيني دسيسه علت به و بوده باردار جوان زن آن كه ميكند حكايت رسيده او به سينه به سينه و دهان به دهان و

 اين ديگر حكايت و شده دفن باغ همين در جايي در و باخته جان همسرش شالق ضربات زير و شده بسته درخت به خود
 اين حق به خداوندا است گفته و كرده بلند آسمان به سر و گذاشته خود شكم بر دست دادن جان هنگام به او كه است
 وداع را دنيا سپس و نبيند سعادت و خوشبختي رنگ دودمان اين از نسلي هيچ كه ميدهم قسمت نكرده باز چشم طفل

 اين ديگر نسل از پس نسلي و نديدند نيكبختي و سعادت رنگ مكنت و تمول اوج در الماسيها زن آن فوت با. ميكند
 ميشود يافت وفور به آنچه الماسي طايفه در. بربستند رخت جهان از كاميابي و لذت بدون و كشيدند شانه بر را نفرين
 پدر ديگري و من پدر يكي كه اند بوده مستثني قائله اين از برادر دو تنها. است داده دست از همسر مرد و مطلقه زن بيوه

 آن نفرين با ارتباط بي چيني ميوه وقت به نردبان روي از افتادنش سانحه و پدرم زودهنگام مرگ ميكنم فكر كه توست
 ميگويد مادرم. داد خواهد جان بعد ساعتي شود جدا آن از اگر كه شده وافور منقل اسير آنچنان كه هم تو پدر. نبوده زن

 بيچاره و است شده نفرين دايره اين از خارج كه درميĤيند مرداني همسري به كه چرا خوشبخترند طايفه اين دختران
 زماني چون كه درميايند خاندان اين مردان همسري به و گذارند مي دايره اين در قدم شدن خوشبخت براي كه دختراني
 كه هستند كودكاني همه از نگونبختر ميان اين در و ميدهند ترجيح قرار بر را فرار و ميشوند واقف خود اشتباه به بگذرد

 هيچ كه زيبايشان نامهاي به خود تنهايي در و ميكنند همراه خود با شوم ارثيه همراه به را يتيمي درد و مانند مي جاي بر
 ميشنوم ديگران دهان از را نامم وقتي كه هستم آنها از يكي خود من. ميخندند ندارد زندگيشان واقعيت با تناسبي گونه
 از كه است شرنگي همان شهد نام و كاميابم شرنگها تمام از كه چرا نباشد بيجايي نام هم شايد! كامياب ميخندم، دل در

 ميبينم شب آخر در و ميكند پر را اوقاتم تمام كه نگونبخت و بدبخت قومي متولي. است سرريز جانم به شامگاه تا بامداد
 .ترم درمانده آنها ٔهمه از خود كه

 جذام به مبتاليان مثل ما از و باخبرند دودمان اين اسرار از همه كه حال داشتني، دوست محبوبه ميكردم فكر تو به داشتم
 از كمتري تلخي با زهر اين شايد كنيم بازي را خوشبخت آدمهاي رول و بزنيم گول را خود گاهي كه نيست بد ميگريزند
 جامه نكرده تن بر بخت لباس و گرفت را دامنت زود نفرين كه ميسوزد تو براي همه از بيش من دل. رود فرو گلويمان

 هميشه چه گر باشد؟ ناگوار ميتواند حد چه تا فاميلي وصلت كه كردي باور حاال. كرد ات خانه اين اسير و تنت بر سياه اي
 كيارش. دارم را باور آن دلم ته در اما دهم نسبت گويي خرافه به را آن و كنم پاك تو ذهن از را فكر اين ام كرده سعي

 اين خبر وقتي. گفتي بله او به و نشنيدي را مادرت هشدار هم تو و آمد خواستگاريت به و نكرد گوش را عمه هشدار
 دلم. داد ناگوار اي حادثه وقوع به گواهي قلبشان و كرد حيرت و بهت دچار را همه رسيد اقوام گوش به خواستگاري

 كردم حس. نديدم ترس آثار ات چهره در و گفتي تبريك من به كه هستي فردي اولين تو گفتي من به وقتي گرفت آتش
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 بگيرم اميدوار اي چهره و شوم قالب ترس بر بودم توانسته اينكه از و داد نوازش را روحم خنكي نسيم آتش ميان در
 ما ٔهمه به كيارش مرگ با نفرين و افتاد فرو ام چهره از ماسك و نپاييد ديري شادي اين كه هيهات اما. گشتم خوشحال

 باور جز كه مينمود عجيب آنقدر حادثه. است نداده دست از را خود خاصيت و پابرجاست هنوز كه كرد ثابت ديگر يكبار
 صورت جاي به او ٔشقيقه بر مشت اصابت و نزاع حال در عابر دو ميان ميانجي. نگذاشت باقي برايمان ديگري باور نفرين
 هوا به كسي واويالي و شيون و نينداخت خانواده در زلزله كيارش مرگ خبر! زدني هم بر چشم در مرگ و حريف

 آرامشي با همه آمد بدرون در از چون و بودند كرده آغاز شماري ثانيه او آمدن و مرگ انتظار به همه گويي برنخاست،
 .دادند لباس تغيير تنها ورودش براي و رفتند استقبالش به ژرف

 و خنده تا دارد عادت فغان و آه و گريه صداي به گوشش و دارد قبول را سياه لباس به شدن آذين زده پاييز باغ اين
 ٔجامه سال دو تو گمانم به. آوردم نقيض مثال برايت گفت خواهم كه دارد وجود هم شادي و خنده مگر كه مپرس. شادي
 شدي تو و بپوشاني تن بر نگين رختي و بدهي طالق را سياه لباس تا ساخت وادارت مادرم اينكه تا داشتي تن بر سياه

 همچون حادثه آن دنبال به كه بود القابي ديگر شكن سنت و لجباز خودسر،. نبود تو نسبت تنها اين كه بيوه دختري
 و بلبل نغمه جاي به كالغان صداي به و شوي گورستان اين ساكن ساخت وادار را تو و نشست پيشانيت بر سياه مهري
 و هستي اي انديشه چه در اي گرفته بغل در را زانوها و اي نشسته سيماني پله روي كه حاال نميدانم. كني گوش قناري
 كتاب مريم ننه وقتي تنها كه من است؟ شنبه چند امروز ميداني تو راستي. ميكند كاو و كند را چيز چه و كجا نگاهت
 روح آمرزش براي مريم ننه و است جمعه شب كه ميفهمم ميدهد سر خواندن كاج درخت كنار و برميدارد را دعايش
 كينه از را او دل شايد تا ميكند فوت باغ دور به و ميخواند دعا است دفن باغ همين در كه بيگناهي زن مخصوصاً مردگان

 خارج در كه آنهايي اما نيافتم سرگرداني روح باغ اين در هرگز كه من. آورد وجدان آرامش بازماندگان براي و كند پاك
 باغ ديوار پشت از حتي رهگذري هيچ كه اند زده دامن آن به و ساخته شايعه چنان ميكنند زندگي متروك ملك اين از

 .بگيرد ما از سراغي و بفشارد را آهني در زنگ اينكه به برسد چه نميكند عبور

 سومي نفر حضور گاه. است كرده سياه را اوراقم تمام نگاهت انتظار كه كن نگاه من به و برگير افق از را نگاهت محبوبه
 همكالم او با و دهي حرفهايش به گوش اينكه به ساختنت وادار و تو كنار در مادرم آمدن مثل مسماست، بي چه خلوت در

 و شوم بلند بود خواهم ناگزير نيز من تو رفتن با چه شود، راهي تنهايي به خود و نكند همراه خود با را تو كند خدا. شوي
 اينكه خرافه گفتن با مرا و بنشينم آسوده نميگذارد كه مريم ننه دست از امان. وابگذارم باغ تاريكي به را باغ اين وهم
 به بهراد ورود حال همان در و بروم خود راه به و شوم بلند ميكند وادارم باشيد درخت زير و تاريكي در نيست خوب شب
 در و رفت هال سوي به يكسر و شد وارد بغل زير در عصر روزنامه با بهراد. نبود مسرتبخش اينچنين هرگز مان خانه
 كه هنگامي از و ندارد بسام صورتي وقت هيچ او گرچه. است غمگين و گرفته رسيد گمانم به. نشست اش هميشگي جاي
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 سعي كه است ديگر غمي گوياي امشبش نگاه اما نديد او لب روي بر را لبخند كسي ديگر رفت و گرفت طالق او از آزيتا
 سر سوالم جواب در خوبي؟ ميپرسم آرام و ميزنم لبخند او ژرفناك نگاه به و مينشينم روبرويش. دارد كردنش نهان در
 با مرا و ساخته بيرنگ را كنجكاوي كه شده تكرار طايفه اين در آنقدر كه كاري ميكشد، آه و ميكند بلند آسمان به

 باز تعريف به لب هنگام چه تا ميدوزم چشم او به سكوت در بود خواهد امشبم اليالي ديگري انگيز غم ٔقصه اينكه حقيقت
 روبرو گذشته خبرهاي مثل اخباري با كه فهميد بهراد ٔچهره به نگاه يك با آمد بدرون او استقبال براي كه مادرم. كند

 و آورد چاي همگي براي مريم ننه. نشست او روبروي من كنار در و كرد قناعت كوتاهي احوالپرسي به هم او و شد خواهد
 حال است خوب حالش كه نشد مطمئن تا و پرسيد را حالش و كرد استقبال بهراد از ما از بيشتر و گرمي با كه بود او تنها
 :پرسيد و شد بيتاب مادر اما نكنم مطرح را پرسشي هيچ نخواهد او خود تا كه بودم آن سر بر من. نكرد ترك را

 چيست؟ تازه مصيبت داده؟ رخ اتفاقي -

 :كرد زمزمه و دوخت مادر نگاه در نگاه بهراد

 .رفت باد بر اميدهايم ٔهمه و كرد ازدواج آزيتا -

 و نوشيدم صدادار قورتي با را چايم حرف جاي من و بگويم چيزي من تا گرداند من سوي به نگاه و كشيد آه ناباور مادر
 او ميكرد همراه خود با نيز را بهارمست اگر شايد و داد انجام را كار ترين عاقالنه او كه كردم فكر اين به حال همان در
 :كرد زمزمه مادر. ميشد آزاد طلسم اين ٔدايره از هم

 داند؟ مي بهارمست -

 :گفت و دوخت چشم چايش فنجان به بهراد

 نمي باور. لرزاند را تنم كه داشت وجود محسوسي شادي صدايش تن در. كرده ازدواج مادرش كه گفت من به او خود -
 .داد من به را خبر اين هيجانزده او اما شود خوشحال مادرش ازدواج از دختري كه كردم

 .نشو دلگير او از آمده، هيجان به شاد خبر يك از شنيده ناخوش خبرهاي كه بس از ندارد، تقصير بهارمست: گفتم

. دارد مفهوم يك طالق و ازدواج خبر شده نفرين طايفه اين در توست، با حق: گفت و دوخت صورتم به را نگاهش بهراد
 كار از و نبود ازدواج اين موافق بهار كه دهم مي دلداري را خودم دارم راستش. كرد ابراز اينگونه را اندوهش هم او شايد

 .است خشمگين مادرش

 كيست؟ او همسر: پرسيد مادر
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 :گفت وار زمزمه و نوشيد اي جرعه بهراد

 .است غريبه -

 :داد جواب مطمئن مادر

 يا ميماند تو با بهارمست. كند تكرار را او اشتباه نبايد كه ميداند خوب و است محبوبه از عاقلتر او ميدانم، كه را اين -
 ......اينكه

 :گفت و دوخت مادر ديده به را نگرانش نگاه بهراد

 كه بخواهد و شده پشيمان آزيتا كه بودم اميدوار من عمو زن ميدوني. نيست معلوم چيز هيچ نيست، معلوم هنوز -
 ......و كشيدم بيهوده انتظار يكسال و برگردد

 :گفت قاطع لحني با مادر

 بيچاره و بود واقعي جهنم يك نبود زندگي آزيتا و تو زندگي. نداريد قبول را ما حرف كه اينست جوانها شما عيب -
 كمتر تا كني قبول كند زندگي او با بهار كرد پيشنهاد آزيتا اگر كه دارم عقيده من. شد نفر دو شما قرباني كه بهارمست

 .ببيند سعادت روي و كند تغيير سرنوشتش شايد باشد آزيتا با اگر اما بدهي؟ ميتواني چه او به تو. ببيند آسيب

 :پرسيد آن از پس و رفت فرو فكر به لحظاتي بهراد

 كجاست؟ محبوبه -

 و نشسته شمس آقا و مريم ننه پيش رفته اينكه يا گرفته بغل غم زانوي و نشسته اتاقش در يا باشد، بايد كجا: گفت مادر
 را خود هم لجبازيش با او. نكرده فراموش را او و ميكنه فكر كيارش به هنوز خواهرت. داده آنها هاي قصه به گوش

 .كرد قبرستان روانه را جوان آن هم و كرد بدبخت

 :گفتم و كردم مادر صحبت داخل را خود من

 .شناسد نمي مصلحت عشق -

 :داد پاسخ و برآشفت تعبيرم از مادر
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 و نكردند گوش اما ندارد خوشي پايان چون نكنيد را كار اين كه كرديم التماس همه چقدر خودكشي؟ يا بود عشق اين -
 .ديدند را اش نتيجه بعد و ناميدند يكديگر نامزد را خود همه نارضايتي ميان در

 چهره و شدي مادر منظور متوجه آخر جمالت شنيدن با و شد پيدا در قاب در تو اندام كه بود نرسيده پايان به مادر كالم
 :پرسيد و كرد تو به رو بهراد. خزيدي مبل گوشه و كردي بهراد به كوتاه سالمي و گرفتي غريبانه اي

 نگرفت؟ تماس تو با بهارمست -

 :پرسيدي و دوختي او به را خبرت بي نگاه تو و

 داده؟ رخ اتفاقي -

 :گفت بهراد جاي به مادر

 بخواهيم اگر كه است خودخواهي. است دليل بي ناراحتي ميگويم من اما است، ناراحت برادرت و كرده ازدواج آزيتا -
 .كنند تحمل كه كنيم وادارشان و نگهداريم خود بدبختيهاي بند در را ديگران

 :پرسيدي و نشستي بهراد نزديك مبلي روي به و شدي بلند جايت از تو

 نداد؟ نتيجه هم آخر مذاكره -

 :پرسيدي ديگر بار و گذاشتي او دست روي دست و كشيدي سوزناكي آه تو داد، تكان تأسف روي از را سرش

 ماند؟ مي تو با آيا ميشود؟ چه بهارمست تكليف -

 :داد پاسخ و آورد لب بر تلخ لبخندي بهراد

 و معلوم هم بهارمست تكليف بود گرفته انجام عداوت و كينه با ها متاركه تمام مثل ما جدايي اگر شايد! نميدانم -
 رنگ هم ما مگر تا كنيم باطل را نفرين سحر ميخواستيم كه بود امتحان يك فقط اين داني مي كه تو اما بود، مشخص

 .ببينيم را سعادت و خوشبختي

 :گفت مادرم

 .تو تا باشد او با هم بهارمست كه است بهتر و ميشود شروع پس اين از او خوشبختي -
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 :گفتي تو آن همان در كه بگيرد تصميم بهراد خود بده اجازه مادر بگويم خواستم مي

 .كند زندگي آزيتا با بگذار بسوزد، ما آتش در نبايد او و دارد سال شش فقط بهارمست. است همين منم ٔعقيده -

 آه. نبودم ميكرد تحمل بهراد كه رنجي فكر در و كردم تكرار را تو جمالت تفكر بدون هم من كرد نگاه من به بهراد وقتي
 را ام مردانه خصلت و خوي زنان با همنشيني. بكوبم ديوار بر سر دارم دوست كه شوم مي بيزار خودم از آنچنان گاهي كه

 اي چهره ديدي؟ رفتن وقت به را بهراد ٔچهره هم تو آيا. است زده خزان باغ اين وهم و تنهايي تاثير هم شايد. داده تغيير
 بدن وزن سختي به كه گامهايي با ثبات بي و لرزان. شده زاده فرتوت و پير مرد يك او از آني به گويي تكيده درهم كامالً

 و نكرديم باز هم خالي تو تعارفي به لب حتي و نگهدارد را او كه نكرد سعي ما از يك هيچ. ميرفت پيش و ميكرد تحمل را
 اي لحظه تنها و رسيد گوشمان به مينواخت سوزناك آهنگي كه گامون صداي. كرديم روانه هاش غصه بار كوله با را بهراد
 ميخواهم من محبوبه. افتاديم راه به خود اتاق سوي به يك هر سپس و كرديم گوش و ايستاديم هال نرده كنار دو هر

 ما درد به دارد جريان بيرون آن كه مدني قانون. كنيم پيروي آن از و بنويسيم خود براي قانوني كتاب كه كنم پيشنهاد
 دلمان و داريم دوست كه آنچه كردي فكر هيچ محبوبه. كني كمكم قانون اين نوشتن در هم تو دارم دوست. نميخورد
 اولين. كند پيروي آن از كنيم وادار را طايفه و كنيم قانونمندش حق يك عنوان به ميتوانيم را ميكنيم آرزو و ميخواهد

. لجاجت و ناباوري بدبيني، چيز، هر نفي زندگي، به عالقگي بي يعني سياه رنگ. ممنوع سياه لباس بود، خواهد اين قانون
 پيشنهادم با آيا هان؟ دهيم، نشان را آن نماد بخواهيم ديگر چرا دارد وجود ما همگي وجود در خصلتها اين كه حال

 ماده اين سرگردان و بدبخت مواليد از جلوگيري براي ممنوع، طايفه پسران براي نسل توليد پيشنهاد، دومين موافقي؟
 همه از كه كس آن و بگذاريم مسابقه به را خود بدبختي و داده تشكيل اي جلسه ماه هر پيشنهاد، سومين. الزاميست
 كمتري بدبختي از كه ديگراني به كار اين با بدهيم، اي جايزه او به و انتخاب برتر آدم عنوان به را بود تر درمانده

 .ميدهيم اميدواري برخوردارند

 زير را باغ صحن تمام كلنگ و بيل با و شوند جمع باغ در بايد خاص روز يك در طايفه تمام كه آن پيشنهاد چهارمين اما و
 خواهي كه ميدانم. بسپارند خاك به ديگر بار خاص تشريفات با و كنند پيدا را مقتوله آن اسكلت كه زماني تا كنند رو و

 صحن در آنها من گمان به كه چرا دارم اصرار كار اين بر من اما نيافتند، اي نتيجه و كردند را كار اين پيش نسلهاي گفت
 از خود براي كس هر. خفته خاك اين دل در آرزو و اميد هزاران با كه زني اسكلت نه بودند نفت چاه و گنج دنبال به باغ
 بنچاق. اند كرده سفيد را قاجار روي طايفه اين كه واقعا. سپرد آيندگان به را طلسم كردن باطل و برد نصيبي رهگذر اين

 كردم نگاه آن پوسيده و شده زرد ورق به ساعتها و رفتم كش مورثي صندوقچه از را باغ) ملك قباله قديمي، و كهنه سند(
 بنچاق خود من ٔعقيده به. نشدم موفق بفهمم و بخوانم را آن مركب با شده نوشته دستخط كردم سعي چه هر و
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 من البته. موزه در جايش و است ارزشمند و آنتيك آثار ءجز بدهيم نشان فن اهل به اگر و است باغ ملك از ارزشمندتر
 آقا يعني زنده سند از كه گرفتم تصميم پس. كنم آواره را طايفه و بدهم لو را ارزشمند سند اين كه ام نشده خل آنقدر
 حكايات اين پاي من از بيش تو دانم مي چون و كنم استفاده او به رسيده سينه به سينه حكايات از و كنم تحقيق شمس
 در را تو دارم دوست. شويم كار به دست و بگذاريم هم روي را ها دانسته بايد است من از بيشتر اطالعاتت و اي نشسته
 بگويم خواهم نمي. كني پيدا را جسد آن ميتواني تو كه ميگويد من به حسي. باشم جستجويت تماشاگر و ببينم كار هنگام

 مادري توانست مي كه بينوا زن آن حس بپندارم دارم دوست بلكه كني مي رو و زير را باغ خاك غيض سر از تو كه
 .ميكند زمين كندن به ترغيب را تو نشد و باشد فرزندش براي دلسوز و مهربان

 بر ديده زمانه تلخكامي از محنت و رنج با و زيستن بيهوده عمري كه واگذاري آنهايي به را كينه حس ميشود آيا محبوبه
 نيستند كشيدن نفس به قادر و آورده بند را نفسشان راه تو از گلوگير بغضي كه آنهايي به يا و رفتند و گذاشتند هم

 كمتري رنج باشيم داشته كمتري ديد وقتي بكن، را كار همين نيز تو و برميدارم را عينكم حفاري براي من وابگذاري؟
 نواهاي سبك به گارمون صداي نه؟ يا ميكند تمرين اي تازه ريتم دارد مادر كه اي شده متوجه نميدانم. كشيد خواهيم
 افتادم تو ياد به شنيدم را نوا اين وقتي. است آذربايجاني نواهاي از سوزناكتر و دلنشينتر گمانم به كه ميشد نواخته هندي

 به ببرد را تو عسلتان ماه براي بودي خواسته كيارش از و كني ديدن محل تاج از داشتي دوست كه آرزويت ياد و
 هزار طاووسهاي و سخنگو طوطيهاي از تصويري و نيفتي آرزويت ياد به قطعه اين شنيدن با تو كه كردم آرزو. هندوستان

 است؟ شنبه چند امروز ميداني آيا محبوبه. بنشيند نگاهت و انديشه در رنگ

**** 

 و انديشيدن از كه است فكري انجماد اين. نرسد گوشت به اعتراضي هيچ صداي پيشنهادت مقابل در كه است بد چقدر
 آن ام شده كردم فكر نكرد باز اعتراض به لب هيچكس پيشنهادم مقابل در وقتي. ميدارد بازت يافتن بهتر راهكاري

 الي،ٔسو با تو اند كرده سكوت همه اگر كه بود خوش تو به دلم بخت تيره قوم ميان از. ميكنم هدايت را اي رمه كه شباني
 را آخرم ٔجمله كه بخورم قسم ميتوانم كه هستي خود ٔانديشه در مستغرق آنچنان ديدم كه بخواهي توضيح من از پرسشي

 همه تعداد به كه افتادم كلنگ و بيل ياد تازه من مهمانها رفتن با. نفهميدي صبح چهارشنبه شد قرارمان پس گفتم كه
 اگر و ميكند پيدا هيبتي چه باغ كن فكر. بياورند خود همراه به كه بدهيم خبر ديگران به بايد و نداريم موجود

 كار تو با تلفن گفتي و كوبيدي را اتاقم در وقتي محبوبه. شد خواهيم روبرو هايي چهره چه با باشد نتيجه بي جستجويمان
 به و بيابم را خود توانستم وقتي! شما نه و بودي ناميده تو مرا تو. برخيزم نتوانستم و شدم ميخ صندلي بر اي لحظه دارد
 :پرسيد عمه و شد مشهود سخنم از هيجانم دهم پاسخ تلفن
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 !لرزد مي صدايت داده؟ رخ اتفاقي كامياب -

 شاعر بيت در هنوز جدايي وقت از سال هشت گذشت با و بود كرده ازدواج شعر ديوان با متاركه از پس كه مطلقه عمه
 را گذشته باور دارم محبوبه. كند احساس را حس كه نياورده بدست را پختگي آن هنوز كند مي جستجو را خود ٔگمشده

 اما نميشود حاصل مي نوشيدن با جز مستي كه داشتم باور سال سي. ميريزم دور و ميروبم شمس آقا فراشي جاروب با
 و دارد اثر نوشيدند اجدادمان كه شرابي لرد از هنوز ساغر. باشم نوشيده پيكي آنكه بدون بودم مست مست من آنشب

 خم جاي به باغ سرداب در و است نديده آن از آثاري غمنامه اين در هيچكس خود نوجواني در پدرت حكايت در جز
 چشمم پيش. ميشد حاصل نكنم گمان شرابي هيچ نوشيدن با كه داشتم خوشي حال محبوبه. خانه ترشي گفت بايد خانه

 شده پوشيده درخت اندام بر كه بودند پوشيده بافتي زر لباس نارون درخت قرمز و زرد برگهاي و بودند رقصان ستارگان
 كنار ميدمد صبح كه هنگامي تا داشتم دوست. بود گرفته آتش تنم پوست و ميريختم عرق پياپي سرد هواي در. بود

 از شمس آقا كه وقتي بردم حظي چه و داشت لذتي چه واي. كنم گوش او حكايات به و بنشينم شمس آقا بخاري آتش
 در و كرده روانه اي تحفه چه با را ميرزا قاصد مادربزرگمان كه ميداني هم تو آيا. كرد حكايت زن آن ابهت و اقتدار
 ميگرفت پاي نسلي او از و ميماند زنده زن آن اگر محبوبه آه گفته؟ چه شدن حرمسرا سوگلي براي او درخواست جواب
 بهتر كه اين گفتن و فرستادن پس خاك اي كيسه با را شده تحفه اشرفي ٔكيسه يك. هست كه نبود اين روزگارمان حاال
 را خاك قطعه قطعه و باشند مرزبان كه آورد گرد خود دور دل شير مردان حرمسرا، در زن كردن زياد جاي به امير است

 ديگري حقيقت كرد شمس آقا كه توصيفاتي با. كردم افتخار وجودش به و لرزيدم خودم بر من. نكنند تسليم دشمن به
 و نرم را شيرزن اين دل توانسته كه باشد بوده مقتدري مرد بايست مي ما نياي كه گفتم خودم به و شد روشن برايم نيز
 زني كند روانه خواستگاري براي پيكي كه آن از پيش ما نياي كه گفت شمس آقا. دهد رضايت خود وصل به و سازد آرام
 بين از آنگونه كه ميكند ديگري ازدواج به مبادرت گردد پايدار الماسي نام آنكه براي و بوده نازا كه داشته خانه در

 و شود كشته خود همسر دست به هم آن شالق ضربات زير در ابهت همه آن با زني چنان كه نميگنجد باورم در. ميرود
 از وجيه دختري كه نياست سوم همسر نسل از طايفه اين كه گفت شمس آقا. شود آينده نسلهاي دامنگير بيگناهش خون
 او روايت يك در كه ميشود كشته مشكوكي طرز به خود سوم فرزند تولد از بعد نيز او كه است بوده آذربايجان خطه

 كه شده؟ دفن كجا در او پرسيدم شمس آقا از. ميگويد حيات بدرود و شده زايمان تب دچار ديگر روايت در و مسموم
 به محبوبه. است دفن باغ همين در يا و برگردانده آذربايجان به را جنازه شايد نميدانم درستي به گفت و انداخت باال شانه
 و نميدانيم هم باز حساب اين با كه كرد خواهيم برخورد بيشتر هم شايد يا و جنازه دو به خود كاو و كند در ما گمانم

 .بود خواهد جنازه دو آن از كداميك مقتوله كه بدهيم تشخيص نميتوانيم
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 لبخند برويم وقتي كه پيوسته بهم ابروان و مشكي درشت چشم دو با فراخ سينه و قامت بلند آمد زني خوابم در ديشب
 در اسب لگام و بود نشسته سفيد اسبي ترك بر او. شد هويدا مانندش غنچه لب دو ميان از سفيد مرواريد رشته زد

 ديدن براي فقط گويي نشد بدل و رد سخني هيچ ميانمان. نبودم بيش اسكلتي او هيبت مقابل در من و بود دستش
 ايستاده نارون درخت زير در من محبوبه. گذشت و راند پيش را اسب وار يورتمه بعد لحظاتي او و بوديم آمده يكديگر

 از وقتي. زيبا و سرسبز دشت يك نداشت، وجود ديواري و حصار هيچ اما بود آشنا و مملوس برايم محيط گمانم به و بودم
 سبز ٔگستره همان محيط گرفتم، ناديده را باغ اي چينه ديوار ايستادم، تماشا به پنجره پشت و شدم بلند شدم بيدار خواب
 خاك به تشريفات با و يافته را جسدش داريم قصد ما كه باشد زني همان ميبايست زن آن كه گفتم خودم به. بود خواب

 را قلبم ضعيفي اميد. يافت خواهيم را جسد زود ما باشد چنين اگر و كرد تأييد را كارمان او كه افتاد دلم به. بسپاريم
 هم طايفه اين براي خورشيد و شده شكسته نيز بدبختيهايمان طلسم او ٔدوباره دفن با است ممكن كه اين به ميكند روشن

 .كند آغاز گرمي و درخشش

 بنويسم را امروز شرح هست كندني جان هر با كه ميكند وادارم كودكانه شوقي اما نميشود باز خستگي از چشمانم محبوبه
 آنقدر كار برد پيش براي اقوام تالش و سعي اما نشده رو و زير باغ از زيادي قسمتهاي هنوز و نرسيد پايان به كار چه گر

 ديگر و روزها ديگر با فاحش تفاوتي صبح از امروز من زعم به. بودم گرفته فيلمي آن از كاش اي كه بود ديدني و جالب
 را غصه و غم و خنديدند يكديگر روي به آمدند گرد هم دور الماسي طايفه وقتي بار اولين براي شايد و داشت صبحها

 بودند نشسته سيستم آخرين اتومبيلهاي در سرنشينان كه حالي در شد شروع آنها ورود از كميك صحنه. كردند فراموش
 عمه. ميبودي صحنه اين شاهد هم تو كاش اي.نمودند خارج كلنگ و بيل خود با اتومبيل از شدن پياده و توقف هنگام به

 نتوانستم من شد وارد ساختمان در از دست به بيل وقتي ايتالياييش روسري و شده مانيكور ناخنهاي آن با گلرخ جان
 شروع كجا از بايد من ارباب پرسيد و خنديد خود هيبت به نيز او اينكه جالب و دادم سر قهقهه بلند صداي با و نخندم
 عمه و تو مادر. ام ديده خود عمر در من كه هستي زني كارگر زيباترين تو جان عمه گفتم و بوسيدم را صورتش كنم؟
 آنها ديدن با هم تو خود كه چرا دارم، اهانت و توهين قصد كه مبر گمان و نكن اخم. بودند ديدني هاي چهره از هم زيبا

 خودشان مال مسلماً كه داشتند پا به شلواري آنان ايد؟ ساخته خود براي كه است اي قيافه چه اين پرسيدي و خنديدي
 لباس در را ديگران وقتي بود آمده مهماني لباس با كه بهجت عمه. بودند كرده خود سايز را كمر دور كمربند با و نبود
 را چايشان فنجان همه. كند كار آماده را خود مادرم بلوز و تو شلوار پوشيدن با و بدهد فرم تغيير گرفت تصميم ديد كار

 خط را باغ بيل نوك با شمس آقا. كرديم حركت كارزار ميدان سوي به همه حاضريد، اينكه پرسش با و نوشيدند سرپا
 اينكه براي و بود زياد تو از من ٔفاصله. داد خانمها به را كوچكتر قطعات و مردان براي را بزرگ قطعات و بود كرده كشي
 صداي تا شد موجب اينكار كه كنم عبور قطعه چهار از و گذاشته زمين را كلنگ ميبايست باشم شاهد را تو تالش بتوانم
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 خوب را اين مردان ما و بود فرسا طاقت زنان شما براي كار. كند متهم دررفتن كار زير از و تنبلي به مرا و درآيد بهراد
 شما به و كنيم دور وجودتان از را خستگي رنج بخش تسلي كالمي با تا داشتيم سعي يك هر اختيار بدون و ميدانستيم

 نخواهد پيش خوب اينگونه كار كه بردم پي و ايستادم كار تماشاي به كه ميشد نزديك ظهر. ببخشيم اميدوار اي روحيه
 و شد همگي مسرت باعث خود دم تازه چاي سيني با مريم ننه كرديم تعطيل موقتاً را كار خستگي رفع براي وقتي. رفت
. است برده لذت چاي نوشيدن از كه كرد اقرار و نوشيد فنجاني ندارد چاي به اي عالقه ميدانستيم همه كه گلرخ عمه حتي
 :گفت كار ماحصل به گذرا نگاهي با شمس آقا

 .كنيم گود را آن بايد كه صورتي در ايم كرده جابجا را خاك روي فقط تازه ما -

 :گفت مادرم و كرد من متوجه را نگاهها تمام شمس آقا كالم

 :گفت كه بود شمس آقا هم باز من جاي به بكنيم؟ گور بايد يعني -

 .اند كنده گور برايش اند، نكرده خاك طوري همين كه را جسد -

 :گفت و كشيد پيشاني بر را خود آلود خاك دست بهجت عمه

 .آيد برنمي من از كار اين -

 :گفت بود مانده جدا خود منقل از كه پدرت و كردند اعالن را خود نارضايتي هم ديگر عمه دو او كالم با

 ما كار اينكار من ٔعقيده به. كردم سكوت هم من نگفت چيزي كسي ديدم وقتي اما نبودم كار اين به راضي هم اول از من -
 .كنيم استخدام كارگر بايد و نيست

 :گفت بهراد

 نميتواند كس هر كنيم؟ باز اينجا به را بازجو و مأمور پاي آنوقت و برسيد جنازه به تا بكنيد را زمين بگوييم كارگرها به -
 نفرين و است كار ناظر جده روح. است خودتان با انتخاب ديگر بمانند، باقي ميتوانند كه آنهايي و بنشيند كنار بدهد ادامه

 را رويش و دست ميتواند است راضي زندگي همين به كس هر و باشد كرده تالش او يافتن براي كه برميدارد كسي از را
 .بنشيند تماشا به و بشويد

 دروغ چه و راست چه بهراد سخن. افتادند براه خود قطعه سوي به و شدند بلند جا از يكباره همه شد تمام كه بهراد حرف
. نيست راضي خود كنوني زندگي وضع از كس هيچ كه بود آن نشانگر اين و كنند آغاز دوباره تالش كه كرد تهيج را همه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  13 

 خانمها و زده كلنگ آقايان كه اينگونه به كنند همكاري هم با زني و مرد قطعه هر در كه كردم پيشنهاد شد آغاز كار وقتي
 را تو. شديم يكديگر يار تو و من خوشبختانه گرديد، آغاز كار و پسنديدند همه را شيوه اين. كنند خالي را خاك بيلچه با

 ميكرديم كار سكوت در دو هر چه گر. بود آور تعجب نيز خودم براي كه يافت جريان تازه نيرويي وجودم در اما نميدانم
 و زد صدايمان مريم ننه غذا وقت به. ميكردم ژرفتر و گود را آن و ميكوبيدم زمين بر كلنگ انرژي پر جوانان مثل من اما

 آه. ام رفته پيش و كشيده كار خود توان از خودشان از بيش من كه كردند اقرار ديگران كشيديم كار از دست همگي
 با خجالت و شرم عرق و كرد ام هيجانزده نابالغ كودكان چون آنان تمجيد و تعريف و ديگران اعتراف شنيدن محبوبه
 در. برديم لذتي چه و خورديم يكديگر دور همه را غذايي چه كه آي. شد روان ام گونه روي و درآميخت پيشانيم عرق
 چينه ديوار از تا پراند را آن اميد، بلند فوت با ميشود كه است كاهي پر نكبت و بدبختي كه كردم فكر اين به سفره سر
 .برنگردد ديگر و كند عبور اي

 اش چهره بر اندوهي سايه آنكه بدون انگشتانش به نگريستن با او اما بود شكسته دوتايش گلرخ شده مانيكور ناخن
 كار به را خود تالش تمام او يافتن براي من كه ميدهند شهادت جده به ام شكسته ناخنهاي: گفت و داد نشان ما به بنشيند
 را جده و كنند اشاره خود انگشت و دست ورم و زخم و تاول از ردي و اثر به نيز ديگران تا شد موجب او سخن. ام بسته
 وقتي اما كرد، اشاره درد پا به مادرم و گرفت را خود كمر مادرت. اند كرده تالش و ننشسته بيكار نيز آنها كه كنند باخبر
 آقا اتاق به ميل پدرت غذا صرف از بعد. شد فراموش كار سختي زود خيلي و شد شكفته همه ٔچهره رسيد لبها به غذا

 بعد و پرداختند كوتاهي استراحت به مادرهايمان. برگزيد را آنجا كاري چه قصد به او كه دانستند مي همه و كرد شمس
 ما كاو و كند ماحصل و داشت ادامه آفتاب غروب هنگام تا كه گرديد آغاز مجدداً كار زهر از بعد سه ساعت در نيايش از
 كه بود مانده باقي بكر هنوز باغ از نيمي. نبود ديگري چيز آمد بدست شده كنده گورهاي دل از كه كلوخ و سنگ جز

 ديگر رسيد راه از شب چون و بود افزوده باغ وحشت و وهم بر ها چاله كه ميكنم اقرار. شد گذاشته ديگر روز براي
 تا شدند كشيده ها پرده و شد بسته باغ سوي به ورودي هاي پنجره و درها. نداشت را باغ به نگريستن جرأت هيچكس

 و شد تر افروخته ديواري بخاري آتش و روشن لوسترها تمام آن جاي به و برود بين از كامالً خانه و باغ ميان رابطه
 درك خوب و ديد را نااميدي و خستگي وضوح به ميشد همه سيماي در. نشستند هم دور آتش كنار خسته انسان تعدادي
 به پس داشت، نخواهيم خود كنار در را كدامشان هيچ ديگر روز براي كنم رها خود هواي به را قوم اين اگر كه كردم
 گسسته حال در اتحاد ديگر بار مهمانها تا ببندد كار به ميداند تدبير آنچه خواستم او از و رفتم آشپزخانه در مادر ديدار
 شام تا اينكه گفتن و جمع ميان به گارمون آوردن با مادر و كنند حفظ ديگر روز در كاميابي و موفقيت اميد به را شدن
 خمود جمع. بودم نشنيده روز آن به تا كه كرد شادي آهنگهاي نواختن به شروع و نشست خود شويم، سرگرم شود آماده

 و آمد كار به نيز پاي آهنگ سومين در و برهم دست كوبيدن به آهنگ دومين در و آمد نشاط به كم كم آلود خواب و
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 پايكوبي به سالن وسط در جوان و پير از همه بعد لحظاتي و انداختن ولوله به كرد شروع آذربايجاني رقص با بهراد
 رو ايرج شام ٔسفره سر. پيوست جمع به و كرد رها شمس آقا اتاق در را منقل پدرت كه رسيد آنجا به كار و شدند مشغول

 :پرسيد و كرد من به

 بكنيم؟ بايد چه نرسيديم نتيجه به هم فردا اگر جان دايي پسر -

 خيره سويم به ها نگاه ٔهمه. بود نداده را خود به دادن پاسخ جرأت كسي و پرسيده خود از همه را ايرج الٔسو ميكنم فكر
 بودم ديده كه را خوابي كنم جلب كامالً را اطمينانشان آنكه براي و شويم مي موفق حتماً گفتم لبخندي زدن با من و شد

 تا ميگرداندم نگاه را آنها تك تك چهره در ميكردند، گوش حرفهايم به و كرده سكوت همه. كردم تعريف برايشان
 :گفت زيبا عمه رسيد پايان به تعريفم اينكه از پس خوشبختانه و بخوانم آنها سيماي در را سخنم تأثير

 .كنيم پيدا را او ميشويم موفق فردا ما و انشااهللا است خير -

 :گفتي تو

 .ميكنيم جستجو را باغ داخل داريم بيهوده ما و باشد باغ ديوار از بيرون جايي در جنازه شايد -

 :كرد اضافه تو كالم دنبال به بهراد

 جاي به خواب در آيا. دهد نشان تو به را خود دفن جاي كه بوده منظور اين به تو، خواب به مان جده آمدن شايد و -
 نكرد؟ اشاره خاصي

 بهراد پاسخ در وقتي. باشد داشته خوش تعبيري خواب اين از ميخواست كس هر و بود شده برانگيخته همه كنجكاوي
 :گفت گلرخ عمه دادم تكان سر

 .بود ايستاده كجا اسبش با زن آن و بودي ايستاده كجا در تو بيار ياد به و كن فكر -

 ديگر بار را خواب جزئيات تمام كردم سعي و كردم اطاعت من و بياوري خاطر به بهتر تا ببند را چشمهايت: گفت مادرت
 باز چشم و رسيد پايان به تعريفم وقتي. آوردم زبان بر بودم ديده كه را آنچه حال همان در و كنم مجسم خود چشم پيش
 بي خواب تعبير و خواب به ميدانيم همه كه پدرت حتي ديدم، باغ تماشاي حال در شيشه پشت را مهمانها ٔهمه كردم
 :كرد زمزمه كه بود او هم و بود دوخته چشم باغ تاريكي به و بود ايستاده نيز است اعتقاد

 .آمد مي خوابت به ديگري درخت بود اين از غير اگر باشد، شده چال نارون درختهاي اين از يكي زير بايد -
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 :گفت مادرم

 كرده تعريف را خوابت زودتر كاش اي.بگرديم را نارون درخت مخصوصاً را درختها زير كه بفهماند ما به خواسته او بله -
 .بوديم نكرده خراب را باغ و بودي

 ديگر خوابهاي با خواب اين: گفت و گرداند برايم چشم پشت عمو كه نيستم اميدوار زياد ديدم كه خوابي به من اما: گفتم
 امشب. ميكنيم گود را نارون درختهاي زير و شويم مي كار به دست زود صبح فردا. باشي داشته قبولش بايد و ميكند فرق
 بيگاري از را ما و بسپاري خاطر به را ايستادنش دقيق جاي آمد خوابت به ديگر يكبار اگر تا بخواب جمع حواس با هم

 .دهي نجات

 و ايرج. كنند استراحت و بروند تا افتادند براه همگي باشند نواخته را خواب زنگ گويي رسيد پايان به كه پدرت سخن
 :گفت بهراد كشيديم دراز رختخوابهايمان در ديگران از فارغ سه هر چون و شدند من اتاق مهمان بهراد

 .دارم شك باشد شده دفن باغ اين در جسدي اينكه به اصوالً و شويم موفق كنم نمي فكر كه من ها بچه -

 :گفت ايرج

 ...و كردي ها چاله كندن به ترغيب مارو خودت تو ولي -

 :گفت و كرد قطع را حرفش بهراد

 را او چون و دارد وجود جسدي براستي كه مانديم مي باور اين بر همه كرديم نمي را كار اين اگر چون گفتم من بله -
 اين از غير آيا هست، همه و تو باور اين. هستيم او نفرين و طلسم اسير هم هنوز ايم نكرده دفن تشريفات با و ايم نيافته
 است؟

 :گفت بلند ٔخميازه ميان ايرج

 با و يافتيم هم را او اگر كه است اين از شكم و دارم شك هم من اما كنيم، مي پيدايش فردا و هست كه گويم مي من اما -
 حكايتي هيچ در من. دهد مي ما به را اطمينان اين كسي چه بشود، باطل طلسم كرديم دفن مجدد هم كامل تشريفات

 .نشنيدم نفرين شدن باطل بر سخني

 ٔبارقه اين اگر ميداني. كنيم مي كار شد خواهد چنين اينكه اميد و خود باورهاي با داريم همگي ما و توست با حق گفتم
 آمد؟ مي چه ما همگي زندگي سر بر و ميشد چه نداشتيم هم را اميد
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: گفتم. برديم لذت يكديگر با مصاحبت و هم كنار در بودن از و آمد لبهايمان بر خنده سالها از پس امروز گفت بهراد
 به بلكه كنم نمي فكر خودم به اصال من. نشود نااميد اميدهايمان كه آيد پيش موجبي كاش اي گويي مي كه است همينطور
 روشن و خوب آينده براي اميدواري وقت هيچ ديگر نشويم موفق اگر كه ميكنم فكر ها بچه و ها عمه محبوبه، به مادرم،

 :گفت بهراد. سپرد خواهيم آينده نسل به نيز ما رسيده ما به گذشتگان از كه خمودي و انجماد اين و داشت نخواهند

 .كند زندگي خوشبخت بهارمست اما شوم فدا خود حاضرم من -

 :گفت ايرج

 ...ولي. شد خواهد سعادتمند آفرينم نوش كه شوم مطمئن اما بميرم حاضرم هم من -

 نااميدي به همه اميد اينكه از پيش و ميكرديم تباني هم با سه هر ما ميشد خوب چه بگويم من تا شد موجب او سكوت
 با. ميشود باطل هم طلسم شود دفن چون و داشته وجود اي جنازه براستي كنن باور ديگران تا ميكرديم كاري شود منجر
 خوشبخت و خوشبختي براي و كنند آغاز تالش كه ميدهيم روحيه ديگران به و برميداريم بزرگي قدم ما كارمان اين

 به آنچه بپذيريم كه است خودمان يقين و باور طلسم اين شدن باطل رمز تنها كه ميكنم فكر من. كنند تالش زيستن
 .نزده چنبره آن روي اژدهايي و نيست شوم ديگر رسيده ما به شوم ثروت عنوان

 :گفت بهراد

 اين ميدانيم خود كه ما چي؟ شديم دچار ديگري مصيبت به و بود بيشتر نفرين افسون ولي داديم انجام را ءالغا اين اگر -
 زندگي مگر. است خورده را آن شصت ضرب بگيرد ناديده را آن گرفته تصميم كه هر حال به تا و دارد وجود افسون
. بود نكرده باور را او و خنديده جده نفرين به كيارش كه چرا پاشيد، هم از چطور كه نديدي را ام بيچاره خواهر و كيارش

 و را او و بود كرده باز جده تمسخر به لب كه روز همان جان عمو كردي؟ فراموش را آمد جان عمو سر بر كه باليي مگر
 پدرم كه نشد موجب حادثه همين مگر. كرد فوت و شكست گردنش و شد پرت نردبان از بود دانسته خرافه را نفرينش

 گفته ناسزا او روح به مستي حال در كه بهجت عمه شوهر مگر. كند فراموش بتواند بلكه تا ببرد پناه ترياك به ترس از
 با و خنديده او نفرين و جده به كه روزي از بعد نكرد اقرار گلرخ همين مگر. نداد جان و نيفتاد زمين به اسب از بود

 را گلرخ خواسته بار چند و شد تبديل سنگدل جالدي به دوست خانواده مرد يك از سيامك كردند مضحكه را او شوهرش
 وقتي بهارمست تولد شب در كه شد فراموشت من بار فالكت زندگي مگر. شوند جدا هم از شدند مجبور اينكه تا كند خفه
 خوشبخت دارم و هستم خوشبخت من تو چشم كوري به ببين عزيز جده گفتم تمسخر به و بودم نوشيده پيكي شادي به

. است عالمتر و تر آموخته درس ما ٔهمه از كه ايرج همين يا و نپاشيد؟ هم از و نزد خزان را ام زندگي برگ ميكنم، زندگي
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 شكم در كه جنيني اينكه به كردي متهمش و گرفتي انتقام باد به را جده اتاقت خلوت در شبي كه نگفتي ايرج خودت مگر
 نگفتي؟ تو مگر كرده، آلوده او خون به دست همسرش خاطر همين به و بوده نامشروع داشته

 :گفت ايرج

 رهايش و نكشتم را او من اما كرد خيانت من به همسرم و آمد سرم به اتهام همين عين و شدم مرتكب را اشتباه اين من -
 .شديم بيچاره هردو و ريخت برهم آفرين نوش و من زندگي اساس اما. كردم

 :گفت بهراد

 .اي مانده سالم و نگرفت را دامنت زن آن نفرين كه هستي كسي تنها تو -

 :گفتم خنده به

 يك رهبري مجبورم كه باالتر اين از نفريني. ندارد ام همسري به رغبت كسي و هستم تنها هنوز كه بدتر اين از نفريني -
 او و بوده شما ٔهمه از كارگرتر من مورد در او نفرين باشم؟ برگشته بخت مشت يك ميدانم چه... و چالق و پير مشت
 چشيده را خوشبختي ٔمزه بار يك عمرتان طول در شما ٔهمه اگر. كرد قبرستان اين متوالي مرا و گرفت من از را جواني
 لب اما كردم تحمل عذاب بيشتر شما ٔهمه از من پس. نداشته وجود ام ساله سي زندگي در هم يكبار آن حتي من باشيد
 .كردم نگاه فقط خاموش و بستم

 .توست با حق كرد زمزمه ايرج و كشيد آه بهراد

 

 دوم فصل

 كه نكن گمان. دادم سر شكوه تنهايي درد از و شكستم را لبم سكوت مهر كه بود شبي اولين آنشب ام زندگي در محبوبه
 راستي به فهميدم تازه كه بود اقرار اين از پس. نبود اينطور نه كردم، سبكي احساس و شدم آسوده و راحت اقرار از پس
 خود به. بودم نكرده درك جگرسوز اينچنين را اش مزه ساعت آن به تا كه تلخ است حقيقتي گفتم و آوردم لب بر آنچه
 بود آن از غير حقيقت كه صورتي در تري خوشبخت ديگران از كه ساختي وانمود و زدي تجاهل به را خود عمري گفتم
 نظر پدرت قول به كه مني. هستم من شما ٔهمه از تنهاتر كه فهيمدم من نازنينم، و خوب ٔمحبوبه بله. كردي مي تصور كه

 همگي كه مني. هستم الماسي ٔطايفه خوشبخت فرد تنها برادرت زعم به كه مني نيست، كارگر من بر نفرين و ام كرده
 در تان همگي كه بگويم بايد اما. گذارم مي بالين بر سر آسوده شب و ندارم دنيا در اي غصه و غم هيچ داريد باور
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 شكوفه باغ، در سبزه رويش همراه به و گذاشتم سر پشت را پاييز و بهار سي گور، اين تنهايي در اينجا در من اشتباهيد،
 همراه به را سيب پوسيدن و كردم تجربه را زمستان سرماي شيشه همين پشت از خاك روي بر ميوه افتادن و درخت بر

 روانه زاييدن و كشيدن درد براي را ها گربه مريم ننه و شمس آقا چشم از دور و كردم تماشا لوليده هم در كرمهاي
 و ام زنده بدانيد يعني كه كردم قار قار كالغان، صداي با گاه و گذاشتم تله چله و چاق موشهاي براي و كردم سرداب
 .كشم مي نفس

 پشت بر روييده كُرك من. خنديد كجي دهن به صورتم بر رسته ريشهاي تك تك به آينه و فهميد بسترم تنها را بلوغم
 خيالم در. بپوشم مردانه شلوار و كُت و شوم بزرگ زودتر تا تراشيدم بار سه ناست تيغ با شود سبزتر اينكه براي را لبم

 و نشاندم دستم كنار خيالم از خياليتر عروسي و زدم تكيه جدمان آبنوس چوب صندلي روي و كردم تن بر دامادي رخت
 مچ كه بودم زردنبويي و رنجور كامياب همون هنوز كردم باز چشم چون و گذاشتم دهانش بر نقل جاي به را قند حبه

 و ميكرد امتحان را دستم مچ كند وزن مرا خواست مي وقتي او. بود مريم ننه ٔسبابه انگشت و شست حلق ٔاندازه به دستم
 اما شد بلند همه اعتراض صداي كه آنقدر خوردم شوي؟ نمي بزرگ و آوري نمي گوشت چرا تو پس ميگفت دلخوري با
 ني مثل چون نشده مرد هنوز كامياب ميگويد بپرسي مريم ننه از اگر هم هنوز و نشدم بزرگ و نياوردم گوشت هم باز

 اينكه انتظار و كرد آب دلم در را قند و گفت ديگري چيز آن از بعد سالها فروش برنج مرد قَپان سنگ اما. ماند مي قليان
 زير به آب كمي و بود ام برازنده دامادي رخت واقعيت در حاال. زد چنبك اتاق ٔگوشه و شد وارد در از بفهمند هم ديگران
 جز كه افسوس اما. بودم يافته مردانه هيبت راستي راستي و بودم درآورده پشم و ريش كُرك جاي به و بود رفته پوستم
 نقش. ام شده بزرگ من كه نفهميد كس هيچ بود كرده منعكس خود در را شمايلم هرروز كه قدي آينه آن و خودم

 چقدر كه فهميدم بهت حالت در و پراند خواب از هراسان مرا شب يك و كرد تغيير خودم همچون نيز عروسم صورت
 .آشناست و گويا تصوير اين

 كه محجوبي آنقدر و هستي دلربايي دختر تو. ربايد مي را دلها كه هست چيزي وجودت در اما نيستي زيبا اصالً تو محبوبه
 خشم احساسم و خود بر داده جاي خود در را تو نقش قلبم كه بردم پي حقيقت اين به وقتي. خبري بي خود حسن از

 بگيرد شكل بايست مي او از زيباتر هم شايد و گلرخ عمه زيبايي به زني من تصور در. كردم رد را آن عناد سر از و گرفتم
 موشها من نميكرد؟ صدا را تو اسم و ميناميد موشك موش را تو پدرم ميĤيد يادت. موش مثل نحيف و كوچك موجودي نه
 گربه ٔپنجه ٔبازيچه اينكه از و ميكردم پيروزي و فتح احساس افتادند مي دام به تله در كه هنگامي و نداشتم دوست را

 آن اما. كرد مبتال تو به مرا كه بود موشها همان نفرين گمانم به و بردم مي لذت كند چپشان ٔلقمه را آنها گربه و شوند
 قلبت و كند اسير خود ٔپنجه در را تو توانست ورزشكارانه هيبت و مردانه اندام آن با كه بود كيارش بلكه نبودم من گربه

 از تو نقش و شود باطل آنها نفرين سحر كه اميد اين به ام نگذاشته تله موشي هيچ براي كه سالهاست. درآورد تپش به را
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 با را شان الشه و آمدم برمي آنها جسد جستجوي در بودم كرده خاك را موشها اگر محبوبه ميداني. شود پاك قلبم آينه
 پاشيد، سركه و قلياب باغ و خانه گوشه چهار در مريم ننه سالها. شوم راحت طلسمشان شر از تا كردم مي خاك تشريفات

 او ندارم، را مريم ننه پيش ابراز جرأت چون گفتم تو به را اين. بود اثر بي و فايده بي اما كرد فوت سو هر به و خواند ورد
 در اكنون هم از و بگذارد خانه حريم به پا نكرده جرأت روح آن كنون تا كه است سركه و قلياب تأثير كه دارد گمان
 ظرف در شست انگشت دو با و بكوبند سنگي هاون در را قلياب سوري چهارشنبه شب در تا است نابالغ هاي بچه فكر

 با تا باشيم جهود اسحاق منتظر بايد كه روزهاست همين و باشد داشته سحر باطل معجون ديگر سال تا و بريزند سركه
 را مادر ميدهد تحويل خانواده اعضا به و بافد مي هم بر كه اراجيف يكسري با و شود وارد در از اسطرالبش و رمل

 .شود راهي و كند سركيسه

 در كه هايي نوشته و خروس و مرغ و سگ استخوان با انسان استخوان جاي به كنيم چال را درختها زير وقتي گمانم به
 و است عدد چند نميدانم كه كليد و قفل تعداد از حال. ميشويم روبرو اند شده دفن خاك زير و شده پيچيده سياه چرم
 نگه كردن خاك جاي به را كليدها و قفل همين اگر كه گذشت خواهيم كند تجاوز هم تا بيست از تعدادشان شايد

 مخصوص فالگير صفورا از كردم فراموش آه. بوديم كرده اضافه اجدادي ميراث به كليد و قفل از كلكسيوني ميداشتيم
 بگذريم. است ديگري حكايت و قصه خود آن كه بگويم شترخون محله نويس دعا خان اهللا عزت ميرزا و بهجت عمه

. نفهميدم من كه كشيد پر هنگام چه و شد هوايي و كرد غافلگيرم بيخبر كه گفتم مي خودم ٔديوانه دل از برايت داشتم
 پيراهني تو هست، يادم درست. ميكرديم بازي تاب و كشيده طناب نارون درخت دو ميان كه بود زماني آن شايد

 را دارت تاب بلند موهاي و بودي كرده پاي بر براق و سفيد كفشي و داشتي تن بر قرمز و زرد درشت گلهاي از دورچين
 فكر آره. بودي كرده درست خرگوش گوشهاي مثل سفيد روباني با و كرده تقسيم قسمت دو به و كرده باز وسط از

 وقتي كه ميايد يادت. نبيني آسيب و نشوي پرت تاپ از تا باشم تو مواظب شدم مأمور من كه باشد موقع همان بايد ميكنم
 دست من)  نده هولم خدا رو تو جونم كامياب(  زدي فرياد و كشيدي جيغ دادم تاب معمول حد از اندك سرعتي با را تو
 ميدانم تنها و نميدانستم چيزي الهي عقوبت و عذاب از هنوز چه بودي كرده ياد كه قسمي براي نه برداشتم تو آزار از

 .نگهدارم سرعت از را تاب و بشود يكطوري دلم كه شد موجب جونم كامياب ٔكلمه

 بهراد اتفاق به من وقتي تان خانه در تعطيلي آن شايد يا و داد پرواز را مرغم و كرد باز را دلم قفس كليد تو مهرآميز كالم
 هست يادت برداشت، خراش پايم و دست و خوردم زمين به من و كرديم مي بازي فوتبال تان همسايه پسر چند و ايرج و
 دانستي نمي زمان آن در هراسان دخترك تو كردي؟ خبر را همه و دويدي ترس از و انداختي راه شيوني و گريه چه تو
 برايم را ديگران تحقيرآميز هاي نگاه چگونه كوچه به مردان آوردن با و كردي خرد همساالنم پيش را غرورم چگونه كه

 ناميدم فضول دختركي را تو و شدم خشمگين شوم خوشحال آنچه از بيش كردي كه كاري از و تو از چه گر من. خريدي
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 ديگر تنها نه ديدن و افتادم تو ياد بيكباره كرد بلند هوا به را آخم پا درد و بزنم غلت آمدم بسترم در وقتي شب همان اما
 خوشي احساس چنان و گرفت ورزيدن من بر مهر از خنكي نسيم خشم آتش جاي به بلكه نيستم عصباني و خشمگين

 كرد تغيير تو به نسبت ام عقيده كه باشد زمان همان از بايد. رفتم فرو راحتي خواب به و كردم فراموش را درد كه يافتم
 روس خون از اي رگه كه خانم آنژال كه ميداني خوب خود تو و باخت رنگ چشمم پيش خانم آنژال و گلرخ عمه زيبايي و
 رفته مادر به هم آزيتا زيبايي و داشتيم خانوادگي دوستان ميان در ما كه است آشنايي زيباترين دارد جريان رگهايش در
 در را تحول اين و كرد تغيير ام زيباشناسي و زيبايي معيار. برگزيد خود همسري به را او و ربود را برادرت دل كه بود

 بود نصيبي تنها اين و كنم دقت آدمها درون زيبايي به ظاهر زيبايي جاي به كه شدي موجب و آوردي وجود به تو وجودم
 .رسيد من به تو از كه

 آزارم پياپي هاي خميازه اينكه با و داده فراري چشمم از را خواب اند انداخته راه به ايرج و بهراد كه پفي و خر صداي
 هم ديگر حقيقتي ميان اين در و نيستم خوابيدن به قادر آنها خرناس صداي از اما ميكند جاري چشمم از را اشك و ميدهد
 پاك خورشيد چهره از ابر نم با را شب سياه رنگ لحظه به لحظه و است راه در كه صبحي از. ميترسم اينكه آن و نهفته
 حفر را زمين و گيرند مي دست به كلنگ و بيل ديگر بار كه اميدواري آدمهاي از. ميكند ظاهر را تاب عالم آفتاب و ميكند
 به چشم تو كه ميترسم آن از. كردم اشتباه بگويم و كنم نگاه چشمهايشان در توانم مي چگونه اينكه از. ترسم مي ميكنند
 بتوانم اگر را همه زبان نيش كه آه. نشد باطل طلسم و دادي بازي را ما ٔهمه ديدي كامياب آقا بگويي و بدوزي ام ديده
 كردي؟ مي چه بودي من جاي اگر تو محبوبه بگو من به. آورم تاب توانم نمي را تو تحقيرآميز نگاه كنم تحمل

**** 

 قوي هم چندان كنم نرم پنجه و دست آن با وقتي كه فهميدم من و است ترس خود با رويارويي از وحشتناكتر ترس سايه
 فرار به پا ترس ظلمت كه كرد روشن را دلمان آنچنان موفقيت به اميد شد آغاز كه اي دوباره تالش در. نيست زورمند و

 تو. زديم حرف يكديگر با كار ضمن اينبار و كرديم شروع دونفر دونفر، گذشته روز چون را كار. گريخت و گذاشت
 تو نميترسي؟ پرسيدم كند، پيدا ادامه گفتگويمان اينكه براي محبوبه. اميدوارم گفتم من هست؟ موفقيتي اميد پرسيدي
 رفتيم كه كمي گفتم من. لرزيدم لحاف زير سحر تا ديشب دادي جواب تو و آره گفتم من جسد؟ از چي، از پرسيدي

 لبت بر لبخند اقرارم. نخوابيدم لحظه يك سحر تا ديشب كه آنقدر گفتم، من نميترسي؟ پرسيدي تو. ميدم ادامه من پايين
 .شدي خوشحال نيستي تنها ترس ٔحلقه در اينكه از و نشاند

 ٔچهره رنگ آشكارا. كنيم نگاه آنها قطعه به و بكشيم كار از دست همه كه شد موجب بهراد و گلرخ عمه جيغ صداي
 چه. گذاشت پيش قدم يك همه به نگاهي با پدرت. نداشت حركت جرأت هيچكس دقايقي براي و. بود پريده ما همگي
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 ما به ديگر بار ايستاد چاله باالي وقتي پدرت. بود شده روبرو ما از بيش جنازه و نعش با و بود ما ٔهمه از تر مسن او
 :گفت كنان تموج و پريد رنگش آشكارا و انداخت چاله داخل به چشم سپس و نگريست

 .شديم موفق باالخره -

 تبريك بهم و كشيديم آغوش در را يكديگر خوشحالي از همه و شد فراموش ديگران شادي ولوله در پدرت لرزان آواي
 از پدرت. گرفتند فاصله گور از و فاتحه قرائت به كردند شروع كه بودند مريم ننه و شمس آقا تنها ميان آن در. گفتيم

 :پرسيد شمس آقا

 كنيم؟ كار چي حاال -

 :گفت و كرد روانه گور سوي به بلند فوتي شمس آقا

 .كنيم خاك مجدد و بدهيم تيمم يا غسل بعد و درآوريم را استخوانها بايد -

 :پرسيد مضطرب گلرخ عمه

 جا؟ همين در -

 :گفت و داد تكان سر شمس آقا

 .خانوادگيتان آرامگاه در نه، -

 :گفت و انداخت زمين روي را بيلچه بود افتاده جانش بر مرگ خوف و بود كرده فروكش اش شادي كه زيبا عمه

 .ندارم را كردن تماشا و ايستادن شهامت من -

 :گفت پدرت. كرد حركت ساختمان سوي به و گفت را اين

 شما كنيم، مي فكري بعداً هم ها چاله كردن پر براي. نداريم احتياجي زنان شما به ديگر و كنيم مي را اينكار مردان ما -
 .برويد

 بار اولين براي. شديد روانه گلرخ عمه دنبال به و گذاشتيد زمين داشتيد دست بر آنچه سرعت با همگي پدرت فرمان با
 اتاقش سوي به شمس آقا طلبيد جعبه پدرت وقتي. شدم مي روانه دنبالتان به و بودم زن هم من كاش اي كه كردم آرزو
 به بهراد كه طلبيد بيلچه و شد گور وارد اهللا بسم گفتن با پدرت. برگشت كوچكي چوبي جعبه با بعد دقايقي و شد روانه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  22 

 بانگ و شد شروع باران نم نم. ايستاد نظاره به همانجا و داد دستش به ايرج كه خواست هم را جعبه پدرت و داد دستش
 آقا. كشيدند اي آسوده نفس همه شد داده بيرون چوبي جعبه كه هنگامي و واداشت كار در تعجيل به را پدرت شمس آقا

 خاك به اندامش تمام او. شود خارج چاله از بتواند كه گرفتم را پدرت دست من و بازگرداند اتاقش به را تابوت شمس
 :گفت آمد بيرون كه هنگامي و بود شده آغشته

 .كنم حمام من تا كنيد پر را چاله نشده تند باران تا -

 :پرسيد بهراد كه بود كار پايان در و شد پر مردان كمك با جده گور

 ندارد؟ تعلق ديگري به و است جده خود اسكلت اين كه مطمئنيد -

 كسي چه به متعلق اسكلت براستي آيا كه داشتم ترديد و پرسيدم مي دائم خود از هم من كه بود الئسو همان او پرسش
 :گفتم نشويم وهم و ترس دچار ديگر بار كه آن براي اما است،

 .ميشود درست ديگري دردسر كه نكن مطرح خانمها مقابل در را سال اين لطفاً است، جده خود مال كه معلومه-

 :گفت و خنديد بهراد

 با كار كه دهم مي اميد هم خودم به و گويم نمي چيزي ديگران به باشد اما نداري اطمينان صد در صد هم تو كه بينم مي -
 .آمده سر به بيچارگي زمان و شده تمام موفقيت

 بحث خانمها ميان در. بازگشتيم ساختمان داخل به همگي و ماند ديگر هاي چاله كردن پر كار و افزود خود بارش بر باران
 و موافق اي عده ميدانست مناسب ساعت همان را دفن كه مريم ننه پيشنهاد مقابل در آنها و بود مبرات و خيرات سر بر

 و بودند مخالفين جبهه در گلرخ و بهجت عمه و موافقين جبهه در من مادر و مادرت و تو. بودند مخالف ديگري عده
 افراد به نوبت حمام از پدرت آمدن بيرون با. گردد دفن و شده منتقل خانوادگي آرامگاه به جنازه صبح كه داشتند اعتقاد
 گفتند نباشيد خسته هم به و نشستند يكديگر دور همه آنكه از پس و درآمد گرمابه بصورت خانه ساعتي و رسيد ديگر
 و گرفت قرار توافق مورد آنشب صبح نهايت در و شد مطرح ديگر يكبار جده شدن دفن موضوع و آورد چاي مريم ننه

 ديگر روز صبح تا برگشتند خود هاي خانه به غذا صرف از پس ها عمه. رفت ميان از جمعه و پنجشنبه ميان تفاوت
 صندلي روي. نگذاشتند تنها را ما و ماندند مادرت و پدر اما كردند ترك را مان خانه عصر هنگام به ايرج و بهراد. برگردند
 كه نشست گوشم در صدايت كه بودم آنها شمارش حال در و ميكردم نگاه خالي گورهاي به باغ، صحن به و بودم نشسته

 :پرسيدي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  23 

 كرد؟ بايد چه ها چاله اين با -

 :گفتم و كردم نگاهت

 .كنيم صبر بايد رفتند، هم ياران و كرده لٔگ را خاكها باران -

 :گفتي تو

 .ترسم مي بخوابم نتوانم هم امشب اينكه از راستش كنيم، مي پرشان هم با نيستي خسته اگر -

. كنم قلمداد جبون و ترسو را تو اينكه از نكردي پروا كه راستين اقراري بيانت در و بود كودكانه التماسي نگاهت در
 كه صدايي با و شدي خوشحال. كنم مي را كار اين اما ام خسته اينكه با بگويم و شوم بلند جا از كرد وادارم راستگوييت

 :گفتي داشت هيجان

 .اي بوده تو ام كرده حساب كه كسي تنها روي هميشه كني، مي كمكم كه دانستم مي -

 :پرسيدم پرسشگر نگاهي با و دوختم نگاهت در چشم

 ميگي؟ راست -

 :گفتي و فهميدي را نگاهم معناي تو

 !ميگم راست كن باور -

 كرديم شروع و گرفتيم دست به بيل دو هر بار اين و گذاشتيم باغ صحن به قدم ها چاله كردن پر براي و خنديديم دو هر
 :گفتي تو و آن كردن پر به

 به خود با و كند بلند را تو تواند مي بوزد سختي باد اگر كه كردم مي فكر خودم پيش نبودم بيش اي بچه دختر وقتي -
 سوي به و شدي بلند زمين روي از اگر كه گذاشتم مي كار بلندي هاي ميله بام روي ام كودكانه تصور در و ببرد آسمان
 .نشوي باد همراه و داري نگه را خودت ميله گرفتن با بتواني درآمدي حركت به آسمان

 :گفتي و كردي اخم من ٔخنده قهقهه صداي به

 .بود كودكيم دوران فكرهاي كه گفتم -
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 :گفتم

 .خنديدم ببرد خود با و كنده جا از مرا توانست مي باد كه فكر اين به نخنديدم، ات نقشه به -

 .برد مي خود با و كنده هم را شروانيها گردباد -

 :گفتي و آوردي فرود سر تو! را سنگين آدمهاي و گفتم،

 ...آنوقتها آخه خوب نبودم هيچكس فكر به من -

 گاهي و ميشد افزوده قدت به وزن شدن اضافه جاي به. بودي رنجور و ضعيف خيلي گفتي بودم، مردني و زردنبو گفتم
 گرفته تصميم دارم خاطر به. كني لمس را ها ستاره ميتواني و ميرسد آسمان به دستت كه ميشوي بلند آنقدر ميكردم فكر
 تا كنم نصب اطاقم سقف به و كنم آويزان نخي به را آن من و بچيني برايم آسمان از تا بخواهم اي ستاره تو از كه بودم

 .باشد نور پر اطاقم هميشه

 :گفتم تمسخر به

 .بودم اجير يك ذهنت در هميشه من پس -

 :گفتي و دادي تكان سر

 .نيستي بهراد و پدر مثل و كني مي برآورده را نيازم داشتم يقين كه بودي كسي. بودي ناجي يك نه، اجير -

 :گفتم. كشيدي بلندت پيشاني بر ممتد خطي و كني پاك را پيشانيت عرق تا كشيدي پيشاني به را آلودت گل دست

 .ميكند حساب من توانايي روي دنيا در نفر يك كه دارد شكر جاي -

 :گفتي تو

 خودش يافتيم آنچه ميكني فكر عمو پسر راستي. مهربان هم و فكري خوش هم تو معتقدند و ميكنند را كار اين همه -
 باشد؟ ديگري آن نكند است؟

 :گفتم. كردند مسمومش كه است آذربايجاني زن آن منظورم گفتي تو كه ديگري؟ آن پرسيدم

 .آذربايجان بردند را او جنازه كه ميگويد شمس آقا -
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 :پرسيدي و خنديدي تو

 دفن جا همين را او ميگويم من! كنند منتقل آساني به را جنازه تا نبود هواپيما و ترن كه زمانها آن كردي؟ باور تو و -
 پيدا ديگر تاي سه يا و دو يكي، جاي به شايد و كرديم مي پيدا هم ديگري ٔجنازه داديم مي ادامه را جستجو اگر و كردند

 .شد مي

 .شد پيدا هم يكي آن و يكي گفته شمس آقا نكن، خراب را ذهنت -

 :گفتي ناباور و كشيدي آه تو

 .باشد همينطور كند خدا -

 سربراهي بچه مثل من و كنيم تعطيل بيا بسه گفتي و شدي هراسان تو هوا شدن تاريك با و كرديم پر را چاله سه ما
 ما و ميكنيم آلوده را حمامش ديگر بار كه شد بلند مادرم اعتراض فرياد شديم وارد آلود گل دو هر وقتي. كردم اطاعت
 رختخواب به زود همه شب. كرديم رها لٔگ و خاك وجود از را خود و خنديديم يكديگر به او اعتراض به اعتنا بدون
. كردم فكر تو به و آمد يادم به حرفهايت گذاشتم برهم ديده وقتي اما برد خواهد خوابم زود كه داشتم گمان من و رفتيم

 ات كودكانه تصورات در كه تويي به. بودي سوزانده دل حالم به دلت در و بودي ديده رنجور و الجون مرا كه تويي به
 مي آسمان ستاره من از دلت كه تويي. بودي كرده پيدا راهكار ام رهايي براي و كرده انديشي چاره من مصيبت روز براي

 شد تعهداتي موجب بزرگي در تو كودكي تصورات كه آه. دارم را آرزوهايت برآوري توان من كه داشتي باور و خواست
 پيش گاه بود نورتر پر ها ستاره ديگر از كه يكي و ميرفتند رژه ها ستاره پلكم پشت در. نهادي ام شانه بر ناخواسته كه
 نخي با شبانه همين و بيندازم تور در تو براي را آن و بروم ستاره همان شكار به خواستم. گريخت مي من از گاه و آمد مي
 با و نشستم كمين به پس. ام كرده برآورده را آرزويت كه ببيني كني مي باز چشم كه وقتي تا بياويزم اتاقت سقف به

 بود نزديك حيرت از و كردم باز ديده و آزرد چشمم ستاره شديد نور از كه داشتم شكار قصد ستاره شدن نزديك
 به. بودي دوخته چشم من به هراسان و بودي ايستاده روبرويم تو و بود روشن اطاقم چراغ. بدهم دست از را مشاعرم
 :پرسيدم آرام شدم روبرو حقيقت با چون و زدم برهم پلك بار چند ام شده وهم دچار اينكه گمان

 اينجايي؟ چرا تو محبوبه، شده چي -

 .بود باز تو مال تنها و بود بسته درشان اتاقها ٔهمه گفتي آلود بغض صداي با تو

 شده؟ چي بگو حاال خوب، بسيار -
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 :گفتي و گرفتي را تختم ٔميله تو

 !نخواب كنم مي خواهش. ترسم مي هم باز اما شده پر چاله دانم مي آنكه با ميترسم، من -

 :گفتم و نشستم بستر در و راندم خود از بلند خميازهاي با را خواب من

 .نيست درست ببينه اينجا را تو و بشه بيدار كسي اگر اما خوابم، نمي باشه -

 باور شنوم مي هايي ضربه صداي من. است خاك همين در هنوز اصلي جسد و ايم كرده اشتباه كه دانم مي من گفتي، تو
 !كامياب كن

 باغ؟ داخل از شنيدي، كجا از پرسيدم

 :گفتي آرام و كردي اشاره اتاق كف به و دادي تكان سر تو

 .ده مي صدا اطاقم كف -

 :گفتم حال همان در و كنم جلوگيري خنديدن از نتوانستم

 ده؟ مي صدا اتاقت كف بگي كه كردي بيدار خواب از منو شبي نصف گي؟ مي داري چي ميدوني -

 :گفتي بود نهفته آن در بغض كه صدايي با و كشيدي درهم صورت بودم نكرده باور را حرفت اينكه از تو

 .بخير شب متأسفم، كردم بيدارت خواب از اينكه از. كني نمي باور كه ميدانستم -

 :گفتم و شدم جدا رختخواب از آنوقت. كن صبر محبوبه زدم صدا و آمدم خودم به كه داشتي را اتاق ترك قصد تو

 .كنم پيدا را صدا عامل تا اتاقت به ميام -

 را موضوع تو گفتي ميشدي خارج اتاق از من از جلوتر كه همانطور و يافتي حركت توان و جهيد چشمت از شادي برق
 به ظلمت در و بوديم بيدار شبگرد دو چون تو و من تنها و بود رفته فرو سكوت در خانه. دارم اطمينان كني، مي كشف
 كنار صندلي روي تو. ايستادم گوش به تماشا جاي به و كردم روشن را اتاقت چراغ. بوديم شده روان اي ناشناخته دنبال
 :گفتي و كردي اشاره پايم زير به مياد نقطه كدام از صدا پرسيدم كه من پرسش به و نشستي تحريرت ميز

 ...كه كامياب مطمئنم من جا، همان از -
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 صدايي هيچ ايستاديم، گوش به و كرديم سكوت دو هر. بشنوم را صدا هم من تا باش ساكت گفتم و كردم قطع را حرفت
 تو آنچه كه كردم مي باور داشتم گذشتند كندي به دقايق. شد نمي شنيده اتاقت ديوار روي ساعت تاك تيك صداي جز

 من و دوختي نگاهم به را ات هراسيده نگاه تو. شد شنيده كوتاهي تقه صداي كه است نبوده بيش وهمي و تصور گفتي
 دادي تكان سر تو. بود مادر اتاق تختخواب صداي گمانم به گفتم نيامد ديگري صداي چون و نشستم گوش به كنجكاوتر

 ضربات صداي و كردم را اينكار من. شنوي مي هم باز را صدا بگذار زمين را گوشت گفتي و كردي رد را ام گفته و
 خود به سرداب يادآوري با كه گرفته قرار چه اتاق زير كه كردم فكر خود با حال همان در و رسيد گوشم به كوتاهي
 :گفتم ميشدم بلند كه همانطور و خنديدم

 فراوان موش سردابها همه در كه دانند مي همه و دارد قرار سرداب اتاقها زير عزيز خانم اما آيد مي صدا توست با حق
 كه ام كرده شكار موش آنقدر بچگي در خودم من. موشهاست يا و موش حركت صداي شنيديم كه صدايي. است

 !نيفتادم فكر اين به اول از چرا. ندارم ياد به را تعدادشان

 كار كار، اين كه مطمئني تو گفتن با و شود آسوده خاطرات كه آنقدر نه اما داد آرامش كمي تو به صدايم اميدبخش لحن
 :گفتم و دوختم مضطربت چشمان به را نگاهم است؟ موش

 افتاد، تله به موش وقتي گذاريم، مي تله و رويم مي سرداب به دو هر صبح شود راحت خيالت اينكه براي و دارم يقين -
 .بيدارم من كه باش مطمئن و بخواب بگير حاال. كني نمي فكرها اين از ديگر

 دردسرت باعث كه ببخش منو كنم، عذرخواهي چطور دونم نمي گفتي و انداختي زير به سر و بست نقش لبت بر لبخند
 :گفتم شدم مي خارج اتاقت از كه همانطور و دادم تكان سر. شدم

 .بخواب راحت تو دهم مي پاسداري من. است خواب بي شبگرد دو از بهتر خانه اين براي شبگرد يك. نزن را حرفش -

 من شد حاضر ميز سر صبحانه خوردن براي كه فردي آخرين صبح. رفتم بستر به و كردم ترك را تو بخير شب گفتن با و
 دفن و دهيم انتقال آرامگاه به را تابوت همگي بايست مي كه آوردم ياد به ديدم سياهپوش را فاميلي جمع وقتي. بودم
 در را چوبي جعبه شمس آقا كنيم حركت تا كردم روشن را اتومبيل كه هنگامي و نفهميدم چيزي صبحانه مزه از. كنيم

 تو. ميرسد االن خانم محبوبه گفت نمونده؟ جا كسي پرسيدم. شد سوار مريم ننه اتفاق به و گذاشت اتومبيلم عقب صندوق
 پرسش به و نمودي كنجكاوم دارم گلرخ عمه براي خوبي خبرهاي گفتن با و شدي سوار كه بودي سياهپوشي فرد آخرين
 :گفتي و زدي لبخندي شده؟ خبر چه اينكه

 شده؟ چي بزن حدس! شد باطل طلسم ايم نكرده دفن هنوز را جسد -
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 :گفت شمس آقا و گفتي بلندي نوچ تو توست؟ به مربوط گفتم و دادي تكان سر تو آزيتا؟ گفتم

 .برگشته و شده پشيمان نوربخش آقا حتما. است خانم گلرخ به مربوط ميگويد -

 ساناز با حاال همين گفتي و نمودي من به رو بعد. است درست باريكال گفتي شمس آقا به و كردي نگاه سرت پشت به تو
 كار ما كه رساند مي خوش خبر اين. كند آشتي گلرخ با دارد قصد و برگشته برادرش كه گفت من به او و كردم صحبت
 .نيستيم نفرين تحت ديگر و كرديم درستي

 را خبر اين شدن سوار از قبل اگر گفتم شوخي به و گرفتم نيك فال به را خبر اين و شد روشن هم من دل دقايق آن در
 مريم ننه. رفت مي نوربخش دنبال به و ميگذاشت گورستان تا كردن همراهي جاي به را ما او يقيناً بودي داده عمه به

 :گفت

 سال همه اين. بدهد طالق را او نكند جرأت نوربخش آقاي ديگر تا بكوبد محكم را ميخش اينبار بايد خانم گلرخ -
 .است بس ديگر كرد تحمل را انتظاري چشم و تنهايي

 پشيمان خود كردار و اعمال از راستي به اگر. بنشينيم حرفهايش پاي و ببينيم نزديك از را سيامك ديگر بار بايد گفتي تو
 هم هايشان بچه براي و كشيدند زجر كافي قدر به آنها دوي هر. رود نمي مجدد خطاي و سهو امكان ديگر باشد شده
 نگرفت؟ جشن را اش سالگي پنجاه عمه پرسيدي، من از بعد. كنند آشتي يكديگر با كه است خوب

 .نگرفت جشن خود براي ديگر متاركه از بعد او گفتم

 زياد جوان كوروش آقا. برگردد خود زندگي و خانه سر به و كند آشتي شوهرش با هم عسل خداكند گفت شمس آقا
 پدرش و مادر بفهمد وقتي شايد حاال. داد نمي نشان توجه خانم عسل به داشت دوست را كارش كه آنقدر منتها نبود بدي
 گناه بي و معصوم ٔچهره تو وقت هر كه من. كند آشتي شوهرش با و بيفتد فكر به هم او كنند مي آشتي هم با دارند

 .باشه غريب و تنها بايد كه كرده گناهي چه بچه اين گم مي خودم به و سوزد مي جگرم كنم مي نگاه داريوش

. كند تغيير زندگيمان شايد حاال اما نكرد زندگي خوشبخت نمونه براي ما كدام هيچ و كسيم بي و تنها ما ٔهمه گفتي تو
 .كنيم زندگي هم با ديگر بار روزي كه داشتم اميدي و بوديم گرفته طالق هم از هم كيارش و من كاش

 تو نخور غصه بگويد توانست سختي به و كشيد آه پياپي و باريد فرو ديده از اشك بود شده احساس دچار كه مريم ننه
 .داري خدايي هم
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 و برداشتي گام گلرخ كنار در تو درآمديم حركت به خانوادگي آرامگاه سوي به و شديم پياده همه وقتي گورستان در
 گذاشته را ما پدرت. ميكردي باخبر تلفني ٔمكالمه از را او داشتي يقين به و نبود حدس جاي كه كردي صحبت به شروع
 لبخند لبش بر پيوست ما به كارگر يك با كه هنگامي و بگيرد دفن اجازه تا بود رفته ها آرامگاه مسئول سراغ به و بود
 دست به اي كيسه و كردند باز را چوبي جعبه در كرد گود وجبي دو قبري كارگر كه آن از پس مريم ننه و شمس آقا. بود

 مورد اين در هنوز گفت پدرت دارد؟ الزم چي، سنگ پرسيد و كرد پر را چاله و گذاشت كوچك گور در او و دادند كارگر
 .بيندازيم كوچكي سنگ شايد ايم نگرفته تصميم

 به و شد وارد دعاخوان مرد آن از بعد. شد سپرده خاك به ديگر نياكان كنار دردسري هيچ بدون جده ترتيب اين به و
. شد خارج آرامگاه از و خواند فاتحه امواتمان ديگر و شده دفن تازه روح آمرزش براي و پرداخت آسماني كتاب قرائت
 ديگر قبور كنندگان زيارت به ميوه و خرما كردن پخش با برادرت و كرد معطر را قبور گالب و گل با بهجت عمه

 مي. برگرديم زودتر چه هر كه دارد دوست و ميكند بيتابي گلرخ عمه كه كردم حس من. خريد امواتمان براي آمرزش
 گلرخ و دهند انجام قبرستان در گردشي خواستند مادرت و مادرم وقتي خاطر همين به و كنم درك را حالش توانستم
 با بود داده ترجيح گلرخ بار اين. برگشتيم را رفته راه شلوغ ٔجاده ٔبهانه به و برخاستم او حمايت به هم من كرد مخالفت

 پوشيده در سعي مقطع بلند نفسهاي با و نشست دستم كنار او و داد گلرخ به را جايش شمس آقا و شود همسفر من
 :پرسيدم و كردم نگاه سويش به. داشت خود هيجان نگهداشتن

 خوشحالي؟ عمه -

 داني؟ مي هم تو: پرسيد جواب جاي به او

 .كند درست تدبير و بداند تا گفتم من: گفتي تو من جاي به

 عمه. دارد تجربه من از بيش هم جان عمه بحمداهللا و كنم زندگي سيامك با خواهم نمي كه من من؟ چرا: پرسيدم من
 :پرسيدم من. نهاد ام شانه به را انتخاب سنگين بار بكنم، بايد چه دانم نمي براستي اما است درست اين گفتن با گلرخ

 كه صباحي چند و باشد گذاشته ارث به اي بچه و زن فرنگ ديار توي نكند ميكرده؟ چه و بوده كجا سال چند اين توي -
 برخورد سيامك با گاه هيچ من كه عمه ميداني خوب خودت كنند؟ زندگي تو با بخواهند و بشود پيدايشان بگذرد

 را يكديگر احترام هميشه و نداشتيم هم با هم اختالفي اما نبوديم صميمي دوست يكديگر با چه اگر و نداشتم ناخوشايندي
 شما همگي و كند حفظ را اش خانواده اركان داشت تالش كه آمد مي دوستي خانواده مرد سيامك من نظر از. كرديم حفظ

 آنچه و داني مي بهتر خودت را داد روحيه و روش تغيير بيكباره دوست خانواده مرد آن كه شد چه حاال داشت، دوست را



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  30 

 اي انگيزه و عامل چه كه داني مي خودت وجود اين با اما. طلسم و نفرين به كرد پيدا ربط شد مي مربوط نزديكان و من به
 قرار اگر و باشيد شده اصالح دو هر و برآمده ناهنجاريها رفع پي در شما هم و او هم اميدوارم كه شد دگرگوني آن باعث

 روحي و فكري آرامش از هم داريوش و عسل و نشود تكرار گذشته اشتباهات كنيد زندگي هم با ديگر بار كه شد اين بر
 .شوند برخوردار

 از را من شود مي. بگيرم تصميم بعد و بشنوم خودش زبان از را حقيقت و كنم صحبت خودش با بايد: گفت گلرخ عمه
 .شوم جويا هم را او نظر و كنم صحبت عسل با بايد من كني؟ معاف تان خانه به آمدن

 نفس تو كرديم پياده را گلرخ عمه كه هنگامي و كنيم سكوت داديم ترجيح همه راه بقيه در. رسانيم مي را شما: گفتم من
. كن آغاز دوباره پس: گفتم. است دوباره تولدي كردن آغاز دوباره و است خوب چه خوشبختي: گفتي و كشيدي بلندي
. باشد من زندگي شروع براي هم سرآغازي تو دوباره تولد شايد نه گفتم شديد؟ خسته من از: پرسيدي و خنديدي بلند
 كه باراني به آغاز و طلوع به خود دعوت از پشيمان من و. كرد صبر بايد: گفتي تو آن از پس و شد حاكم سكوت اي لحظه
 اتاقم در من و رسيديم خانه به وقتي اما. توست با حق: گفتم لب زير و نگريستم انداخت مي خط را شيشه و بود شده آغاز
 مهمان كه دانستم نمي اگر و ريختم بيرون ديوار بر مشت با بود شده تلنبار وجودم در خشم چه هر بستم خود روي به را

 و خشمگين كه نبود تو رد جواب يا و تو دست از من محبوبه ميداني. كردم مي سبك را خود و كشيدم مي فرياد داريم
 از اختيار چرا كه بودم عصباني بودم كرده اقرار و شكسته را سكوت مهر سالها از پس اينكه از خودم، از بلكه بودم عصبي
 بيهوده سالها و بود رفته بين از جده شدن دفن با هم من زبان طلسم شايد. بودم كرده عريان را دل راز و داده كف

 تا من نبود نفرين آن سحر اگر يقين به. ببرد پي درونم كنه به نتوانسته هيچكس و هستم خودداري مرد كه بودم انگاشته
 به نتوانم ديگر كه كنم مي فكر و شرمگينم چقدر داني نمي كه واي. بودم كرده اقرار تو پيش و گشوده زبان بار صد بحال
 .بزنم حرف تو با كالمي و كنم نگاه ات چهره

 در پدرت صداي اما نكند تصادم نگاهم به نگاهت تا نمودم در بر پشت هستي تو اينكه گمان به شد گشوده اتاقم در وقتي
 روي و آمد پدرت. بفرماييد جان عمو بله: گفتم و چرخيدم طرفش به تو؟ بيايم شود مي كامياب: پرسيد كه نشست گوشم
 :گفت و نشست صندلي

 است بهتر كه است شرايطي در خواهرم. ام گفته دروغ نشدم خوشحال بگويم اگر و فهميدم را گلرخ جريان تازه من -
 سايه بايد كه دارد فرزندي هم و است جوان هم كه عسل خاطر به بلكه گلرخ خود خاطر به نه باشد، كنارشان در سيامك
 در هميشه كه دارد نياز پدري به بچه اين و نيست كافي داريوش و كوروش بين هفتگي ديدارهاي. باشد سرش بر پدري

 اگر خب. كند تكرار را گذشته اشتباه خواهد نمي ديگر خودش قول به و ندارد مجدد ازدواج قصد كه عسل. باشد كنارش
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 تو. ميشود جبران كمبود اين اي اندازه تا خانواده مرد و پدربزرگ عنوان به سيامك بودن با باشد او تصميم اين واقعاً
 كني؟ نمي فكر اينطور

. كند تكرار را گذشته خطاهاي كه نخواهد و شده متنبع او براستي كه شرطي به اما موافقم، شما با هم من جان عمو چرا -
 را آنها بلكه نيست مثمرثمر داريوش و عسل حال به وجودش تنها نه باشد برگشته خود گذشته سال چند ٔروحيه با او اگر
 .برد مي بين از هم را آنها نسبي آرامش و ميكند روبرو شديدتري بحران با

 هستيم هم با همه وقتي كه كردي توجه هيچ كند؟ نمي درك را طايفه اين ٔروحيه هيچكس چرا افزود، و كشيد آه پدرت
 بايست مي من ٔعقيده به. شود مي مان تفاهم خوردن برهم باعث ديگران حضور اما نيست ميانمان اختالفي كوچكترين

 بهجت دختر شيوا با اگر بهراد. داديم نمي راه خودمان ميان را غير و ميكردند وصلت طايفه دختران با فاميل پسران
 كه دانيم مي همه. نميداشت نگه سرخ را صورتش سيلي با هم او و شد نمي پاشيده هم از اش زندگي بود كرده ازدواج
 كرده درست شيوا براي جهنمي چه نگرش ظنءسو و خشك اخالق آن با شوهرش و ميكند تحمل را زجري چه شيوا
 و گريبانند به دست خود مصائب با نوعي به همه داند مي چه. كند نمي باز زبان و سوزد مي فرزندانش بخاطر او اما است،

 .نيست دادرسي

 ازدواج كه كرديد حذر را همه و كرديد عنوان قاطعيت با شما خود بار چندين را ممنوع فاميل با ازدواج فكر: گفتم من
 .است شده نفرين فاميلي

 :گفت و آورد فرود سر پدرت

 گمانم به. ببينم هم كنار در خوشبخت را جمعي خواهد مي دلم و كنم مي فراموش را نفرين و طلسم گاهي است درست -
 باشد شده باطل طلسم سحر اگر راستي. برگرديم خانه به ما و بخوريم هم با را غذا تا بيا باشد، شده آماده بايد نهار

 .كنند خواستگاري فاميل دختران از توانند مي مجردها

 .است باقي ازدواجشان وقت تا زمان خيلي هنوز كه ها بچه پيش رفت حواسم من و كرد ابراز خنده با را آخر ٔجمله پدرت

 

 سوم فصل

 ام تنهايي قفس درون به نسيم خواهد نمي دلم. كند باز دانه دادن بهانه به حتي را ام تنهايي قفس در كسي خواهد نمي دلم
 سر شعورم به بودن موج بهانه به ام پنجره كوچك هاي روزنه از صوت كه خواهد نمي دلم. بكشد پر تازه هواي ٔبهانه به
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 يك به يك خود تنهايي خلوت در من. كنند گذر اتاقم سقف بر آفتاب غروب و خورشيد طلوع كه خواهد نمي دلم. بزند
 ها حفره همين از يكي در زندگي پوچي در خواهم مي. نماند باقي گاهي تكيه ديگر تا كنم مي خراب را ام زندگي ابعاد

 به نفرين. داري دوستشان تو كه ها ستاره ٔهمه به نفرين كنم، نفرين مردن وقت در خواهم مي. نشوم بيدار ديگر و بخوابم
 نفرين. آورده بند را تنفسم راه و گذشته ابرها از بلندايش كه انتظار نردبان به نفرين اي، مانده وفادار آن به تو كه عشق

 آرام و قرار و بماند سرگردان و ويالن صور دميدن ٔلحظه و قيامت تا كه خودم روح به نفرين و دلبستگي به تعلق، به
 .نگيرد

 خواهم اثر بي را مريم ننه ورد من. نيايد مالقاتم به زائري هيچ و بمانم گمنام و ناشناس كه خواهم مي جده برخالف من
 ريخت خواهم بيرون باشد شده چال درخت پاي كليد و قفل چه هر و كرد خواهم مخلوط آب به را قلياب و سركه و كرد

 پوست و گوشت بدون انگشتان با اتاقت ٔگوشه در من. كرد خواهم حرام تو بر را خواب ام خنده رعدآساي صداي با و
 سياه و كوتاه تابوت تو براي گاهم حجله. برد خواهم عروسي به سپيد رخت بدون را تو و گرفت خواهم باد مبارك ضرب
 رويا ره به ديگري كامياب و نشنود كس را فريادت بانگ كه است اي روزنه بدون اتاق تو براي گاهم حجله نيست، جده
 به شايد. كن جستجو يكبار فقط و يكبار باشد، تو چشمان ني ني در شايد كردم؟ گم را ام زندگي كجا من. نگردد ات ناجي
. بياور همراه هم را ات بيلچه آمدي وقتي كني؟ مي كمكم آيا. است الزم قبري نبش و است شده دفن پدرم تابوت همراه
 زير شايد شايدها، ٔهمه پايان در و. دزديد من از رندانه كه موشي سوراخ در يا ترشي، خم پشت است، سرداب توي شايد

 را صورتم دشت پهن كه است روان جويي سرم زار خلنگ از اما بارد مي برف آسمان از. كن نگاهش باشد، سرت بالشت
 من شنوي؟ مي را آبشار صداي تو آيا. شود مي سرريز ام چانه از آبشاري همچون گرم ٔچشمه آب همراه به و كند مي طي
 مي جواب يك دنبال به الٔسو و الٔسو بهت در و بودم شناور شايدها اما، چرا، مه در من اي؟ احمقانه الٔسو چه بودم؟ كجا

 .برگشتم خود به پس نبرد راه مرا عقل وقتي گشتم،

. تو مال روزي انشااهللا باشه، مبارك هم تو از: گفتم تمسخر به من! ات عمه عروسي باشه مبارك: گفتي شيطنت به من به تو
: گفتي شيطنت به. شد كه جا هر: گفتم خواب؟ تو: گفتي كني؟ مي دعوتم: پرسيدم! خواب تو مگه: گفتي و خنديدي تو

 !مني با سايه يه مثل

 برف سنگيني زير بيد درخت هاي شاخه. نشستم و كردم پاك رو نيمكت روي نشسته برف زد، نمي پر پرنده پارك تو
 ميكرد پافشاري سرد نسيم اما كن، باورم گفت مي خورشيد. بود گرفته دست سفيد چتر كوتاه پا شمشاد و بود شده خم
 كرم رنگ به باراني ديدمش، مي دور از. ميزد قدم خودش الك در سر و بود تنها اومد، مي دور از خانمي. نكن باور كه
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 در آقا ببخشيد: پرسيد من به رو. بلوار آخر تا رفت نگاهش و كشيد آه رسيد كه من به. بود ابلق هايش چكمه و بود تنش
 طرفه؟ كدوم پارك

 .شده ريا بي پارك شده، برداشته بود حصار و ديوار هرچي نيست، ديگه دربي: گفتم

 .شدن مي ريا بي آدمها كاش اي:گفت و زد لبخند

 !زمين نه بود بهشت اونوقت: گفتم

 افتاد راه كنارم وقتي. پارك بيرون: گفتم كجا؟: پرسيد. بياين من با ميرم دارم: گفتم و شدم بلند من زد، لبخند ديگر بار
 شاعر كه مياد ام قيافه و ريخت به: گفتم! شاعريد حتما: گفت. بازنشستم كه عمريه: گفتم ايد؟ بازنشسته شما: پرسيد
 مي فكر من اما: گفت. شعر ديوان يك و شاعري طبع لطافت. دارم كم چيز دو چرا: گفتم. نداريد كم چيزي: گفت باشم؟
 يا باشه شاعر بايد يا كنه نگاه طبيعت به و بشينه تنها و تك پارك توي و بياد سرما اين توي شده حاضر كه كسي كنم
: گفتم. رهگذرم يك تنها كدوم، هيچ: گفت آروم و زد لبخند شيطنت به چندمي؟ شق شما: پرسيدم. باشه سوخته دل اينكه
: گفت. باشم گفته قلم لفظ خواستم شماست با حق: گفتم. كاروانسراس: گفت اون. هتلِ يك دنيا و رهگذريم همه معنا در

 ايد؟ بازنشسته شما: پرسم مي من حاال. ندارند فرقي بله: گفتم! متل و هتِل مهمانپذير، مهمانسرا، كاروانسرا، چيه؟ فرقش
 خوش: گفتم. بشم نشين خونه تا مونده سالي چند هنوز و كنم مي كار نه باشم؟ بازنشست مياد من به: گفت و خنديد
 و انداخت باال شانه شير؟ چرا: پرسيدم. باشين داشته شير دل بايد هم شما: گفت. دارين محركه نيروي الاقل بحالتون
 آينده و فردا از ترس گرسنگي، و نداري و فقر از ترس ترسه، مردم ما محرك نيروي. ندارين ترس كه چون: گفت

 آينده و فردا از اطمينان وقتي. وانستيم حركت از و باشيم داشته جوش و جنب كه كنند مي وادارمون ها همين. مجهول
 زندگي در مشكلي هيچ و است تأمين من آينده كه داريد اطمينان كجا از شما: گفتم. شيم مي شاعر شما مثل باشد موجود

 با ايد توانسته كه هستيد آدمهايي دسته آن از يكي هم شما كردم فكر: گفت و انداخت باال شانه ديگر بار ندارد؟ وجود ام
 من براي را نكبتش بار و دادند انجام اجدادم را فريبي عوام: گفتم. كنيد آسوده خيال و ببنديد را بارتان مردم دادن فريب

 همه كه كنم مي فكر من بله گفت و گرداند ام چهره به نگاه معتقديد؟ طلسم به شما: پرسيدم. گذاشتند ارث به ديگران و
 آزاد راهكار و دربنديم جوان و پير و بزرگ و كوچك از. يابيم رهايي توانيم نمي كه ايم شده سحر و اسيريم طلسمي در

 از و كنيد شروع كلنگ و بيل با: گفتم و خنديدم متعجبش نگاه به. است آسان راهكار: گفتم خنده به. دانيم نمي شدن
. شود مي پودر بوزد آن به نسيمي اگر كه اسكلتي شويد، نمي روبرو اسكلتي با جز كه كنيد باور. نترسيد طلسم وهم

 چه: گفت و خنديد صدا با. شده دفن خانه آن خود در خانواده هر طلسم كه تان خانه از: گفتم كنم؟ شروع كجا از: پرسيد
 !بامزه
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 آشناييتان از كامياب، هم من: گفتم. پانيذم من: گفت شما؟ اسم ببخشين: پرسيدم من و ايستاديم دو هر پارك بيرون
 اون. بيارم در رو شاعرها اداي شما قول به ساعتي تا ميام و كنم مي پارك هوس امروز مثل روزها گاهي من. خوشبختم

. شماليه در يكي اون من اصلي مسير البته كنم، عبور پارك اين از دارم دوست باشم حوصله بي وقتي گاهي هم من: گفت
 .بخير هم شما روز: گفتم لب زير هم من. بخير روزتون برم بايد خُب

 كه كردم نگاه او رفتن به چشمي زير روزنامه پشت از و ايستادم صبح ٔروزنامه خريد براي فروشي روزنامه ٔدكه جلوي
 بيشتر او با و است يكي هنوز مسيرمان كه بگويم و برسانم او به را خود توانستم مي. كرد مي طي آرام آرام را سربااليي
 من كه باش داشته ياد به نه،. داشتم سوئي نيت اينكه يا و مزاحمت قصد كني فكر اگر كه است نادرستي تعبير. كنم گفتگو

 داشتم دوست. كرد خواهم شروع صبح فردا از پانيذ بگويم كه بود اين قصدم بلكه. دارم جواني شر و شور نه و جوانم نه
 مي فكر نازنين ٔمحبوبه آه. پرياست چنگ ريتم صداش كه گفتم مي او به يا شست، را نكبت ٔواژه آني در فهميد مي او كه
 چه اينجا كه داني نمي آه. بهشت به جهنم قعر از پرش يك جهش، يه ميگم من. نبود ساده اتفاق يك تا دو ما آشنايي كنم

 هزار خوش آواز. است بستان نه اما است، باغستان و سبزه كند كار تا چشم. دارد عطري بوي چه هواش تو دارد، صفايي
 روزنامه دكه پشت كه فهميدم تازه شد ظهر وقتي كردم تفرج خوب ساعتي خالي، آنجا جايت. جوي لب تا برد خود با مرا

 همان كه اسف چه اما. آزرد مي را شامه آب گند بوي و داشت جريان زباله كلي آب توي. ام نشسته جوي لب فروشي
 .ارزيد مي ام ساله سي عمر همه به بردن لذت و گردش

 را دلم بند مادر پررنگ لبخند. شد دوخته بهم پرمعنا نگاهي به مادر و تو چشم شد، بشقابم سهم غذا بيشترين ميز سر
 :پرسيد مادر. كردم خالي را نوشابه شيشه شدن رسوا و رسوايي از ترس كرد، پاره

 شده؟ چيزي كامياب، چيه -

 :گفتي اون به تو

 !شده عاشق عمو زن -

 شده؟ معجزه نكنه. شده بيگانه واژه اين با كه ساله خيلي: گفت مادر

 .شده كاشته عشق بذر وجودش تو آشنام، حال اين با من گفتي، و شدي خيره چشمام به تو

 :گفتم تموج به

 .است كافي ديگه مسخرگي -
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 كه اونجور نه اما شدم عاشق محبوبه. تونم نمي تو از كنم پنهون همه از اگه حقيقتو اين اما نشوم، رسوا بيشتر كه تا پاشدم
 حيف صد و حيف! دختري تو مني، بانوي گم نمي. مني ماه و ستاره سري، تاج برتري، تو هنوزم خواست، مي رو تو دلم
 نه اما. اسم يك تنها شده چيز همه كنم مي فكر شم، مي بيخودي وادي وارد كم كم دارم. يمني در مني پيش بگم چي

 به اصالً اون دوني مي. دارم سينه تو شير دل ميگه پانيذ! نترس گفت من به اون. اسمهاست همه دار طاليه تو اسم هنوزم
. بيان دو تجسم، دو نگاه، دو ميان فرق چقدر. خواند شاعر مرا و داد بهم قشنگي تصوير اول. زردنبو قليون، ني نگفت من
 قد اگر آخ نشدم؟ شاملو و سهراب چرا من. گفتم مي غزل يك قصيده، يك لطيفش تعبيير براي بودم شاعر يك اگر من
 برف بارش زير را دوست ديد، بايد ديگر جور شست، بايد را چشمها سرودم مي هم من شايد بودم شاعر سوزن سر يك
 زدن، قدم با بود اومده. نداره شاد دل كه فهميد شد مي نيگاش تو صداش، از بود، گينغم كمي پانيذ محبوبه،. ديد بايد
 يادت تو اونوقتهاي مثل. باشه مهم من براي پانيذ كه شد موجب مشترك درد گم مي من. كنه راحتي احساس كردن، فكر
 من از شدي رد بخت امتحان توي هك وقتي به يا بيام؟ كه پرسيدي مي من از داد نمي راهت بازي تو بهراد وقتي مياد؟

 .گفت ترسش از كرد، باز را دل ٔسفره ديد منو تا پانيذم. بودم هات غصه و ها قصه داناي برات من چرا؟ كه پرسيدي

 وقتي از كه من مث. بشن خيال بي كنن، بازي بچگي دنياي تو برن باشن، بچه گاهي كه دارن دوست آدامها بيشتر محبوبه
 به هرگز مكتوب اين دونم مي چون. جووني دنياي تو رفتم و در پشت گذاشتم و سال و سن كردم نوشتن به شروع
 در كردن تني آب زندگي گفته شاعر اينكه با. گم مي خودم از دارم جووني سياق و سبك همون با رسه نمي دستت

 نيمكت همون روي پارك رفتم شب اون صبح. بزنيم گذشته به گريزي گاهي كه نيست بد اما است، اكنون ٔحوضچه
 بلوار انتهاي به نگاهم و شد رد چشمم پيش باشن كرده تند كه فيلمي مثل شاخه و درخت و برف كردم، تماشا و نشستم
 آتش نگاهم برق زير شمشاد سبز رنگ. شد زاييده انتظار كردند، لج ساعت به دقايق و دقايق به ها لحظه. شد ثابت

 سالنه سالنه زمين، به ريخت پام روي از شده خرد و ريز برگهاي از دامني شدم پا تا. بود بيهوده انتظار. سوخت و گرفت
 شايد كه نشستم جوي لب هم كمي و كردم پا اون و پا اين اونجا دقايقي فروشي، روزنامه ٔدكه جلوي رسيدم تا افتادم راه
 تو و مادر نگاه ديگه بار. شد بشقابم سهم غذا كمترين اينبار و برگشتم خونه به. نشد اما باشه راه توي اي ديگه سفر
 :پرسيد نگران اينبار مادر و خورد گره درهم

 شده؟ چيزي كامياب -

 .داره الزم زمان بكنه خو آن به بخواد تا آشنام درد اين با من. عاشقيه درد گفتي اون به رو باز تو و

 بكنم، تشريح برات حالمو تونم نمي محبوبه. نشم رسوا اين از بيشتر تا اتاقم تو رفتم پاشدم. كنين كم رو مسخرگي: گفتم
 از شده، چشم دونم نمي هنوز خودم كه اينه دار خنده. گم مي چي كه بدوني خوب بايد خودت باشي گفته راست اگه
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 به سر مريم ننه كه مونده كم درمياري، رو بالغ تازه آدمهاي اداي داري چرا مرگته؟ چه چلغوز آخه پرسم مي خودم
 خدا گفتي نمي مگه وفات؟ و عشق شد چي پس خونسرديت، تحملت، رفت كجا. كنه ات مسخره شمس آقا و بذاره سرت
 من. نگذارم بيرون پا اتاقم از هيچوقت بودم مجبور وگرنه نداره دم و شاخ كه اينه ديوانگي خوبي محبوبه، يكي؟ يار يكي

 .ندارم دوست رو تازه هواي اين من. برگردونم شده كلك هر به رو پريده عقل كنم فكر كه دارم احتياج

! سرداب گفتي و خنديدي روم به تو قول؟: پرسيدم و كردم نيگات. نكردي وفا قولت به اما شد تموم زمستون گفتي تو
. نشده كم كه شده زياد گفتي تو مياد؟ صدا هنوز مگه پرسيدم ببينيم؟ رو موشها لونه بريم گذاشتيم قرار كه نيست يادت
 هوا گفتي و زدي كنار رو باغ به رو توري پرده تو. بخواي تو هروقت گفتم من كي؟ پرسيدي تو. ريم مي باشه گفتم

 و قوه چراغ منم بپوشي گرم لباس رفتي تو تا. زني مي يخ سرما از سرداب تو بپوش گرم لباس گفتم. بريم حاال بيا آفتابيه
 تله موشها براي و بدم محبوبه نشون رو سرداب خوام مي گفتم ميرين؟ كجا: پرسيد مادر. بياي تو تا برداشتم پنير اي تكه
 رفتيم پايين رو پله سه و سي. ميام سرت پشت من برو تو اول: گفتي تو حاضري؟: پرسيدم سرداب پله روي. بگذارم كار
 تا شد نورتر كم و نور كم سرداب سقف چراغ. شد مي بيشتر خاك رطوبت و زمين نم بوي رفتيم مي تر پايين چه هر و

 مواظب گفتم و زمين به انداختم رو قوه چراغ نور من ترسم، مي گفتي تو. نديد مون چشم ديگه و شد تاريك كه جايي
 هاي خم پشت. شدند خاك گفتم نيفتند؟ پرسيدي تو بودند، بلندي سكوي روي بزرگ هاي خم. نشكني و چيزي باش
 پرسيدي هراسان. بودند اينجا اونوقتها گفتم و ديوار به كردم اشاره چراغ نور با بودند رديف هم كنار ترتيب به كه ديگر
 .موشها گفتم كي؟

. كرد مي كار فنرش هنوز يكي فقط كه كردم پيدا تا دو مسي ديگ تو و گشتم سرند و غربال تا چند پشت موش تله دنبال
 كار ضربه كه مطمئني كامياب كه پرسيدي تو. كنيم صبر بايد حاال گفتم و گذاشتم خم كنار جايي و حلقه به زدم پنيرو

 شيردار بزرگ خم روي قوه چراغ نور. برمياد بگي كه كاري هر موشها اين از گفتم. اومديم پله سه و سي ما موشهاست؟
 و كردي باز شيرو آروم و شدي كنجكاو تو. بود سركه جاي اونوقتها دونم نمي گفتم چيه؟ تو اون پرسيدي تو بود افتاده
 فكر اما است سركه گفتي و كردي بو رو آب و بستي شيرو تو. مشتت تو اومد رنگي سرخ آب اون، زير گرفتي تو مشت
 شراب گفتم قهقهه با بعد و كردم بو رو آب و باال آوردم تو مشت من. شده جوري يه بوش كه چون شده خراب كنم مي

 نابي شراب عجب به به گفتم و نوشيدم دستتو مي من. كنه مي سرداب هوس گاهي پدرت چرا كه فهمم مي حاال. شده
 به هي كني هوس فردا از ترسم مي خوب دادي جواب چرا؟ پرسيدم. بودم نكرده كنجكاوي كاش اي گفتي تو. شده

 توي پا ديگه كه دم مي قول بهت ببرم باال شيشه يك بذاري و باشي چفتي دهان دختر اگر گفتم. بزني سر سرداب
 با كه ام بچه من كني مي فكر تو گفتم و صورتت تو انداختم رو چراغ نور. كنم نمي كارو اين من گفتي تو. نذارم سرداب



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  37 

 كه كاري هر باشه گفتم. شم نمي جرم شريك من اما دونم نمي گفتي دربيارم؟ بازي عربده و كنم مست شراب كمي
 .بكن داري دوست

 الكل بوي كردم، پرش بعد و دادم شستشو رو شيشه داخل شراب كمي با و كردم پيدا دردار اي شيشه و گشتم خودم
 صداي پرسيدي تو رسيد، گوش به تله به موش افتادن دام به تق صداي رفتيم مي باال ها پله از وقتي. پيچيد سرداب توي
 گفتي تو سرداب باالي. قوطي به خورد من پاي نبود چيزي گفتم بشيم خارج زودتر چه هر خواستم مي كه من بود؟ چي

 خود با نيكي پيك چراغ روشنايي شيم، مي وارد بهتري تجهيزات با فردا گفتم. نديديم جاشو همه كه بود تاريك آنقدر
 سارق يه مثل پنهاني من. كنيم مي كارو اين فردا باشه گفتم منم ببينم، و سرداب آخر خواد مي دلم گفتي تو. مياريم
 رفتم و گفتم خير به شب هميشه از زودتر شراب داشتن شوق با شام از بعد. نبينه دستم رو شيشه مادر تا اتاقم تو چپيدم

 شيطان ديار به سفر و كردم لمس رو شيشه آرام آرام بعد و كردم تماشاش خوب روبروم گذاشتم رو شيشه. اتاقم تو
 باز چشم زحمت به تو دست تكان با وقتي كردم، مي سير سيارات مدار روي شد تمام كه شيشه جرعه آخرين. كردم
 كن ولش گفتم مستي حال به.زنه مي ضرب پايين اون كسي اينكه مثل شده زياد ضربات كن عجله گفتي كه شنيدم كردم
 به من. بار يه همين فقط كنم مي خواهش گفتي و دادي تكونم ديگه بار فهميدي نمي منو حال كه تو. بزنه ضرب بذار

 گذاشتي زمين به گوش و رسيدي اتاقت به من از زودتر تو. افتادم راه دنبالت به خوران تلو و اومدم پايين تخت از زحمت
 .تنت به خورد دستم حال همون در و زمين به گذاشتم گوش تو مثل من. بشنوي تا شو خم گفتي من به و

 حالت كنم؟ مي چه اينجا پرسيدم خودم از و كردم نگاه اتاقت به متحير شدم بلند زمين روي از خسته تن با صبح وقتي
 ظهر تا و تختخوابم تو رفتم كنم فكر اينكه بدون. رفتم نمي راه موزون و درست و بود نپريده سرم از هنوز مستي

 گريه مادرم ديدم. آشپزخونه تو اومدم مرتب وضع و سر با ديگه روزهاي مثل و شدم بلند شنگول و شاد بعد خوابيدم،
 :گفت و كرد سربلند سالمم به كنه، مي نفرين لب زير كنان

 .نانجيب پست بيشرف مار، زهر و سالم -

 با تو مادر پرسيدم و كردم نگاه را خود دور. نيستم مادر صحبت طرف و بينم مي خواب دارم كه كردم حس آن يك در
 :گفت حال همون در و كرد پرتاب صورتم طرف به و برداشت شكرپاشو ظرف مني؟

 .باشه نامرد اينقدر تو جز تونه مي كسي چه! كيم به پس -

 و كرد ثابت صورتم تو را خشمگينش نگاه مادر شده؟ چي كه گي مي من به كشيدم، فرياد و آورد جوش به را خونم خشم
 :پرسيد فرياد با
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 كردي؟ اش بيچاره و آوردي محبوبه سر باليي چه دوني نمي تو يعني شده؟ چي پرسي مي تازه -

 :گفتم و زدم زمين به زانو و نياورد تاب پا را كوهم چون بدن

 محبوبه؟ با من، -

 :زد فرياد و رسيد شيون به مادر گريه

 مرا و آمد مي فرود سرم بر سقف كه داشتم دوست بلعيد، مي مرا و كرد مي باز دهان زمين كه داشتم دوست! تو بله -
 .بست مي رخت تنم از پرشي به جانم مرغ كه داشتم دوست. كرد مي دفن آوار زير

 :گفت مادر. نبودم خودم نبودم، خودم من: گفتم و كوبيدم سنگ بر سر سازد، غرقم كه نبود آنقدر اشك

 پر گورتو كه بخواه شمس آقا از و بكش دراز توش و كن خالي رو ها چاله اون از يكي برو. شو دور چشمم جلوي از برو -
 .شه نمي پاك خودت خون جز هيچي با ننگ اين لكه. بميري تا بمون انقدر جا همون و سرداب تو برو. بكنه

 سفر كه افتاد يادم. كردم فكر و زدم زانو ظلمت توي و رفتم پايين سردابو هاي پله چطوري و شدم بلند چطور دونم نمي
. يكبار همين فقط كنم مي خواهش بيا، من با گفت صدايي شنيدم كه بودم تماشا محو و باغ همون به بودم رفته بودم، كرده
 سبزه روي گذاشتم گوشمو من. مياد ضرب صداي ببين زمين رو بذار رو گوشت گفت من به اون و رفتم دنبالش به من

 و پاك بره هم اون و گرگ شدم من خدايا آه... بعد و كرد لمس را لباسي نرم حرير دستم اون از بعد نمناك، و سرد
 كنه خبردار رو خونه اهل همه خواست مي صبح اگه معصوم و پاك بره اين گه نمي نويسنده اين به يكي آخه. ( معصوم

 از اونشب رو همه كه نبود نويسنده حواس.... بمونه معصوم بره اين و شن بيدار بقيه تا نكرد ويغي جيغي يه ديشب چرا
 ..... )كنه بيرون خونه

 آفتاب نور چشمام كه بود روز سه. بود افتاده طاقباز تله كف موش ٔالشه و بود كرده عادت سرداب تاريكي به چشمهام
 پا نكنه جرأت وقت هيچ مادر كه جايي مردم، مي سرداب ته داشتم دوست. بود رفته و اومده فقط شمس آقا و بود نديده
 جاي به شمس آقا داشتم دوست. خوابيدم مي دراز به دراز و كندم مي گور خودم براي هام پنجه با داشتم دوست. بذاره
 حس اما. بردند مي ياد از منو گور كردن گود و گرفتن ضرب فكر موشها تا ذاشت مي حلوا و نون گورم روي غذا سيني
 طاقباز نمور زمين روي ها پله پايين جا همون. بود شده كرخ تنم و شده خشك تنم استخوانهاي مغز بود، نمونده تنم توي
 بزرگ خم حتي ديدم، پرواز حال در چيزو همه و كردم وزني بي احساس چهارم روز بودم، خوابيده مرگ منتظر و افتاده

 مي مخصوصي ريتم با گمونم به و رفتند مي پايين و باال مسي ديگ و غربال و سرند بود، شده چال زمين توي كه
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 با و شم مي پايين و باال دارم پايه سه و ديگ همراه و شدم كنده زمين از كردم حس يهو كه شدم محو آنقدر. رقصيدند
 با نشست ام گونه روي هايي ضربه وقتي اما آمد سراغم كه بود مرگ خواب. زنم مي دور خودم دور ناشناس ريتم همون
 حال همون در. كن باز چشماتو كه دم مي قسمت جان آقا نشست، گوشم تو شمس آقا صداي. زدم پلك كندن جان هزار
 و نشدم هم دوزخ اليق من و دهند مي جهنم به حواله را نابكاران. دارد را شمس آقا صداي جهنم دربان گفتم خودم به

 ام رفته خواب مشاعر وقتي. بود كرده بستري خودش اتاق در و آورده باال سرداب از و كرده كول مرا شمس آقا. برگشتم
 بپرسم ترسيدم مي. دارم قبول جان آقا باشه گفت و خنديد چشمم به. بخشم نمي هرگز را تو گفتم شمس آقا به شد بيدار
 :گفت و فهميد اينكه مثل شمس آقا اما چطوره، ديگران حال

 اتاق ٔگوشه زده چنبك خانم محبوبه و كرده كز اتاق كنج جان خانم شده، عزاخونه خونه تو نشده باطل هنوز طلسم -
 ....بفهمه كه اومده كسي نه كرده، تلفن نه هيچكس روزه چند اين تو خوشبختانه. نشسته

 و بياد ميشه راحت دونه مي كه چي هر با تفنگ، تبر، تير، چاقو، داره، دوست كه سالحي هر با بگو محبوبه به برو گفتم
 .وايسه گوش پنجره پشت تا بياد ترسه مي اگرم زنم، مي حرف باهاش خودم من بياد بگو بهش اصالً. كنه راحتم

 خانم محبوبه گفت و اومد تنها شمس آقا تا كشيد طول. منه مرگ چاره راه تنها كه كردم فكر اين به من و رفت شمس آقا
 :بگم بشنوه راحت بتونه اون كه صدايي با كردم سعي. ايستاده پشت اون

 كه نيست كامياب اين اما. نبودم من بكنه وارد تو به رو مهلك ضربه اين شد حاضر كه كسي نبودم، من كن باور محبوبه -
 درخواست و زنه مي حرف تو با ديوار پشت از داره نامرد يك جانور، يك صفت، پست مرد يك زنه، مي حرف تو با داره

. كني راحت خودتو خيال عوض در و بگيري زندگيشو داري دوست چي هر با چاقو، تير، شالق، با. كني راحتش كه ميكنه
 به راضي تو اگه كه بدوني بايد فقط. ندارم اعتراضي هيچ بخواي كه طوري هر قسم بابام روح به خودت جان به كن باور

 و شناسي مي منو خوب تو. دي مي دست از انتقامو لذت وسط اين فقط كنم مي نابود خودمو خودم، من نشي تقاص گرفتن
 مي چطوري ببين و كن انتقام فكر برو حاال. شم نمي راحت ندم انجامش تا بگيرم كاري انجام به تصميم وقتي دوني مي

 منتظر ظهر فردا تا من. كنه خبرم كه بگو شمس آقا به گرفتي تصميم وقتي و كني خالي تو كينه و خشم و بغض تمام توني
 .شم مي كار به دست خودم اون از بعد شم مي

 :گفت مضطرب شمس آقا

 .معصيته كار سر دو هر كاريه؟ چه اين جان آقا -

 .عدالته نكن، اشتباه نه -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  40 

 آقا به نسبت خشمم ديگ ديگه بار. كنم راحت وجدان عذاب شر از خودمو چطوري كه كردم فكر صبح خود تا شب اون
 زاييده انتظار و كردند لج ها عقربه و ها ثانيه باز شد كه صبح. كنم تموم سرداب توي بود نگذاشته چرا كه جوشيد شمس

 پنجره پشت و شدم بلند تشك روي از زحمت به. نياورد خود با پيغامي هيچ اما رفت و سرزد اومد دوبار شمس آقا. شد
 طي را سرداب و اتاق مسير بخواهم تا گفتم خودم به. شد نمي ديده هيچكس و بود شده ماهور و تپه باغ صحن ايستادم،

 بودم كرده ديگ توي دست موش تله يافتن براي گشتن حال در وقتي سرداب توي. شده تمام هم محبوبه مهلت بكنم
 جان توانست مي مانده باقي مقدار همان گمانم به و بودم كرده آغشته پنير به آن از كمي و ديده هم موش مرگ پاكت
 كردم نگاه سرداب تاريكي به ها پله باالي از. كردم طي را باغ صحن و كشيدم زمين روي پا مفلوج آدمهاي مثل. باشد گير
 كه كردم مي فكر هميشه. باشد قتلگاهم نمور و تاريك سرداب اين كه كردم نمي تصور هيچ راهه، آخر اينجا خُب گفتم و

 هميشه. زد خواهند سينه و سر بر و داده چاك گريبان رفتنم دست از غم از طايفه و داد خواهم جان نرم بستري روي
 :گفت و رسيد من به دوان دوان شمس آقا كه گذاشتم پله روي پا. مانند مي جا دري پس در آرزوها

 !شالق گويد مي خانم محبوبه جان آقا -

 :گفتم و كردم نگاه چشمش به

 .بگو راست -

 :گفت شمس آقا

 .گفت خانم محبوبه خود كه قسم پدرتان روح به -

 :گفتم و آمدم باال پله از

 .بميرم شالق ضربات بار زير جده مثل خواهم مي. ببند نارون درخت به مرا و بيا شمس آقا كردم، باور -

 :گفت التماس با شمس آقا

 ببندم؟ درخت به رو شما تونم مي چطور من. نخواهيد من از كارو اين جان آقا خدا به را تو -

 .سرداب به گردم برمي يا كني مي كارو اين يا گفتم

 از طناب حركت كوچكترين با كه بست شل را طناب آنقدر و بست نارون درخت به مرا و آورد طناب شمس آقا بيچاره
 به محكم را طناب و آيد خشم به تا كردم قلمداد عرضه بي را او و كشيدم فرياد سرش بر. ريخت زمين به پايم و دست
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 تماشايم به سكوت در لحظاتي او. انداختم زير به سر شرم و خجلت از شد ظاهر مقابلم محبوبه وقتي. بپيچد من دور
 :گفتم ايستاد،

 پسر نه مرد اين كه بگو خودت به. كن شروع ندارد بودن زنده استحقاق مرد اين كه فكر اين با بعد و كن نگاه خوب -
 ديگر خواهم نمي و شدم خسته رود مي باال و پايين كه نفسي اين از خودم كه كن شروع. آبروست و شرف دزد بلكه عمو،

 .كنم استفاده مسموم هواي اين از

 :گفت نجوا به

 .گرفتم مي را جانت نبود او اگر كند، مي نگاه شيشه پشت از دارد عمو زن -

 .كند تماشايم داشت دوست اگر مرگم از بعد و شود دور پنجره مقابل از بگو مادر به شمس آقا زدم فرياد

 شدتي چنان با را ضربه اولين تو شد دور پنجره مقابل از مادر كه هنگامي و داشت نوسان پنجره و من ميان نگاهت تو
 فرو دهانم در و بياور اي پارچه شمس آقا زدم فرياد. خواست هوا به فريادم صداي و دريد را ام پيشاني كه آوردي فرود
 پيش قدمي چون و بود دستش سفيد دستمالي او. بود نشسته چشمش در اشك زاللي و بود پريده رنگش شمس آقا. كن
 :گفتي خشم به تو آمد

 دام به ديو كه بفهمند مردم ٔهمه خواهد مي دلم من. كند گذر ديوار از فريادش صداي دارم دوست من نيست، الزم -
 ...رو تو كه خواد مي دلم من. شه مي شكسته داره عمرش ٔشيشه و افتاده

 پر را چشمم خون. نشست فرو خشمت تا آمد پايين و رفت باال پياپي بار چند وشالق شد گم ات گريه توي حرفهات ٔبقيه
 تاب نزار و نحيف بدن اين ديگر كه كردم مي فكر و بود بسته را گلويم راه خون مزه. نبودم ديدن به قادر و بود كرده

 :گفتم كنه؟ نابود خودشو ٔسايه آدم شه مي مگه: گفتي كه شنيدم هقت هق صداي توي. كرد خواهد تمام و نياورده

 اينبار بذار باشي گفته راست اگه بودم، زندگيت ناجي من كه گفتي مي هميشه تو. كنم مي خواهش محبوبه، كن تمومش -
 .كنم شروع ديگه بار نباشم مجبور تا محبوبه كن راحتم. باشي بدبختي و ذلت اين از من دهنده نجات تو كه بخوام من

 كه صورتم رو بندازه چيزي يك بگو شمس آقا به گفتم. بودي قاتل هم و ناجي هم تو كه كنه نمي باور هيچكس گفتي تو
 .كني يكسره كارو بتوني و نبينه منو چشمات

 من؟ چرا آخه: پرسيدي و نشستي پام جلوي
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 :گفتم

 !ندارم خاطر به هيچي شب اون از اصالً من كن باور نبودم، خودم اصالً من فهمي مي. نبودم آدم نبودم، هوشيار نفهميدم، -

 :گفتي تو

 از منو تو. باشم ويرانه اين جغد عمر ٔهمه براي كه كردي كاري تو بشم، عاشق نخوام وقت هيچ ديگه كه شدي باعث تو -
 نكرده باز رو خمره اون شير اگه كه گم مي خودم به نبودم، تقصير بي هم من حال اين با اما. كردي متنفر خودت جنس
 خودمو كني، گوش ضربو صداي بياي كه بودم نكرده مجبورت اگه بودم، نكرده بيدارت خواب از شبي نصف اگه بودم،

 بين از خودمو بايد منم اونوقت بميري تو اگه. دارم تنفر خودم از بيزارم تو از كه همونقدر من. بودم نكرده رسوا و بدبخت
 .ندارم جرأت دونم مي اما ببرم

 عمو، نيستي، كه تو تنها تازه. ميرم مي بار چند روزي اونطوري كنم، نگاه چشمهات تو تونم نمي باشم زنده من اگه -
 .كن تمومش محبوبه واي مادرت، بهراد،

 :گفتي و كردي باز رو طناب زدن ضربه جاي به شدي بلند تو

 مثل ماجرا اين و شيم مي راحت همه اينطوري. نذاري اتاقم به پا وقت هيچ كه بده قول يه تنها همه، مثل كن، عقد منو -
 .شه مي حفظ خودمون ميون راز يك

 معمولي خيلي جشن يك بعد و خواستگاريم برو شد خوب زخمهات جاي وقتي گفتي. حاضرم من بگي چي هر تو: گفتم
 .نكنه شك كسي كه بگير

 چيزي هيچكس نبايد اتاقت، به برگرد گفتي و گرفتي را بغلم زير تو افتادم، زانو به من شد وا طناب دور آخرين وقتي
 .مادرت حتي بدونه

 .دارم قبول باشه: گفتم

 تحمل اما گرفت دلم برگردوند، من از روي او و رفتم مادر اتاق به اجازه بدون شبي. شد خوب بعد روز سه دو جراحتم
 :گفت پريده رنگ و لرزيد اندامش روشني به. خواستگاري برم خوام مي گفتم من اما نشد باز لبش از لب. كردم

 چي؟ محبوبه خود پس -

 :گفت و جهيد چشمش از شادي برق. نداره حرفي گفتم
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 .بدونه رو ماجرا كسي نيست هم الزم بهتره، خيلي اينطوري -

 .خواد مي همينو هم محبوبه -

 بهتره نشدين عقد تا اما ديم مي رو كارها ترتيب محبوبه با خودم من. خواستگاري ريم مي عصري زنم مي زنگ باشه -
 .نشي روبرو باهاش زياد

 :وگفت گرفت بغل تو سخت منو و استقبالمون اومد بهراد خونتون، رفتيم نفري سه عصر همون

 .تويي فقط كنه راضي رو محبوبه تونه مي كه كسي تنها دونستم مي مباركه، -

. شه مي همون بخواين محبوبه و تو كه چه هر: گفت تنها پدرت. بود فاميلي مهموني نبود خواستگاري تو و من خواستگاري
 :گفت مادر به رو شوخي به بعد

 .كنن كار چي خوان مي كه دونن مي و رسيدن توافق به هم با قبالً حتماً -

 :گفت مادرم

 .ميشه همون بگين شماها چي هر گم مي منم كرده، كارها وكيل منو كاميابم و كردم صحبت محبوبه با من -

 :گفت مادرت

 ازدواج به راضي و بياره بيرون الكش تو از رو محبوبه تونست كه همين. عزيزتره ما براي فاميل مردهاي ٔهمه از كامياب -
 .مهمتره چي همه از ما براي كنه

 :گفت خنده به بهراد

 .كنيم يكسره كارو نشده پشيمون عروس تا پس -

 مون يكي دور اي فاصله به بلكه هم كنار در نه هم، روبروي نه غريب آدم تا دو مثل تو و من تنها و خنديدند مي همه
 :پرسيد پدرت شام ميز سر. كرديم مي گوش كالم بدون و شنيديم مي آشپزخونه تو يكي و جمع ميون

 فكري؟ تو كامياب چيه -

 :گفت بهراد من جاي به
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 .كنه گرفتار خودشو و كنه ول رو ساله سي راحت زندگي سخته -

 :گفت مادرم

 .فهمه مي اين از بعد رو زندگي ٔمزه تازه -

 و شروع تا كار مقدمات. كنم مي حس دارم رو گسش ٔمزه نشده هيچي هنوز كه كردم فكر خود پيش و خنديدم دلم تو
 بود، كجا جالب دوني مي. شد تموم دردسر بدون بود چي هر ولي روز سه اينكه يا كشيد طول دوروز دونم نمي شد تمام
 موقع. مجرمه مرد يك تقاص همش اينا نداره عيب خب. خريد حلقه و لباس و رخت برات مادرم داماد، جاي به اينكه
 توي گفتي بله عاقد به تو وقتي حال اين با كوكي، عروسك بودم شده. بزن لبخند كرد نجوا گوشم زير مادرم عقد خطبه
 رو حلقه! حنظله كردم زمزمه آروم چيه؟ اين پرسيدي تو عسل خوردن موقع. شده داغ بدنم كردم حس و لرزيد دلم

 كابلش سيم فيلمبرداري دوربين ديدي وقتي و گرفتي را آن ژست فقط تو خودمم مال كنم، انگشتت به آخر تا كه نذاشتي
 هيچكس كه داشتند هيجان و ذوقزده آنقدر يافته رهايي تازه قوم. شدي رد رسم اين از زود خواسته خدا از شده كشيده
 تو و رفت فرو نوشابه زور به و داد رو ترياك تلخ ٔمزه رسيد دهانم به وقتي پلو شيرين. رله يك حركات اين ٔهمه نفهميد
 :گفت و كرد نگاه صورتمون تو خداحافظي موقع عسل. نموند گلوم

 .باشه خوشبختي نسلهاي گشاي راه الماسي دو پيوند اميدوارم -

 چي همه كه ميده نشون وصلت همين ممكنه، بله: گفت نوربخش آقا ممكنه؟ مگه: گفتي تمسخر به بهجت عمه آمين به تو
 كننده بدرقه اتومبيلهاي كننده كر بوق بوق، صداي. باشين خوشبخت و نگيرين سخت رو زندگي ها بچه. كرده تغيير
 به چاي نوشيدن با تنها باغ داخل جشن! همه روي هم اين گفتم خودم پيش اما كرد وشكنجه خرد مرا ماجرا همه از بيش
 بعد و شد خاموش اتاقت چراغ كه نشستم منتظر آنقدر هم من و رفت اتاقش به زود مادرم رفتند همه وقتي و رسيد پايان

 چشمهام پيش سينما فيلم مثل يك به يك ماجراها ٔهمه نبودم، خواب. تخت روي انداختم خودمو دامادي رخت همان با
 حال اين با بود، هيچكاكي وحشتناك ريتم يك نبود، شاد نبود، جاز متن موزيك. پايان رسيد كه اونجا به تا كردند حركت

 ميرم بود گفته مريم ننه به و بيرون زد خونه از مادرم زود صبح. خوابيدم راحت و كردم آرامش احساس چرا دونم نمي
 !كن آماده براشون كامل صبحانه يك گردم، برمي زود و الماسي ٔخونه

 و بود كرده آماده كامل صبحانه برامون مريم ننه. آشپزخونه تو رسيديم هم با تا دو هر صبحانه خوردن براي خوشبختانه
 آقا: گفت من به. بود ديدني مريم ننه ٔشده گشاد چشم سفر؟ بريم روز چند مياي: گفتم اون به نشستم تا چرا دونم نمي
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.... خانم محبوبه و من همراه دارين دوست كه اينه منظورم: گفتم! ذارين؟ مي بسرم سر گين؟ مي من به دارين چرا جون
 .برين خودتون نكنه، درد دستت! بشه چي كه برم داماد و عروس دنبال من آقا، نه گفت و كرد بلند دست

 ميكرد فكر كه ننه. ريم نمي هم ما نمياي چون ننه، باشه گفتم من و نداري دوست كه فهماند من به آلودت غضب نگاه
 :گفت ريم نمي هم ما نياد اون اگه راستي راستي،

 .ندارم حرفي من داد اجازه اگه كن صحبت شمس آقا با -

 :گفتي و شكستي رو لبت سكوت مهر تو شد خارج كه آشپزخونه از مريم ننه

 .بندازي راه ها بساط اين از نبود قرار -

 اتاقت توي پا خواستي ازم تو نيست؟ همسري و زن روابط ما ميان كه بفهمند همه نشده هيچي هنوز خواي مي مگه گفتم
 .ميده خبر همه به مريم ننه همين نزنيم حرف هم با اگه اما ذارم، نمي. نذارم

 :گفتي و شدي قانع

 ...بازي لوس و شاعرانه حرفهاي نه اما زنيم مي حرف باشه -

. كنيم بازي رل همه پيش نيستيم مجبور ديگه باشيم دور خونه از اي هفته چند اگه كه كردم فكر من. ممنوع باشه گفتم
 .توست خود با تصميم حال اين با اما كرده فروكش همه آتيش ديگه برگشتيم هم وقتي

 از مادرم و بوديم تنها دوتايي هم باز نهار موقع. كنم مي فكر موردش در: گفتي رفتي مي بيرون كه آشپزخانه در از
 زودتر بايد گفتم. حاضرم گفتي تو كه خورديم مي رو جشن از مونده غذاي داشتيم سكوت تو. بود برنگشته خونتون
 :گفتي چيه؟ ديگه پرسيدم داره؟ شرط اما گفتي تو... تا كنيم حركت

 .بشيم دور تهرون از نبايد -

 :گفتي و زدي لبخند من متعجب نگاه به

 .نميام دور سفر تو با من اما شيم، مي قايم جايي يه ريم مي -

 كردي؟ جاشو فكر: گفتم

 .خونه گرديم برمي بعد و استقالل هتل هم هفته يك و دربند هتل ريم مي هفته يك: گفتي
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 بشه؟ چي كه بشيم زندوني هتل توي هفته يك: گفتم

 .ديگه جاي ميرم من هتل، ميري تو: گفتي تو

 يا گم مي من.شه مي خراب چي همه اونوقت ببينه نفرو دو ما از يكي آشنايي دوستي، شايد. نيست خوبي فكر اصالً: گفتم
 محل؟ تاج بريم چطوره. بموئيم خونه همين تو اينكه يا سفر بريم

 :گفتي خشم با و لرزيدي آشكارا و پريد صورتت از رنگ

 .كني شوخي من با كه دم نمي اجازه و ندارم شوخي تو با من نيار، رو اونجا اسم -

 .كنم خوشحالت كه بود اين قصدم فقط من -

 :گفتي بود، نشسته صدات تو بغض

 .كنه مي خوشحالم اونجا قبرستون، ببر منو -

 اينكه بدون. متأسفم گفتم و شكستم سكوتو كه بودم من اين و كرديم خلوت خود فكر با دو هر دقايقي و كرديم سكوت
 مي بيرون كه در از. ري شهر ريم مي: گفتي بمت صداي با نكشي، زجر اين از بيشتر كه برم پاشدم. كشيدي آه كني نگام
 بعد و بخوريم دل خون ميريم داريم دونستيم مي هردو كه سفري بستي، ساك سفر براي. بگي تو چي هر: گفتم رفتيم

 پيرزن. بده اطالع عمو به كه بگو مادرم به سفر، روز چند ريم مي ما: گفتيم مريم ننه به شد، آماده زود ما ساك. برگرديم
 حركت ما و كرد راهمون بدرقه لبي زير دعايي و ريخت آب سرمون پشت و كرد رد قرآن زير از رو ما خودش نيت با

 لب اما بودم غمگين و ناراحت انتخابت از. خواستي مي تو كه مكاني به رفتن و بود تهران جنوب طرف به راهم. كرديم
 گلرخ، عمه ويالي آبعلي رفتيم مي كاش: گفتم اختيار بي و چهارراه يك سر قرمز چراغ پشت به رسيديم تا بستم فرو
 آدمي هيچ با و كردم مي حل جدول هم من و خواندي مي كتاب تو. كرديم مي سر را مدت اين كوهستان سكوت تو آنجا
 .شديم نمي روبرو هم

 و كردي آب دلم توي قند نكردي پافشاري ات عقيده روي و كردي قبول كه اين از محبوبه آه. بكن كارو اين: گفتي تو
 تا دو شما كه خوب چه: گفت و كوبيد هم بر دست كف دو شادي از گلرخ عمه. زديم دور را مسير شد سبز چراغ چون
 اينكار تو اما گيرم مي نيك فال به اينو من. بشين وارد و كنين باز رو خونه اون در سالها از بعد خواين مي خوشبخت زوج

 از پس ولي بوديم آبعلي ها جمعه اكثر نوربخش با طالقم از پيش تا نشده، باز اونجا در سالهاست دوني مي. هست اشكالي
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 كه اينه نكرديم پيدا رو اونجا به زدن سر فرصت هنوز كرديم آشتي هم با ديگه بار كه زماني از و نرفتم اونجا اصالً طالق
 .خوره مي ذوقتون تو حتماً كنيد باز رو اونجا در وقتي

 تحمل شد مي اگه اما ميريم توقف بي و كنيم مي حركت نيست ماندن جاي ديديم اگر است، شمال ما قصد عمه: گفتم من
 ...بعد و هستيم روزي دو يكي كرد

 قابل اگه! شمال بي شمال گفتي معترض تو رفت كليد آوردن براي عمه وقتي. بدم كليد تا كن صبر باشه: گفت عمه
 .خونه گرديم برمي نبود سكونت

 آذوقه راه سر اما شوم مي روبرو اي مخروبه با كه كردم برداشت چنين عمه هاي گفته از. بخواي تو كه هرطور: گفتم
 پوشاك نكردم فكر كه چيزي تنها به سفر هنگام و نبود گرم لباس ساكم توي. كرديم حركت ضعيفي اميد با و گرفتيم
 هايي كوه تماشاي محو پاسخ جاي به تو. سرده چقدر گفتم و كردم لرز احساس شديم كه آبعلي منطقه وارد. بود زمستاني

 بيرون. عمه ويالي به رسيديم تا كرديم طي برف ميان در را راه كوره. كشيدي عميقي نفس و بود برف در غرق كه شدي
 رطوبت و نم بوي جز شدم، وارد و گشودم را در من. ببين را ويال توي گفتي شوي پياده آنكه از پيش تو و بود سالم ويال
 وارد بارها با وقتي. است تحمل قابل گفتم تو به و برگشتم. بود مشخص اينطور ظاهرش از اينكه يا بود سالم چيز همه

 كرد، را اجاق گرم هواي دلم و بود سردم. شدي اتاقها از يكي روانه ساكت با و انداختي اطراف به سطحي نگاهي تو شديم
 شعله. پرداختم بخاري كردن روشن تقالي به و كردم امتحان را چوبها و رفتم ديواري بخاري سراغ به چيز همه از پيش
 از پس تو كه داشتم گمان. وابگذارم آتش گرماي به را وجودم سردي تا نشستم جا همان دقايقي كشيد زبانه وقتي آتش
 را اتاقت سرد هواي تو گويي اما كني مي كمك جابجايي در من به و گردي برمي گذاشتي اتاق درون در را ساكت كه آن
 كردم، وصل را يخچال پريز و بردم آشپزخانه به را آذوقه و شدم بلند. بودي داده ترجيح سوخت مي كه آتشي به

 تنهايي آنكه براي و شد مي خاطرم انبساط باعث گرفت مي انجام درست كه كوچك كار هر انجام. شد روشن خوشبختانه
 .كردم خطاب آقا را برخي و خانم را برخي و كردم صحبت به شروع ءاشيا با نشود دهنده آزار

 به و اي نشسته تو ديدم كنم خستگي رفع و بنوشم بخاري كنار در تا ريختم ليواني خود براي كه زماني و كردم آماده چاي
 و گذاشتم قدم باشد من مال بايست مي كه ديگري اتاق به. است ممنوع تو كنار نشستن كه فهميدم. اي زده زل آتش
 اتاقها گفتي مي من به تو داشتم دوست. رفتم ساكم دنبال به و گذاشتم را چاي. نشست ذهنم در يخچال برودت و سرما

 تمام ناچار به من و كردي زمهرير روانه مرا تمام قصاوت در تو اما بنوش، را چايت و بنشين آتش كنار بيا است زمهرير
 توي و پرداختم جستجو به اتاقها كردن گرم براي. نداشت مزه اصالً و بود كرده يخ چايم. پوشيدم هم روي را لباسهايم
 زرد شعله دو با وقتي و كردم امتحانشان همانجا كرد، پر را وجودم كودكانه شوقي. كردم پيدا نفتي بخاري دو انباري
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 كه را جدولي و كردي دستم دو به سطحي نگاهي تو. برگشتم درون به فاتحين چون و ندادم دست از را اميدم سوختند
 گفتم خود با و بردم خودم اتاق به را ديگري و گذاشتم اتاقت در پشت را بخاريها از يكي. زدي ورق بوديم خريده سرراه
 من، با شام گفتم رفتم مي آشپزخانه طرف به كه همانطور و آمدم بيرون كردن گرم را چاي ٔبهانه به. كرد بايد شام فكر
 و كردم لج تو به هم من. كنم مي درست خودم براي من نكش، زحمت من براي گفتي خونسرد خوري؟ مي چي بگو فقط
 محكم را پتو و كشيدم دراز تخت روي كرد، گرم را تنم سردي گرم چاي. رفتم اتاقم به يكسر و آمدم بيرون آشپزخانه از
 به گذشته، به رفت فكرم و كردم شمارش را اتاق چوبي سقف. نكند تصاحب را وجودم ديگر بار سرما كه پيچيدم خود به
 را ويال اين عمه به عشقش اثبات براي سيامك و داشتند دوست را يكديگر عاشقانه سيامك و گلرخ عمه كه زمان آن

 و كرد درست كباب برايمان سيامك و جا همين بودم اومده اونها با كه افتادم نيكي پيك ياد. كرد گلرخ نام به و خريد
 بدهم خانواده تشكيل كه بخواهد دلم و كنم فكر خودم به كه بود شده باعث آنها عاشقانه رفتار. كرديم حظ روز آن چقدر

 .خيالم ٔپرنده شدي تو و سرم به افتاد تو فكر كه بود روز همان از شايد و

 فتيله. كنم درستش برم و شم بلند كه نداشتم حس اما بود پيچيده اتاق تو آوري سردرد بوي و سوخت مي بد بخاري
 از شب نيمه. نفهميدم هيچي ديگه و چشمم به اومد خوشي خواب. شد روشن كه آورديم شانس هم باز و بود شده فسيل
 ديدم كه كنم پيدا ديگر پتويي شايد كمد تو تا شدم بلند. كرد مي بيداد سرما و بود شده خاموش بخاري شدم، بيدار سرما

 پا اتاقت به كنه كار خوب تو بخاري شايد اينكه اميد به. اي برداشته را بود روانداز چه هر و خوابيدي شومينه كنار تو
 هم رو چشم. بشم گرم كه كشيدم سرم رو را تو مال و پوشيدم را خودم كاپشن. شده خاموش هم اون كه ديدم و گذشتم
 حماقت گفتم خودم به نشستم، شدم بلند وحشت از و سرم تو اومد كابوس خوش خوابهاي جاي به بخوابم، كه گذاشتم

 به شدن مصلوب و افتادم شالق ضربات ياد ها تله و افتادم موش مرگ ياد ها، شكنجه و افتادم سرداب ياد. است كافي
 گر بدنم. شراب سكر شد چي همه آني به اما شمس، آقا و مريم ننه آميز تحقير نگاه و افتادم مادرم فحشهاي ياد. درخت
 ٔگوشه كردم پرت رو تو كاپشن. بود گرفته آتيش دلم توي اما بود سرد پيشونيم به كشيدم دست كردم، عرق و گرفت
 سياه شب اين زودتر چه هر كه كردم آرزو. دعا به كردم شروع و پتو زير كردم رو سرم نكنم حماقت اينكه براي و اتاق
 از بعد و خورد مي هم به قرچ قرچ، دندونهام و كردم لرز يكدفعه. بشه باطل دعا تأثير از شيطان طلسم يا بشه صبح

 شعله به افتاد چشمم پتو زير از كردم باز چشم وقتي اما شدم بيدار كي و برد خوابم كي نميدونم. شد مي گرمم باز دقايقي
 خواستم تا. شدند قفل هم به و توهم رفته استخوانهام ٔهمه و شدم مچاله كه كردم حس. سوخت مي طلق پشت از كه آبي
 براي نبود احتياج ديگه و بود مطبوع اتاق هواي. بمونم مچاله همونطور كه ديدم بهتر و شد بلند آخم صداي كنم دراز پامو
 با و افتاد شور دلم نبود، خبري هيچ تو از. سوخت مي خيلي ام سينه توي و بود خشك گلوم. كنم پتو زير سر شدن گرم
 روي و بود پيچيده خوبي بوي آشپزخونه توي. سوخت مي گر و گر بخاري اما نبودي تو. شدم بلند بود كندني جان هر
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 سرجاش اتومبيل ديدم و كردم بيرون به نگاه گرفته بخار پنجره پشت از. جوشيد مي اي قابلمه چراغ سوي كم ٔشعله
 اينبار و رختخواب تو برگشتم ديگه بار. گردي برمي و بزني قدم بيرون اي رفته گفتم خود با و شد گرم دلم ايستاده،
 ديد وقتي. بود نشسته تختم كنار صندلي روي ميانسالي مرد شدم، بيدار نفر دو گفتگوي صداي از. نشد كابوس خوابم
 :گفت و زد لبخند روم به بيدارم

 چطوره؟ حالتون. هستم مبيني دكتر سالم، -

 !ام سينه گفتم. دارين شديدي تب گفت و گرفت دستمو. نيستم خوب گفتم

 كنين دراز پاتونو گفت وقتي. كرد كار چي نفهميدم و شد بلند فقط نگفت، هيچي بعد و كرد ام معاينه و برداشت رو گوشي
 وقتي اما نشدم، متوجه دكترو رفتن. كردم حس پوستم روي رو سوزن سوزش بعد اي لحظه و داره تزريق قصد فهميدم

 تو. نيستم گرسنه گفتم. گرمه سوپ بخوري، چيزي كني سعي بايد گفتي تو كردم، باز چشم نشست گوشم تو صدات كه
 كجا از تو كه بپرسم خواستم كردم، يخ شنيدم كه رو پانيذ اسم! بخور كمي پانيذت جان نخوردي، هيچي كه دوروزه گفتي
 هيچ اما خوردم مي و نوشيدم مي. برد خود با رو فكرها همه خواب سنگيني وباز شد مانع سوپ قاشق كه شنيدي اسم اين
 و دست اينبار. نديدم تورو هم باز بمونم بيدار تونستم و برداشت سرم از دست خواب وقتي. كردم نمي حس رو اي مزه
. كنم پيدا رو تو كه شدم بلند. داشتم خوبي احساس و بود گرم من جاي اما باريد مي برف بيرون كرد، نمي درد پاهام
 دفترم ديگه كه فهميدم. دادي قسم پانيذ جان به منو تو كه افتاد يادم بود، افتاده ام نوشته دست ديواري بخاري جلوي
 و فحش چي هر بزنم، داد بكشم، فرياد خواستم. كردي تجاوز وجودم ٔكنه به بخواد دلم من اينكه بدون تو نيست، باكره
 كارها اين جاي به اما كنم كبود و سياه شالق ضرب با و كنم مصلوب اتاق ستون به رو تو. بريزم بيرون مياد لبم رو ناسزا

 ) اي ديوونه خدا به ميكني يكي تجاوزت اون با تجاوزو اين حسابي مرد آخه. ( شديم حساب بي حاال گفتم خودم به

 و بودم ايستاده زده خشك هنوز من اومدي تو در از وقتي. آوردي روزم به چه كار اين با كه فهميدي مي كاش محبوبه آه
 صدام كنه؟ مي كار چي اينجا دفترم پرسيدم وقتي و نشد باشم خونسرد كردم سعي كه قدر چه هر. بود دستم دفترم

 باال شونه تو بعدش؟ خب پرسيدم... اونوقت و ديدم بردارم بلوز اومدم وقتي بود، لباست ساك تو گفتي تو. ميلرزيد
 به تجاوز؟ پرسيدي تمسخر به و خنديدي بلند تو! كردي تجاوز گفتم... و خوندم رو آخرش صفحه چند گفتي و انداختي

 ...كنجكاوي فقط نبود كار در دزدي گفتي. برداشتي من از پنهان تو و نبود تو به متعلق كه چيزي به گفتم چي؟

 قبر كنم، سياه تنتو كه منه نوبت حاال. كنم خبر رو همه و بكشم فرياد كنم، گريه بايد كه منم اين حاال! همين كشيدم فرياد
 ....كه اين يا كنم، چالت بكنم
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 .رفتم حال از و دراومده پا از همونجا و افتاد خس خس به نفسم و شد شروع ام سينه سوزش

 

 چهارم فصل

 نشسته بغل به زانو تو و بودم خوابيده بخاري جلوي كردم باز چشم وقتي. دوني مي بهتر خودت گذشت، ساعت چند
 لبم به رو ميوه آب ليوان. تركه مي داره گلوم گفتم بهتري؟ پرسيدي آروم شدم بيدار ديدي تا. بودي زده زل بهم و بودي

. اونه دست كن فكر منه، دست نكن فكر گفتي! حنظله گفتم. نشده تلخ تا بنوش ليموشيرينه، آب گفتي و كردي نزديك
 !زنه يك پانيذم گفتم

 قلبم رو نيست، باري شونم رو ديگه كه اين كيف شدن، آسوده لذت دوني نمي يافتم، ژرفي آرامش چه دوني نمي آه
 .كرده باز دنيا به چشم تازه كه آدمي شدم. نيست بازجويي و قاضي و دادگاه كه اين حس. نيست اي سنگيني

 بخورم هوايي تا بيرون رفتم در از زود صبح بعد روز. خوابيدم بعد و نوشيدم شكر و شهد چون اما بود شده تلخ ميوه آب
 زود بشم مريض ديگه بار ترسيدم. ميومد غريبي سوز بود، زده پنبه آسمون جا همه كرد مي كار چشم تا. بزنم گشتي و

 كشيدم سر شير ليوان يك بخاري گرماي پاي و كردم درست صبحانه. بودم غرور با اما شدم رنجور بودم، نحيف. برگشتم
 چيز عشق گفتي و زدي لبخند يافتي سالم مرا و شدي خارج اتاق از كه هنگامي است؟ شنبه چند امروز پرسيدم خودم از و

 هم تو چون و بياوري صبحانه خود براي تا رفتي آشپزخونه به تو و كردم نگاهت. سازد مي زنده مرده از كه است غريبي
 كه روزه شش امروز با گفتي سپس و كردي مكث كمي است؟ شنبه چند امروز پرسيدم آمدي بيرون گرم شير ليوان با

 من از كه ممنونم گفتم. خونه برگردم دارم دوست باشه، رسيده پايان به حنظلمان ماه بايد گمانم به و كرديم ترك را خانه
 تو نيست، ميون در اجباري گفتي تو. برگرديم مجبوريم كه شه مي گرم اش پي و رگ داره تازه اينجا. كردي مراقبت
. بموني ديگه روز چند دادي ترجيح كه گذشته خوش تو به آنقدر گم مي همه به و گردم برمي بوس ميني با من بمون

 گفتم. كرد خواهم حاضر جوابي برسه كه موقعش گفتي گي؟ مي چي برگشتي تو چرا پس كه بپرسند آنها اگر و پرسيدم
 .بشي آماده بايد تو فقط و است آماده من ساك گفتي. گرديم برمي هم با و آمديم هم با

 كه هنگامي و كردي مرتب را آشپزخانه فاصله اين در تو. بستم را ساكم و شدم بلند اشتياق و ميل سر از كه بگم تونم نمي
 ساكت كنم؟ گردش كمي كه دي مي را مهلت اين آيا بودم بستر در روز شش گفتم شدم خارج اتاق از دست به ساك من
 درها آنكه از بعد و برگشتم خود تصميم از. مانم مي منتظر اتومبيل در من گفتي و كردي باز را خروجي در و برداشتي را
 همين و تفاوتي بي كنم عمل آنچه به كه دادي نشان تو. كردم حركت خانه سوي به نشستم فرمان پشت و كردم قفل را

 به اتومبيلها حركت و بود ترافيك پر و شلوغ جاده. كنم تعجيل شدن رها تو از و رسيدن براي تا شد موجب رفتارت
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 آسفالت سطح بر شده ريخته خون مقدار شديم، روبرو اتومبيل دو تصادم با پيموديم كه مسافتي. گرفت مي انجام كندي
 ندارند مردن استحقاق كه آنها گفتي تو شده، راحت گفتم من! خون گفتي و كشيدي آه اختيار بي و كرد دگرگون را حالت
 گذاشتي مي بايد تو گفتم. مانند مي زنده ندارد ديگري ثمر ديگران براي بدبختي و شر جز وجودشان كه آنها و ميرند مي

 را دلت حرف و نكن تعارف گفتم. بودم خودم منظورم گفتي لب زير. نخواستي خودت اما شوي آسوده شرم از تا بميرم
 جز وجودم كه ميكردم فكر داشتم ندارم، تعارف كسي با من گفتي تو. شوم نمي ناراحت حرفها اين از ديگر من بگو،

 از دخترو اون و تو زندگي من كردم، نابود رو كيارش زندگي من. نبوده اي ديگه چيز اطرافيان براي بدبختي و دردسر
 كه شدم باعث من اما ديده، طاليي خوابهاي چه و كشيده نقشه اش آينده براي چقدر اون كه كنم مي فكر. بردم بين

 اشاره حتي و نگفتي هيچ هم تو و نبود دختر اون فكرم در اصالً بكني عقدم كه كردم پيشنهاد وقتي. بشه نابود روياهاش
 ...وگرنه نكردي هم اي

 .بوديم نكشيده آينده براي اي نقشه هيچ اون و من گفتم

 .ميشه زاييده عشق با آينده نداشت، آينده و بود عاشق ميشه مگه گفتي

 .نداشتم اي آينده من گفتم

 تو. كنار رفتم راهش سر از بشه اسير بخواد اونكه از پيش كه پانيذ خوشبخت اتفاقاً گفتم! پانيذ بيچاره گفتي و خنديدي
 اراده وقتي خواب تو كه همونطور داشت وجود آينده رويا و فكر تو گفتم. داشت وجود آينده وگرنه شدي، مجبور گفتي
 تو وقت هيچ و بينم مي مرگ و قبر خواب خوابم، تو حتي من گفتي تو. شن مي تو مال هاش ستاره با آسمون هفت كني

 رو دنيا باشي عينك بي اگه گفتم چطور؟ گفتي خوابي؟ مي عينك با شبها پرسيدم. آسمون نه و بوده ستاره نه خوابم
 توني مي بخواي اگه پس گفتم! خوابه نمي عينك با هيچكس گفتي. نيست ترسناك ديگه خوابهات و بيني مي روشن
 از تا دو اين اينكه مثل. ام وابسته حرفهات به هنوز اما متنفرم ازت اينكه با گفتي تو. باشي داشته رو ها ستاره و آسمون

 وجودم تو كوچكي از اعتماد حس اين گفتي تو. باقيه شكرش جاي گفتم! نه خودتو اما دارم باور هنوز حرفهاتو. جدان هم
 مي فكر چي هر كه همينجاست بدبختي گفتي گفتم؟ دروغ بهت بحال تا پرسيدم. داره الزم زمان انداختنش دور و نشسته

 مو آينده چطور كه ميكنم فكر وقتي خوب اما نمياد، يادم باشي گفته دروغ كه بياد يادم به سخني و حرف شايد كه كنم
 .مياد بدم ازت اونوقت دادي باد به اميدهامو ٔهمه چطور كه كردي، تباه

. بشه ور شعله وجودم تو خشم آتش نميذاره حرفهات همين. داري حق داري، حق نگو هي گفتي تو. داري حق: گفتم
 .بزنم تير با خودمو ٔسايه دارم دوست
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 توأم ٔسايه من كه گفتي خودت گفتم و زدم لبخند خشمگينت نگاه به. ميشي راحت من قلب تو ميخوره اونوقت گفتم
 نيست؟ يادت

 و بزن گفتم جونم به افتادي شالق با تو و شدم بسته درخت به كه وقتي اما گفتم. بود اونوقتها مال حرفها اين گفتي تو
 .كنم نابود خودمو ٔسايه تونم مي چطوري گفتي تو كن، نابودم

 كافي فرصت روز شش اين توي اما. نبودم واقف بودي آورده سرم كه مصيبتي عظمت به هم وقت اون در شايد گفتي
 همون در اما بميري درد از تا كنم ولت كه گرفتم تصميم بار چند ميگفتي هذيان تب و درد از وقتي. كنم فكر كه داشتم
 ازت خودم گفتي و باغ به آوردي منو تو شدم بستري و بيمار وقتي كيارش مرگ از بعد كه افتادم خودم ياد وقت

 داشتم اتكا تو به چون بيارم طاقت تونستم رو كيارش مرگ من. كنه اذيتت حرفهاش با نخواد كسي كه كنم مي پرستاري
 .كنم تكيه اون به بتونم كه نگرفته جاتو هيچكس هم هنوز بدبختانه و

 .باشم همسرت نخواي اگه حتي ميمونم باقي دوست هميشه برات من گفتم

**** 

 اتاقم كنج به بخزم كه رفتم هميشه مثل من و شديم روبرو شمس آقا و مريم ننه و مادر گرم و مهربان استقبال با خونه تو
 راحتي مبل دست يك. كوچكتر سالن از اما نه كه كوچيك پذيرايي اتاق يك بود شده اتاقم. زد بهتم كردم باز رو در تا كه

 و خنديد صدا با اون مادر به انداختم مو زده حيرت نگاه وقتي. ديوار رو عكس قاب چند و ويترين و اتاق دور بود نشسته
 تو محبوبه. نكرد قبول نفرسته جهيز محبوبه براي كه كردم اصرار عموت به قدر چه هر من كني، تعجب داري حق گفت

 سليقه به رو اثاثيه ما تگف مريم ننه. زد بهتت دقايقي هم تو و كردي باز رو اتاقت در شتاب با شنيدي حرفو اين تا
 تختخوابم، پرسيدم مادر از. شده چي محبوبه اتاق كه بزنم حدس ميتونستم. ميبخشين نشده خوب اگر و چيديم خودمون

 چيدم لباسهاتو همه خودم، اتاق به بردم رو كتابخونه اما شمس آقا به دادم تختتو گفت و زد ديگري لبخند مادر كتابخونم؟
 آماده غذا براتون ميدين لباس تغيير تا باشين، خسته بايد گفت مادر! عروس كمد: گفت مريم ننه ؟كجا پرسيدم. كمد تو
 سرم پشت هم تو شدم، اتاقت وارد نشوند متوجه آنها اينكه براي ناچار به من و آشپزخونه تو رفتند دو آن. كنيم مي

 اتاقتو اينكه از نيومده بدت كه ميده نشون تظاهر گفتي. كن صحبت آرام گفتم. كرد بايد چيكار پرسيدي و تو اومدي
 ...اينجا كه مجبوري و گرفتن

 مهم اما. ندارم هم خواب جاي ديگه من اما نكرده تغيير چيز هيچ تو براي. هستم هم من ناراحتي تو كه همونقدر گفتم
 يكشب، كار مگه گفتي و خنديدي تمسخر به. خوابم مي گوشه يك و اتاق اون ميرم خوابيدند همه وقتي شبها نيست
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 خودمونو و بگيم حقيقتو معتقدم من گفتي بگو؟ ميدوني اي ديگه حل راه تو اگه رسيد اينجا به عقلم من گفتم دوشبه؟
. مهمونها براي مونه مي كردن بازي نقش كنه، درك رو ما حرفهاي ميتونه و داره خبر حقيقت از كه عمو زن. كنيم راحت
 امشب براي اما. بكنه فكري يه خودش تا بگو مادر به خودت صبح فردا. ندارم حرفي من خوبيه راه كني مي فكر اگه گفتم

 سكوت تو. رفتم بيرون خونه از من وقتي صبح فردا باشه داره، الزم وقت ساعتي و بديم توضيح بايد كه دوني مي! نه
 .شديم آشپزخانه وارد غذا خوردن براي خندان دلقكهاي ماسك با دو هر و كردي

 را مادر پيشاني و دادي من بيماري از مفصلي شرح و كشيدي آه تو گذشت خوش پرسيد كه مادر پرسش به ميز سر
 دل تو براي و نياورد حساب به مرا او! داشتي تلخي عسل ماه چه الهي بميرم: گفت اون و كردي تر پرچين و پرچين
 آرام و قرار يكجا كه خانه سرگردان روح شدم من شب آن. داد خواهد تو به را حق هم فردا گفتم خود با من و سوزاند
 مي دنجي ٔگوشه دلم و بودم آمد و رفت در آشپزخانه گهي و سالن گاه و اتاق به گاه مختلف هاي بهانه به و نداشتم
 كانال آنقدر و كشيدم اي آسوده نفس چراغها شدن خاموش با. بگذارم بالشت بر سر آسوده و راحت بتونم كه خواست

 باز ديده سرما از شب نيمه. گذاشتم هم بر چشم و كشيدم دراز كاناپه روي و شدم خسته كه دادم تغيير را تلويزيون
 بخوابي تو آنكه از پيش تا شدم بلند آبعلي ماجراي تكرار ترس از. ديدم كاناپه روي روانداز بدون را خود و كردم

 بودي نكرده فراموش مرا اينكه از. گذاشتي بالشت و پتو در پشت اتاقت بيرون ديدم كه كنم طلب خود براي رواندازي
 در و اتاقم به رفتم و برداشتم را خود سهم. است بهتر رطوبت و سرداب از باشد چه هر گفتم خود با و شدم خوشحال

 و غريبي احساس و بود كرده تغيير نو و لوكس اجناس خاطر به اتاقم بوي. خوابيدم زيرانداز بدون فرش روي اي گوشه
 كردم فكر و سوزاندم ات خانواده حال به دل دلم، تو. نبود ديرين روزگار اتاق آن ديگر اتاق اين گويي كردم، ناشناسي

 .خبرند بي چيز همه از و پرورانند مي خيال در خوشي آرزوهاي و اميد چه آنها كه

 را شب كه ندانند آنها تا كردم ترك را اتاق آلود خواب و خسته شوند بيدار خواب از خانه اهل آنكه از پيش زود صبح
 سحرخيز شده حاضر كه كردي چه كامياب با تو محبوبه پرسيد و خنديد زيركي به مادر صبحانه سر. كردم بيتوته كجا
 نگاهش و ايستادم دقايقي شد وارد باغ در از گرم نان با كه ديدم را او وقتي كن باور. كند آماده صبحانه بساط و شود

 و نباشد شمس آقا خريد منتظر كه برانگيخت را كامياب عسل ماه بعد روز اولين از مسئوليت حس كه خوشحالم كردم،
 به تنها خونسرد ديدم كه گفت خواهي چه مادر پرسش مقابل در كه كردم نگاه تو صورت به من. باشد كننده اقدام خود

 پاي تو اتاق به بايد مي كار اين براي و دادم مي لباس تغيير بايست مي خانه از شدن خارج براي. كردي قناعت لبخندي
 مادرت سليقه به دل در و بود زيبا بس خوابي اتاق ايستادم، تماشا به مبهوت دقايقي رفتم درون به وقتي. گذاشتم مي

 كه كردي ترش روي من ديدن با و شدي وارد بيخبر تو شدن خارج هنگام و كردم لباس تعويض عجله با. گفتم آفرين
 اين! بگيرم اجازه تو از لباس تغيير براي توانم نمي بار هر كه من بگو، مادر به را حقيقت گردم برمي من تا گفتم ناچار به
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 كجا از سرانجام و كردم راهپيمائي چقدر كه بگويم توانم نمي. كردم ترك را باغ و گفتم خشم و غيض سر از را كلمات
 آنقدر ذهنم كه بگويم بايد. بود خلوت پارك هم باز صبح هنگام آن در و بودم نشسته پارك نيمكت روي. درآوردم سر

 مادر به را حقيقت چگونه كه كردم مي فكر تو به داشتم و بودم كرده فراموش كلي به پانيذ با را مالقاتم كه بود آشفته
 .داد خواهد ارائه حلي راه چه شنيدن از پس آو و گفت خواهي

 شاخه از را نگاهم دروني نيرويي كه كردم مي استشمام را صبحگاه خنك هواي و بودم نورسته برگهاي تماشاي محو
. ابلق هاي چكمه و باراني همان با بود او هم آمد مي پيش آنكه. ايستاد قلبم ضربان آني در و انداخت راه به و برگرفت
 به قادر و شد مي كشيده او سوي به ربا آهن چون گويي نگاهم و بود شده سلب من از خوردن جنب حتي و حركت قدرت

 او كه گمانم به رسيد من به وقتي اما دهم نشان تفاوت بي را خود كردم سعي من به مانده گام چند. نبودم آن برگرفتن
 زل من به كمي شده، متعجب كه داد نشان خوبيد؟ رهگذر، سالم گفتم كه كند عبور تفاوت بي خواست و شناخت مرا هم
 بپا مقابلش است؟ خوب حالتان چطوريد شما شاعر، آقاي خير به شما صبح گفت و آورد لب بر لبخند آن از پس و زد

 گفت و كرد نگاه دستش ساعت به بنشينيد؟ اي دقيقه توانيد مي اينكه يا رهگذريد تصادفي، حسن عجب گفتم و ايستادم
 صبحگاهي پاك هواي از كه اين با گفت و افتاد راه كنارم در كنم؟ تون همراهي دين مي اجازه پرسيدم. سركار برم بايد

 ناخودآگاه شد موجب اش دلسوزي. ايد شده تر ضعيف كردم مالقات را شما كه دفعه اون به نسبت اما كنيد مي استفاده
 زمستان امسال گفت او. كردم ترك را بستر كه است روز دو يكي تازه و بودم بستري و بيمار اي هفته بگويم و بكشم آه

 .شماست با حق بله گفتم. كرد بيمار را مردم اكثر آنفوالنزا شيوع و بود بدي

 كه دوخت صورتم به را متعجبش نگاه آنچنان او... خانم پانيذ گفتم كه بودم من اين و شد حاكم سكوت ميانمان قدري
 كه گفتم خدمتتان گفتم و خنديدم داريد؟ ياد به هنوز مرا اسم شما پرسيد او. بپرسم خواستم مي چيز چه كردم فراموش

 نمي پاك آسان حافظه از و زيباست شما اسم كه مخصوصاً. باشم نداشته هم حافظه كه شود نمي دليل اين اما نيستم شاعر
 كه كرديد نگاهم آنچنان گفتم و خنديدم هم باز. فرموديد مي كردم، قطع را سخنتان كه ببخشيد! متشكرم گفت او. شود

 و زد زل صورتم به كرديد؟ باطل را طلسم آيا بپرسم خواستم مي آمد يادم بپرسم، خواستم مي الئسو چه كردم فراموش
 :گفت

 در و غربال در ام ريخته را باورهايم اما كرد، كاو و كند آن در شود نمي و است استيجاري آپارتماني سوم طبقه ام خانه -
 .هستم ناسره از سره كردن جدا حال

 :گفتم تمسخر به

 نماند؟ باقي غربال در چيز هيچ شايد -
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 :گفتم و خنديدم نشديد؟ ديگري طلسم گرفتار شما پرسيد بعد. ماند مي كه دانم مي: گفت و داد تكان سري او

 ام بيني خوش ولي رسيد پايان به بدبختيها و شد باطل كه داشتم گمان چرا اما نشد باطل جادويي و ورد هيچ با ما طلسم -
 .شود مي تمام روزي معتقدم كه مانده جاي بر آن از آثاري هم هنوز و نپاييد چندان

 .است باقي هنوز اميدواري جاي پس خوبه -

 آيا كه بدانم خواهد مي دلم. كنم مي جدا ناسره از را سره شما همچون و دارم برمي غربال برگردم خانه به وقتي: گفتم
 ماند؟ مي باقي چيزي

 .كنم مي كار اينجا من رسيديم، خوب. است كافي بماند برايمان خدا بدهيم دست از را چيز همه اگر: گفت آرام

 :گفتم و دوختم چشم ساختمان تابلوي به من و ايستادم

 .ببينم را شما هم باز كه اميدوارم و ممنونم كنم تان همراهي داديد اجازه اينكه از -

 .خداحافظ. ماند مي جاي بر چه شما غربال در بدانم كه دارم دوست: گفت

 غربال هست كه چه هر را خود باورهاي كه بستم عهد خود با و برگشتم را رفته راه من شد داخل ساختمان در از او وقتي
 .كنم

 و زد لبخند خبر؟ چه كه المٔسو به و كشيد كار از دست ديدنم با ديدم، باغباني هال در را شمس آقا شدم كه باغ وارد
. كنند مي جابجا را اثاث دارند: گفت و كرد اشاره ساختمان درون به هستند؟ كجا ديگران پرسيدم. جان آقا سالمتي گفت
 همانجا گرفتم تصميم و نداشتم رفتن پاي. كند آشكار را حقيقت توانسته محبوبه كه كردم يقين و ريخت فرو يكباره دلم
 آقا به و نشستم باغچه كنار شده چيده هم روي آجر چند روي. آورم دست به ديگر اخباري تا بمانم شمس آقا كنار

 روم مي: گفت و كشيد كار از دست ديگر بار او. چسبد مي هوا اين در چاي و است مطبوعي بسيار هواي گفتم شمس
 :گفتم ميرفت پيش ساختمان سوي به كه همانطور او. بياورم برايتان

 نه؟ يا دارند كار من با بپرس ضمن در بياور، هم خودت براي -

 اتاق ٔپرده و بودند خود جاي بر پذيرايي اتاق در شده آويخته توري ٔپرده. شد نمي ديده پنجره پشت از حركتي هيچ
. باشند كرده اجتناب پرده آوردن در از و داده تغيير را اتاق اثاث است ممكن كه كردم فكر. بود نشده كنده هم خواب
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 بود ريخته چاي ليوان دو در او. بود لبخند لبش بر آمد سويم به و شد خارج ساختمان در از چاي سيني با شمس آقا وقتي
 :گفت كرد تعارفم كه هنگامي و

 .كنيد خستگي رفع شما كنند مي آنها را كار كه دادند پيغام برايتان خانمها -

 هستند؟ كاري چه انجام مشغول مگر: پرسيدم

 :گفت و نوشيد را چاي جرعه اولين قندي حپه با و گرفت دست به را چاي ليوان شمس آقا

 .رنگين كاغذهاي و كارتن از شده پر هال و اتاق. گذارند مي جايش سر و كنند مي باز را هدايا دارند گمانم به -

 شده؟ نشده، جابجا كه اثاثيه پرسيدم

 :گفت و نوشيد هم را دوم جرعه شمس آقا

 !است بازاري آشفته. بچيند ويترين توي را نقره سرويس كه كرد مي كمك خانم محبوبه به داشت خانم فقط نه -

 دارند؟ الزم كمك ببينم ميروم گفتم بازيافته جرات با و نوشيدم را چايم

 نقش ايفاي به مجبور هم باز من و بگويد را حقيقت نتوانسته محبوبه حتما كه كردم فكر و بود شده سست يقينم
 كه مرا.ميداد جاي يكديگر درون را خالي كارتنهاي داشت كه شدم روبرو مريم ننه با اول شدم كه ساختمان وارد.هستم
 كسي ميرفتم بيرون خانه از كه صبح گفتم.شدند خسته خانم محبوبه و خانم آقاجان كجاييد:گفت آميزي گله لحن با ديد
 اما شدند باز همه ها روشني چشم:گفت و گرداند اتاق جانب به ميكنند؟سر چه دارند حاال.نكرد صحبت من با كار مورد در
 .بدهند دكور تغيير دارند دوست خانم محبوبه گمانم به

 در رحال د كه ديدم را تو و شدم نزديك اتاق به آرام.آنجاست گفت و كرد نگاه اتاقت سوي به ديگر كجايي؟بار پرسيدم
 من:گفتي و دوختي صورتم به را خشمگينت نگاه كنم كمك ميتوانم پرسيدم وقتي هستي كمد داخل از من لباسهاي آوردن
 نابساماني اين از هم مرا و بگويي خودت است بهتر.نداشتم را الزم شهامت اما كردم سعي خيلي بگويم را حقيقت نتونستم
 .دهي نجات

 .ندارد ضربه تحمل و خسته هم خيلي كه حاال مخصوصا است سخت منهم براي كن باور گفتم

 دو يكي.ميكنم فكر همينطور منهم گفتي و برگرداندي كمد به ديگر بار را شلوارم و كت.بود كرده مجابت سخنم گويي
 جان به را مادرجان شماتت غذا ميز سر.است بهتر اينطور بله:گفتم و كشيدم اي آسوده نفس.ميكنم تحمل ديگر روز
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 فكر صبح منتظره غير مالقات به داشتم.بود پرواز در آشپزخانه محيط از دور خيلي ذهنم راستش.بستم فرو لب و خريدم
 دلم ته.نميشد ديده آن در غضب و خشم آثار ديگر و بود شده قبل از تر كننده اميدوار آوايش كه اويي به و ميكردم
 وقتي.بود برداشته او را شناخت راه در اقدام اولين و ميكند كار معلولين آسايشگاه در او بودم فهميده كه بودم خوشحال

 براي و كنم فكر بتوانم آن در تا ندارم اتاقي كه آوردم بياد تازه شدم خارج آشپزخانه از كردن فكر بهتر و آسودن براي
 ته در دنج اي گوشه كه ديدم بهتر و رفتم باغ صحن به ديگر بار پناهي بي سر از.بكشم نقشه آينده در او با شدن روبرو

 .شدم اسوده و آوردم وجود به خود براي شكلي مربع محيط و سيماني بلوك چند گذاشتن با و بسازم جايگاهي را باغ

 كهنسال مرد اين شخصيت از آنقدر بگويم بايد و شدم آشنا آسايشگاه مقابل در پانيذ عموي پناهي يوسف دكتر با محبوبه
 را خود من او با گفتگو ساعتي از كمتر در.پذيرفتم ميل كمال با بنوشم چاي فنجاني او با كرد دعوت وقتي كه آمد خوشم
 و كند خميده را او اندام بود نتوانسته سن كهولت كه بلند اندامي با سپيد موي پيرمردي.يافتم دكتر به مندان عالقه از يكي

 هم من در او نشاط با روحيه.ميدود پارك در زود صبحهاي و ميكند ورزش هنوز سن سال 70 با كه داشت اقرار خودش
 و كوتاه اما كرديم صحبت چيزهاي خيلي مورد در هم با ما.يافتم سرحال و شاد را خود شدم جدا او از هنگاميكه و كرد اثر

 است دختر دو صاحب و كرده فوت دكتر همسر كه فهميدم من.داشت پاسخ و پرسش جنبه گفتگويمان بيشتر و مختصر
 سواالت به من و هستند صميمي هم با خيلي دو آن اما نميكند زندگي او با گرچه پانيذ و ميكنند زندگي راروپا د دو هر كه

 بدهم توضيح بايد گفتم هنگاميكه و خنديد جوابم به كه اجباري متاهل دادم پاسخ متاهل يا هستي مجرد پرسيد كه دكتر
 را ما مشكل ميتواند بداند را حقيقت اگر دكتر كه كردم فكر خود با من.ديگر مالقاتهاي در باشد:گفت و آورد فرود سر
 يك آن گمانم به و كنم مشورت مورد اين در نفر يك با ميبايست من.دهد نجات مخمصه اين از را ما دوي هر و كند حل
 ازدواج هنوز و دارد سن سال 28 او كه است اين كنم كسب توانستم پانيذ مورد در كه اطالعاتي تنها.ام كرده پيدا را نفر

 رمالقاتهاي د دارم خيال و نشد مكشوف من بر مانده مجرد هنوز پانيذ شرايط با دختري چرا اينكه مورد در اما نكرده
 كه است موضوعي حال هر به خب اما نيستم كنجكاوي آدم كه ميداني و ميشناسي مرا كه تو.كنم مطرح را سوال اين آينده
 .ببرم پي علتش به و بدانم دارم دوست

 داشتني ودوست زيبا را چيز همه و داشتم شاد بسيار اي روحيه گفتم كه همانطور برگشتم كه دكتر با مالقات از
 تعداد بر و شده كاسته رفته فرو خود در و خمود آدمهاي تعداد از كه كردم تصور چنين و بود مطبوع پارك هواي.ميديدم
 بخانه و بخرم گل و شيريني برميگشتم بخانه وقتي كه شد موجب روحيه همان و شده افزوده اميدوار آدمهاي
 ديگران كه داشت اهميت چه.نشست تو پيشاني بر زودگذر اخمي و كرد تاييد داري معني لبخند با را كارم مادرم.بياورم
 نشاط با خودم كه ميخواست دلم تنها نبود مهم برايم هيچكس ناخشنودي و خوشايند و كنند تعبير چگونه را كارم

 بجاي هم خاطر بهمين و نكند ناخوش ابري هيچ سايه را شده آغاز خوش روز و باشم تنها وجودم در شده برانگيخته
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 به را عيشم شدن منقص اجازه تا گرفتم رپيش د را باغ صحن راه بودن سير و شيريني خوردن بهانه به غذا صرف
 غمگين ندارم هم پذيرايي اتاق در حتي جايگاهي ديگر كه ميشد گفته من به اگر كه ميكنم اقرار و ندهم هيچكس
 .برسانم صبح به را شب كوچك حصار همان در ميتوانستم نبود مهم و نميشدم

 زودتر چه هر مادر كه ميكردم آرزو حال و بودم شده خسته كردن سپري دزدان مثل صبح تا شب و بازي موشك قايم از
 بهانه به وقتي هنگام شب.ام پرداخته را خبري بي تاوان كه دارم گمان چه كند باز گردنم از را يوغ و برده ماجرا به پي

 ساعت در بايد گفت ناراضي لحن با مادر دادم نشان خواندن سرگرم را خود و گذاشتم روشن را سالن چراغ تنها مطالعه
 موقع به شب و بده اختصاص مطالعه به مينويسي كه را كه وقتي نصف.دهي انجام روز را اين و بدهي تغييراتي ات مطالعه

 .ندار نگه بيدار را محبوبه و كن استراحت

 اين به تا پانيذ چرا بدونم دارم دوست كه همونقدر محبوبه ميدوني.خنديدم او باوري خوش به دل در و گفتم بلندي چشم
 دل در ايا و ميكني فكر چه به ميروي بستري به وقتي تو بدون كه هستم كنجكاو هم همونقدر نكرده ازدواج رسيده سن
 از و نگراني هم تو بدانم اگر ميگيرم نه؟قرار يا دارد وجود پرده از راز افتادن بيرون و شدن رسوا از نگراني و هول هم تو

 هوشيار آنقدر هم هنگام آن در تازه و نميكند پيدا راه چشمت به خواب صبح دمدماي تا اضطراب و التهاب شدت
 خانه شبگرد تنها شبها اينكه از آگاهي از پس و بدانم كه دارم دوست آره.ميشوي بيدار صدا كوچكترين با كه ميخوابي
 تازه من كن باور اما گذشته خوردن افسوس و دريغ زمان كه كني فكر شايد.كنم آرام را خود خورده فرو خشم نيستم
 وارد تو و من زندگي بر ناپذيري جبران ضربه چه او فوت از كه ميكنم درك و ميخورم افسوس كيارش فوت از دارم
 از زندگي افسوس و دريغ كوتاه دوره يك از پس منهم بوديد رسيده ارزويتان به نفر دو شما و ميماند زنده او اگر.كرده
 نميكشيدم خجالت خود از ديگر ميشدم روبرو پانيذ با هنگاميكه و ميكرد طي را خود عادي جريان زندگي و ميگرفتم سر
 جاودانه ستر همان عاطفه و عشق معناي.افتاد نمي جانم به خيانت دهنده آزار فكر و نميگرفت را گريبانم وجدان عذاب و

 توضيح پانيذ عموي به بخواهم هنگاميكه در كشيد خواهم زجري چه ميداني هيچ.نميشد ملوث و داشت تن بر را خود
 عذابم چقدر كند تصور خوشگذران و جو كام مردي مرا او است ممكن اينكه فكر ميداني بدهم؟هيچ را اجباري ازدواج

 .بيابد برايم اي چاره راه بعد و كند گوش را ماجرا اين شرح كه بودم واستهنخ او از خودم كاش ميدهد؟اي

 خواهم مشاهده رفتاري چه با و چگونه را پانيذ كه بود من با گوناگون تصور هزاران شدم داخل پاك در از وقتي صبح
 و بگريزد بيفتد من بر چشمش تا كه كرد خواهد بازگو او براي وحشتناك آنچنان دكتر را اقرارم كه داشتم گمان.كرد
 آنان كند حركت در تسريع باعث گونه عقرب نيش و بودند كرده لج عقربه بر باز دقايق.دهد ترجيح قرار بر برا فرار
 همه باز را نيش اين ثانيه هر آنها بجاي من اما نبود كاري آنها بر زهر و يافته مصونيت عقرب نيش به آنها گويي نبود
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 لبخند كرديم مالقات را يكديگر وقتي اما.ميزدم نقش سفيدي به را چشم سياهي و ميكردم تحمل اش آگيني زهر
 دوست و زيبا را دنيا ديگر بار و آمدم وجد به كودكان چون پرسيد را حالم گرمي لحن با و آورد لب به كه كمرنگي
 تان زندگي پل مرمت ترميم براي را تالشها تمام آيا پرسيد كه بود او اين ميكرديم طي كه را پارك طول.ديدم داشتني
 ايد؟ كرده

 .روبروشدم شكست با كردم اقدام بتنهايي چون متاسفانه ولي آره گمانم به:گفتم

 .كند فراموش تا بدهيد فرصت او به بيشتر ميبايست كه نميكنيد فكر-

 كرده اشتباه كه بودم اميدوار اما ام زده حدسهايي گفت و انداخت باال ميدانيد؟شانه شما پرسيدم و كردم نگاهش متعجب
 .باشم

 جز گرفته پيش در او كه راهي اين اما است همين هم انصاف راه.داد خواهد او به را حق يقين به بفهمد را ماجرا كس هر-
 خوابش اتاق به پاي هرگز كه ام داده قول همسرم به من.ندارد ديگر ثمري زندگيمان از مانده روزهاي كردن تلف بيهوده
 داشته اختصاص بخودم كه هم دنجي گوشه حتي ندارم اتاقي تنها نه و كرده آواره خودم خانه در مرا قول همين و نگذارم
 و من بدبختانه.نشود برانگيخته ديگران گمان و شك تا ميخزم ديگر گوشه به اي گوشه از دزدان مثل شبها.ندارم باشد

 ديگران نگاه از كه نيست اي بگونه باغ ساختمان نوع و هستند ما با خدمه دو و مادر نميكنيم زندگي باغ در تنها همسرم
 .باشيم دور

 چيست؟ هدفش كه نگفته شما به آيا ميكند دنبال را هدفي و منظور خود كار اين از همسرتان يقينا پرسيد

 ام كرده زندگي منوال بهمين باغ رهمين د سال چند ما زناشويي رابطه از بدور اما هم كنار در آميز مسالمت زندگي گفتم
 آنكه بدون را او پيشنهادي راه ميتوانم كه داشتم گمان.كنيم سر ترتيب بهمين نيز را عمرمان بقيه تا دارد قصد او و

 فرو بزمين و شد اب شده باريده برف بهمراه زمستاني سرد صبح يك در باورم اما بدهم ادامه ببرند قضيه از بويي ديگران
 و او بخاطر را زيادي سالهاي من.برد لذت آن از و كرد حس را گرم باد جريان ميشود هم سرما در كه كردم باور و رفت

 بر حباب مثل آني در ام عالقه همه يافتم دست او به چون و دادم باد بر بودم پرورانده سينه در او از كه محبتي بخاطر
 دوستم او.كرد عملي و گرفت تصميم ميشد آسانتر چون بود كاش اي و نيست متنفر من از او.شد نابود و تركيد اب روي
 و كند خوشبختش بتواند كه مردي نه و دانسته گشا مشكل مرا كودكي از كه چرا پشتيبان يك حامي يك مثل دارد

 اين.كنم نابود را خود منجي نيستم قادر من گفت رجوابم د بستان را جانم گفتم او به وقتي.باشد داشته دوستش عاشقانه
 .بودم شده كاش اي و نشده ابليس هنوز باخته قداست ملك
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 اينگونه به گذشتن تقصير سر از و بخشيدن.باشم تو منفور و افتم فرو ديدگانت از دارد دوست راستي به محبوبه ميدوني
 جهنم آتش با گاه و مينوازي را جانم بهشتي نسيم با گاه.است جهنم و بهشت راه بين محرم كردن رها اي گذشته تو كه

 عذاب اين از مرا و بگير تصميم قاطعانه يكبار و بيا.است عقوبت ترين سخت اين گمانم به و ميسوزاني را جانم و جسم
 .كن رها

 ناز و قهر قصد و ميداند پس گفت و زد لبخند.هم هنوز مانده؟گفتم جاي بر آتشي گذشته آتش از آيا پرسيد وقتي
 زبان هنگاميكه و دارد وجود آشتي راه يك نگاهش رعمق د ميكند نگاه آلود عتاب وقتي نميشناسيد را او شما گفتم.دارد
 و شوخ دختر او شما؟گفتم با تنها يا است اينگونه همه با پرسيد.ميشود ديده قهر پاي جاي كالمش در ميكند باز اشتي به

 كه هستم موجودي من گويي ميابد ديگر شخصيتي ميشود همكالم من با وقتي اما راحتند او با ديگران و است گويي بذله
 چنين كرد جدا هم از را دو آن حادثه و داشت دوستش جان همچون كه نامزدش با رابطه در او.آمده ديگر اي كره از

 هنگام او!ميكنند سقوط هم فرشتگان كه نميدانستم تابحال گفت من به روز يك او ميداني.دارد من با كه نداشت رفتاري
 در و بود همراه خشني لحن با آقا اسم.كرد شروع كامي آقا با را اش جمله و ميكرد نگاه بمن آينه از داشت جمله اين اداي
 گردن به را گناه تمام من.شده بخشيده يا منفورم بفهمم نتوانستم كه بود نشسته خشم بجاي مهري كامي اداي هنگام
 اما كرد سبكتر را بارم اوست متوجه تقصير از نيمي اينكه بيان با او اما دانستم عذاب بدترين مستوجب را خود و گرفتم

 آخه باشد داشته خود دادن شكنجه براي اي بهانه ميخواست كه دارم يقين من و دهد رفتار تغيير كه نشد باعث اقرار اين
 و اجداد وصيت گرفتن ناديده و نقص.بود داده نشان رغبت فاميلي ازدواج به و گرفته ناديده را طلسم نفرين محبوبه
 از را او توانستم تا كشيد طول سال چند و كرد نفرين تاثير به و پايبند سخت را او نزاع يك در كيارش شدن كشته سپس
 گناهم بار از نفرين تاثير پذيرفتن با و شده اوهام همان دچار ديگر بار كه دارم گمان ولي دهم رهايي آزاردهنده فكر اين

 .است كاسته

 در او و ميبينم رجدايي د را نجات اين من.هستيم نجات راه بدنبال و شناوريم سرگرداني گرداب در ما دوي هر حال بهر
 .خودش شيوه به اما داشتن آميز مسالمت زندگي هم با

 چه اش نتيجه ببينيد بعد تا كنيد صبر است بهتر و است زود كمي تصميمي هر ساختن عملي براي كه ميكنم فكر من:گفت
 همسر بعنوان و ببخشد را شما براستي و گيرد پايان وجودش در نفرت و خشم كم كم زمان گذشت با شايد ميشود
 .داده محبت و عشق به را خود جاي نفرت و خشم كه بوده مواردي.كند قبولتان

 ام اميدواري ميشناسم را محبوبه چون اما ميدهم ظفر و صبر وعده بخود و ميكنم را فكر همين هم خودم گاهي گفتم
 .ميشوم نااميد كلي به و ميگيرد نقصان



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  61 

 .باشيد داشته گفتگويي هم با كه نيست بد باشد كارش راتاق د االن بايد عمو:گفت و كرد نگاه ساعتش به پانيذ

 داديد اجازه و كرديد گوش حرفهايم به اينكه از ممنونم بگويم بايد عمويتان با مالقات از پيش اما ميكنم را اينكار گفتم
 شده اطمينانم طرف ناخودآگاه كه هستيد خانمي اولين شما بگويم دارم دوست.كنم صحبت برايتان خود رنج و غم از كه
 .ميكنم تصور دار راز و غمخوار دوستي را شما و ايد

 .باشم اعتماد اين شايسته اميدوارم و ايد كرده اطمينان بمن كه خوشحالم:گفت

 كه گفت بمن وقتي ميدوني.خنديدم غلطم تصورات تمام به و بودم سبك افتادم براه عمويش اتاق بطرف وقتي محبوبه
 او زبان از داشتم دوست كه آورد لب بر را اي خواسته همان درست كني فراموش را كينه تو شايد كنم صبر است بهتر

 چاي فنجاني نوشيدن به و پذيرفت خوشرويي با مرا پناهي دكتر.ام نگذاشته خطا راه در قدم كه كنم حاصل يقين و بشنوم
 ديدي؟ را پانيذ شما:پرسيد چاي نوشيدن از پس و كرد دعوتم

 .كردم تعريف براي را ام زندگي از اي شمه من و كرديم طي هم با را پارك مسير گفتم

 گفت؟ خودش زندگي از شما براي هم پانيذ آيا:پرسيد پناهي دكتر

 .كردم صحبت من بيشتر و بود كوتاه فرصت چون نه متاسفانه-

 اميدوارهاي به كه جهت آن از سرسخت است سرسختي و صبور دختر پانيذ:گفت و داد تكيه مبلش پشتي به پناهي دكتر
 همه كه نشسته مردي رجعت اميد به كه سالهاست او.ناشدني و است عبث اميدواري اين گاه كه است پايبند سخت خود
 وقتي.نكرده ازدواج كنون تا كه است خاطر بهمين و دارد اصرار خود باور روي او اما گشت بازنخواهد هرگز دارند يقين
 وقتي اما.گرفتم نيك فال به را آن و شدم خوشحال دلم ته كه اقرارميكنم كرد صحبت پارك در مالقاتتان و شما از برايم

 از و شدم مايوس بگويم بايد اما اجباري چرا نميدانم هنوز اينكه با ايد داشته اجباري ازدواجي و هستيد فرموديدمتاهل
 ذهنم تاريك هاي نقطه و كنيد صحبت شما مايلم كه است اين.شدم نگران ايد بوجود پانيذ براي است ممكن كه گرفتاري

 .كنيد روشن را

 دكتر وقتي محبوبه ميدوني.بود شنونده فقط خاموش مدت تمام در او و كردم تعريف را زندگيمان قصه پناهي براي من
 به و بگذارد پايم پيش قاطع حلي راه او كه داشتم دوست اينبار.گرفت دلم كرد بردباري و صبر به دعوت مرا هم پناهي
 نميتپد من بخاطر قلبشان كدامشان هيچ كه است زني دو گرو در دلم من كه است دار خنده.كند يكسره را كار پدرت قول
 !ها مرده بحال خوش ميگويم حسادت از و
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 دوي هر وقتي.باشم كرده فراموش را مهمي روز چنين نكند كه يادآوري محض فقط كرد تولدت به كوتاهي اشاره مادر
 را راز اين ندارم طاقت آقاجان:گفت باشد كرده كشف را مهمي موضوع گويي كه مريم ننه كرديد ترك را باغ شما

 .نياوريد خانم محبوبه بروي كه بدهيد قول بمن اما نگهدارم

 .ميشوي پدر بزودي دارم گمان:گفت و آورد لب بر داري معني لبخند ميكنم نگاهش كنجكاوي با ديد وقتي

 خوردن بهم دل اين كه گفتم جان خانم به و فهميدم خانم محبوبه حالتهاي از من:داد ادامه و خنديد صدا با من باز دهان به
 .بگيرند را اش نتيجه رفتند هم حاال و ازمايشگاه و دكتر رفتند ديروز آنها و نيست علت بي ها

 باشد ممكن غير بايد چرا:افزود و كرد رد را ام گفته و داد تكان سر مريم ننه اما.است ممكن غير اين گفتم لب زير
 .دارد تعجب باشد اين از غير اگر سالمته خانم محبوبه هم و سالميد شما هم الحمداهللا

 من از را حرف اين قسم پدرتان روح به را تو جان آقا:گفت پريشاني حالت با و كرد قطع را حرفم مريم ننه...آخه:گفتم
 ميگويد كه است شمس اقا با حق.بدهند شوهرشان به خودشان را خبرها اين دارند دوست زنها ميدانيد.بگيريد نشنيده

 است خانم محبوبه تولد امشب گفت شما به جان خانم وقتي كردم فكر من.دارم نگه را زبانم جلوي نتوانستم هيچوقت من
 نگاه.ميكرديد سوال مورد اين در و حاال نه است تابستان خانم محبوبه تولد كه ميفهميد و ميشويد موضوع متوجه خودتان
 نديديد؟ را مادرتان خيره

 .ندارند توجه كاريها ريزه اين به و هستند هم مثل مردها همه گفت دلخور مريم ننه و دادم سرتكان

 كه بود اين مادرتان منظور:گفت و انداخت پيشاني بر چيني مريم ننه.نفهميدم چيزي مادرم حركات از هم هنوز من گفتم
 او به هم شما داد شما به را اش حاملگي مژده او و بود درست جواب انشاهللا اگر كه بخريد خانم محبوبه براي اي هديه

 شديد؟ متوجه حاال باشيد داده مژدگاني

 بگيريد گلهايي.بخريد هم گل كنيد خريد برويد اند برنگشته آنها تا پس:داد ادامه مريم ننه شدم متوجه حاال هان گفتن با
 خدا كه ميكنم خدا خدا خوشحالم چقدر نميدانيد آقاجان آخ.ايد چيده برايش باغ گلهاي از نكند خيال تا نداريم باغ در كه
 .كند عوض را باغ هواي و حال بتواند او و بدهد ما بهمه سالم و تندرست اي بچه

 ببينم و كنم فكر كه داشتم احتياج من و ميكند نامگزاري نوزاد براي دارد كه ميرود پيش آنجا تا ميرم ننه روياهاي ديدم
 خارج باغ از و برداشتم را اتوموبيل كنم خريد بروم اند نيامده تا پس اينكه بهانه به.است تكوين شرف در اتفاقي چه كه

 خود از و كردم تكرار را است ممكن غير جمله فقط بارها.كنم فكر نميتوانستم درست و بود پيچيده هياهو سرم در.شدم
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 پدر من كه ميكردم ياد قسم داشتم شكي كوچكترين عفافت و پاكدامني به است؟اگر ممكن چيزي چنين مگر پرسيدم
 فكر براي اي روزنه هيچ خاطر بهمين و است تر تاللو پر و تر سفيد زمستاني برف برابر در تو دامني پاك اما نيستم فرزند
 ات بيمهري روي و داد خواهي شكنجه من همچون نيز را او آيا كرد خواهي چه ناخواسته طفل اين با تو.نگذاشت باقي خطا
 كني؟ بازي را عاطفه با و مهربان مادر يك نقش ميشوي ناچار هم باز اينكه يا ميدهي نشان او به را

 گلها رنگ چشمم گلفروشي شيشه پشت از.باشد منفي آزمايش جواب و باشد كرده اشتباه مريم ننه كه كردم آرزو دل در
 تمام بودم حاضر.نشود اضافه بدبخت افراد كثرت به بدبختي كه ميداد قسم را طبيه مردگان ارواح داشت دلم و ميديد را

 در قدم بناچار وقتي.ندارد حقيقت و است دروغ داشت اظهار مريم ننه آنچه كه شوم باخبر تنها و بدهم دست از را ثروتم
 دسته خودتان سليقه با نميدانم گفتم ميكنيد انتخاب گلي نوع چه پرسيد كه گلفروشي مرد جواب در گذاشتم گلفروشي

 جمله داد دستم به هنگاميكه و آورد بوجود زيبا گلي دسته رز و مريم گل شاخه چند با او كه براستي و كنيد تزيين گلي
 فروشي جواهر در.كردم احساس ام سينه روي را غمي سنگيني بلكه نشدم خوشحال تنها نه كه اورد زبان بر را مباركه
 جواهر مرد باشد مبارك رجواب د و نميكني استفاده آن از هرگز كه ميدانستم چون كردم انتخاب جواهر كوچكي قطعه

 و بگريزم همانجا از كه كرد ام وسوسه شيطان بار چند كن باور نداشتم را بخانه برگشت روي.زدم لبخند فقط فروش
 باغ بسوي را اتوموبيل و كرد منصرف مرا بيگناه طفل آن نامعلوم سرانجام و پانيذ زندگي ياد بار رهر د اما برنگردم بخانه

 .آوردم در حركت به

 خوشحالي از مادر هاي گونه.فهميدم را موضوع شما دوي هر چهره به كوتاه نگاهي با و يافتم آشپزخانه در را مادر و تو
 ميز روي بكنم تو تقديم اينكه بجاي را گل.داشت مريم ننه گفته بودن حقيقي از حكايت تو زرد چهره رنگ و بود گلگون
 از و نشستم سيماني بلوك روي و رساندم باغ ته به را خود و رفتم باغ به تو آلود خشم نگاه از شدن رها براي و گذاشتم

 جنين سقط به تمايل خودت كه بود بود اين بود مانده باقي برايم كه اميدي روزنه بكنم؟تنها بايد چه حاال پرسيدم خود
 خالص را هردويمان و بيابم را جراحي باشد كه هم زحمتي هر با ميتوانستم آنوقت.باشي اينكار به راضي و باشي داشته
 شاد صداي شنيدن با.است خط پشت الماسي آقاي گفت داد بدستم را بيسيم تلفن و آمد دوان دوان شمس آقا وقتي.كنم

 چه توسط خبر اين كه نفهميدم.ماند ناتمام ام پرسي احوال و ريخت فرو آينده؟قلبم پدر چطوره حالت گفت كه پدرت
 گلويم به را بغض و گفت تبريك بمن مادرت پدرت از بعد.نفهميدم من كه شد داده اطالع تو خانواده به زمان چه و كسي

 داري را زجري چه تو كه ميدانستم و بود خبر ناگوارترين تو و من براي مژده ترين بخش مسرت و زيباترين.نشاندند
 زهر يه فقط مادر هاي شوخي به و نكند پيدا تالقي نگاهت با نگاهم هم يكبار حتي كردم سعي شام ميز سر.ميشوي متحمل
 و شود فراموش گذشته رنجشهاي ميشود باعث بچه وجود:گفت ديد را ما دوي هر سكوت وقتي مادر.دادم پاسخ خندي
 دارم حاال همين از كه من انداخت خواهد اي ولوله چه آمدنش با كه ببينيد و كنيد صبر.كند پيدا اي تازه گرمي تان خانه
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 نو اتاقي او براي و كنيم كم سالن مساحت از ميگويم من بكنيم فكري او اتاق براي است بهتر.ميشنوم را اش گريه صداي
 .باشد بزرگ و گير آفتاب كه اتاقي بسازيم

 ... و بماند كه نيست معلوم است زود اينكار براي حاال گفتي كه رسيد بگوشم تو صداي

 با داد ادامه ميشد بلند صندلي روي از هنگاميكه و كرد قطع ميشود متولد موقع به و ميماند حتما گفتن با مادر را حرف
 تا شما دوي هر كه دارم يقين اما بخوابم بروم بايد من.آمد نخواهد بوجود مشكلي بودن پزشك نظر تحت و كامل مراقبت
 .بيدارميمانيد ديروقت

 اگر خانه در نه اما كنم صحبت تو با بايد گفتم بروي كه شدي بلند هم تو.گذاشت تنها را ما و خنديد بلند صداي با مادر
 .بشود گفتگويمان مانع كسي ندارم دوست بيرون ميرويم نداري مخالفتي

 نشان و آمدي بيرون اتاق از منزل از خارج لباس با بعد دقايقي و كردي ترك را آشپزخانه بزني حرفي اينكه بدون تو
 شب پرسيد و كرد باز را باغ در و شد خارج اتاقش از شمس آقا كه ميكردم روشن را اتوموبيل.رفتني آماده كه دادي

 بدرقه را ما همراهتان به خدا گفتن با شمس آقا.برميگرديم و ميزنيم شهر در گشتي ميرويم جان؟گفتم آقا برميگرديد
 واكشني تو در سرعت.كنم حركت سرعت با و بفشارم گاز پدال روي پا كه تو خونسردي يا بود خشم سر از نميدانم.كرد

 بمن اگر گفتي تو كه ميداديم ادامه براهمان ما و بود خلوت خيابان خوشبختانه.نكردي باز اعتراض به لب و برنيانگيخت
 بگويم بايد است من فرزند تنها اگر گفتم و كرد تر ور شعله را خشمم آتش تو كالم!كن رحم فرزندت به نميكني رحم
 اگر گفتم و بكشي؟خنديدم مرا ميخواهي گفتي تو.نگهداشتم تاريك و فرعي خياباني در را اتوموبيل و نباشد كه بهتر همان

 ميخواهي تو كه بدانم ميخواهم.كنم پيدا نجات بار نكبت زندگي اين شر از كه ميكردم نابود را خود داشتم كشتن شهامت
 كداميك؟ تدريجي يا آني بگيري؟مرگي انتقام طفل اين از چگونه

 آواي با!كني مشورت پانيذ با است بهتر شايد گفتي است؟تو مهم من نظر مگر چيست؟گفتم خودت نظر پرسيدي تو
 كودك اين اختيار و توست دست فعال ما زندگي اختيار كه ميداني خوب خودت نكش ميان به را او پاي گفتم خشمگين

 اي؟ ديده ما همه براي خوابي چه كه بگويي پرده بي و بگذاري كنار را نقش است خوب.

 انتخاب را دوم راه پس گفتم.ميدارم نگهش گفتي نشسته بغض به صداي با يكباره بعد و خنديدي بلند صداي با اول
 به و كردي سكوت.است يكباره گرفتن انتقام از بهتر تدريجي شكنجه ميكردم را كار همين بودم تو جاي اگر منهم!كردي
 مال كودك گفتي كه كنم حركت خواستم نمانده باقي گفتن براي حرفي ديگري كه كردم فكر دوختي چشم شب سياهي

 ميكنم نگاهت زده حيرت ديدي وقتي سخن اين جز داشتم تو جانب از را حرف نوع همه انتظار!تو مال پانيذ است من
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 و اند شنيده ه اشتبا گوشهايم كردم فكر كن باور ميدهم رضايت و آيم مي پنهاني كن عقدش خواستي گاه هر گفتي
 ات آينده ميكنم معامله دارم گفتي كني؟تو تكرار ميشود گفتي چي پرسيدم خاطر همين به ام نفهميده درست را تو منظور

 پدر گفتي تو.بگذرم خودم پدري حق از ميخواهي يعني هستم او پدر من اما گفتم. من مال كودك مقابل در پانيذ با
 تمام و نكني دخالت او تربيت در هرگز كه بدهي قول بمن بايد.هستم اي شناسنامه همسر منكه مثل اي شناسنامه
 اين آيا كردم قبول كه كن فرض.باشي او قيم تو كه ام نمرده هنوز من اما گفتم.بگذاري خودم عهده به را حضانتش
 باشي جدا او از كه نيست قرار گفتي نميكند؟تو زندگي او با است زنده اگر چرا و كجاست كيست پدرش نميپرسد كودك

 .ندارد او رفتار و زندگي در نقشي پدرش كه نميفهمد هرگز او اما ميكند خطابت پدر و ميبيند روز هر را تو او

 چون ميكني قبول نكنم؟گفتي قبول اگر و گفتم.كن تعبير داري دوست چه هر گفتي تو!خرمن سر لولوي گفتم تمسخر به
 و آزار را خودم همچنان كه است اين اسانتر راه گفتم.ميپذيري هم را تر سخت شرايطي پانيذ به رسيدن بخاطر و عاشقي
 حق بله گفتم. بخواهم من اينكه مگر نيست ميان در طفلي گفتي.نكني طفلم سينه نشانه را شمشيرت نوك و دهي شكنجه

 تو شود نابود ميدهم ترجيح پذيرفتي؟گفتم را شرط پرسيدي.كني نابودش اينكه يا باشي داشته را او ميتواني تو توست با
 معذب وجدانت ايا گفتم!كني؟ ازدواج پانيذ با تشويشي و نگراني هيچ بدون آنوقت و گفتي و خنديدي بلند صداي با

 زندگي حاصل بگيرم؟او انتقام او از ميخواهم ميداني كجا از تو بگيري؟پرسيدي انتقام بيگناه طفل يك از كه نميشود
 موجب آلودت تمسخر لحن.ميكنم اعتبار كسب خود براي دوستان و اقوام رميان د طفل داشتن با من است من زناشويي

 من از را سنگدلي كدام گفتي و دوختي ام ديده به را آلودت خشم نگاه.بودم نشناخته سنگدل هيچوقت را تو بگويم تا شد
 بيگناه طفل آن براي وحشتناكي خواب چه كه ميرساند تو شرط همين كه كشيدم داد گونه فرياد آواي با هم ديدي؟من

 9 كه نميدهم اجازه منهم گفتي و كشيدي فرياد هم تو.كني دستت ملعبه را كودك كه نميدهم اجازه من محبوبه.اي ديده
 و بود تو با حق.نميدهد بتو را اجازه اين قانوي هيچ.كند تصاحب را آن ديگري زن و كنم تحمل من را بارداري زجر ماه
 ببينم اگر كردم زمزمه.شد گذاشته قرارمان پس گفتي قاطعانه ديدي را سكوتم وقتي.دهم انجام نميتوانستم كاري من

 .نكن فراموش را اين كردي نابودم گفتي تمسخر به تو.ميكنم نابودت ميدهي زجرش داري

 

 پنجم فصل

 خود.است شنبه چند امروز نميدانم حتي ميگذرد چه ما رجامعه د و دارد قرار اي پايه چه بر دنيا باغ از بيرون در نميدونم
 از و ميسوزانم دل حالت به ناخودآگاه گاه.هستم تو جنين در طفلم شدن بزرگتر شاهد روز هر و ام كرده زنداني رباغ د را

 اوردن بياد با گاه و اورم مي رقت حالت به ببري لذت غذا مزه و طعم از و برخيزي و بنشيني گذشته چون نميتواني اينكه
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 عسل و گلرخ عمه.ميكنم را مرگت ارزوي دل در و ميشوم متنفر تو از جنون حد سر تا داد خواهي شكنجه را ام بچه اينكه
 پانيذ نام باشد دختر فرزندت اگر كه كردي ابراز همه مقابل در تو و كني انتخاب نامي تو تا آوردند زيبا اسامي از ليستي

 با و شد گشوده اميد به اي روزنه قلبم در ديگر بار.كنم انتخاب برايش نامي ميتوانم من باشد پسر اگر و ميگذاري او بر
 و بشويي انتقام از دست تو شود موجب نام اين كه شايد بنهم او بر را كيارش نام باشد پسر فرزندم اگر كه انديشيدم خود

 به چرا و ميروي طفره ميكند مشخص را كودك جنسيت نو كه گرافي سونو دادن از چرا كه ميدانستم.باشي مهربان او با
 خوردند را تو فريبكاري فريب ديگران اگر.چيست طفلت جنسيت كه نداني لحظه آخرين تا دوست كه ميگويي ديگران

 و ساخت طفل براي را روشني و بزرگ اتاق معمار.بس و است من روان و روح آزار تو قصد تنها كه بودم آگاه من
 به ميكردي احساس بيگاه و گاه كه دردي و برجسته شكم با تو.كرد پر را اتاق و شد وارد باغ در از فراواني سيسموني

 روي خستگي شدت از وقتي.ميدادي فرمان كودك اثاث شدن چيده در دلسوز مادر يك دقت با و بودي ايستاده نظارت
 .دارد مادر فقط طفل اين گويي كه ميكني رفتار تفاوت بي طوري:گفت و كرد نگاه بمن تغير با مادرم نشستي مبل

 به رموقعش د و كني نظارت بايد هم تو حال اين با:گفت مادر.هستم تماشاگر فقط است مادرانه امور اين چون گفتم
 .بدهد دست از را خود قواي او كه گذاشت نبايد و بود مراقب كامال بايد بارداري آخر روزهاي.كني كمك محبوبه

 نمانده ديگري كار براستي اما.ميدهم انجام من بگوييد شما شماست با حق بله گفتم كنم كوتاه را مادر نصيحت آنكه براي
 گريه خوابش تخت در او كه رسيد گمانم.كشيدم آه اختيار بي و ايستادم اتاق تماشاي به دقايقي.كنم تمام من كه بود

 زنده چشمم پيش آنقدر صحنه اين.ميكني تماشا فقط و ايستاده خونسرد تو اما ميزند شيون گرسنگي شدت از و ميكند
 پي خود اشتباه به وقتي.فشردم سينه بر و برداشتم تخت داخل از را عروسك آن طفل بجاي و دويدم شتابان كه كرد جلوه
 در را باغ گوشه راه و شدم خارج اتاق از نديد حالت آن به مرا و نبود اتاق در كسي لحظه آن در كه شدم خوشحال بردم
 به ناگهاني ميلي.افتادم شراب خمره بياد و شد ديده سرداب روبرويم نشستم سيماني بلوك روي وقتي گرفتم پيش

 سرداب همان در كردم هوس.شد نخواهد سيراب آب با ميدانستم كه زودرس عطشي و گرفت فرا را وجودم نوشيدن
 بسوي نشوم ديده كه اطرافم به دزدانه نگاهي با و خواستم بپا وسوسه اين با.شوم مدهوش خم پاي كه بنوشم آنقدر

 و كردم نگاه سويت ميروي؟به كجا رسيد گوشم به فريادت صداي نهم پله روي پا كه آن از پيش اما رفتم پيش سرداب
 و خواب پانيذ براي بياوري؟شايد بال كسي چه سر اينبار شوي بيخود خود از ميروي گفتي تو كنم باز لب آنكه از پيش

 تا بروم ميخواستم گفتم و گرداندم رو پله اي؟از نكرده جمع خودت دور بدبخت آدم كافي بقدر آيا اي ديده خياالتي
 !نيست كار چاره اين عزيز پسرعموي بيفتي؟نه چاه به و آيي در چاله از گفتي و خنديدي بلند صداي با تو.كنم فراموش
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 ديگر گفتي و نشستي پله شوم؟روي خالص زندگي اين و تو شر از ميتوانم چطور كجاست؟من كار چاره پس پرسيدم
 تو جايگاه از تر پايين اي پله روي منهم ميروي خود براه و ميشوي آزاد هم تو كودك اين شدن متولد با نمانده چيزي
 .ميشود بزرگ جهنمي چه در كه كنم تصور ميتوانم حاال همين از و ميسوزد بحالش دلم نيامده دنيا به هنوز گفتم و نشستم

 از نه فريادي بكشي فرياد و بسوزاند را روبرويت درخت آني در و بكشد زبانه چشمت از آتش تا شد موجب سخنم گويي
 گفتي بريده بريده صداي با و انداختي چنگ ام شانه به اختيار بي و گرفت فرا را وجودت كه دردي از بلكه خشم سر

 هيچ فكر لحظه آن در.است نوزاد تولد كننده آگاه درد اين كه فهميدم صورتت باختگي رنگ از و پريدم جا از كن كمكم
 كمك كه بود من بلند آواي اينبار و دويدم ساختمان بسوي پله روي از و گرفتم ربغل د را تو و نكردم را چيز

 تماشا ايد ايستاده چرا كشيدم داد تو از تر مضطرب من رساندند بما را خود هراسان مريم ننه و مادر وقتي.ميخواستم
 !بكنيد كاري يك ميكنيد

 سعي وقتي كه بودي انداخته چنگ لباسم بر آنچنان تو اما.كن روشن را اتوموبيل و زمين بگذارش كشيد داد سرم بر مادر
 را اش پياپي فرمانهاي حال همان در و كند ارامت كرد سعي مادر.بود شده جدا بدنم از پيراهن بنشانمت مبل روي كردم
 ات گونه روي بر كه اشكي سيالب اينبار و شدم داخل تو بردن براي ديگر بار كردم روشن را اتوموبيل وقتي.ميكرد صادر
 منتقل اتوموبيل به و كردم بغلت ديگر بار من و نبودي شدن بلند به قادر تو.كرد مضطرب و نگران مرا بيشتر بود روان
 و آدمها همه و خيابان است مشكل حلم توصيف.كرديم حركت و رساندند ما به را خود هم مريم ننه و مادر.كردم

 هم در جسم وقتي.ميدادم عبور سالمت به آنها ميان از را تو ميبايست كه معركه وارد شدند دشمناني آني به اتوموبيلها
 خودي خطوط به را تو توانستم باالخره كه انديشيدم خود با دادند عبور سرعت به و گذاشتند برانكارد روي را ات پيچيده
 تا نشستم كاناپه روي راحت و برانگيخت وجودم در ژرف آرامشي اطمينان اين.كشيدم اي آسوده نفس و برسانم

 فوت بودند داده عبور را تو كه راهي به و ميخواند ورد داشت هم باز مريم ننه و بود نگران مادر چهره.كنم استراحت
 چون و انداختي بازويم در چنگ تو وقتي ميدوني نبود ناشناخته لذت اين نه اما بودم ناشناخته لذتي در غرق من اما ميكرد
 كامياب همان كه كردم حس خواستي كمك من از دشوار و سخت لحظه در و بردي فرو آغوشم در سر هراسان كودكي
 .بود ناجي برايت و داشتي اطمينان او به تو كه كاميابي هستم گذشته

 آسماني و عشق دريا يك مهر دنيا يك من براي اما كردي دراز بسويم دست ارادي غير و ناخواسته و نداني شايد محبوبه
 و داري قلبم در رفيع جايگاهي هم تو كه كنم فكر و بازيابم را خود شد باعث كه داشت بهمراه نوراني ستاره از پر

 زيبا اي قصه آن از و بنشينم ساعتها ميتوانستم تو كار اين براي كن باور كند غصب را آن نميتواند چيز هيچ و هيچكس
 كه خاكي موجودي خواستي مرا تو.نياوردي زبان بر را قديسي هيچ نام و نطلبيدي كمك به را مادر لحظه آن در تو.بسازم
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 باز ات كينه و خشم همه با انزجارت و نفرت همه با تو اما.كنم كوتاه ام شانه از را تو دست بتوانم كه نبود آنقدر ام توانايي
 عرياني گفتم خود به.كني تكيه او به ميتوانستي كه بود آدمي كامياب هنوز قلبت شده پنهان گوشه در و داشتي باورم هم

 خيانت خود يقين به نميتواند هرگز او.بريز دور را حجابها و نقشها ديگر و كن باور را اين و ديدي را محبوبه ذهن
 را جواني شيرين سالهاي او بخاطر كه اي محبوبه ديدم را خودم محبوبه بارديگر كوتاه لحظات آن در من محبوبه آره.كند
 اما.نشستم تو پاي به و دادم دست از رايگان به را عمر چرا كه ميكردم سرزنش را خود ماجرا آن از بعد و بودم كرده تباه

 احساس بي و سنگدل آدمهاي رل كه بخواهي و بزني چهره بر نقاب ديگر بار اگر كه ميدانم و نيستم پشيمان و نادم ديگر
 به را گرداني صحنه و شد خواهم عروسكي غرورت حفظ براي ولي.كرد نخواهم باور و خورد نخواهم گول كني بازي را

 .كني رها را نخها و شده خسته تا واميگذارم خودت

 و زد لبخند اوردم فرود سر هستيد؟وقتي نوزاد پدر شما پرسيد بمن رو و شد سبز مقابلمان پرستار كه بود گذشته ساعتي
 مادر.گفت روشن چشمت مريم ننه و بوسيد را صورتم مادر.تندرست و سالم است دختري مولود است مبارك گفت

 مادرم.ندارد وجود نگراني هيچگونه جاي و است خوب دو هر حال كه داد اطمينان است؟پرستار چطور مادر حال پرسيد
 نميدانم!هستم پدر منهم پس شده مادر او بگويم بخود و بخورم تكان ديگر بار شد موجب كه اسمي بود ناميده مادر را تو

 كفر به مرا اگر.اي شده مادر تو شنيدم كه بودم نشده مشعوف اينقدر هستيد نوزاد پدر شما بود پرسيده پرستار وقتي چرا
 عشق حقيقت او نگاه از كنيد نگاه مادر چشم در ببينيد را خدا صورت ميخواهيد كه هنگامي بگويم بايد نكنند متهم روزي
 .است ساطع پاك

 نگاه بار دو چهره آن بر آمد شرمم كه داشتي ملكوتي و مهتابي چهره آنچنان ميبردند اتاق بسوي برانكارد بر خوابيده تو
 نگاهت داشتم دوست.سازم معطر خوشبو گلهاي با را كوچكت اتاق تا شدم راهي ديگر اسماني تحفه خريد براي پس كنم
 و گشوده چشم تو گذاشتم اتاقت درون به قدم گل بزرگ سبد با وقتي ولي.بنشيند گلها طراوت بر ميكني باز چشم وقتي

 كردي زمزمه آرام و گرداندي نگاهم در چشم اي لحظه تو.بود خورده گره كهنسال اي فرشته پاك نگاه با نگاهت
 مادر غره چشم.نداره قابل گفتم فقط باشم داده پاسخي آنكه براي و بود چه بابت از تشكر اين كه نفهميدم من و متشكرم

 بر تو و من كه داشتند گمان مريم ننه و مادر!بردم من بگويي تو و بگويم تبريك را نوزاد تولد كه فهماند بمن او اشارات و
 با برد هميشه مثل گفتم و خنديدم اينحال با چيست منظور كه ميدانستيم خوب خود ما و ايم بسته شرط نوزاد جنيست سر
 را پانيذ پرسيدي تو گذاشتند تنها را ما ات خانواده با تماس بهانه به مرم ننه و مادر و نشست تبسمي لبت بر.است بوده تو

 درد جانب به من از كشيدي؟روي درد خيلي آيا.است تندرستي نوزاد گفت پرستار اما ام نديده هنوز نه ديدي؟گفتم
 خشمي با نگاهت و سربرگرداندي سويم بود؟به شكلي چه:.پرسيدم شوخي به.ديدم چشم به را مرگ گفتي و گرداندي
 زياد اما كردي نجوا آرام.باشد وحشتناك خيلي ميبايد پس گفتم.بود تو شكل درست گفتي و دوختي ام ديده به زودگذر
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 گفتي و كردي تاييد را كالمم و اوردي سرفرود!همنشيني من با ساعت هر و روز هر كه بود اين بخاطر گفتم.نترسيدم
 .باشد سختي جان دختر بايد بيايد بدنيا سالم كه نميكردم گمان

 مريم ننه و مادرت توانايي روي.باشد كمكم تا بگيرم پرستار برايش كه كردم فكر دادي ادامه ديدي را سكوتم وقتي
 پررنگتر لبخندت.كن استراحت و باش خودت فكر به فقط حاال ميكنيم فكر بعدا موردش در گفتم.كنم حساب نميتوانم

 خانه برگردم كه دارم دوست داد اجازه اگر كن صحبت دكتر با.هستي من فكر به كه ممنونم گفتي بار اولين براي و شد
 برايت كني استراحت بيمارستان در اگر كه دارم عقيده خودم اما ميكنم را همينكار گفتم.ندارم دوست را بيمارستان محيط
 به و ديدم كريدور در را ميرم ننه و مادر. كنم صحبت دكتر با تا شدم خارج اتاق از كردي اصرار ديگر بار وقتي.است بهتر
 سپري بيمارستان در را آنشب كه داد ترجيح هم دكتر و نكردند تومخالفت عقيده با كدام هيچ ولي گفتم را تو نظر آنها
 ننه و من بعد ساعتي و كند متقاعدت بود توانسته مادر دكتر عقيده ابراز و من آمدن باز تا.شوي مرخص ديگر روز و كني
 اجازه من و بودند ديده آنها كه نوزادي شكل از داشت مريم ننه مسير طول در.ماند كنارت مادر و شديم خانه راهي مريم
 با را باغ چهره و رنگ پانيذ وجود كه گفت سخن ارزوهايش و اميدها از ديگر بار و ميكرد صحبت ببينم بودم نيافته

 ميكرد صحبت مريم ننه.آورد مي بوجود نشاط با و زيبا باغي روح بي و مرده باغ از و كرد خواهد دگرگون خود شيطنتهاي
 شمس اقا را باغ آهني در هنگاميكه و ميكردم مجسم چشمم پيش را او ارزوهاي تصوير حال همان در و ميشنيدم من و

 براي كه دادم حق مريم ننه به دل در و يافتم گورستاني مانند را آن و شدم بيزار باغ مرده چهره از اختيار بي گشود
 .شود متوسل كودكي به دگرگوني

 تو خواب اتاق سوي به اختيار بي شدم راهي خوابيدن براي هنگاميكه و دادم پاسخ فاميل و دوست تبريك مكرر تلفن به
 پشت هميشه چون و نميكردم را اينكار كاش اي اما.شدم قائل را خواب اتاق در خوابيدن شب يك حق خود براي و رفتم

 افسون مرا ميكني استفاده هميشه كه ماليمي عطر باقيمانده بوي و نرم بستر.ميخوابيدم و ميگذاشتم زمين بر سر كاناچه
 خود تا شدم بلند و كردم بيخبري طلب نيافتم را تو و گشودم چشم چون و كرد همراه خود با را شيطاني روياهاي و كرد
 آن چون و گشتم دقايقي قوه چراغ يافتن براي بود گرفته فرا را جا همه سكوت و بود خاموش خانه.بياوزيم مي باده به را
 و صاف آسمان.شوند بيدار مريم ننه يا شمس آقا كه مبادا نكردم روشن چراغي هيچ.رفتم پيش باغ سوي به آرام يافتم را

 اي لحظه گذاشتم پله روي قدم و كردم روشن را سرداب چراغ.بود كرده روشن را باغ صحن ماه نور و بود پرستاره
 باز سرداب درون به رفتن از مرا و ميكني توبيخم ديگر بار داري كه شنيدم را تو آلود خشم آواي گمانم به و كردم ترديد
 را قوه چراغ رسيد سوسو به چراغ نور كه هنگامي و رفتم پايين را ها پله استواري با بعد و ايستادم گوش به كمي.ميداري
 و بترسم كه شد موجب او جير صداي و شد گذاشته موشي روي توجه بدون پايم.رفتم پايين را ها پله بقيه و كردم روشن
 با و شدم خشنود خود كنوني موقعيت از نشستم پله آخرين روي و خورد بهم تعادلم كار اين با و بردارم عقب به قدمي
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 همراه اي شيشه خود با اينكه از و گشتم متوجه خمره جانب به آن از پس و كاويدم را زمين روي اول قوه چراغ نور
 از پس و رفتم آنها بسوي ام ديده را خالي بطري چند تبعيد زمان در اينكه يادآوري با بعد و شدم خشمگين ام نكرده
 از ها پله باالي در.رفتم باال و گرفتم پيش در را ها پله راه پر بطري با بعد دقايقي و شدم شادمان خود پيروزي از يافتن
 به شمس اقا لرزان صداي.شكست و افتاد زمين بر دستم از شيشه و كشيدم فرياد اختيار بي پوشي سفيد قامت ديدن
 ميكنيد؟ چه سرداب تو شب وقت اين آقاجان:پرسيد كه خورد گوشم

 پر اي شيشه خمره از برايش تا خواست من از عمو:گفتم و شدم دروغ به متوسل بناچار و نداشتم توضيحي خود كار براي
 .ببرد خود با كودم ميمنت به تا كنم

 با و لرزيد بدنم تمام شديد سرداب وارد شما ديدم نكرديد؟وقتي را اينكار صبح چرا گفت بود نشده قانع كه شمس آقا
 خودم من كنيد استراحت برويد!كرديد ترك زهره مرا شما جان آقا.است پيش در ديگري مجازات نكند كردم فكر خود
 دل كه ديده شيطان اب اين از خيري چه الماسي آقاي نميدانم.ميكنم پر را نجسي آب الماسي اقاي آمدن از پيش فردا

 .نميكند

 مرا امشب تو كه نترسيدم انقدر و كردم زندگي سرداب تاريكي در روز چندين گفتم بودم كرده پيدا كه قلبي قوت با
 .ترساندي

 عاقلي آدم هيچ راستش.ميگذارم زمين به سر راحت خيال با و آقاجان ديدم را شما كه خوشحالم من اما:گفت و خنديد
 .نميكند تكرار دوبار را اشتباه يك

 ساختمان بسوي و گفتم بخير شب او به بخوابم ميروم من گفتن با نشوم رسوا بيشتر اينكه براي و توست با حق بله گفتم
 حمام.بود شده پاشيده لباسم روي آن از مقداري شكست شيشه كه وقتي گمانم به و بود گرفته الكل بوي بدنم.افتادم براه

 و رفتم ام هميشگي بجاي.شوم وسوسه ديگر بار كه مبادا بگذارم پاي اتاقت به كه نكردم جرات ديگر آن از بعد و كردم
 نكنم تكرار را اشتباه كه آمد پيش موجبي اينكه از و كردم فكر شمس اقا سخن به گذاشتم هيچ بر ديده هنگاميكه
 ديشب جان آقا:گفت ام شده بيدار ديد هنگاميكه و گشودم چشم مريم ننه صداي با صبح.رفتم بخواب آسوده و خوشحال
 مي بخانه نوزاد و خانم محبوبه وقتي كه كنيد خريداري گوسفندي تا دادند دستور جان خانم بگويم كه كردم فراموش

 .كنيد قرباني پايشان مقابل آيند

 .بكند را اينكار بگو شمس اقا به بيمارستان بروم بايد من گفتم
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 مبل پشت اينجا و ايد كرده ول را تخت چرا نميدانم گفت بشنوم بتوانم من كه صدايي با ميشد خارج اتاق از كه مريم ننه
 !است لعنتي اب آن اثرات از همه ايد؟اينها خوابيده

 گذاشت كناري نوشيدن از بعد را چايم فنجان مريم ننه كه ديدم صبحانه ميز سر.شدم آلوده دهان نخورده مي گفتم بخود
 مال خاك تا خودش قول به و ميكرد او بشقاب و فنجان با بود اينجا عمو وقت هر كه كاري نكند آلوده را ديگر ظروف تا

 ام بدرقه كه مريم ننه به و نياوردم طاقت ميرفتم بيرون كه ساختمان در از.نميشد اسوده خيالش آن پاكي از نميكرد
 بخاطر بخوابم نتوانستم تخت روي.نبود آلوده ديشب دهانم چون نكش را فنجان كردن مال خاك زحمت گفتم ميكرد
 .نداشتم را محبوبه خالي تخت ديدن طاقت اينكه

 ترسو و ضعيف آدمهاي نزدي نجس آن به لب كه اقاجان بدهد خيرت خدا گفت و آورد لب بر لبخند و شكفت صورتش
 عمو اگر گفتم خنده به.ندارد احتياج اب اين به نكند فرار زندگي مشكالت از و باشد نترس كه آدمي اما ميخورند آن از

 آدم هم جواني از او گفت و خنديد صدا با مريم ميشود؟ننه چه ميداني اي كرده خطاب ترسو و ضعيف را او تو بداند
 .نميشد وافوري وگرنه ميداند هم خود و نبود شجاعي

 گفتن با مريم ننه.باشد مرتب چيز همه كه دارم دوست داشت خواهيم مهمان نهار براي حتما گفتم شدم كه اتوموبيل سوار
 بود آغوشت در كودكي كردم باز كه را اتاقت در. كردم حركت بيمارستان بسوي من و كرد بدرقه مرا باشد جمع خاطرت

 و جلو بيا كامياب گفت مادر و شديد من متوجه دو هر ورودم با.ميكرد تماشا را او داشت و بود شده خم شما بروي مادر و
 تو از را نوزاد مادر.ببينم را او بتوانم كه كردي دور خود از را كودك كمي تو و كردم نگاه تو چهره به.كن تماشايش خوب
 او.كنم مهار كودكم ديدن از را خود احساس نميتوانستم و ميلرزيد دستم.زيباست چقدر ببين گفت و داد بدستم و گرفت

 پرسيدم!است درشتي نوزاد كه داره عقيده دكتر گفت ناراضي لحن با كوچيكه؟مادر چقدر پرسيدم و فشردم سينه به را
 نگهبان برايش مجبوري كه ميشود زيبا آنقدر دخترت كامياب خورده شير تازه گفت است؟مادر بسته چشمهايش چرا

 نگهبان فكر به بعد بكنم بايد پرستارش بحال فكري اول گفتم و افتادم پرستار بياد و شنيدم را مادر طنز لحن.بگيري
 كنيم مراقبت او از ميتوانيم خودمان چه؟ما براي پرستار:پرسيد ناراضي و داد بتو و گرفت اغوشم از را كودك مادر.باشم
 بگيرند؟ را پرستار يك جاي نميتوانند رخانه د زن تا سه يعني

 من اما گفتم خاطر بهمين ميكني رد را مادر حرفهاي و پرستاري طالب هنوز كه خواندم نگاهت از و كردم نگاه تو چهره به
 مرا بتواني تو مگر تا نگريست بتو مادر.كنيد نظارت او كار بر شما همگي و باشد داشته پرستار دخترم كه دارم دوست
 دخالت من هستيد راضي دو هر كه حاال گفت مغموم لحن با و كشيد آه شد مواجه تو سكوت با وقتي ولي كني متقاعد
 .نميكنم
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 و پرداخت آوري جمع به و شد بلند برگردد بخانه زودتر ميدهد ترجيح و رنجيده ما دوي هر از مادر كه بود هويدا بخوبي
 تمام او بودم نديده مغموم و ساكت حد اين تا را مادر هرگز.ميشويم آماده هم ما بپردازي را بيمارستان پول تو تا گفت
 در مادرت و شديم وارد باغ به وقتي حتي است خيابان تماشاي محو كه داد نشان و نكرد باز لب خانه تا را بيمارستان راه

 حيرت موجب عمل همين كه نكرد استقبال او از گشاده و باز رويي با هميشه چون مادرم شد نزديك بما اسپند بوي ميان
 ناراحته؟ است دختر نوزاد اينكه از شده؟آيا چش مادرت كامياب:پرسيد من از پنهاني و شد مادرت

 كنيم استخدام پرستار نوزاد براي ميخواهيم كه گفتيم چون فقط است خوشحال هم خيلي برعكس نه:گفتم و خنديدم
 .شده خاطر رنجيده

 شما و است بهترين مادرت كه ميدانند فاميل در همه شود ناراحت كه دارد حق خب:گفت و شد گره از پر مادرت پيشاني
 .ميشدم ناراحت بودم منهم.نداريد اعتماد اش توانايي و او به كه فهمانديد او به

 .برنميگرديم آن از و ايم گرفته را خود تصميم ما گفتي تو

 آقا كردي حركت تو وقتي.دارد ادامه هنوز گفتگو اينكه يا رسيده كردن قرباني زمان ايا كه بود مانده مردد شمس آقا
 و نوزاد ديدن براي خود رنگارنگ هداياي با اقوام همه آنشب.شد خارج بالتكليفي از و كرد قرباني را گوسفند شمس
 گذاشته را بطري كرد زمزمه ارام و آورد گير اي گوشه در مرا شمس آقا خداحافظي هنگام در و آمدند بما تبريك گفتن

 اقا به.ميكنند نجوا هم با دارند و اند ايستاده سالن كنار در مادر و عمو كه ديدم چشم با.نشود معلوم كه پاكت يك توي ام
 را آن محبوبه كن سعي نرود يادتان امانتي كه بگو و بده دستش به شد سوار عمو وقتي را پاكت گفتم شمس
 سوار قصد پدرت هنگاميكه و رساند اتوموبيل به را خود زيركانه شمس آقا.شد تمام كه پدرت با مادرم گفتگوي.نبيند
 عجله با باشد ميتواند چيز چه امانتي كه بود زده حدس كه پدرت.شد دور او از زود و داد بدستش را پاكت داشت شدن
 داد تكان دست من از تشكر براي بعد و كرد پنهان صندلي زير شوند سوار مسافرين آنكه از پيش و كرد باز اتوموبيل در
 سرداب هوس خاطر چه به او ام فهميده من كه دانست عمو و شد برمال خمره راز كه حال كردم فكر خود با.شد سوار و

 .ميگيرد را امانتي سراغ ببيند را ما هرگاه و ميكند رها را پنهانكاري ديگر ميكند

 خود با مرا خواب بزودي و كاناپه پشت رفتم و كردم فراموش را پنهانكاري كه بودم خسته آنقدر رفتند مهمانها همه وقتي
 اينجا چرا كامياب پرسيد كه ديدم خود سر باالي متعجب را مادر و كردم باز چشم ام شانه تكان از شب هاي نيمه در.برد

 پرسيد و شد تنگ سپس و گشاد اول مادر چشمان.اينجاست بخوابم؟جايم بايد كجا مگه گفتم آلود اي؟خواب خوابيده
 تا خوابيدم اينجا!است امشب همين گفتم شتابان و گرفتم بدست را مشاعرم ميخوابي؟اختيار اينجا كه است وقت چند

 روي من پسر گفت آلود خشم اما پايين صداي با و كرد روشن را چراغ بود نشده قانع كه مادر اما.باشد راحت محبوبه
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 مدتي چه بگو را راستش اي نگفته دروغ بمن وقت هيچ تو باشد؟كامياب نداشته خوابيدن تخت روي حق و بخوابد زمين
 من مادر ماست قرار اين ام نخوابيده او تخت روي هرگز من گفتم و نشستم و شدم ميخوابي؟بلند كاناپه پشت تو كه است
 .ميدهم پس مكافات دارم هنوز

 قهري ايد؟گفتم نكرده آشتي هم با هنوز تا دو شما است؟يعني نقشه چيز همه يعني پرسيد مغموم و كشيد بلندي آه مادر
 را بيگانگان رفتار من با محبوبه بارداري از پيش تا هم خودتان كه هماطنور ببخشد مرا نتوانسته هنوز محبوبه.ندارد وجود
 زنده يا و سرداب در خوابيدن از باشد چه هر ام كرده خو آن به كه ماههاست و نيستم ناراحت وضع اين از من.داشتيد
 .است بهتر شدن بگور

 وقتي.است توز كينه حد اين تا او كه نميدانستم من كرد زمزمه و شد روان اش گونه روي و جوشيد مادر چشم در اشك
 اتاق اقال تا نگفتي بمن زودتر چرا.است كرده فراموش و بخشيده را تو را او كه كردم گمان كرديد عروسي هم با شما

 كنم؟ درست برايت را خودت

 .بفهمند ديگران يا و محبوبه كه كنيد رفتار طوري نبايد ايد دانسته شما كه هم حاال و بداند چيزي كسي نيست قرار گفتم

 و كشيد تقاص هم او و كردي خطايي تو.شود تحقير پسرم نميگذارم ام زنده تا من اما:گفت و شد بلند عصبي حالت با مادر
 ام نكرده برپا جنجال امشب همين تا شو بلند.بخواباند كيارش كنار و كند گور روانه هم را تو او كه نميگذارم من.شد تمام
 زن ذليل اينقدر شده هم مرد ميدهم تحويلت گذشته مثل را اتاقت هم صبح فردا بخواب من تخت روي و من اتاق به برو

 باشد؟

 اتاق به پس كرد خواهد بيخواب را همه و ريخت خواهد بهم را خانه نظم مادر شبانه همان كنم مقاومت اگر كه ميدانستم
 شمس آقا.كرد خواهيم شروع را ناآرامي روز كه ميدانستم كردم باز چشم وقتي صبح.خوابيدم آنجا را شب بقيه و رفتم او

 بلند بانگ با كه بود او دروني خشم از حاكي مادر صورت و بكند بايد چه شده خرد و شده ذبح گوسفند با بداند ميخواست
 بمن رو مادر شد خارج ساختمان در از و بپرسد ديگري سوال نبايد كه فهميد شمس آقا.سگها جلوي بريز را همه گفت
 چكار كه بگوييد نميخواهيد پرسيدم برگرد نشده ظهر تا و شو خارج باغ از خوردي كه را ات صبحانه گفت و كرد

 خواب هنوز تو خوشبختانه.ميفهمي خودت برگشتي كه ظهر گفت و دوخت ام ديده به را شرربارش بكنيد؟نگاه ميخواهيد
 .نشنيدي و نديدي را مادر نهي و امر و بودي

 دلم بيخبري ماهها از بعد.ميبينم را پانيذ دور از و ميروم گفتم بخود و گرفتم رپيش د را پارك راه شدم خارج كه باغ از
 سرعت بر ندهم دست از را او ديدن آنكه براي و كردم نگاه ساعتم به.شوم حالش جوياي و ببينم را او ميخواست
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 گفتگو هم با و نشسته نيمكت روي جوان مرد دو رسيدم مينشستم هميشه كه جايگاهي به رفتي.افزودم قدمهايم
 با هنگاميكه نميدانستم.شود من حضور متوجه ميرسد پانيذ وقتي تا دادم ادامه راهپيمايي به و كردم آهسته قدم.ميكردند

 گرفت شدت قلبم ضربان افتاد پانيذ به كه چشمم.كنم توجيه را ماهه چند غيبت اين چگونه و بگويم چه ميشوم روبرو او
 و داد كاهش را اضطرابم بخير صبح سالم گفتن با و آورد لب بر لبخند رسيد كه بمن او اما كردم گم را پايم و دست و

 كشيدن نفس تنها اگر است؟گفتم چطور شما حال.خوبم است؟گفت چطور حالتان بخير هم شما صبح بگويم توانستم
 ماه شش عموجانم:گفت و دوخت ام چهره به را متعجبش است؟نگاه چطور پناهي آقاي!ام زنده است بودن زنده نشانه
 !كرده فوت پيش

 بله گفت!ميگويم را پناهي دكتر پرسيدم و زدم زل صورتش به خيره اينكه از ناباور و ايستاد حركت از پايم آني در
 هميشه كه همانطور داشت آرامي مرگ.كرد فوت رسانديم بيمارستان به را او تا و كرد سكته كارش ميز پيشت عموجانم
 .بود ناباوري خبر ميگويم تسليت شما به و متاسفم.كرد فوت بود ارزويش

 عمويم كه دارم اميد ميشوم اسايشگاه محوطه وقتي صبحها و ندارم باور را او مرگ هنوز هم خودم من است همينطور بله-
 كسي و نيست عمو ديگر كه است اين حقيقت خقب اما.ميدهد تكان دست بمن كه ببينم كارش دفتر شيشه پشت را

 شد؟ حل شما مشكل آيا است چطور خانمتان حال بگوييد شما.نايستاده شيشه پيشت منتظرم

 .شد زده ها گره ديگر به كور اي گره دخترم آمدن دنيا به با بلكه نشد حل تنها نه گفتم و دادم تكان سر

 .ميدهد رويه تغيير همسرتان و ميشود عوض چيز همه ديگر حاال خوب چه گفت و شد خوشحال و زد لبخند پانيذ

 و كشيد آه اي كرده اضافه شروط ديگر بر ديگري شرط چه تو كردم تعريف برايش هنگاميكه و كرد متعجبش ام خنده
 .بگيرد پاي ميگذاشتيد نميبايست شما شده عميق كينه اين ريشه:گفت

 به مرا و است ساز چاره صبر كه بوديد معتقد دو هر كردم صحبت عمويتان مرحوم و شما با وقتي پيش ماه چند گفتم
 .رفتم راه همان به منهم و كرديد تشويق داشتن صبوري و كردن تحمل

 نوزاد؟ تولد بعد و بارداري دوران در حتي نداد رفتار در تغييري هيچ ماه چند اين طول در يعني پرسيد پانيذ

 كودك پرستار پيشنهاد بعد و كردي اميدوار مرا پايه چه تا و خواستي كمك من از چگونه تو كه دادم شرح برايش و گفتم
 از پرستار گرفتن با ميخواهي تو افزودم آخر در و كردم بازگو برايش را ميزدم مورد اين در كه را حدسهايي و گفتم را

 آنوقت و رسد فرا او تربيت زمان هنگاميكه تا بماني باقي ناظر تنها و شوي رها نوزاد از مراقبت و داري زنده شب رنج
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 گفتم.بگيرد انتقام خود فرزند از نميتواند مادري هيچ ميكنيد اشتباه داريد شما:گفت ناباور پانيذ.كني عملي را هايت نقشه
 قرار و آرامش ترس اين و ميترسم كه اينست حقيقت اما بزنم گول اميد همين با را خود و بمانم باور همين بر ميخواهم

 باشد مهربان و عاطفه با آنقدر پرستارش و كند رحم بمن خداوند كه اميدوارم يعني ميكنم فكر گاه نگذاشته باقي برايم
 .بيايد بار سرخورده و اي عقده موجودي نگذارد و باشد او دادرس موقع به كه

 دارد؟ ماه چند دخترتان:پرسيد

 خود آيا است زود خيلي داوري براي هنوز پس گفت و كشيد آه خنده ميان پانيذ.است روزه سه دو گفتم و خنديدم
 ندارد وجود نگراني كوچكترين جاي پس گفت و كشيد اي آسوده نفس كردم تاييد ميدهد؟وقتي شير او به همسرتان

 اينكه با و زنم يك خود من.باشد اي عاطفه بي زن نميتواند كند تغذيه جانش شيره از كودكتان كه شده حاضر او وقتي
 بسته كودك و مادر ميان عاطفي و محكم پيوندي ميگويم قاطعيت با اما نچشيدم را شدن مادر مزه بالطبع و نكرده ازدواج
 نخواهد او از انتقام اين باشد انتقام كشيدن پي در هنوز او اگر كه ميگويم اطمينان با بشما.نميشود گسسته هرگز كه شده
 .ميشود فراموش كم كم و بود نخواهد دوام با اينهم كه بدهد زجر را شما بخواهد هم باز است ممكن بلكه بود

 شما از هم باز درونم زخمهاي بر ميشود مرحمي حرفهايتان ميكنيد صحبت اطميناني چنين با شما وقتي گفتم او به
 ميكنيد؟ چه بگوييد خودتان از شما حاال.متشكرم

 و كار غروب هنگام تا صبح كه معمولي و عادي روند يك.ميگذرانم روزگار تحولي و تغيير هيچ بدون گذشته چون گفت
 كوچكترين اگر كه شده تكرار برنامه اين آنقدر.خواب و غذا سپس و امور به رسيدگي كمي و خانه روانه خسته بعد

 .ميريزد برهم امور همه نظم كند پيدا تغييري

 است بهتر گفت و كرد چي؟نگاهم شام براي پرسيدم!نه شويد؟گفت خارج آسايشگاه از ميتوانيد ناهار براي ايا گفتم
 و كند درگير را خود من مصائب و من با اين از بيشتر نميخواهد كه دانستم.بدهيم رضايت پارك در كوتاه مالقات بهمين
 آخرين براي او ايستاديم هم روبروي خداحافظي براي وقتي اسايشگاه در جلوي در.باشيد مايل شما كه طور هر گفتم
 رپيش د را اعتدال راه ميشود مجبور كه ديد خواهيد.كنيد رفتار عادي خيلي و ندهيد نشان حساسيت زياد گفت سخن
 با داشت شمس آقا شدم كه باغ وارد.كردم حركت خانه بسوي ديدار اميد به گفتن با و كردم تشكر ديگر بار.بگيرد
 خانم كه كاري به من آقاجان گفت و زد زل ام چهره به گفتم نباشي خسته و كردم سالم وقتي ميشست را پاهايش شيلنگ

 هوايي زن كند جدا زنش از را رختخوابش اگر مرد كنيد جمع را حواستان شما ندارم كاري ميكند و كرد جان
 لبي زير و بدهد تكان سر تاسف سر از شد موجب سكوتم.نيست درست اينكار و است جوان هنوز خانم محبوبه.ميشود
 !گفتم ميگفتم بايد را آنچه من دانيد خود ديگر بگويد
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 او خود و شوم روان دنبالش به كرد اشاره به مادرم.ديدم سالن وسط را مريم ننه و مادر كردم باز كه را ساختمان در
 روي پيش قديم شمايل و شكل همان با را خودم اتاق من گشود را اتاق در هنگاميكه و افتاد براه سابقم اتاق بسوي
 ها زده فلك مثل ديگر تا اتاقت اينهم گفت و كرد صحبت به شروع آرام و بست را اتاقم در مادر شدم وارد وقتي.ديدم
 هنوز او.كردم تخليه را اتاق بهانه اين به و نباشد ديد رمعرض د مبلها كه است حيف گفتم محبوبه به نخوابي مبل پشت

 و هستم مادر من اما دارد حق محبوبه اينكه با.نداند كه است همين هم بهتر و آگاهم شما ميان موضوع از من كه نميداند
 .ميبرد پي اشتباهش به هم او خود شود بزرگ پانيذ بگذار.ندارم را فرزندم شدن شكنجه تحمل

 خودش ببينيم تا نكنيم مخالفت كردم فكر من هم پرستار گرفتن براي گفت مادر.دارم را عقيده همين هم خودم بله گفتم
 فرود سر داد؟مادر شير پانيذ به آيا پرسيدم بدهي بدستش اي بهانه كه نكن پيشنهاد را پرستاري هيچ هم تو.ميكند چه

 !نكرده لج كه اش بچه با دارد لجبازي و لج تو با او گفت و آورد

 خوشحال گرفت تماس رختخوابم با بدنم ماهها از پس اينكه از و افتادم تخت روي لباس با.شد خارج اتاقم از مادر وقتي
 جان آقا گفت كه مريم ننه صداي بعد و خورد اتاقم در به كه تقي صداي.كردم الودگي خواب احساس ناخودآگاه و شدم
 به شوم آشپزخانه وارد آنكه از بيش.بازگشت خود عادي روال به زندگي گفتم بخود و آورد وجدم به است حاضر غذا
 بسوي كه شدم روبرو تو با شدن خارج هنگام و نواختم اش پيشاني بر ارام اي بوسه ديدم خواب در را او و رفتم پانيذ اتاق

 مطمئن نكردي؟گفتم كه بيدارش پرسيدي بود هويدا آن از خشم كه صدايي با ديدي مرا وقتي.ميرفتي پيش آشپزخانه
 نظر زير را ما دوي هر كه بود نشسته اي گونه به و بود داده جا تغيير مادر غذاخوري ميز دور.است خواب خوش باش

 سيم بايد و شده خراب چاه و موتور ميگفت كه اينطور گرفت تماس اسماعيل نبودي كه خانه گفت بمن رو مادر.داشت
 سال هر كه ميĤورند پمپ اين سر باليي چه كه نيست معلوم.برساني را خودت تو تا نگهدارد دست گفتم او به شود پيچي
 كه كرد پيشنهاد عمويت كردم صحبت او با هم اب موتور مورد در و گرفت تماس هم عمويت.ميكند پيدا تعمير به احتياج

 .بيايد همراهت تا بگويي هم او به شوي راهي خواستي وقت هر

 اشاره نگاه با مادر.شود راهي شد وقت هر كه نيست بيكار كه بهراد گفتي مادر بجاي تو.بود بهتر آمد مي بهراد اگر گفتم
 امالك از كه است سالي دو.است بهتر باشد عمويت گفت كه بود مادر خود هم باز و كنم سكوت و باشم ساكت كه كرد
 هفته آخر تا انشاهللا و بكشد طول روز چند از بيش سفرت كه نكنم فكر.ميرود سركشي براي و مانده غافل خود

 دور خانه محيط از مرا شده كه هم روز چند براي دارد قصد پنداشتم چنين كه بود نهفته سري مادر لحن در.برميگرديد
 سالن وسط تو بروم اتاقم به داشتم قصد وقتي غذا از بعد.بود ساختنم دور براي بهانه بهترين آب پمپ خرابي و كند

 بهتر و نميشناسم پرستاري هيچ من گفتم.كني استخدام پرستار بايد اول بروي اينكه از پيش گفتي و بودي ايستاده مقابلم
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 اتمام براي و جهيد چشمت از آني برقي.دارم قبول منهم كني انتخاب كه را كسي هر و بدهي انجام خودت را اينكار است
 نامطمئن و اوردي فرود سر. نميكنم مخالفت باش مطمئن چي؟گفتم نپسنديدي را پرستار و برگشتي اگر پرسيدي حجت
 !ديد خواهيم گفتي

 رسيدگي كار بگويم ميتوانم و رساند بما را خود بهراد سفر پايان به مانده روز دو و كشيد طول هفته يك پدرت و من سفر
 كه ميكنم اقرار.بازگشت پيش از تر خسته اي روحيه با و داد سامان باقيمانده روز دو رهمين د بهراد را امالكتان به

 خاطراتش.نميگويد سخن آينده و حال از دارد توجه گذشته به كه آنقدر او ميدهم ترجيح پدرت به را بهراد با مصاحبت
 كرد اشاره موضوعي به اش تكراري صبحتهاي ميان در پدرت اينبار و آمد وجود به استثنايي اما است جاذبه بي و تكراري

 رسيده او به و گشته دست به دست اجدادمان از كه كرد نوشته دست يك از صحبت پدرت.بودم نشنيده بحال تا كه
 و آمده مي معامله و تجارت كار به بيشتر كه روزانه است اي تاريخچه و شرح ولي نيست خاطرات دفتر گفت پدرت.است

 .ميكند ثابت را طلسم وجود كه شده اشاره تجارت از خارج موضوعاتي به آن صبحات از بعضي رحاشيه د

 وقتي.بود تماشا و لذت غرق او و ميكرديم سواري قايق نفري دو داشتيم زد را حرفها اين هنگاميكه و بود شنگول پدرت
 اشاره دفتر اين به شما هرگز عموجان كردي؟گفتم تعجب پرسيد و خنديد رويم به ميكنم نگاهش تعجب با دارم ديد

 چرا من چرا پرسيدم كني نگهداري خوب آن از و بداني خواستم ميرسد بتو من از بعد دفتر اين چون گفت!بوديد نكرده
 .بهراد تو از بعد و هستي تو من از بعد الماسي فرد ترين مسن گفت پدرت!نه؟ بهراد

 نزديك از بتوانم من و شويم تهران راهي همانجا از ميخواست دلم كه شدم نوشته دست آن ديدن كنجكاو آنقدر محبوبه
 را كشف لذت و شدم منصرف اما كنم سوال پدرت از طلسم مورد در كه رسيد فكرم به.بخوانم و ببينم را نوشته دست
 براي رغبتي و ميل هيچ او اما پرسيدم نوشته دست مورد در او از فرصتي در آمد بهراد وقتي داشتم نگه محفوظ خود براي
 را نظرش است بدبخت عمر براي بزند دست آن به كس هر اينكه گفتن با تنها و نداد نشان خود از مورد آن در گفتگو
 كه ننوشته چون گفت نميكند؟بهراد نابود را عمو چرا پس است درست حرف اين اگر گفتم قاطعيت با من و كرد ابراز
 بچه فكر كه كنم تلقين او به خواستم و خنديدم.شود نابود آني در ما همه زندگي شايد.آمد خواهد پيش چه شود نابود اگر
 حرف اين و كند نابود را نوشته دست دارد قصد كه بود گفته پدرم به پدرت اما نداني شايد گفت برادرت اما است اي گانه
 و ميشود پرت آن باالي از پدرت و ميكند حركت نردبان ناگهان كه بود اورده زبان بر بود نردبان باالي هنگاميكه را
 هيچكس گفت است؟بهراد شده نابود و نگرفته جدي را جده روح پدرم كه گفتند گفتند ديگري چيز بمن اما گفتم...

 اما.كند تعريف دارد دوست خود كه بنوعي دارد سعي كسي هر نكرده نقل برايمان افتاده اتفاق و بود كه آنطور را حقيقت



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  78 

 از ديروز تا حتي و شنيدم را جده موضوع عمو دهان از بارها و بارها منهم گفتم داشته تكيه موضوع همين روي بارها پدرم
 .كني نابود را آن بخواهي و كني تكرار را عمو اشتباه تو ميترسيده پدرم شايد گفت بهراد!بودم بيخبر نوشته دست وجود

 مراجعت موقع.ميرفتند طفره پاسخ دادن از يا و نميدانستند جواب يا برادرت و پدر بدبختانه اما داشتم زيادي سواالت من
 نميشود پرسيدم ميدهم تحويلت برسد كه موقعش خودم بگيرم؟گفت تحويل را نوشته دست ميتوانم كي گفتم پدرت به

 به اما ميدهم نشانت هستي مشتاق اينقدر كه حاال گفت ديد مرا اشتياق و شوق پدرت ببينم؟وقتي را آن يكبار بدهيد اجازه
 تان خانه به و شدم همراه آنها با من رسيديم تهران به هنگاميكه و كردم موافقت.اش موقع به تا نميدهم دستت
 كه است خوب گفت بهراد به و شد خوشحال موضوع اين از پدرت.بود خالي خانه و تو ديدن بود آمده مادرت.رفتم

 او بر چشم پدرت نگاه از دور و شد بلند اكراه با بهراد كه ديدم.بياور را صندوقچه برنگشته او تا برو نيست منزل مادرت
 بي مرا صندوقچه گرفتن دست طرز اما شد وارد كوچكي صندوقچه با او تا كشيد طول دقايقي.شد خارج اتاق از و گرداند
 در زهري ماري گويي كه شد وارد طوري و بود گرفته خود بدن از دور را صندوقچه بهراد.انداخت خنده به اختيار

 مبلي در داد ترجيح خود و گذاشت ميز روي را صندوقچه شود خارج آن از است ممكن آن هر و است پنهان صندوقچه
 .بنشيند ميز از دور

 رساندن ماموريت اگر كن باور گفت و نشاند صندوقچه مقابل بودم شده بلند كه مرا و گذاشت ام شانه روي دست پدرت
 بيشتر پدرت حرفهاي.است اي شده نفرين مكتوب.كنم باز را آن در نداشتم دوست هرگز نبود تو به صندوقچه اين

 بدون صندوق چفت و پذيرفت باز روي با را پيشنهادم.كنم باز را درش من بدهيد اجازه گفتم اختيار بي و كرد كنجكاوم
 درون به سركي پدرت.خورده تا زرد اوراق چند جز نديدم توجهي قابل چيز هيچ كردم نگاه آن بدرون و كردم باز را قفل

 هم باز و آوردم بيرون كه را ورق اولين و كردم عمل دستورش به.كن خارج آرام را كاغذ همين گفت و كشيد صندوقچه
 انگشت اثر اين گفت و كرد اشاره انگشتها اثر به پدرت.كردم پهن ميز روي و كردم باز را آن تاي پدرت دستور به

 را خط اين.باشد مان جده همان بايد كه شده زني قباله پشت و مهريه كه اينجا تا رسيده پسر به پدر از.است باغ ساكنين
 صلح حسن فرزند ابراهيم شوهرم به را باال ده ملك خود حياط زمان در علي محمد فرزند بلقيس من نوشته كه بخوان
 فرزند ابراهيم به متعلق كه باال ده ملك كه نوشته اينجا كن نگاه سطر اين به حاال.است مان جده انگشت اثر اينهم كردم
 است زني همان جده اين داشت گمان پدرت كه ميشود قلي اهللا فرزند جيران بنام زني مهريه و قباله پشت بعنوان حسن

 بزرگ جد بايد كه حسن فرزند ابراهيم به ميشود داده برگشت ملك اين ديگر بار كه كن نگاه حاال.شده كشته گناه بي كه
 .رسيده پسربزرگ به پدر از ملك بعد به اينجا از و باشد فاميل
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 بهراد و پدرت فكر به داشتم و شدم نااميد بگويم بايد و نديدم صفحه آن در ترسناكي و سياه نقطه كردم فكر چه هر
 ورق مثل اي شده زرد و خورده تا ورق و بردم صندوقچه به دست. آورده در را ديگر ورق حاال گفت پدرت كه ميخنديدم

 كاالي درج با زمان آن تاجرين هاي نشاني و نامها از ايست سياهه كه ديدم و كردم تكرار را كار همان و آوردم در اول
 تاريخ دو اين به گفت پدرت مشخص سال و روز در تاجرين به شده فروخته كاالي همينطور و اندازه و مقدار و شده وارد
 ثبت را جده فوت ورق حاشيه در كه تاريخي با ميشود برگردانده شوهر به جيران جده از ملك كه تاريخي ديدم كن توجه
 كرديم؟گفتم پدرت و من كه كردي را برداشتي همان هم تو گفت و زد لبخند عمو من متعجب نگاه به.است برابر كرده
 نتيجه اين به هم پدرت و من باشد همين بايد:گفت پدرت.شده برگردانده جده فوت از بعد ملك كه ميكنم فكر من

 اين نكند را دخترش ملك طلب جيران پدر اينكه ترس از شوهر داده جان شالق ضربات زير جده وقتي كه رسيديم
 از رسيده بار مقدار ببين را اينجا هست هم ديگر نكته يك.زده نوشته پاي را مرده انگشت و نوشته را خط دست

 شمس اقا كه چيزهايي با.است خالي كاال پرداخت زمان و پول مقدار است مشخص هم تحويل تاريخ و مشخص آذربايجان
 را تجاري بار وقتي كه باشد جيران پدر ميبايست بدبخت تاجر اين كه است اين گمان شنيده پدرش از هم او و ميداند
 تجارت و كار كه ميشود پريشان انقدر و نيست حيات قيد در ديگر و كرده فوت دخترش كه ميفهمد تازه ميدهد تحويل

 كلي و ميماند ما جد آنوقت.ميميرد و ميكند دق غصه شدت از هم بعد ماه چند و آذربايجان به برميگردد و ميكند رها را
 .است آن در ماجرا اصل كه بياور را ديگر ورق حاال صاحب بي كاالي

 كه خوش دستخطي با دو آن از كوچكتر بود برگي.آوردم بيرون را ورق آخرين و بردم صندوقچه به دست پدرت كالم با
 پدرت.است يكي دستخط دو هر كه ديدم.كن قياس دستخط آن با را دستخط اين گفت ديد خط به را توجهم وقتي پدرت
 بخود را ملك نامها دادن تغيير با تنها جمالت همان عين و باال سطر روي از خود ما جد كه ميكند ثابت دستخط گفت

 در خوشحالم و ميخندم تو نفرين به من كن گوش نوشته اين به.است گذاشته آن پاي را ميت انگشت اثر و برگردانده
 تو سحر تا كردم جمع را رمالها همه من نوشته هم گوشه اين در.افتد نمي تو قبر بر هيچكس چشم كه كردم دفنت جايي

 .است من با ظفر كه ديد خواهي و كنند باطل را

 خط به اش نوشته و نبوده برخوردار راحت اعصابي از نوشتن هنگام ما جد كه ميشود معلوم كن نگاه خوب دستخط به
 گفت و خنديد چيست؟عمو اينها ميشود ديده طرف چهار در كه ها نشانه و عالمات اين پرسيدم.كرده پيدا تمايل ميخي
 قرار طلسم و نفرين اسير چطور ما جد كه ميرساند اين و جادو و سحر كردن خنثي براي است عالماتي اينها داريم گمان
 دستخط اين آيا كن نگاه سطر اين به حاال ميكرده استفاده كننده باطل از نوشتن براي هم كاغذ روي بر حتي كه گرفته
 است؟ دستخط همان
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 .داد تشخيص خوب نميشود و دارد زياد اعراب ولي است زنانه دستخطي بنظرم گفتم و كردم دقت خوب

 برايت بگذار.است مهم نوشته كه چيزي نيست مهم اين اما داشته قرآني سواد نوشته را سطر اين كس هر گفت پدرت
 .گرفت خواهد را دودمانت و تو دامن قيامت تا من نفرين كني فرار چنگم از توانست نخواهي هرگز تو بخوانم

 سر از پدرت مضطربم نگاه به.ايستاد باز تپيدن از اي ثانيه براي قلبم و شد منجمد شريانهايم در خون كه كردم حس
 .هستيم طلسم و نفرين اسير همه ميفهماند بما كه است نوشته خط همين بله گفت و داد تكان سر تاسف

 !ميكنند؟ هم كتابت مردگان مگر پرسيدم نامطمئن لحني با

 همانطور نرسيد نتيجه به و گذاشت عمر موضوع اين كشف براي سال چندين پدرم گفت اوراق كردن جمع ضمن پدرت
 با و شد پيدا جده جسد تو خيرخواهانه عمل با و خواست خدا خب اما نرسيد بجايي هم نفرين اين شدن باطل براي كه

 گلرخ كردن اشتي و محبوبه و تو خوشبختي اش نمونه و رسيد پايان به هم نفرين تاثير خوشبختانه و شد دفن آبرومندي
 .است سيامك و

 ... و شده مسموم اونم كه ميگه حكايت سومي؟آخه زن يا جيران كيست مال دستخط اين نفهميدم هنوز من عمو پرسيدم

 .جيرانه مال نوشته اين معلومه خوب!كامياب گيجي مگه گفت عمو

 سوم؟ زن جيران دون زن بلقيس اول ميشه؟زن چي سوم زن نفرين پس گفتم

 .ورقه پاي گذاشته ما جد كه جيرانه مال انگشت اثر اين نداشته نصيبي ملك اين از كه بوده طاهره اسمش گفت پدرت

 كردن؟ كشش زجر و كردن علم براش هوو تا دو بوده نازا چون كه است اوليه جده نفرين شايدم گفت تمسخر به بهراد

 روحشان آمرزش براي كند رحمت را شان همه خدا است كافي لودگي گفت و آورد پيشاني بر اخم بهراد كالم به پدرت
 .ميخوانيم فاتحه

 كه بهراد.پرداخت فاتحه قرائت به زود نشود اموات خشم دچار آنكه براي و ترسيده كه فهميدم پدرت پريده رنگ از من
 متاسفانه كه بودند بزرگواري انسانهاي آنها سه هر گفت و آمد جبران درصدد آورده زبان بر اي ناپخته حرف فهميد
 .باشند داده خاتمه نفرين به و گذشته ما جد تقصير سر از انها كه اميدواريم همه و شدند عدالتي بي دچار
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 جسد دو ميبايست حساب اين با كه روبروست نفرين سه يا و دو يا طايفه اين كه كردم فكر خود با برميگشتم بخانه وقتي
 باغ صحن به و ايستادم اختيار بي شدم وارد كه باغ به گردد باطل نيز دو آن نفرين اثر تا ميكرديم دفن و ميافتيم را ديگر
 است؟ دفن صحن همين توي يعني جنازه دو آن پرسيدم خود از و كردم نگاه

 

 ششم فصل

 را ساز يك اركستر يك گويي ميرسيد گوش به باغ گوشه چهار از جيركها جير صداي و بود رسيده راه از شب
 آقا گذاشتم پله اولين روي پا وقتي.بود شمشادها ميان بلند پايه چراغ از پرنورتر شمس آقا اتاق چراغ نور.مينواختند

 پيش كه ماجرايي من غيبت در شمس اقا خوبم گفتم.پرسيد را حالم و آمد استقبال به و شد خارج اتاق در ار شمس
 خودش كه است بزرگسالي دختر كرده استخدام پرستار خانم محبوبه كه است اين تازه اتفاق گفت شمس نيامد؟آقا
 محبت با خيلي آمده كه روزي سه دو اين توي و است خوبي دختر بظاهر.كرديم قبول هم ما و نكرده ازدواج ميگويد
 پمپ آيا بله گفت شمس است؟اقا روبراه چيز همه شكر را خدا پس گفتم است راضي او از هم جان خانم كرده رفتار

 سر پرسشم برابر در شمس نداري؟آقا كاري شد روبراه كاري روغن كمي با و نداشت چنداني عيب شد؟گفتم درست
 .شدم ساختمان وارد و كردم طي را ديگر پله سه بخير شب گفتن با من و نه نشانه به داد تكان

 خاموش چراغ اما شدم وارد آنجا به.باشند آشپزخانه در همه كردم گمان و بود حاكم سكوت اما بود روشن چراغها تمام
 برهم را البوم ديدنم با.ديدم البوم مشاهده رحال د را او و كردم باز را مادر اتاق در آهسته و آرام پس كرد مايوس مرا

 گفت است؟مادر ساكت اينقدر اينجا چرا نفهميدم؟گفتم من كه شدي وارد كي پرسيد و شد بلند صندلي روي از و گذاشت
 خودم گذشته خاطرات با داشتم نرود سر ام حوصله اينكه براي منهم و است خواب دخترت ميكند استراحت دارد محبوبه

 باز را راتاق د دادم تكان سر اي؟وقتي خورده شام آيا.برد اتاقش به را شمس آقا غذاي هم مريم ننه.ميكردم مشغول را
 غذا گفت و بست خود سر پشت را در او و شدم روان مادر بدنبال.بزنيم حرف هم با آنجا و اشپزخانه به بريم گفت و كرد
 .بكشم غذا برايت من تا كن تعريف و بنشين است گرم هنوز

 اينكه و دادم شرح را بهراد آمدن سپس و گفتم پمپ شدن درست و گرفتاري رفع از و دادم را سفر شرح مجمل بطور
 از خوردن نيامدند؟ضمن تو با آنها چرا پس پرسيد و نهاد مقابلم ميز روي را غذا سيني مادر.برگشتيم هم با همگي

 كه مدتي رتمام د.بود گذشته ساعتي رسيد پايان به سخنم زمانيكه و كردم صحبت بودم خوانده و شنيده آنچه و صندوقچه
 كوچكترين و بود شده خيره بصورتم كنجكاو چشماني با ميكردم تكرار برايش را نوشته و ميدادم را اوراق شرح داشتم
 و شده تمام بوده چه هر ديگر كه معتقدم منهم گفت و داد حركت خود بدن به شد تمام حرفم آنكه از پس.نكرد حركتي
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 خوشي خبر برايت گفت و كرد تلقي اعتقادش ناباوري را لبخندم معني گويي.ميكنند زندگي خوشبخت همه پس اين از
 محبوبه روز سه دو.است خوبي بسيار دختر كه ميكند كمك پانيذ و محبوبه به و آيد مي كه است روز دو پرستاري.دارم

 و است پانيذ هم بچه پرستار اسم اينكه جالب خبر.شد موفق اينكه تا نميپسنديد را كسي همه و بود پرستار پي در سخت
 تاييد را محبوبه انتخاب ببيني را او وقتي دارم حتم.است تجربه با و كرده تحصيل ضمن در و است محترمي خانواده از

 .ميكني

 شده؟ چت چيه پرسيد مادر.كرد لك را روميزي و افتاد دستم از چاي فنجان

 نيست؟ پناهي پرستار اين فاميل:گفتم

 ميشناسي؟ را او كجا از تو:پرسيد و شد فراخ مادر چشمان

 .است محبوبه نقشه از جزئي هم پرستار اين انتخاب كه بدانيد قدر همين فقط بگويم نميتوانم مادر گفتم

 !بفهمم منهم كه كني صحبت درست نقشه؟ميشود نقشه؟كدام:پرسيد مادر

 رمورد د تو كه شرطي و قول تا دفترم خواندن و ابعلي از گفتم مادر براي را حقايق تمام كه بودم پريشان و عصبي آنقدر
 پرستار آن و شما پانيذ من كشيده نقشه ما همه براي او كردم اضافه آخر در و گفتم را همه و همه بودي گرفته من از بچه

 پرستار اين استخدام و بيمناكم كار اين از من مادر.كرده استخدام را او كه است كسي چه نميداند هنوز كه نگونبخت
 .كرده استخدام را او شده ريخته پيش از اي نقشه طرح با و كافي شناخت با محبوبه بلكه نميدانم اتفاق را بخصوص

 .بياور بهانه و نداري قبول را پرستار اين بگو محبوبه به گفت مادر

 كند انتخاب او كسي هر كه دادم قول محبوبه به نميتوانمچون كه اينجاست مشكل گفتم و كوبيدم ميز روي خشم شدت از
 عالقه پانيذ به من كه ميداند او.است ديده برايم خوابي چه او كه نميدانستم مادر كن باور.بود خواهد هم من تاييد مورد
 كه بدهم خبر پانيذ به شده طور هر بايد ببرد لذت و بدهد زجر مرا ميخواهد او به كردن نهي و امر و او استخدام با و دارم
 .نگذارد خانه اين به پاي ديگر

 .گذاشتند هم براي شروط و شرط كلي و كردند تنظيم يكساله داد قرار دو آن:گفت و داد تكان سر تاسف روي از مادر

 .ببينم را آنها داد قرار ميخواهم-

 .پرستار دست هم نسخه يك و است محبوبه پيش نسخه يك-
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 پيش ماه چند كه است دختري پانيذ.شود لغو بايد داد قرار اين و نيست مهم باشد گذاشته شروط و شرط چه هر-
 اي ضربه محبوبه نميگذارم من است غمگين او مرگ از هم هنوز و داده دست از داشتند عالقه بهم خيلي كه را عمويش
 .كند وارد او بر ديگر

 دارد؟ دوست را تو هم او آيا بگو بمن.كرد صحبت ما با عمويش مورد در او-

 كه هرگاه و ميدهم نشان رغبت او مصاحبت به من فقط و نيست هيچي ما بين كه مادر كن باور نه:گفتم و دادم سرتكان
 معرفي عمويش به مرا پانيذ.ميشوم سبك و ميكنم باز دل عقده پانيذ پيش آيد مي بدرد محبوبه مهري بي اثر در روحم
 آنچه ميكنم گمان مادر ميداني.كرد نصيحت صبر و شكيبايي به مرا پناهي دكتر و بيابد برايم اي چاره راه او تا كرد

 ميان كه ميپندارد حتما او.دارد باور را خود تخيالت زاييده و دانسته واقعي غير كرده برداشت و خوانده نوشته از محبوبه
 گير را مچمان بعد و بگيرد نظر زير ازمايشي موش دو مثل را ما ميخواهد و است جريان در روابطي پانيذ و من

 .كند امضا داد قرار او با و دهد بازي را پانيذ محبوبه بگذارم كه نداشت امكان بوديد نكرده سفر روانه مرا شما اگر.بيندازد

 از.بيابيد اي چاره راه توانستيد دو هر شايد بگو او به را حقيقت و بياب را پانيذ و شد خارج خانه از صبح تو:گفت مادر
 .كند زندگي ما با يكسال براي و شود ساكن اينجا او كه است قرار امروز

 .باشد مشغول اسايشگاه در بايد عصر هنگام تا صبح از او كه صورتي ر د پذيرفته را قرارداد اين چطور-

 ترجيح و ندارد آسايشگاه در كردن كار به رغبتي عمويش فوت از بعد كه گفت بما و كرد اي اشاره مورد اين در خودش-
 .آورد تاييد هم بنامي معرفين از او.كند كار ديگري محيط در ميدهد

 .ميكرد استخدامش محبوبه نداشت هم ضامني هيچ او اگر-

 .كني مالقاتش برسد بخانه او اينكه از قبل بتواني و كنم بيدارت زود صبح تا بخواب برو:افزود و كرد تاييد مادر

 و نيافت راه چشمم به خواب دميد صبح تا.كند حل را مشكل اين خودش خدا كرد زمزمه كرد خاموش كه را چراغ مادر
 زرنگي با كه ميدانستم.كني ثابت ميخواهي را چيز چه و چيست اينكار از تو منظور كه پرسيدم خود از بارها و بارها

 كنجكاو.شوي وارد اش زندگي كنه به و كني كسب اطالعات او از كافي بقدر گذشته روز چند همين عرض در اي توانسته
 وقتي اي داده ترجيح اينكه يا باشي پرسيده سواالتي منهم مورد در او از كه اي رفته پيش آنجا تا آيا بدانم كه بودم شده
 ميكنم احساس قلبم در بتو نسبت هنوز كه مهري همه با ببري؟اما لذت مالقاتمان صحنه از ميشويم روبرو يكديگر با ما
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 را اتاقم در مادر وقتي زود صبح.كنيم فراهم سرگرمي اسباب برايت و شويم دستت آلت پانيذ و من كه گذاشت نخواهم
 ديد؟ را تو ورود كسي آيا شو خارج خانه از نشده بيدار محبوبه تا شو بلند گفت.بيدارم مادر گفتم كرد باز

 .شمس آقا فقط-

 را آمدنت كه ميكنم وانمود چنين و ميزنم بيخبري به را خود من اما.اي رسيده تو كه داده خبر مريم ننه به هم او مسلما-
 .ام نديده

 خانه از صبحانه لوازم و نان خريد براي خيز سحر مردم.شدم خارج خانه از و پوشيدم لباس بود گفته مادر كه همانطور
 و نشستم نيمكت روي و كردم نگاه دستم ساعت به رساندم پارك به كه را خود.بود شلوغ نانوايي صف و بودند شده خارج

 مسير مسير اين اينكه يادآوري با و نياورد دوام ارامش اين اما كشيدم اي آسوده نفس است باقي فرصت هنوز اينكه از
 به و كرد بلند نيمكت روي از ها گرفته برق مثل مرا برود ما بخانه مستقيم اش خانه از است ممكن او و است آسايشگاه

 فراموش.ايستادم باغ در پشت و دويدم بود شده واقع مان كوچه سر كه نانوايي مقابل از.كرد روانه خانه بسوي دو حالت
 و كنجكاو گاه ميگذشتند كنارم از كه عابريني.ميشود شروع ساعتي چه از او كاري ساعت كه بپرسم مادر از بودم كرده
 زجر بودم ايستاده انتظار به باغ در پشت اينكه از.ميگذشتند كوتاه بخيري صبح گفتن با ميشناختند مرا كه ديگر بعضي

 تمسخر خنده يادآوري با اما بدهد رخ ميخواهد كه اتفاقي هر بگذارم و شوم داخل گرفتم تصميم هم دوبار و ميكشيدم
 .ايستادم انتظار به و شدم پشيمان آلودت

 نكرده اشتباه و است تاكسي اين مسافر پانيذ كه گفت بمن احساسم و ريخت فرو قلبم كوچه داخل به تاكسي وارد با
 پول تا بود گذاشته زمين روي كه را ساكش و شدم نزديك او به شد پياده اتوموبيل از دستي ساك بهمراه وقتي او.بودم

 به و بود شده زده حيرت و گيج او.شو سوار گفتم فقط و كردم باز را اتوموبيل در برق مثل و برداشتم بدهد را تاكسي
 عوضي خانم شده چي پرسيد بود نياورده در سر ما دوي هر كار از كه راننده و شد سوار بعد اما نشناخت مرا اول گمانم
 را پا راننده.كنيد حركت مستقيم لطفا.برويم ديگري بجاي سريع بايد اما است درست نخير گفتم من او ايم؟بجاي آمده
 اطمينان بمن لطفا ميدهم توضيح برايتان ميكنيد؟گفتم چه اينجا شما افتاده اتفاقي چه پرسيد آرام پانيذ و فشرد گاز روي
 نگه لطفا رسيديم گفتم راننده به ايم شده دور خانه از كافي بقدر كه شد آسوده خاطرم وقتي من و كرد سكوت او.كنيد
 .شديد خطرناكي معركه چه وارد بدانيد بايد شما گفتم و گرفتم بدست را پانيذ ساك شديم پياده كه اتوموبيل از.داريد

 معركه؟ معركه؟كدام پرسيد و كرد تعجب سخنم از

 .كرد خواهم تعريف برايتان را چيز همه كنيد صبر كمي اگر گفتم
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 .ديديد مرا كه جايي بهمان برگردم زودتر چه هر بايد و ندارم شنيدن فرصت متاسفانه من اما گفت پانيذ

 كه است روزي چند نادانسته شما و است من خانه آنجا كه است اين بدانيد بايد و نميدانيد شما كه چيزي تنها ميدانم بله-
 .ميكنيد زندگي داريد من خانواده با

 شما؟ خانه...خانه:پرسيد كنان تموج و ايستاد باز حركت از زده بهت پانيذ

 استخدام را شما نقشه روي از و آگاهي با همسرم و نيست اتفاقي بچه پرستار بعنوان شما استخدام يعني اينكار و بله-
 .شناخته من هاي نوشته روي از را شما و خوانده مرا روزانه دفتر او.كرده

 ...شما و من ميان كه ميكند خيال حتما و:گفت و كشيد بلندي آه پانيذ

 شما حاال و ميگيرد انتقام من از دارد او گفتم برايتان همسرم خصوصيات از قبال كه همانطور.است همينطور متاسفانه گفتم
 .شديد شكنجه ابراز از ديگر يكي هم

 .نميدانستم من متاسفم واقعا متاسفم-

 و دارد نگه زنده رخود د را انتقام حس اسم اين كردن خطاب با تا پانيذ گذاشته را دخترم اسم او ميكنم باور را حرفتان-
 نميتوانيم ما اينكه از و ببيند را معشوق و عاشق زجر خود خيال به ميخواهد او.بدهد شكنجه مرا شما خود استخدام با بعد
 اي چاره رهايي براي و ايد شده گرفتار دامي چه در بدانيد شما تا خواستم من.ببرد لذت باشيم هم با اسان و سهل

 .بينديشيد

 حق او كنم گيري كناره خدمت مدت انقضا از پيش بخواهم اگر كه آمده داد قرار در و ام كرده امضا تعهد من:گفت پانيذ
 پزشكان از تن دو از حتي و پذيرفتم كه بودم مطمئن آنقدر من.دارد غرامت بعنوان مبلغي گرفتن و كردن شكايت

 چطور من نيست اي مسئله دادن غرامت.پذيرفتند خاطر طيب با هم آنها و گردند من ضامن كه خواستم آسايشگاه
 باشد؟ قبول قابل كه بياورم اي بهانه چه برايشان و بدهم توضيح را انصرافم عمويم دوستان به ميتوانم

 ...ازدواج سفر بيماري بهانه-

 خشك من سالمت تاييد مهر هنوز و است پرستار تندرستي و صحت تاييد استخدام شرط اولين:گفت و خنديد پانيذ
 در و كرد خواهم استفاده مرخصي از تابستان طول در يكماه كه ام كرده ذكر چون نيست قبول قابل هم سفر بهانه.نشده
 .نيستم زناشويي زندگي طالب و ندارم ازدواج قصد كه ام داده اطمينان هم ازدواج مورد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  86 

 .نميدهد قد بجايي ديگر من عقل-

 كه نيستيد راضي شما چرا كه است اين هم آن و ميكنم نگاه مسئله اين به ديگري بعد از دارم من اما:گفت و خنديد پانيذ
 حاال و ندارد وجود نگراني جاي پس نيست ميانمان اي رابطه هيچ ميدانيم خود كه شما و باشم؟من كودكتان پرستار من
 عالقه كودكتان به من.كنيم خنثي را او هاي دسيسه ميتوانيم آسانتر من هم و شما هم ايم برده پي خانمتان نقشه به كه هم
 قول شما به و شماست آرزوي كه همانطور كنم تربيت خوب دختري كه دارم را اين شايستگي ميكنم فكر و ام كرده پيدا

 !كنيد اعتماد من به.ببيند روحي و جنسي صدمه كوچكترين كه نگذارم شرايطي هيچ تحت كه ميدهم

 .ميترسم او از اما دارم اعتماد و اطمينان بشما:گفتم و كردم نگاهش

 قرار اگر من.شد خواهم او كلكهاي متوجه شما از زودتر من و هستيم زن دو هر ما باشد چه هر نترسيد:گفت و خنديد
 كه ميكنم فكر.بپردازد غرامت بمن او و شوم اخراج خانمتان طرف از ميدهم ترجيح نباشم شما بچه پرستار ديگر باشد

 شما نه و من نه كه كنم ثابت او به ميخواهم.آورده پايين رذل آدم يك حد تا را شخصيتم و كرده اهانت بمن همسرتان
 .برميگردانم بخودش را اهانتش و توهين واقع در و نيستيم اهانت اين شايسته

 قصد ناكرده خداي يا و توهين قصد او اگر و باشم خوددار نميتوانم كه ميدانم و ميشناسم را خودم بكنم؟من بايد چه من-
 .باشم تفاوت بي باشد داشته را شما به اهانت

 پيش هم اي مسئله چنين اگر اما كند اهانت بمن بتواند او كه آورم نمي پيش موجبي من:گفت و خنديد ديگر بار پانيذ
 كه كنيد فراموش اصال.ندهيد ايشان به بيشتر شدن تحريك براي اي بهانه و باشيد خونسرد كه ميخواهم شما از من آمد
 .قائليم ارزش و احترام هم براي و ميشناسيم را يكديگر ما

 ...اما است آسان زبان به -

 لطفا حاال.بپذيريد كنارتان در غريبه يك مثل مرا وجود بايد شده كه هم كودكتان بخاطر:گفت و كرد قطع را سخنم پانيذ
 .ام نشنيده را اهانت اولين و ام نشده توبيخ تا برگردانيد مرا

 ضمن در.آمد خواهم ديگر ساعتي من و شويد وارد زودتر شما:گفتم و كردم پياده باغ مقابل در را او و گرفتم تاكسي
 .كنيد حساب ميتوانيد او حمايت روي و ميداند را چيز همه مادرم

 شدم پياده اتوموبيل از وقتي.شدم روانه ديگر چهارراهي بسوي تاكسي همان با من و شد پياده اتوموبيل از و كرد تشكر
 عاقبت از و بودم رنوسان د رجا و خوف ميان.كردم تلف وقت تماشا بهانه به ها مغازه ويترين پشت و افتادم براه هدف بي
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 نميگذارد او كه بودم يافته اطمينان و بود ام دلگرمي و نشاط باعث ما خانه در پانيذ وجود ديگر سويي از و ميترسيدم كار
 كه بود شده برانگيخته ام نگفته اشتباه داشت برتري دو هر بر ام كنجكاوي كه بگويم اگر.برساني آسيبي دخترم به تو

 آماده را خود داشتم ضمن در.گرفت خواهد پيش در را رفتاري چه تو با او و آيي مي كنار چگونه پرستار با تو ببينم
 مات حركت راولين د را تو و ندارد وجود ما ميان اشنايي هيچ كه بباورانم بخود پانيذ خواسته بر بنا بتوانم كه ميكردم

 از ديگر و آمد خواهد در عادت صورت به ميكنم تصور آنچه از زودتر خيلي پانيذ وجود كه دادم اميدواري بخود.كنم
 .نميكنم گم را خود پاي و دست او ديدن

 از و دارم بدست پسر و شمشير و پوشيده زره كه كردم حس گذاشتم باغ به قدم و برگشتم بخانه باور اين با كه زماني
 اما نبود مقابلم در كسي شدم وارد و كردم باز را ساختمان در تزلزلي هيچ بدون و شجاعت با.نميترسم تو با رويارويي

 در را كتم كردم حركت اتاقم بسوي و كردم اعالم را خود حضور بلند آوايي با.ميرسيد گوش به پانيذ اتاق از گفتگو صداي
 در رميان د تو اندام و شد گشوده اتاق در بفرماييد بله گفتم كه هنگاميكه و خورد اتاقم در به تقي صداي كه بودم آورده
 .ببين نزديك از را واو بيا اينجاست پرستار گفتي مهربان لحني با كه شد ظاهر

 وجودم در را مهرباني حس ميخواستي لحن اين با اينكه يا داشت تداوم هنوز كه بود ديگران با رفتارت ادامه لحن نميدانم
 تن بر كت ديگر بار و خب بسيار گفتم جوابت در حال هر به.باشم داشته آميز مالطفت رفتاري پرستار با كه كني زنده
 لذت از بتنهايي ميخواهي كردم حس.بياورم را او تا بشين جا همين گفتي بمن تو.كردم حركت دنبالت به و كردم

 اتاق وارد كه اي لحظه چند همان در.باشي نداشته شريكي مچگيري اين در و شوي مند بهره پانيذ و من رويارويي
 و كردم منتقل صورتم به و جمع وجودم در را خونسردي پراكنده احساسهاي منهم كني خبر را پرستار تا شدي كودكمان
 در كه هيجاني با تو.ايستادم پايتان مقابل در و زدم زل تان چهره به خونسرد شديد خارج اتاق در از نفري دو هنگاميكه

 پرستاري و مراقبت ايشان يكسال مدت به امروز از شو آشنا پناهي پانيذ خانم با:گفتي بمن رو بود آشكار صدايت صوت
 .اند گرفته عهده به را كودكمان

 .نشود شما زحمت اسباب ما كودك كه اميدوارم و خوشحالم تان اشنايي از گفتم خونسرد و آوردم لب بر لبخند

 .باشم خانمتان و شما اعتماد شايسته كه اميدوارم و ميرسد بنظر آرامي كودك:گفت و زد لبخند هم پانيذ

 به نشانه بجاي اينكه از نميداني.بود گردش در پانيذ و من ميان نگاهت و بود نشسته مهتاب رنگ به بهتي تو چهره در
 .بردم لذتي چه ماندي ناكام و خورده سنگ
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 را خود شكست كردي سعي شدي روبرو صحنه اين با وقتي نميكردي تصور را برخوردي چنين هم خواب در حتي كه تو
 من!ميكند صدا را تو شمس اقا ميكنم گمان بگويي بمن و كني مهار را وجودت در شده برانگيخته خشم و كني پنهان
 شمس اقا يافتن قصد به و دارد چكارم ببينم ميروم اما نشنيدم را صدايش منكه گفتم و گرفتم خود به متعجب اي چهره
 به هنگام همان در چه بپرسم سوالي او از كه نبود الزم ديگر و يافتم كار مشغول را شمس آقا باغ در.گذاشتم تنها را شما

 خوشحال قبال و داشتم پيروزي و ظفر احساس هنوز نشستم سيماني بلوك روي وقتي.بودم شده آگاه تو دروغ
 و بگيرم رپيش د را فريبكاري و فريب راه كه كردي وادار مرا تو بگويم كه نيست ام باطني ميل محبوبه ميدوني.بودم

 گذشته محبوبه همان تو كه ميخواهد هم هنوز و ميخواست دلم.كنم شادي و وجد احساس اينكار از و بزنم گولت بخواهم
 تصور را خوشي عاقبت آن پايان براي و ايد نمي خوشم هيچ كاري پنهان و بازي اين از.باشم ناجي همان منهم و باشي

 اين وارد اختيار بي كه حاال.كردي ناخوشايند بازي اين وارد هم مرا و كردي شروع تو بداني كه دارم دوست اما نميكنم
 نخواهم فرار ميدان از و كرد خواهم ايفا را خود نقش منهم پس باشم تو بازيچه يا و مضحكه ندارم دوست ام شده صحنه
 .كرد

 همان در و شدم بلند اكراه با.است رسيده غذا وقت كه كرد آگاه مرا هم او و زد صدا را شمس آقا دست اشاره با مريم ننه
 اين اما.ميكردند معافم ميز يك دور نشستن از و ميبردند اتاقم به مرا غذاي اگر ميشد خوب چه كه گفتم بخود حال

 تو و بود نشسته روبرويم پانيذ درست كه نميمودي تعارفم جايگاهي بلكه نپوشيد بخود عمل جامعه تنها نه خواسته
 هم ديگران براي بعد و كشيدم غذا برايش و گفتم نباشي خسته پانيذ به.باشي داشته نظر زير را ما دوي هر ميتوانستي

 سواالت با مادر كه گذاشتم گذشته چون و كردم خوردن به شروع تو كنجكاو نگاه به توجه بي سپس و كردم چنين
 نرسيده پايان به غذا.بشكند چنگال و قاشق صداي بهمراه را غذا ميز سكوت و كند دريافت هم كوتاه جوابهاي كوتاهش

 را صحبت سر او با گذشته همچون خواستم نشيدم كه را بهراد صداي.كرد بلند صندلي روي از مرا و زد زنگ تلفن كه بود
 شده؟ چيزي:پرسيدم بناچار و بازداشت عمل اين از مرا او نگران صداي اما كنم باز

 .كني كمكم و بيايي جستجو براي هم تو خواستم كرده گم را مست بهار كه گرفته تماس آزيتا:گفت بهراد

 !كجا؟كي؟:پرسيدم نگران

 .ميشود است بهار شدن گم متوجه ماركت سوپر از خروج هنگام فقط و نميداند را ساعت دقيقا آزيتا:گفت بهراد

 هستي؟ كجا تو حاال-
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 به سوپر.كنم تحقيق و ماركت سوپر همان به بروم كه ميشوم آماده دارم نيز خودم و ام داده اطالع كالنتري به من:گفت
 .ميرسي من از زودتر تو و است نزديكتر شما خانه

 اتفاقي چه پرسيدي و رساندي بمن را خودت نگران تو كه ميشدم خروج آماده تلفن قطع از پس و گرفتم را سوپر آدرس
 افتاده؟

 بهار و كنيم كمك تا ميرويم بهراد و من و كرده گم ماركت سوپر در را مست بهار آزيتا نيست اي كننده نگران چيز:گفتم
 .كنيم پيدا را

 .آيم مي همراهت منهم صبركن گفتي و دويدي اتاقت بطرف تو كه بود نرسيده پايان به حرفم

 .بدهيد نشان اهالي به و ببريد بهمراه او از عكسي است خوب:گفت پانيذ و شدند آگاه هم پانيذ مادرو

 در بسوي كه حال همان در و شدي خارج بهارمست عكس با بعد دقايقي و كشاند اتاقت به ديگر بار را تو حرف اين
 خارج ساختمان در از و نايستادي او كالم انتظار به و باشيد ام بچه مراقب ميكنم خواهش گفتي پانيذ به ميدويدي

 .بگير تماس و نگذار بيخبر را ما گفت مادر كه شنيدم و شدم روان دنبالت به منهم.شدي

 بهارمست فكر به ديگر كرد آن با ازدواجش از بعد كه كردي متهم را او و كردي ازيتا نثار را دشنام رگبار اتوموبيل در
 و شود غافل اش بچه از مادر ميشود مگر پرسيدي تو.است كرده اش تازه همسر به معطوف را اش توجه تمام و نبوده
 !كرده؟ گم كه است ساعتي چه را او نداند حتي

 .كرده فراموش كه شده اضطراب دچار آنقدر شايد:گفتم

 گم را بهارمست عمدا او دارم حتم و ميكنم فكر ديگري چيز من گفتي؟اما و دوختي ام چهره به را بارت شررت نگاه تو
 .شود راحت او شر از تا كرده

 ...را دخترش چقدر آزيتا كه دارم بخاطر خوب من اما كردي فراموش تو اگر.است ناعادالنه قضاوتت و هستي عصبي:گفتم

 فقط آزيتا.شود خوشبخت او تا ميكرد فدا را خودش داشت دوست را دخترش او اگر:گفتي و كردي قطع را حرفم تو
 .ندارد اي عالقه كوچكترين بهارمست به و ميخواهد را خودش
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 چگونه خود تو كه بدانم داشتم دوست و ميكرد فراهم را ام دلگرمي موجب بداني خود آنكه بي تفكرت بدون حرفهاي
 را برادرت ميخواهد و ميگيرد را اش بربادرفته روزهاي انتقام بهراد از دارد هم آزيتا شايد:گفتم.بود خواهي مادري
 !دهد شكنجه

 از ناخواسته بودي انديشيده اينكه يا و بودي داده بمن را حق شايد.رفتي فرو فكر به تو و شد حاكم سنگين سكوتي
 تنهايي به و نايستادي من منتظر شديم پياده سوپرماركت مقابل وقتي.اي داده لو را خود و گفته سخن ات قلبي مكنونات

 و رفتم ماركت سوپر بداخل من و كردي شروع عابران به بهارمست عكس دادن نشان با تو.كردي آغاز را جو و پرس
 كرده دوره را جواني نسبتا مرد و آزيتا كه نگهبان دو رفتم زير به ها پله از وقتي.ميكنم پيدا آنجا را آزيتا كه داشتم يقين
 كامياب آقا:گفت و كرد سالم آلود بغض لحني با و آمد جلو و شد جدا دو آن از شناخت مرا وقتي آزيتا يافتم بودند

 من نزد بهار گويي كه ميكرد صحبت قاطعيت با چنان او.كنيد پيدا را بهار ميتوانيد حتما شما آمديد شما كه خوشحالم
 به مرا آزيتا و آمد پيش ديد هم با گفتگو سرگرم را ما كه مرد.بگذارم مادرش دست در را او دست من است كافي و است

 و داد بروز را اش نگراني زود خيلي و شد باز اجباري تبسمي به لبش كيوان.ناميد كيوان را همسرش و كرد معرفي او
 غرفه سمت به او كردم رها را او دست كنسرو قوطي برداشتن براي هنگاميكه و داشتم دست به را بهار دست من:گفت

 صحبت فروشنده با كه ميخريديم شكالت برايش داشتيم ازيتا و من رسيديم او به ما تا ايستاد همانجا و دويد خوراكيها
 صدايش بلند صداي با حتي نديديم را او كرديم نگاه طرف هر به داديم انجام را خريد وقتي.شديم غافل بهار از و كرديم
 و گشتيم هم را ديگر هاي طبقه بود شلوغ نسبتا اينجا خريد موقع متاسفانه.كرديم گشتن به شروع آنوقت و زديم

 باال ها پله از اگر چون باشد همينجا بايد كه دارم حتم من.نشدند موفق ولي اند كرده رو و زير را فروشگاه همه نگهبانان
 .ماست چشم جلوي درست ها پله ببينيد ميشديم متوجه ما حتما ميرفت

 پله از بهراد كه ميكردم جستجو نگاهم با داشتم.بگردم ديگر بار را همانجا كه شدم كنجكاو منهم و ميگفت درست كيوان
 چرا كشيد فرياد خشمگين لحني با و آمد پيش بودم ايستاده آزيتا و كيوان كنار در كه من ديدن با و آمد بزير ها

 اند نكرده پيدا را او و اند گشته رامامورها جا همه.كن حفظ را ات خونسردي و باش آرام:زده؟گفتم بهتت و ايستادي
 ميتواند كجا كه ميكنم فكر دارم منهم نرفته باال ها پله از و كنارهاست گوشه همين در مست بهار كه دارد يقين آزيتا
 .باشد شده پنهان

 تنها نه آلودش بغض لحن كه ميكرد خطاب را بهار چنان او.زد صدا را بهارمست بلند صداي با و گرت فاصله من از بهراد
 جا همه ديگر بار.گرفتند سر از را جستجو هم آنها و ميكرد متاثر نيز را بودند ايستاده تماشا به كه جمعي بلكه مرا

 و آزيتا و شديم جمع هم دور فروشگاه درب مقابل و ها پله باالي در نشد حاصل اي نتيجه چون و شد بازرسي و جستجو
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 و دادي نشان آنها به را بهار عكس تو و كردند تكرار آنها براي بودند گفته بمن كه را چه هر كالنتري مامور دو به كيوان
 .نكرده تجربه را تنهايي تابحال و دارد سال 6 فقط او كنيد پيداش ميكنم خواهش گفتي گريان

 حركت خانه بسوي تو و من و شوند كالنتري راهي آنها بهمراه كه شد خواسته ازيتا و بهراد از داد مامور كه اطميناني با
 من و بود خلوت ها كوچه.باشي داشته نظر زير را خيابان و كوچه بتواني تا كنم حركت آهسته خواستي من از تو.كرديم
 چه گفتي راه در تو.باشم نگذاشته باقي نگشته جايي تا زدم دور يك به يك را ها كوچه كنم آسوده را تو خيال آنكه براي
 همه ديگر جنازه آن دفن با كه گفت كسي ندارد؟چه وجود طلسمي ديگر و رفته بين از سحر و نفرين كه گفت كسي

 پس را گذشتگانمان تاوان ديگر ما كه گفت كسي كرد؟چه خواهند زندگي خوشبخت بعد من و شدند آسوده
 بگذاريم؟ بايد چه حساب به را داده رخ كه هايي بدبختي اين نميدهيم؟پس

 !توجهي بي و دقتي بي حساب به:گفتم

 به بلكه نشديم بخشيده تنها نه و دارد وجود نفرين كه ميگويم هنوز من!نه:گفتي و كردي رد سر تكان با را حرفم تو
 چه به متعلق شد اورده بيرون خاك از كه اسكلتي آن نميدانيم درستي به ما از هيچكدام.ايم شده دچار هم بيشتري غضب
 جستجو نگذاشتي چرا.ماست دامنگير او آه هنوز و است دفن باغ در هنوز زن آن جنازه حتم بطور ميگويم من!است كسي
 !ميكرديم پيدا ديگري جنازه هم باز ما يقين بطور كند پيدا ادامه

 .شد رو و زير باغ صحن تمام بود نمانده باقي جايي ديگر اما:گفتم

 .باشد دفن ديگري جاي در و نباشد باغ صحن در شايد گفتي تو

 سرداب ته شايد.باشد گوري خمها از يكي زير شايد ايم نگشته درست را آنجا ما!سرداب گفتي تو كجا؟و مثال پرسيدم
 .نيست مشخص هيچي است تاريك چون آنجا باشد

 .زده سرت به بيهوده فكرهاي و شده تحريك اعصابت تو:گفتم

 ضربه يادآوري چند هر.نزده سرم به هم ماليخوليايي فكرهاي و نشدم ديوانه من: گفتي و دوختي ام چهره به را نگاهت تو
 .ميشود نواخته ها ضربه همان هم هنوز اما است آور شكنجه برايم ها

 ...كه كردي قبول و دادم نشانت را موشها سوراخ منكه:گفتم

 را ريتم آن هم تو خود.بنوازد خاص ريتم يك با و متوالي ضرباتي چنان بتواند موش كه نكردم قبول هرگز من:گفتي تو
 انتهاي تا را برق كابل چرا.اي ساخته را داستان اين بگذاري پا سرداب به ديگر بار نباشي مجبور آنكه براي اما شنيدي
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 آنجا به رفتن از را همه خاطر بهمين و است خبر چه سرداب آخر كه ميدانست پدرت ميگويم اند؟من نكشيده سرداب
 .ميكرد منع

 او اگر.نرسيده نتيجه به و كرده تالش جده گور كشف براي چقدر خودش پدرم كه بپرس پدرت از:گفتم و خنديدم
 ...ميدانست

 جستجو را سرداب باغ صحن بجاي اينبار تا كن بسيج ديگر بار را كرد؟همه جستجو ديگر بار نميشود:گفتي اصرار با تو
 .كنيم پيدا را گور ما كه دارد بستگي اين به مست بهار شدن پيدا كه ميگويد بمن حسي.كنيم

 ميكند پيدا يقين برادرت نيابيم گوري و كنيم جستجو هم را سرداب اگر چه نياور زبان بر بهراد مقابل در را عقيده اين-
 آيد؟ مي بوجود مصيبيتي چه ميداني آنوقت كرد نخواهد پيدا هرگز دخترش كه

 ميكردم فكر داشتم كند تلفن بهراد كه آن از پيش غذا سرميز:دادي ادامه و كشيدي بلندي آه بعد ميكنيم پيدا گفتي تو
 چنين حقيقت به ميكني تصور نفرين معرض در بيشتر همه از را خود و ميكني ابراز ديگران پيش كه آنچه خالف بر تو كه

 يا و تصادفي نميتواند اين و كرده فراهم برايت جده روح اي كرده آرزو چه هر تو كه است اين من نظر بلكه و نيست
 ...كه دارد وجود اي رابطه او و تو ميان كه است اين من گمان هم باز.باشد اتفاقي

 اينست؟تو از غير مگر ميخندي چرا:گفتي خشمناكت آواي با تو و كردم قطع را حرفت كه خنديدم بلند چنان استداللت از
 زندگي موشها ميان آنجا وحشتناك تاريكي در رواندازي و زيرانداز كوچكترين بدون نمور سرداب در شب پنج چهار
 مرا تو.نشدي چنين اما باشي زده يخ سرداب سرماي در ميبايست تو.تشنه و گرسنه هم آن بردي بدر سالم جان و كردي
 نشان بهمه را تو اصلي چهره و بگويم ام خانواده به را حقيقت و كنم باز لب نشدم قادر من و كردي خانه اسير و بدبخت
 و برسانم آن به اسيبي نكردم جرات هرگز من و باشي داشته را ات بيخبري شب يك حاصل كه داشتي دوست تو.بدهم
 را انتظار و راهپيمايي زجر ديدنش براي روز هر تو كه كنم باز خانه اين به را پرستاري پاي اراده بي بايد هم آخر در

 .... و ميشود موهبت ميرسد بتو وقتي است شر آنچه.بگيرد قرار رويت مقابل و كنارت در كني اراده گاه هر و نكني تحمل

 ...من ميكني اشتباه:گفتم

 نفرين و اي گرفته قرار نحس دايره اين از خارج تو كه دارند باور چي؟همه ديگران كنم اشتباه من:گفتي ديگر بار تو
 خودت با بايد تو.ميخواست تو از را دخترش و ميكرد التماس بتو هم ازيتا پيش ساعتي همين كه ديدي.نيست كارگر برتو

 !ميكند باطل را نفرين كه باشي داشته همراه دعايي
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 بگردي ميتواني هم را لباسهايم توي.ندارم بازوبندي ببيني كه كنم خارج تنم از را لباسهايم همينجا حاضرم:گفتم خنده به
 .شوي مطمئن تا

 .است كرده مستثني را تو كه باشد چيزي بايد حال هر به-

 در هم تو پاي گرفته نظر در من براي جده روح آنچه خودت قول هستي؟به مستثني هم تو خود كه نميكني فكر چرا تو-
 !مني با تو هم باز بدبختي و نفرين اگر و مني با هم تو ميخواهد من براي خوشبختي اگر است آن

 .نشود منغص كيفت تا بكشم دوش بر را تو نحوست سنگين براهاي تا ساخته روانه بدنبالت مرا-

 جستجو را سرداب تا كن جمع را همه گفتي سخت آخرين براي تو كند باز را در شمس آقا تا زدم بوق وقتي باغ در مقابل
 .كنيم

 را اخبار تا ايستادند تماشا به ها پله باالي و شدند خارج ساختمان در از مريم ننه و مادر شد كه محوطه وارد اتوموبيل
 شمس آقا.رفتيد ساختمان بداخل هم با سه هر و رساندي انها به را خودت شتابان و شدي خارج من از زودتر تو.بشنوند
 .زمين رفته و شده اب قطره يك مثل نه گفتم و دادم شد؟سرتكان پيدا جان آقا پرسيد

 انباري تو بود رفته بود سالش سه يا دو فقط وقتي كه هست يادتان.آورد در سر بچه كار از نميشود هرگز گفت شمس آقا
 .بود كرده غش الماسي خانم و افتاد مي پس داشت عمويتان خدا بود؟بنده خوابيده برنج هاي كيسه پشت

 را در شمس اقا گفتم و نشستم فرمان پشت عجله با.كرد روشن را مغزم تاريك نقطه و شد اي جرقه شمس آقا ياداوري
 تماشا منو وايسادي چرا گفتم كه فريادم با و كرد نگاه مرا اي لحظه زده بهت پيرمرد بيچاره.برميگردم زود من كن باز

 باشه نشده تعطيل فروشگاه كه ميكردم خدا خدا شدم خارج باغ از وقتي.رفت در كردن باز براي مجدد و آمد بخود!ميكني
 در مقابل سالمت به من و نداد رخ اي حادثه خوشبختانه اما بود زياد سرعتم.كنم جستجو را آنجا ديگر يكبار بتوانم من و

 به داشتند بياد مرا ها غرفه كاركنان.رسيدم زمين زير به و پيمودم سرعت به را ها پله شدم داخل و كردم پارك فروشگاه
 گشته قبال را اينجا اما گفت متحير.كنم جستجو را اينجا بدهيد اجازه بمن گفتم فروشنده به و دويدم خواربار غرفه سمت
 .كنم پيدا را او بتوانم ميزنم حدس اما ميدانم گفتم!اند

 آرزو دل در و رفتم بود شده چيده هم روي كه برنج هاي كيسه بسوي يكراست و رفتم غرفه پشت من و كرد باز را راهم
 مايوس داشتم.نميديد خوب چشم و بود تاريك و تنگ برنج گونيهاي رديف دو فاصله.كنم پيدا همانجا را او كه كردم
 فرط از و كردم نگاه بيشتري دقت با خورد تكان تاريك و كوتاه داالن اين آخر در چيزي كردم حس كه ميشدم
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 صدا كردند تماشا هم آنها و ايستادند كنارم همكاراناش از تن دو بهمراه غرفه فرشنده!اينجاست كشيدم فرياد خوشحالي
 .خوشگلم دختر بيرون بيا كامياب عمو هستم من عزيزم مست بهار:كردم

 .كرده گير پام عمو گفت كه رسيد گوشم به مست بهار ضعيف صداي

 .بيرون ميارمت حاال همين نخور تكون:گفتم

 بخاطر كه را پايش توانستم من و مست بهار به رسيديم تا كرديم جابجا را برنج هاي گوني داران غرفه از تن دو كمك با
 بوسه در غرق را صورتش و سر كشيدم آغوش در را او وقتي.كنم ازاد بود كرده گير گوني درز الي كفس شدن پيچيده
 شدن پيدا خبر و گرفتم تماس بهراد با همانجا از.كرد آرامش احساس و گذاشت ام شانه بر سر اطمينان با او و كردم

 از تشكر با بعد.بدهد بخر آزيتا مخصوصا ديگران به و بيايد مان خانه به دخترش بردن براي كه گفتم و دادم را بهارمست
 و بود ديدني گشود ما روي را باغ در وقتي شمس اقا چهره.برگشتيم باغ به مست بهار بهمراه فرشگاه كارنان همكاري

 در هنگاميكه رفتم باال ها پله از و گرفتم را بهار دست.ميخنديد چهره تمام با و ميزد دست هيجان شدت از خدا بنده
 جا از را شما سه هر مست بهار ورود.بوديد زده زل يكديگر به و نشسته هم دور زده ماتم زن سه گشودم را ساختمان

 و كرد ناراحتي احساس تو آغوش در او كه كشيدي آغوش در را بهار چنان تو.كرد بلند هوا به را شاديتان آواي و پراند
 بگذاريد راحتش گفتم مادر به دهم نجات تو آغوش از بهار توانستم وقتي.كرد دراز بسويم نجات براي را دستش دو هر
 شد گشوده تبسمي به لبت تو.يافتم چگونه و كجا را بهار كه دادم شرح برايتان كوتاه.نكشيد آغوش در را او ديگر مادر و
 !بود؟ من با حق ديدي گفتي پرمعنا لحني با و

 و كينه از دور به و شدند وارد نيز كيوان و ازيتا حتي آمدند بهار ديدن براي همه و شد مهمان از پر خانه بعد ساعتي
 به كه خواست همسرش و آزيتا از و گرفت نيك فال به را واقعه اين پدرت.كردند شادماني كودك شدن پيدا از عداوت
 كمتر كودك تا بدهند ادامه هم با دوستانه روابطي به بهارمست آرامش بخاطر و بگيرند پيش در دوستي راه عداوت جاي

 پيش برود خانه كدام به دارد دوست كه شد پرسيده مست بهار از كردند ترك را خانه مهمانان وقتي آنشب.ببيند آسيب
 لرزاند را قلبم انتخاب اين.بمانم عمو پيش ميخواهم گفت و دويد من بسوي بهارمست همه بهت ميان در پدر يا و مادر
 آزيتا به كردن بدرقه هنگام.بود خواهد عمو مهمان بهارمست امشب خب بسيار گفتم و گرفتم دست به را بهار دست
 از بهتر تو كه دارم يقين من:گفت آزيتا.آورمش مي پس برايتان خسته من از گاه هر و بود خواهم مراقبش خودم گفتم
 .والدينشان تا باشند تو با ميدهند ترجيح ها بچه حتي كه مهرباني و خوب آنقدر تو.ميكني مراقبت او از ما همه

 خاطر بهمين و گردد جدا من از اي ثانيه نبود حاضر او اما كني همراه خود با را بهار كردي سعي تو مهمانها رفتن با
 قصه برايش و كردم خوابم تخت مهمان را بهار و گرفتم عهده به خود من شود انجام ميبايست خواب او براي كه كارهايي
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 آنچنان.ميكردم نقل برايش و ميبافتم بهم او بخاطر و او براي تنها كه اي قصه گفتم نياورده لب بر هرگز هاي قصه از اي
 يك زيبايي از پر كشيدم تصوير به دنيايي برايش.بزنم گولش و ببافم برايش كوتاه اي قصه نيامد دلم كه بود شنيدن محو
 شاد آن در كودكان تا كرد خلق را دنيا اين كه خدا بنام مهربان و رئوف باغباني و دنيا بنام جويبار و درخت و گل از پر باغ
 هر به كه ميخواهد دارد نفرت گل از پر باغ وجود از و هاست بچه دشمن كه شيطان گفتم برايش.كنند زندگي خوشحال و

 بهمين و است سياه قلبش اما نيست سياه شيطان اين لباس.بگيرد كودكان از را شادي و كند خراب را باغ از شده وسيله
 رنگي چه لباسش:پرسيد بهارمست.ببرد خود سياه دنياي به خود با را آنها و دهد فريب ميتواند را كودكان كه است خاطر
 است؟

 .بشناسي را او تا كني دقت بايد باشد مختلف رنگهاي ميتواند گفتم

 كه ميكند زمزمه گوشت در وقتي ببيني نو چيزهاي و بروي بهمراهش كه ميزند گولت دارد وقتي چطوري؟گفتم پرسيد
 كه ميبيني خودت باشي نداشته دوست را باغ آدمهاي كه ميكند تشويق را تو وقتي.بيا من همراه و كن رها را پدر و مادر
 .دارد تن بر لباسي چه

 .بود دستش هم باكنكي و بود آبي گفت بهارمست

 من عمو.برگردي خونه به نكنن مجبورت تا كن قايم را خودت و برو گفت بمن او گفت مست بهار.ديدي درست بله گفتم
 نه؟ مگه دارم بابا من كيوان بابا بگو اقا اين به بگه من به هي آزيتا مامان ندارم دوست

 .ندارن هيچي كه هستن ها خيلي داري بابا تا دو كه خوبي انقدر تو عزيزم آره:گفتم

 .هست منم باباي هست همه باباي اون ؟گفتم باغ صاحب پس پرسيد بهارمست

 بچه با و باشم تو پيش هميشه ميخوام من گفت و شد جدي بعد اما ميكنم شوخي دارم كرد خيال و خنديد شيطنت با او
 زير و گذاشت هم بر را چشمهايش او.ميزنيم حرف هم با مورد راين د شد كه صبح بخواب حاال گفتم.كنم بازي كوچولو

 خوابش كه نشدم مطمئن تا.بخوابي خوب عزيزم بخير شب گفتم و بوسيدم را اش پيشاني.جونم عمو بخير شب گفت لبي
 خود از و شدم نگران سرگردان كودك اين آينده براي و سوزاند را دلم اش معصومانه چهره نشدم بلند پيشش از نبرده

 بي بازهم پرستار آمدن با.بخوابم كاناپه روي تا برداشتم پتو و داشت؟بالش خواهد سرنوشتي چنين هم پانيذ آيا پرسيدم
 گفتن براي.بود خوابيده آن روي مست بهار امشب كه بود شده منتقل مادر اتاق به خوابم تخت و بودم شده مكان و جا

 فرشته يك مثل خوابيد؟گفتم پرسيد آرام صداي با و شد متوجهم مادر كردم باز را آشپزخانه در شما همگي به بخير شب
 كه مادر.خنديد تعبير دو اين به پانيذ و دارد مهرباني قلب نه گفت مادر و داري مار مهره گمانم به گفتي تو.معصوم و پاك
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 كاناپه روي بالش و پتو به چشمش وقتي مادر.كرديم ترك را آشپزخانه همگي و شديد بلند هم پانيذ و تو شد بلند جا از
 از مست بهار وقت يك تا باشم مراقب ميخواهم بخوابي؟گفتم اينجا ميخواهي تو بپرسد متعجب لحني با كرد سعي افتاد

 زودتر شوم اتاقت مهمان مبادا آنكه ترس از تو و شنيديد همگي را ام كودكانه استدالل.نكند حركت و نشود بيدار خواب
 و هستم نزديكتر كودك اتاق به هم بخوابم اينجا من بدهيد اجازه:گفت پانيذ.رفتي اتاقت به و گفتي بخير شب دو آن از
 .باشم بهارمست مراقب ميتوانم ميخوابم هوشيار چون هم

 .كنيد استراحت و برويد راحتم اينجا كنيد باور گفتم

 بخوابد كجا نميكند فرق برايم من ميدانيد كه شما بخوابي؟گفتم من جاي در ميخواي پرسيد آهسته مادر پانيذ رفتن با
 .بخوابيد و برويد لطفا

 دارم مطبوع ارامشي رسيد گمانم به و كشيدم دراز كاناپه روي منهم.شد وارد اتاقش به غمگين و كشيد سوزناكي آه مادر
 و خواب ميان در و شد باز چشمم پانيذ گريه صداي از شب هاي نيمه در.كنم استراحت راحت صبح خود تا ميتوانم و

 من محبوبه ميدوني.رفتم بخواب مجددا نغمه اين از كودكان چون و رسيد گوشم به الي الي وارد زمزمه صداي بيداري
 و كنند آرام دل ناشناخته وحشت و ترس از زمين روي در تا خواندند حوا و آدم براي فرشتگان را الاليي اولين ميكنم فكر

 هم مضمونها همان در اما.ميكند فرق يكديگر با مضمونها تنها و است يكي ها الاليي همه صوت گمانم به.روند بخواب
 به جهان ان ياداوري با و ميشود متوجه آمده آنجا از كه جايي مبدا به و كند رها تن كالبد از روح كه ميشود دعوت كودك
 اوهام و نميكردند پاره دد و ديو و پري و جن هاي قصه با را ماورا به اتصال فرشته اين كاش اي.ميرود فرو خوش خواب

 .نميكشاندند حقيقت جاي به را

 

 هفتم فصل

 هم بهارمست حتي ديدم سالن روسط د خانه اهل كردم باز را ساختمان در آنكه محض به و برگشتم صبحانه نان خريد از
 افتاده؟ اتفاقي چه شده چي:پرسيدم و شدم نگران بود گرفته را تو دامن و بود ايستاده

 تا آورد مي در را لباسها و چمدانها دارد شمس آقا.ترسانده را محبوبه و شده پيدا موش ديواري كمد توي:گفت مادر
 .نه يا رسانده آسيب آنها به ببينمي

 صبح خود تا ديشب گفتي و كردي تعقيب مرا و يافتي جرات هم تو شدم روان اتاقت بسوي و دادم مريم ننه بدست را نان
 بگذارم را تخت ملحفه كه گرفتم تصميم صبح.شدم پشيمان بعد اما كنم بيدارت شبانه همان ميخواستم و نخوابيدم صدا از
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 رفت و كرد فرار ديد مرا تا است كمد در بزرگي چه به موش يك ديدم كه آورم در نازكتري هاي ملحفه و چمدان در
 .سوراخ توي

 آقا.ديد را بود كرده باز بزرگ اي حفره كه را موش سوراخ ميشد بخوبي و بود آورده در را لباسها و چمدانها شمس آقا
 .كنيم كور را آن بعد و بريزيم موش مرگ سوراخ در بايد گفت شمس

 سردرآورده؟ اينجا از كه آمده كجا از او:پرسيدم كنجكاو من

 .كرده سوراخ را ديوار شايد موش از است پر باغ گفت شمس آقا

 نمايان تاريكي فضاي و ريخت فرو مشتم قدر به ديوار كه كردم وارد آن به ارامي ضربه و كوبيدم ديوار بر دست من
 .كنم امتحان تا بياور چكشي باشد خبرهايي پشت اين ميكنم گمان:گفتم.شد

 ديوار كردن خراب به شروع منهم و دادي دستم به را ان و برگشتي چكش با بعد اي لحظه و دويدي شمس آقا بجاي تو
 نظارت كارم به ترس و كنجكاوي با همه.ميشد نمودار بيشتر تاريك فضاي ميريخت فرو بيشتر ديوار چه هر.كردم

 ريخته فرو ديوار از قسمتي.ميترساند كنجكاوي از بيش مرا باش مواظب ميكرد تكرار هم پشت كه مادر آواي و ميكرديد
 دخمه مثل بجايي شود خراب ديوار تمام اگر كه كردم پيدا يقين.بود كرده پر را اتاق فضاي رطوبت و نم بوي و بود

 گفتي و گرفتي دستم از را چكش و كنم تمام را ديوار بقيه كار نگذاشتي و ميلرزيد صدايت هيجان از تو.رسيد خواهيم
 شود كارم مانع كسي ميخواست خدا از گويي كه هم مادر!چيست ديوار اين پشت كه نميدانيم ما بيايد پدرم تا كن صبر
 واردتر ساختمان به ما همه از او باشد چه هر ببيند بيايد و كنيم خبر را عمويت كن صبر ميگويد درست محبوبه گفت
 .است

 در و كردي بازگو برايش را ماجرا و كردي بيدار خواب از را پدرت و دويدي تلفن بسوي تو كه بود نشده تمام مادر جمله
 .باشيم كرده پيدا را جده مزار كه ميكنم فكر من پدر بيايند بگوييد هم ها عمه و ايرج و بهراد به:افزودي آخر

 را دستش و رسيد او داد به مادر.بود پريده رخسارش رنگ آشكارا و بود برانگيخته را پانيذ بهت و تعجب تو حرفهاي
 .كنيم تعريف برايت را چيز همه تا آشپزخانه به برويم بيا نترس:گفت و گرفت

 تو.شود گرفته سر از حفاري كار ميرسند راه از ديگران وقتي تا كنيم تخليه كامال را اتاق كه خواستي شمس اقا و من از تو
 را هايمان صبحانه همگي ما و بود خالي كامال اتاق آن رسيد گوش به باغ زنگ زمانيكه و داديد ياري را ما هم مريم ننه و
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 و طلسم و سحر وجود از حتي و بود كرده تعريف پانيذ براي را قوم تاريخ از اي شمه فاصله اين در مادر.بوديم خورده
 .كرد شروع خانه درون از طلسم ابطال براي است بهتر:گفت و كرد نگاه سويم به اختيار بي پانيذ.بود گفته او براي نفرين

 تا بود آمده هم سيامك حتي اينبار و بودند كرده مجهز را خود كامال آمده بدرون گروه.نشست لبش بر مرموز تبسمي و
 اين ميكنم گمان:گفت كشيد كه عميقي نفس با پدرت و شدند مشغول وارسي به ايرج و بهراد.باشد سهيم كشف اين در
 .خروجي راه يا بوده ورودي راه يا و شود ختم خانه سرداب به

 اند؟ نبسته باغ صحن طرف از را سرداب راه چرا پس بماند مخفي داشتند قصد اگر اند؟و كرده تيغه چرا پس:گفت بهراد

 كف در.ريخت فرو را ديواري كمد عرض تا و افتاد ديوار بجان محكمتري ضربات با و برداشت را تيشه گفتگو بجاي ايرج
 فرو زمين بسوي بلندي از خاكها زد عقب تاريكي بسوي را آنها دست با وقتي ايرج كه بود شده انباشته خاك كمد

 بهتر باشد چاه شايد گفت بهجت عمه.است چقدر ارتفاع ببينيم و كنيم نگاه المپ با بايد و است گود گفت ايرج.ريختند
 بدون و بود گرفته بدست را مست بهار دست پانيذ.كنم تماشا ميخواهم من گفت گلرخ عمه.شويم خارج اتاق از است
 مايه چراغ شديد نور كردم وصل پريز را آن هنگاميكه و آوردم را برق سيار سيم و رفتم من.ميكرد تماشا اي عقيده اظهار

 روانه زمين بسوي را آن بعد و بدهد ارائه بما تصويري كرد سعي اول آرام و گرفت من از را آن ايرج و شد همه دلگرمي
 يك باالي ارتفاع در ما كه داد گزارش ايرج.ميداد گزارش بلند صداي با ميديد آنچه از و بود شده خم خودش و كرد

 به برود نفر يك است؟اگر سرداب همان اين كه نگفتم:گفت پدرت.دارد حقيقت گفته پدرت آنچه و هستيم سرداب
 .شده خراب ديوارش كه ميبيند سرداب

 ! زيرزمين سرداب و باالست ساختمان گفتي بودي نشده قانع كه تو

 .شده بنا سرداب روي همه اتاقها گفت مادرم

 .است تپه يك مثل كن نگاه.باشد پله بايد ريخته هم روي كه خاكها اين گفتي و كردي نگاه پايين به و شدي خم تو

 اين كه ميگويم هنوز من:گفت بهراد.دارد پلكان اينجا است درست گفت و كرد نزديك ديواره به را چراغ نور ايرج
 .نيست يكي آن و است ديگري سرداب

 .آيد مي من با كسي چه.كرد تماشا و رفت بايد پس:گفت و ايستاد سرپا هم خودش و كشيد باال را المپ ايرج

 اعالم سيامك و عمو من از وپس ايم مي گفتم منهم.بودي داوطلب اولين خانمها ميان از تو و آيم مي من گفت بهراد
 .ببنديم درخت به را طناب سر است بهتر كه گفت پدرت و شد خارج مهمانها توبره از طناب چند.كردند آمادگي
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 بيرون به را طناب پنجره از درخت به سرطناب بستن براي سيامك و شد برآورد نارون درخت اولين تا اتاق فاصله
 كرده پيدا را كوهنوردان ظاهر و قيافه همه.رساند ديگران به را خود و بست نارون درخت به محكم را آن سر و انداخت
 به گذاشت تپه روي قدم ايرج كه آن از پس تو.ميشد ديده اي ناشناخته مكان كشف كنجكاوي هايشات رچهره د و بودند

 صبر گفت رفت پايين كه كمي ايرج.نكردي گوش باشي نفر آخرين است بهتر گفتم كه من حرف به و آمدي در حركت
 صبر است پله است درست حدسمان كشيد فرياد خوشحالي با و روبيد را خاكها دستش با چيست؟او خاكها زير ببينم كنيد
 .بياييد پايين بتوانيد راحت و كنم رد ها پله روي از را خاكها تا كنيد

 نمايان با.شد مشغول ها پله روي از خاك كردن پاك كار بعد و طلبيد انداز خاك و ايستاد حركت از گروه ايرج حرف با
 و آرامش با و يافته جرات هم ديگران ميرفت پايين ايرج كه همانطور و آمد بوجود دلمان در عظيم شوقي پله هر شدن

 و شمس آقا بهمراه مست بهار و پانيذ و مادر و آمدند پايين كه ودندب گروه آخرين جز عمه.رفتند پايين بيشتري اطمينان
 پدرت.ببينيم بهتر را محيط كه ميكرد كمكمان هم المپ نور و بوديم قوه چراغ با همه مردان.ماندند باقي باال در مريم ننه
 حرف و ايستاديم وشگ به همه!كنيد گوش آيد مي آب صداي آنجا از گفت و گرفت شمال جهت در بسويي را المپ نور
 .پيداميشود قنات اي خانه هر زير و است زياد آب قنات منطقه اين در داد ادامه پدرت.كرديم تصديق را او

 .افتادم ورن ژول كتاب ياد:گفت و خنديد سيامك

 در حركت به ايرج.كنيم عجله بايد پس برويم سرداب اين ته تا ميخواهيد اگر:گفت و بازداشت حرف ادامه از را او پدرت
 ديده اي خمره نه نبود چيز هيچ مسيرمان در و ميكرديم حركت صدا بدنبال ما شديم روان او بدنبال هم گروه و آمد

 ربع.ميرفت پيش اشكال بدون آن در حركت و بود ديگر سرداب از تميزتر سرداب اين.شديم روبرو گوري با نه و ميشد
 نهر و ايستاديم خط يك در همه.داد جريان نهر يك اينجا گفت و ايستاد ايرج كه بوديم حركت در كمتر هم شايد ساعتي

 عمو.بود اب جوي از بيشتر كمي عرضش و داشت جريان بشر بدست شده ساخته مسيري از نهر.ديديم خود چشم به را
 دست از را ديگران پدرت حرف اين.است سرد چقدر گفت و كشيد بيرون را خود دست زود و زد آب به دست و زد زانو
 .كرديم تعقيب را او هم ما رفت پيش و گرفت را نهر رد ايرج هنگاميكه و بازداشت اب به زدن

 حركت ما كه جهتي.داشت فاصله سانتي سي نهر ديگر آجري ديوار جداره از و بود جريان در غربي شمال بسوي نهر
 صداي رسيديم بست بن به وقتي.كند عبور ميتوانست نفر يك فقط نهر سوي آن از و بود پهناور و عريض ميكرديم
 نهر اب و بود برافراشته قد ما جلوي انبار آب يك جداره مثل سيماني و ضخيم ديواري.شد بلند اسمان به همگي اعتراض

 گلرخ كنيم؟عمه تعقيب را نهر يك سير تا آمديم راه اينهمه گفتي ناراضي تو.ميداد ادامه خود حركت به ديوار اين زير از
 .ميرفتيم را راه يكي آن ميبايست ما گفت
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 .ديدم خودم من داشت وجود چرا گفت قاطعيت با عمه. نداشت وجود ديگري راه گفت پدرت

 كه تر پرشتاب و تندتر گامهايي با اينبار و گرفتند پيش در را بازگشت راه و كردند نگاه قوه چراغ نور در يكديگر به همه
 بانگ با من.ميزد صدايمان داشت كه شنيديم را مادر صداي رسيديم پله به وقتي.كنند استفاده كمتري زمان گذشت از

 زود ما نباشيد نگران گفتي تو.بياييم باال كه نمانده چيزي ديگر است خوب ما همگي حال و اينجاييم ما مادر گفتم بلند
 .برميگرديم

 احساس خود در محيط با آشنايي نوعي و بود ريخته ما همگي اوليه ترس.آمد در حركت به و شد قافله جلودار عمه اينبار
 مدت همان گمانم به.بدهيم ادامه خود براه و داده تغيير چپ سمت به را مستقيم حركت كه شديم ناچار اينبار.ميكرديم

 حيف گفت بهجت عمه.پانشستيم روي كنكاش اين از هسته همه و شديم روبرو ديواري با بارديگر كه كشيد طول زمان
 .بودم مانده باال همان كاش شد

 .باشد پناهگاه يك حقيقت در و باشند ساخته جنگ روز براي را سرداب اين شايد:گفت بهراد

 .شود خراب هنگامش به و بماند مخفي تا كشيدند تيغه هم خاطر بهمين و باشد همين بايد بله:گفت پدرت

 سر كه كردم احساس بودم برده كمر بسوي پشت از را دستم دو خستگي رفع براي و بودم داده تكيه ديوار به منكه
 گفتم ايرج به و كردم امتحان انگشت سر با ديگر يكبار بزنم حرف آنكه بدون.يافت تماس چوب مثل شيئي به انگشتانم

 با دري شد نمايان چوبي دري و شد انداخته ديوار به ها قوه چراغ نور و شدند من متوجه همه.بگيراينجا را چراغت نور
 مار شايد گفت بهجت عمه.است شده پنهان گنج اينجا:گفت گلرخ عمه!كرديم پيدا باالخره گفتي تو.باستاني و قديمي قفل
 يا كند باز بتواند را قفل كه گشت چيزي بدنبال اس توبره در بهراد و برداشت عقب به قدمي سيامك.باشد هم اژدها و

 هيچ اما شكست قفل.شكستيم را قفل و كرديم اهرم را آن بناچار و نرسيد نتيجه به قفل ماندن سالم براي تالش.بشكند
 .كنيم فراموش چيز همه و برگرديم راه همين از بهتر:گفت بهجت همه.نداشتيم را در كردن باز جرات كدام

 باز تو دست فشار با آرام آرام خشكي صداي با چوبي در.كردي باز را در احتياط با آرام و ايستادي همه مقابل تو اما
 بلندي تنها و نداشت متراژي كه كوچك بود اتاقي.كرد روشن را درون كمي و كاست اتاق تاريكي از ها قوه چراغ نور.شد

 وقتي كه ميشد ديده كتابي سكو روي آجري ضريحي اما داشت ضريح به شباهت بيشتر.شد ظاهر ما چشم مقابل سكويي
 اين:گفت ميلرزيد ترس يا و هيجان از كه صدايي با عمه.است قرآن گفت گرفت را آن روي خاك و برد پيش دست ايرج
 .شديم موفق باالخره ما و است جده قبر
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 را خود چوبي در از بوديد ايستاده ضريح نزديك كه ايرج و تو و برداريم عقب به قدمي همه شد موجب پدرت بانگ
 كند رحمتش خدا:كردم زمزمه و گرفتم را دستت كنم آرامت آنكه براي.بگيري چنگ در را بازويم تو و بيندازيد بيرون
 .بخوانيم اي فاتحه روحش شادي براي همه بياييد

 و رفت بدرون خود اينبار و يافت جرات پدرت قرائت از بعد و ريخت هم بر را سرداب سكوت فاتحه خواندن صداي
 امكان سنگ روي نشسته خاك وجود اما كرد را خود سعي شمرده و آرام او.بخواند را سياه سنگ روي تا كرد سعي

 خواست عمو از بهراد.بود مبهم خواندنش اما ميكرد پاك سنگ روي از را خاك دست با پدرت.نميداد را درست خواندن
 دستمال با بهراد شد خارج پدرت وقتي.بخواند را نوشته سنگ او از بهتر بتواند شايد برود پدرت بجاي او و شود خارج تا

 فرزند لواساني زينت سيده بنام زني به بود متعلق قبر سنگ.بخواند سپس و كند پاك خوب را سنگ روي خاك كرد سعي
 نبوده سيده ما جده كه ميدانستيم همه چه يافتند خورده شكست خود و شد بلند همه اعتراض صداي ديگر بار.رمضانعلي

 نبوده؟ سيده جده كه مطمئنيد:پرسيدم عمو از.نيست ما جده به متعلق گور اين و

 !نديدي؟ خودت مگر:گفت و انداخت چين اش پيشاني به عمو

 است؟ مدفون اينجا چرا و كيست زن اين پس:گفتم.بود داده نشانم كه بود اي نوشته دست منظورش كه

 .نيست ما تبار و طايفه به متعلق هست كي هر اما نميدانم:گفت عمو

 .بوده كسي چه او بفهميم بتوانيم احوال ثبت طريق از شايد:گفت ايرج

 اين كه باشد فردي زن است ممكن كه دارم عقيده من.بود نشده باب احوال سجل هنوز روزگار آن:گفت و خنديد پدرت
 .شود دفن اينجا كه خواسته شود درازي دست ها مرده به هم جنگ زمان در نكند اينكه ترس از و ساخته را سرداب

 .باشد چيزي طرف آن شايد ببيني هم را سنگ طرف آن نيست بهتر باريكتري همه از تو:گفت بمن رو بهجت عمه

 ديگر طرف به نگاهي و كنم راطي سنگ طول توانستم تا كشيدم را خود سختي به ديوار و گور ميان فاصله از و كردم قبول
 گور:گفتم خوشحالي با نبود رويت قابل بزرگ سنگ بخاطر كه داشت وجود ديگري گور سنگ زير در.بيندازم سنگ

 روي و داشتيم اب اگر نشسته خاك هم گور روي.است تنگ خيلي اينجا كنم نگاه و شوم خم نميتوانم اما هست ديگري
 .بخوانم را نوشته ميتوانستم هم فاصله اين از شايد ميريختيم سنگ

 وقتي اي جمعه.باشم داشته من شايد كن صبر كمي:گفت گلرخ ندارد؟عمه خود با قمقمه كسي پرسيدي كه آمد تو صداي
 .باشم كرده استفاده آن از آورم نمي بياد و كرده آب را ام قمقمه كوه بودم رفته
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 قمقمه.دارد آب خوشبختانه گفت و تكان و آورد در را قمقمه كوتاهي تجسس از بعد و كرد باز را اش پشتي كوله در عمه
 را خاك آب.شود خوانده نوشته تا بريزم سنگ روي كم كم را اب كردم سعي من و رسيد بمن تا گشت دست به دست
 گور فهميديم كه اينست مهم:گفت عمو شدم خارج خورده شكست وقتي.نشد خوانا اي نوشته هيچ و كرد آلود گل

 .آوريم مي خود با هم آب برميگرديم مجدد بعد و ميكنيم در خستگي و برميگرديم همه.دارد وجود هم ديگري

 پله از بوديم گذاشته سرداب درون پا كه زماني از كنجكاوتر اينبار و گرفتيم پيش در را بازگشت راه و كردند قبول همه
 نيمه را ما همه ميكنيد چه پايين آن كه است معلوم هيچ:پرسيد نگران مادر زد خورشيد نور را چشممان و رفتيم باال ها

 .كرديد جان

 .كرد كالفه را پناهي خانم و ندارد آرام و قرار شيري بي از بچه:گفت و كرد بتو رو بعد

 با و كرد تعريف به شروع الوصفي زياد شادي با گلرخ عمه و دويدي دستشويي طرف به صورتت و دست شستن براي تو
 مشغول هنگاميكه و آورد چاي همه براي مريم ننه.كاست خشمش درجه از و كرد شنيدن كنجكاو را مادر هايش گفته

 و كشيد آه اختيار بي شمس آقا كه آورد را لواساني سيده نام و ميكرد تعريف بزرگ قبر سنگ از عمو بوديم نوشيدن
 .كشيد تير كمرم يكدفعه ببخشيد مرا:گفت و شد شتابزده ديد خود متوجه را همه چون

 جان خانم:گفت او اما.شود آرام درد تا نكن حركت و بشين شمس آقا گفت مادر.گذاشت ديوار بر دست حرف اين با و
 .كند ول كمرم تا بكشم دراز كمي برم نداريد كاري من با اگر

 هيچكدام ديگر.بود ما با هم جارو و آب سلط شديم وقتي اينبار و طلبيد سلط جان عمو.رفت شمس اقا و داد اجازه مادر
 وقتي.بودم گور شستشوي مامور نيز اينبار من و اتاقك به رسيديم تا ميكرديم طي را راه گفتگو و خنده با و نداشتيم ترس
 عمو.بزرگ قبر سنگ شستشوي براي شد گذاشته عمو دستور به كه ماند باقي آن از مقداري ريختم سنگ روي را اب

 محمد نوشته بله:گفتم و شدم خم سنگ بسوي و كردم جمع را خود ميتوانستم كه آنجا بخواني؟تا ميتواني حاال پرسيد
 ...علي

 .قلي اهللا فرزند جيران كنيد صبر نه:گفتم و شدم باالتر سطر متوجه تازه من و برخاست همه فرياد صداي

 چون و خواندم دقت با را نوشته ديگر بار و رفتم باال كمي سنگ از.شد حبس سينه در نفسها و شد حاكم سكوت يكباره
 ضربات زير و شد بسته درخت به كه است همان است جده خود:گفتم و رساندم اتاقك از بيرون به را خود شدم مطمئن
 .داد جان شالق
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 پايان خود نفرين به و بردارد انتقام از دست كه دادند قسمها را او و كردند زاري به شروع دو هر گلرخ عمه و بهجت عمه
 هر.شد بلند آسمان به همه التماس و عجز صداي نگذشته دقايقي و گشود هم را ايرج و بهراد دل عقده آنها اينكار.دهد
 هم كنار اي گوشه در كه بوديم من و تو تنها و ميكرد صحبت بود آمده سرش بر او نفرين راثر د كه مصيبتي از او با كس

 گريه صدا بي و آرام تو.شود برمال رازمان كه مبادا كنيم ابراز بلند زبان باز را خود مصيبت كه نداشتيم جرات و ايستاده
 بهجت عمه.شد كاسته اندوه بار از و شد گفته ها گفتني و گذشت ساعتي.ميگريستم خود درون در منهم و ميكردي

 .ميكنيم روشن شمع مزارت سر بر روز هر و ميكنيم چراغاني را اينجا:گفت

 دعا روحت آمرزش براي و ميشويم جمع همينجا همه جمعه شب هر و ميكنيم مبرات و خيرات برايت:گفت گلرخ عمه
 .ميكنيم

 كه بگو و بيا ما خواب به فقط ميكنيم منتقل خانوادگي گور به هم را تو باشد اينجا جايگاهت نداري دوست اگر و گفتي تو
 .بكنيم چه بايد

 اين از ديگر.يافتيم را تو تا كرديم تالش چطور ببين.مگير خشم ما بر و نگذار فرزندانش بپاي را شوهر گناه:گفت پدرت
 باشد نزديك خيلي بتو بايد اما آرميده تو ركنار د كه كيست سيده خانم اين نميدانيم كه اين با.نيستي غريب و تنها پس
 خدا.ببري بين از را نفرين اثر و كني نگاه لطف ديده به ما به كه ميخواهيم تو از فقط كرد خواهيم خيرات هم او براي پس

 .ببخشد آرامش را تو روح خودش

 كني چنين اگر كه بده قرار همنوع داشتن دوست به مهر ما همه قلوب به:گفتم و دادم قرار مخاطب را جده قلبم در من
 .كرد نخواهد ظلم كسي به طايفه اين از هيچكس ديگر

 لمس را مزارت سنگ بتوانيم همه تا ميكنم ويران را مزارت اطراف ديوار:گفت و كرد جدا لوال از را چوبي در ايرج
 آنقدر بزرگوار جده تو.بنويسند آن بر را نامت ميدهم و ميكنم تهيه برايت بزرگ قبري سنگ خودم گفت بهراد.كنيم
 ياد بزرگي به تو از كه سزاواري و دودماني اين فخر باعث كه اي داشته طهارت و عصمت آنقدر اي بوده باك بي و رشيد
 .شود

 فقط كه مبر گمان پس است مرگ برادر ترس كه ميداني ميبيني؟خودت اينها رچهره د را ترس جده گفتم دلم در من
 ميكند؟به شادمان را تو ترس از باخته رنگ هاي چهره اين ديدن آيا.هستند متحركي مردگان همگي چه اي مرده خود
 تو شيرزني از آنچه اگر.نترسيدي او خشم از و ايستادي شاه مقابل در كه بودي شيرزني تو چه باشد نبايد اين من گمان
 كرد نخواهم گريه ديگران چون من.بيزاري ترسو و جبون ادمهاي از تو باشد درست رسيده بما سينه به سينه و شده نقل
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 از و ميبود دارا ملك اين داشتي دوست تو كه بود خواهم سربازي همان من.كرد نخواهم باز تضرع و التماس به لب و
 كه گذاشت نخواهم و كرد خواهم حمايت را كشيده سختي قوم اين من.ميكرد پاسداري سرزمين اين شرف و ناموس
 اما ميدانم بزرگي زن را تو و قائلم احترام ات باكي بي رشادتت اقتدارت براي من.بسازد اي اراده بي آدمهاي آنها از ترس

 اند نايستاده رويت رودر كه برخيزي كساني با ستيز به نميتواني توهيچگاه كه ميگويم آنها تصور برخالف و نميترسم تو از
 نميروي سالح بي آمد جنگ به و نميكني حمله كسي به پشت از هيچگاه تو كه دارم باور من.اند نكرده دعوتت مبارزه به و

 با ملكوت در روحت كه اميدوارم و ميكنم مغرفت طلب ميستاند خود و ميدهد جان كه خداوند از روحت آمرزش براي
 .باشد محشور طبيه ارواح روح

 قصد و افتند براه هم ديگران تا شد موجب اينكارم.آمدم در حركت به ها پله بسوي و نايستادم ديگران انتظار به من
 درست ديگر كرد اساسي فكري خانه اين براي بايد:گفت و بست را كمد در عمو رفتيم باال كه ها پله از.كنند بازگشت
 رغم علي محبوبه كه اي فهميده تابحال حتما.باشيد گورستان اين ساكنين هم شما باغ راين د گور دو وجود با كه نيست
 .نميزند هم مژه صبح تا و بخوابد نتواند ديگر امشب از كه دارم يقين من و ترسوست هم خيلي ميدهد نشان كه چيزي

 كنيم؟ چه را باغ اين پس:گفتم

 .كنند مراقبت باغ از و بمانند جان همين بگذار را مريم ننه و شمس آقا:گفت عمو

 بمانند؟ نخواستند اگر و:پرسيدم

 خيرات و كنيم درست غذايي و شوند جمع همه كه ميگذاريم قرار جمعه شبهاي فقط و ميكنيم قفل را درش:گفت عمو
 .بعد جمعه شب تا ميرويم همگي بعدازظهر و بدهيم

 .بدانم هم را مادر نظر بايد:گفتم

 .ميباشد تان همگي نفع به كنيد تخليه را اينجا اگر كه ميكنم متقاعدش و ميكنم صحبت او با خودم من:گفت پدرت

 كه نيست صالح ديگر بله گفتند يكصدا همگي مهمانها و كرد اعالن را خود نظر عمو شديم جمع همگي ديگر بار وقتي
 ناراضي پيشنهاد اين از شما دوي هر كه رسيد بنظرم و كردم نگاه تو هم من و نگريست بمن مادر.بمانيد اينجا

 تو و نباشد دور باغ اين از زياد كه اي خانه كنيم پيدا برايتان خوب و بزرگ اي خانه تا ميگرديم همه ما:گفت بهراد.نيستيد
 .كني مراقبت هم را اينجا بتواني

 فروخت؟ را اش خانه دوستت آيا:پرسيد و كرد سيامك به رو گلرخ عمه
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 اينجا با چهارراهي فقط آنكه ضمن باشد مناسب برايتان من دوست خانه كه ميكنم فكر:گفت و داد تكان سر سيامك
 .ندارد فاصله

 باشيد مايل هم اگر.ببينيد و برويد اتفاق به و بگيري وقت فردا براي و بگيري تماس حاال همين است بهتر:گفت عمو
 .بمانيد همانجا ايد نكرده پيدا خانه تا و ميرويم ما بخانه امشب همين

 و داده ترجيح قرار بر را فرار مهمانها بسا چه نزنم حرف اگر و ميكند پر را همه وجود ديگر بار دارد ترس كه كردم حس
 با ما كه نكنيد فراموش اما است باغ اين در گور دو كه است درست نيست اي عجله هيچ:گفتم و خنديدم پس.بگريزند

 .كنيم زندگي سابق چون ميتوانيم هم هنوز.نداد رخ پيشامدي هيچ و كرديم زندگي هم گور سه

 منكه.است اتاق آن در گوشتان بيخ هم ورودي در و هستند گور دو اين اما شد خارج باغ از جسد آن:گفت بهجت عمه
 .نكنم زندگي اينجا ديگر شب يك ولي كنم زندگي درچادر ميدهم ترجيح و ندارم ماندن تحمل

 كامياب.بروم اينجا از كه دارم دوست و ميترسم دارم كم كم من اما ايم نشسته همه كنار در همه اينكه با:گفت گلرخ عمه
 مناسب و خوب جايي تا داداشم خانه به برو محبوبه بهمراه و بردار را مادر و پانيذ حاال همين و بگذار كنار را يكدندگي

 .كني پيدا

 !نه كردن عجله با اما موافقم رفتن با من نيست درست عجله كه ميگويم منهم:گفت و گرفت مرا جانب بهراد

 ام چهره به را نگاهش مادر دو آن آمدن با.بود رسيده فرا نوزاد شير ساعت چون شد خارج اتاق از بغل به كودك پانيذ
 .برويم اينجا از بايد شده كه هم ات بچه و زن بخاطر:گفت و دوخت

 داده تو بدست بعد و گرفت قرار مهمامان تفقد مورد و شد گردانده دست به دست شود داده شير كه آن از پيش كودك
 و كشيدي كوتاهي جيغ ناگهان ولي بدهي شير او به آزادانه بتواني و بروي اتاقت به تا شدي بلند او.بدهي شير او به كه شد
 برگشتي پريده رنگ با اند آرميده آن در مرده دو كه دارد راه سردابي به بلكه نيست اتاقت آنجا ديگر اينكه يادآوري با
 !نيست اتاق آنجا ديگر كه بود رفته يادم گفتي و نشستي جايت بر و

 .پناهي خانم يا من اتاق به برو:گفت مادر

 با و دوخت صورتم به را نگاهش عمو.نگذاري هم كودكمان اتاق به قدم حتي و بنشيني همانجا كه دادي ترجيح تو ولي
 .بگير تماس دوستت با كن لطف گفتم سيامك به رو بناچار.نهاد تاييد مهر را اش گفته چشمكي زدن
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 پايان تماسش وقتي.گذاشت را اينده صبح قرار و نشست صحبت به دوستش با شماره گرفتن از بعد و شد بلند سيامك
 .بگيرم تخفيف برايتان ميتوانم و است من نزديك بسيار دوستان از مشيري دكتر:گفت ما همگي به رو گرفت

 رواشناس؟ مشيري دكتر:پرسيد پانيذ

 ميشناسيد؟ را او شما بله:گفت سيامك

 خيابان يك در هم با ما ضمن در.ميباشد عمويم مرحوم همكار و دوست او و ام كرده كار ايشان با سالها من:گفت پانيذ
 .هستيم

 ايد؟ رفته دكتر خانه به شما:پرسيد سيامك

 يكي خود من.بگوييد خانمها براي را ساختمان شرح ميتوانيد شما پس:گفت سيامك و كرد تاييد سر آوردن فرود با پانيذ
 .ام نرفته آنجا بيشتر بار دو

 دو هر سالن.دارد باال هم خواب اتاق سه و دارد پايين در خواب اتاق سه كه است اي طبقه دو بزرگ ساختمان:گفت پانيذ
 مزاحمتي يكديگر براي آنكه بدون كنند زندگي آن در ميتوانند راحت خانواده دو كه است اي گونه به و است بزرگ طبقه
 اينكه با.دارد راه ساختمان به هم يكي و ميشود باز حياط يكي كه دارد در دو و شده واقع كوچه نبش سر خانه.باشند داشته
 .زيباست هم هنوز اما است قديمي كمي

 دارد؟ هم شومينه:پرسيد محبوبه

 اتفاق به خود من و ميكنند برگزار را خود عروسي مجلس او خانه در دكتر دوستان و اقوام بيشتر:گفت و كرد تاييد پانيذ
 .است مشيري دكتر هم شما به من معرفين از يكي.كردم شركت شد برگزار آنجا كه عروسي چند در عمويم

 كه من.شنيدم كجا را اسم اين پرسيدم خودم از شنيدم را مشيري اسم وقتي.آمد يادم بله هان گفتي تو او يادآوري با
 .ببينم زودتر را آنجا ام شده مشتاق

 بفروشد؟ را آن ميخواهد دكتر چرا:پرسيد پدرت

 .شود ملحق آنها به دارد خيال هم دكتر و ميكنند زندگي خارج در دكتر خانواده:گفت سيامك

 دارد خيال حاال و كرد بازنشسته را خود پيش ماه دكتر:افزود او كرديم نگاه پانيذ به ما همه سيامك حرف تاييد براي
 .بگذراند اش خانواده كنار در را اش بازنشستگي دوران



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  107 

 .داد خواهد بيشتري تخفيف مسلما كرد خواهيد زندگي خانواده اين با هم شما كه دكتربفهمد اگر:گفت طنز به پدرت

 ديگر كردند رفتن قصد مهمانها وقتي.است خشنود نماندن خانه اين در و رفتن از هم او كه دريافتم پانيذ خوشحال لحن از
 خانه آن از هم ما شود آغاز صبح چون كه رفتند اميد اين با همه و نيامد ميان به شويم راهي آنها با هم ما اينكه از صحبتي

 بهارمست اگر گفتم مادر به بودند برده خود با خواب در هم را بهارمست كه آنها رفتن از پس.شد خواهيم خارج باغ و
 .ببرند خود با را او بتوانند نداشت امكان بود بيدار

 .است خبر چه باغ اين در كه ميفهميد نبايد و است بچه او بردند را او كه بهتر همان:گفت مادر

 خانم اتاق به امشب ميرويم ما باشد اتاقش در تنها كه نميگذارم را پانيذ من بكنيم خوابيدن براي فكري بايد:گفتي تو
 .پناهي

 .ميشود حل هم خانه قضيه انشاهللا شود كه صبح بكن را همينكار:گفت مادر

 مادر بگذارم برهم چشم آنكه از پيش رفتم مادر اتاق به خود و كردم منتقل پناهي خانم اتاق به را پانيذ كوچك تخت من
 پناهي با محبوبه رفتار. اي كرده اشتباه پرستار انتخاب و محبوبه درباره تو كه ميكنم فكر:گفت آرام و آهسته آوايي با

 .است عداوت و كينه بدون و دوستانه خيلي
 

 .است زود خيلي گيري نتيجه براي هنوز اما باشم كرده اشتباه كند خدا:گفتم آلود خواب

 سكوت چيه؟لحظاتي پرسيدم ميكند صدايم كه است مادر اينكه گمان به و شدم بيدار نامم شنيدن از از شب هاي نيمه در
 و گشوده چشم اينبار.شنيدم را صدا دوباره كه سپردم خواب بدست را خود ديگر بار نبوده مهمي كار اينكه خيال با و شد

 اتاق از صدا شايد كه بردم گمان و شدم بلند.بود خوابيده بسترش در راحت و آرام او كردم نگاه مادر تخت بسوي
 شد تعجبم موجب خاموشي همين و بود خاموش ميگذاشت روشن صبح تا شب هر مادر كه سالن مهتابي نور.باشد محبوبه
 به و نكني روشن را چراغ است بهتر گفت صدا همان كه باشم صدا عامل بدنبال بعد و كنم روشن را آن اول خواستم
 ماندگار همينجا و برداري انتقال از دست كه است بهتر داري عالقه طايفه اين كودكان جان به اگر.كني گوش حرفهايم

 اين از اگر.گفتي را حقيقت بيزارم بزدل و ترسو آدمهاي از من اينكه مورد در.بگويم را نظرم خواستي خودت تو.شويد
 شدن بزرگ شاهد روز هر اينكه مگر كرد خواهم نابود اي بچه شده نابود من از اي بچه شد خواهيد پشيمان برويد خانه

 .كرد خواهم عمل آن به و است جدي اخطار اين.باشم كودك
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 گوشم هم را كمد در شدن بسته و باز صداي و شنيدم ميخوابيد آن در محبوبه كه اتاقي در شدن باز صداي بعد اي لحظه
 كردم سعي كه بعد دقايقي تا و بودم ايستاده جاي بر شده مسخ و مبهوت و مات.كرد پر را جا همه سكوت سپس و شنيد
 را خود و برگشتم اتاق به وناباور لرزان وقتي.بودم خشكي چوب چون و زده يخ وجودم تمام گويي بدهم حركت را بدنم
 وقتي كه بخورم قسم ميتوانم.نبودم مطمئن خود بيداري و خواب به و نميكرد كار خوب مشاعرم هنوز انداختم تخت روي
 .برگردم خواب تخت به و دهم تشخصي را اشيا توانستم من و شد روشن هم مهتابي چراغ شد بسته كمد در

 تكرار خود پيش بار چندين.بود نشسته نارون درخت روي و كرده پرواز چشمم ويرانه از كه بود شده شومي جغد خواب
 تا كه بود اين واقعيت اما نميترسم او از كه بودم گفته جده به.ام شده اوهام دچار و نبوده حقيقي ام شنيده آنچه كه كردم
 پتو زير سر.است بوده اوهام و خياالت ام شنيده آنچه كه ميكردم تلقين بخود داشتم بيخود و بودم ترسيده مرگ حد سر

 .كردم فاتحه خواندن به شروع مريم ننه مثل انديشيدن بجاي و كردم پنهان

 تو:پرسيد كه او متعجب نگاه به و آوردم بيرون پتو زير از را سرم شد بلند بستر روي از مادر و رسيد راه از كه صبح
 .داد رخ اتفاقي چه شب نيمه بگويم تا بشين مادر بيداري؟گفتم

 خود نظر آخر در و كردم تعريف زياد و كم بدون را بود داده رخ آنچه منهم است گوش سراپا كه داد نشان و نشست او
 ديدگانش از ترس و بود شده فراخ مادر چشمان.داد خواهم دست از را پانيذ من برويم اينجا از اگر كه گفتم را

 !اي؟ نديده خواب مطمئني ايا:بپرسد توانست بسختي.ميباريد

 همان بايد.كرد خواهد سكته بفهمد محبوبه اگر:گفت و كرد نگاه اتاق در بسوي اختيار بي خوردم قسم برايش وقتي
 .ميكردي روانه پدرش بهمراه را او ديشب

 اگر و ميدهيم دست از را پانيذ قطع بطور برويم ينجا از اگر.بكنم بايد چه نميدانم فقط فهميد نخواهد چيزي او هم حاال-
 كنيم؟ زندگي دارد وجود گوشمان زير در كه گور دو اين با چگونه بمانيم

 اب به و بيايند اينها نگذاشتي كه وقتي از.كنم خبر هم را جهود اسحاق و نويس دعا خان اهللا عزت دنبال بفرستم بايد-
 چقدر مريم ننه بيچاره.شود ساختمان وارد كرده پيدا جرات روح و رفت بين از هم دعاها تاثير خنديدي سحر باطل

 خودت گوش با كه حاال.خنديدي جهود اسحاق و اهللا عزت ريش به و است خرافات همه اينها كه گفتي تو اما كرد التماس
 .است بازي حقه و شيادي آنها كار كه بگويي نميتواني ديگر شنيدي

 صحبت تو صبحانه ميز سر.نداشتم باور را گرگ دندان و سياه مرغ و دعا و رمل كار هم باز اما ميشنيدم را مادرم حرفهاي
 ساختمان از مريم ننه يافتن براي مادر.ميكند دنبال را كارها سيامك كه گفتم من و كشيدي پيش را مشيري دكتر خانه
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 متعجب و افتاد اتاقت بر چشمت تو آمديم سالن به دو هر وقتي.ميكرد حمام را كودكمان داشت پانيذ و بود رفته بيرون
 كرده؟ باز را اتاق اين در كسي چه:پرسيدي

 كردم قفل را آن خودم ديشب چرا گفتي و كردي رد را حرفم تو اما.نبود قفل در بگويم و باشم خونسرد كردم سعي من
 گفتي تو.ميكنيم قفلش ديگر بار نيست مهم كرده باز مادر شايد گفتم و انداختم باال شانه.بخوابم راحت خيال با بتوانم كه

 !كرده باز را درش جون مادر كه نيست اتاق در كه اثاثي.شود باز در اين قفل هستيم خانه اين در تا ندارم دوست هيچ

 وارد عجله با مادر هنگاميكه.گرفت قرار تو شماتت مورد گناه بي كه سوخت مادر بحال دلم و شنيدم را تو گله و شكايت
 تا بماني خانه در است بهتر هم تو برميگرديم زود و بيرون ميرويم كاري براي مريم ننه و من:گفت و كرد من به رو شد

 .برگرديم ما كه وقتي

 .برگرديد زود هم شما اما ميمانم:گفتم

 تنها را آنها نكند:گفت اي آهسته صداي با ايستادم روبرويش چون و طلبيد بلند صداي با مرا شد وارد اتاقش به كه مادر
 احتمال ايم نزده را او چله اب تا باش پانيذ مواظب مخصوصا و كن جمع خوب را حواست!شوي خارج خانه از و بگذاري
 .است جابجايي

 چي؟ با چي جابجايي-

 اتاق در تنها را كودك نميزدند را چله آب تا بعد و ميكردند حفظ آل و اجنه شر از روز 7 تا را ها بچه قديمها:گفت مادر
 .مينامند خرافات را حرفها اين امروزه اما نميخواباندند

 خوب.بگذارد سرجايش باشد اجنه مال كه ديگر اي بچه و ببرد را ات بچه است ممكن شنيدي ديشب تو كه چيزي با
 نكند ميكنم سفارش دارم چقدر ببين.بنويسد دعا پانيذ براي تا بياورم را خان اهللا عزت و بروم من تا كن باز را چشمهايت

 .شوي غافل بچه از لحظه يك

 .بود خواهم مراقب خوب بسيار-

 مواظبش خودت و باشي دخترت با امروز داري دوست كه بگويي است بهتر:گفت و كرد سر بر را سياهش چادر مادر
 گفتم؟ چه فهميدي گذاشتي پرستار و محبوبه سر هم منتي باشي

 .فهميدم مادر بله-
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 كه حاال:گفت بشنوند پانيذ و محبوبه كه بلند آوايي با ميشد خارج اتاق در از هنگاميكه و انداخت من بر نامطمئن نگاهي او
 .كنند استراحت هم پناهي خانم و محبوبه تا باش پانيذ مواظب ميماني رخانه د

 .من با پانيذ نگهداري امروز مادر خوب بسيار:گفتم

 از گفتي و گرفتي من بسوي را او شدي فارغ پانيذ به شير دادن از آنكه از پس تو و شديد خوشحال شما دوي هر كه ديدم
 .تو مال ظهر تا حاال

 با تو.كنم استراحت همانجا و باشد بغلم در دادم ترجيح اما بگذارم تختخوابش در را او ميشد آنكه با و بود خواب پانيذ
 عميقي نفس.بستي سرتان پشت هم را در و راندي آشپزخانه بسوي خود با را او و زدي چشمك پرستار به شيطنت
 ميكردي حفظ قلبم در را جايگاهت گذشت كمي با اگر ؟نميشد آوردي در روز چه به مرا ببين جده گفتم دل در و كشيدم

 بر نسلي تو از چرا كه ميخوردم افسوس و زناني ديگر از برتر تو ميكردم فكر هميشه كه بگو افتادي؟مرا نمي چشمم از و
 .ميكنم مجسم خود پيش تو از ديگر تصويري و ميدهم تغيير تو نسبت را ام عقيده كم كم دارم اما نماند جاي

 در نگران را شمس آقا كردم بلند سركه.بودم شده خسته بودم زده زل پانيذ چهره به و كرده نگاه را پايين بس از گردنم
 ميترسيد؟ آقاجان:پرسيد دلسوزي با او و ديدم خود مقابل

 ميداني؟ هم تو:پرسيدم پاسخ بجاي

 صرف رفتن از ميگويم من جان آقا افتاده اتفاقي چه ديشب كه كرد تعريف جان خانم:كرد نجوا و آورد فرود سر آرام
 جان آقا نه ميشود تمام چيز همه برويد اگر كه نكنيد هم باطل فكر و است زياد تان جده قدرت.شويد ماندگار و كنيد نظر
 .ميشود شروع او اذيت و آزار و است كار اول تازه

 بودم گذاشته و بودم نكرده كنجكاوي بود كرده سوراخ را كمد موش وقتي كاش اي.بكنم بايد چه نميدانم بدرستي:گفتم
 .افتاد نمي اتفاق قضايا اين و آوري هم را سوراخ سر تو كه

 بخواهيد اگر هم باز شده معلوم چي همه كه هم حاال ميكرديد را كار همان بايستي بله:گفت و آورد فرود سر شمس آقا
 .كرديد ديگري اشتباه برويد

 .بروم كه ناگزيرم مادر و محبوبه بخاطر اما نميرفتم و نميكردم ريسك بود خودم به اگر-

 نميشود؟ ناراحت وجدانتان بيايد بچه سر باليي اگر و:پرسيد و داد تكان سر تاسف سر از شمس آقا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  111 

 جده تا اينجا بياورم را بچه روز هر ميتوانم من و نيست دور زياد اينجا از خانه آن آنكه ضمن بود خواهيم مراقب همه-
 من جاي اگر بگو تو!نميدانم غلط يا درست است من نظر اين باشد شدنش بزرگ شاهد و ببيند را او روز هر خودش بقول
 ميكردي؟ چه بودي

 هيچكس ديگر و ببندد كودك بازوي به و بنويسد را دعا خان اهللا عزت ميگذاشتم:گفت و شد خيره اي نقطه به شمس آقا
 .ميكردم را ام زندگاني و ميماندم همينجا هم خودم.برساند آسيب او به نميتوانست

 ميكردي؟ چه او ترس و محبوبه با:پرسيدم

 .ميكنند فراموش هم زود و ميشوند آتيشي زود زنها:گفت و انداخت باال شانه تفاوت بي

 !نميشناسي را محبوبه و اي رسيده بما تازه اينكه مثل ميزني حرف طوري-

 شما به اما شد فراموشش تا كشيد طول كيارش اقا مرگ كه است درست.ميشناسم را او هم خوب اتفاقا:گفت شمس آقا
 .نميبرد هم اسم او از ديگر و شد مند عالقه كيارش آقا مثل هم

 .كرد بايد ديگري فكر نه.اوست فكر به و دارد عالقه كيارش به هنوز او همينجاست تو اشتباه-

 .بكنيد را كار همان گفت او چه هر بيايد خان اهللا عزت بگذاريد:گفت و شد بلند شمس آقا

 جهود اسحاق و خان اهللا عزت آمدن براي كه برسد فرا روزي كه نميكردم فكر هرگز:گفتم و دوختم ساعت به چشم
 !بكشم انتظاري چشم

 .باشيد بچه و خودتان مواظب.بكنم ناهار براي خريد ميرم دارم من:گفت و خنديد بلند صداي با شمس آقا

 شده اگر و دختركم ببيني آسيب تو نميگذارم من گفتم خود پيش و دوختم چشم پانيذ صورت به ديگر بار او رفتن با
 كردي نگاه بما و كشيدي بيرون به آشپزخانه از سركي يواشكي تو.برگردد خود راي از تا افتاد خواهم جده پاي و بدست

 مسخره مرا هرگز داده رخ اتفاقي چه كه ميدانستي اگر گفتم بخود.بستي را در ديگر بار نخندي انكه براي بعد و
 انداختم ساعت به ديگري نگاه من.شديد خارج آشپزخانه از دويتان هر افتاد گريه به و شد بيدار پانيذ وقتي نميكردي

 تحويل را كودك لطفا رسيد پايان به من پرستاري شيفت:گفتم و گرفتم بسويت را پانيذ و شدم بلند بود شده ظهر
 .بگيريد

 .ندارد الزم پرستار كه خواب بچه گفتي ناخشنود لحني با تو و گرفت من از را كودك و آورد پيش دست پانيذ تو بجاي
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 .دادم انجام را اينكار من و كند گريه بچه نگذارد كه است آن خوب پرستار:گفتم شوخي به

 با و كردم راحتي و آسودگي احساس كمي من و شدي كودكمان اتاق وارد پانيذ بهمراه و كردي نازك چشمي پشت تو
 منگ را مغزم گذشته شب خوابي بي.كنم استراحت كمي است باقي كه فرصتي در نيامده مادر تا است خوب گفتم خود
 زود و گذاشتم برهم چشم و كشيدم دراز تخت روي.دانستم الزم را استراحت نشوم سردرد دچار آنكه براي و بود كرده
 سفارش نتيجه بود اين:پرسيد كه ديدم خود تخت كنار خشمگين را مادر كردم باز چشم ام شانه تكان از وقتي.برد خوابم
 هايم؟

 .كشيدم بيداري صبح خود تا ديشب ميدانيد كه شما.بخوابم آمدم تازه من و است مرتب چيز همه:گفتم

 بهمراه و شدم بلند.داريم پيش در سختي كار ميگويد كه اينطور و آمده خان اهللا عزت شو بلند:گفت ناراضي لحن با مادرم
 اهللا عزت است؟چرا خبر چه اينجا در گفتي افتاد بما چشمت آنكه محض به و بودي ايستاده سالن وسط تو افتادم راه مادر
 آمده؟ خان

 .بدهد انجام را ساله هر كار ميخواهد خان اهللا عزت نيست مهمي چيز:گفت مادر

 من.است ارتباط در گورها آن با ميكنم فكر من باشد ربط بي نميتواند نويس دعا آمدن نه:گفتي بودي نشده قانع كه تو اما
 .بدانم را حقيقت ميخواهم

 .است بهتر نداني اگر:گفت مادر.كردم نگاه را او منهم و نگريست بمن مادر

 صحبت پاي ديگر خودش و كنم تعريف را گذشته شب ماجراي تا خواست من از بناچار مادر و كردي اصرار تو اما
 آيا:پرسيدي و پريد رنگت شنيدي را ماجرا وقتي تو.بود نشسته شمس آقا اتاق در كه رفت نويس دعا بدنبال و ننشست

 بود؟ او كار هم در ماندن باز

 .شايد نميدانم گفتم

 نه؟ مگه است خطر در پانيذ جان گفتي تو

 .است خطر در بله باشد درست شنيدم آنچه اگر-

 !ميشود منتفي هم ما رفتن پس-

 ميكني؟ فكر اينطور هم تو-
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 ميكند؟ عملي را تهديدش برويم اينجا از اگر كه نگفته جده مگر-

 .بمانيم كه هستيم ناچار پس خب:دادي ادامه تو و آوردم فرود سر

 .خان اهللا عزت يا و تو عهده به ام گذاشته را تصميم من اما دارد را عقيده همين هم شمس آقا-

 را كار اينكه بجاي او ميترسم من شود باز اينجا خان اهللا عزت پاي نميگذاشتم بودي كرده مطلع زودتر مرا اگر:گفتي تو
 .كنيم حل را قضيه مسالمت با ميتوانستيم خود ما.بياورد خشم سر به را جده و كند خرابتر كند درست

 ...وگرنه ميشوي روبرو اينگونه قضيه با كه نميدانستم-

 .كند جنبل و جادو بخواهد و شود بكار دست عزت آقا كه نگذاريم و برويم است بهتر:گفتي و شدي بلند تو

 به رو خان اهللا عزت كرديم باز را در وقتي.آمديم در حركت به شمس آقا اتاق بسوي و كرديم ترك را ساختمان دو هر
 بود كرده باز قديمي و چرمي جلد با كتابي بود كرده باز روبرويش كه كثيف و چرك دستمال يك روي و بود نشسته قبله
 بما دست اشاره با شمس آقا و كرد دعوت سكوت به را ما گذاشت لب به كه انگشت با مادر.بود اورادي خواندن مشغول و

 او نزديك همانجا و داد دستش به آب كاسه و شد بلند مريم ننه طلبيد آبي كاسه وقتي.كنيم نگاه و بنشينيم كه فهماند
 چهره بر نقاب كه سياهپوش ميبينم را زني:گفت بعد لحظاتي و كرد فوت اب در و خواند ديگر اورادي عزت آقا.نشست
 آويخته بادكنك و بچه عكس ديوارش و در به كه ميشود وارد اتاقي به دارد او.ميكند حركت ساختمان در دارد و دارد
 .شده

 بود من با گمان اين و كردم تعقيب را تو منهم دويدي ساختمان بسوي اتاق از و شدي بلند شتاب با و نه كشيدي فرياد تو
 وارد زودتر ميخواستيم يك هر و زديم طعنه بهم شدن وارد هنگام دو هر.ببرد خود با را كودك تا آمده جده كه

 خودت با را ام بچه و نكن را اينكار ميكنم خواهش گفتي بلند بانگ با شوي داخل و بزني عقب مرا توانستي تو وقتي.شويم
 هستم اينجا من:گفت هراسان و داشت آغوش در را كودكمان حاليكه در شد خارج اتاقش از پانيذ تو فرياد صداي از.نبر

 .ام نرفته جايي

 خدا:گفتي و گذاشتي كودك سينه روي را سرت و گرفتي بغل در هم با را دو هر و دويدي آنها بسوي آندو مشاهده با تو
 .ببرد خود با را او تا پانيذ اتاق به رفته جده كه كردم فكر شكر را

 .بگيريد آرام ميكنم خواهش نبود اينجا هيچكس:گفت نديد ازتو بهتر مرا حال چون و دوخت بمن را ناباورش نگاه پناهي
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 ترس از هنوز كه آوايي با سپس و بنشيند مبل روي كنارت در تا كردي همراه خود با را آنها و شدي جدا پانيذ از تو
 ... و اينجاست او كه گفت نويس دعا: گفتي او به ميلرزيد

 داري؟ اعتقاد او حرفهاي به:پرسيدي و خنديدي تو

 !نكنم باور را چيز چه و كنم باور را چيز چه نميدانم ديگر:گفتي تو

 ميكنيد؟ باور را حرفها اين الماسي آقاي چرا شما:پرسيد و كرد نگاه من به پانيذ

 .كرده صحبت جده با ديشب كامياب خود اينكه بخاطر:گفتي تو من بجاي

 است؟ اينطور راستي:پرسيد ناباور و شد فراخ پانيذ چشمهاي

 .بله متاسفانه:گفتم و آوردم سرفرود

 .ميكنيد اشتباه داريد شما كه ميگويم من اما:گفت و كشيد بلندي نفس پانيذ

 !افتاده اتفاقي چه ديشب كه كن تعريف:گفتي و كردي نگاه بمن تو

 كه ديدم.كنم تعريف پانيذ براي را شد گفته آنچه و شنيدم كه صدايي و ديدم كه را اي صحنه ديگر بار شدم مجبور من و
 سكوت دقايقي.كرد نگاه كودك چهره به و كشيد آه فقط شد تمام سخنم هنگاميكه و دوخته صورتم به چشم باز دهاني با

 كنيد؟ چكار ميخواهيد حاال پرسيد تو و من از كه بود او اينبار و شد حاكم

 

 هشتم فصل

 تكان جايمان از و بوديم نشسته هم روبروي سه هر ما.آمد مي چوب و برگ سوختن بوي و بود شده روشن آتش باغ توي
 دارند؟ خيالي چه اند كرده روشن آتش:گفت پانيذ.بوديم نخورده

 بزنند؟ آتش را قبرها بخواهند نكند:پرسيدي و كردي نگاه بمن تو

 .ميسوزانند را درخت پاي شده ريخته زرد برگهاي دارند آنها نميسوزد كه قبر:گفتم و خنديدم

 .ميكنند چكار دارند ببين برو!نشده پاييز هنوز اما:گفتي تو
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 .آييم مي بدنبالت هم ما كن صبر:گفتي تو كنم حركت خواستم تا و شدم بلند

 .كرديم نگاه شيشه پشت از شويم خارج ساختمان در از آنكه از پيش سه هر

 خان اهللا عزت و شمس آقا و مريم ننه و مادر دورش به و بود روشن بود گياه و گل فاقد كه كرتها از يكي ميان در آتش
 زمزمه چيزهايي و ميريخت آتش روي ارام آرام بود مشتش در كه را چيزي داشت عزت آقا و بودند زده حلقه

 تماشا به پله روي از ما و نيايم پايين و بايستيم همانجا كه كرد اشاره دست با مادر شديم ظاهر ها پله روي وقتي.ميكرد
 و برداشت را اي سوخته نيمه چوب شمس آقا عزت آقا اشاره با رسيد پايان به كردن دود كار كه هنگامي و ايستاديم
 را چوب همان بعد و كرد تكرار بار چند را اينكار و كرد فوت پايين به را دود ها پله باالي از و كرد حركت سرداب بسمت

 نشست كم كم و زد زانو سر به را دست دو هر نداشت ايستادن قواي كه مريم ننه.انداخت آتش ميان به و آورد خود با
 خود فوت اينبار و خواندن به كرد شروع بارديگر و انداخت آتش بداخل را اي بسته عزت آقا.نشد دور آتش ميدان از اما
 پايين اي پله تو.شوي نزديك كه كرد اشاره تو به ميرفت خاموشي به رو آتش هنگاميكه و فرستاد باغ سوي چهار به را

 پرستار آغوش از را پانيذ بعد و كردي نگاه بمن تو.ببري خود همراه را او كه كرد اشاره كودكمان به عزت آقا و آمدي
 چنين كه هم پانيذ و نداد نشان العملي عكس هيچ او شدم روان دنبالت به من وقتي.رفتي جلو متزلزل قدمهاي با و گرفتي

 مادر بدست و كرد جدا او از را پتو و گرفت را كودكمان عزت آقا.رسيديم آتش مقابل هم با سه هر و آمد دنبالم به ديد
 عقب و گرفت آتش روي بار سه را او سپس و كشيد پانيذ صورت و سر به و كرد پر دود از را خود مشت آن از بعد و داد

 .كنيد قرباني برايش نشده غروب تا و ببنديد بازويش به را دعا:گفت و داد مادر بدست را پانيذ بعد و كشيد

 .كند قرباني شمس اقا تا بياور خود با و بگير گوسفندي برو:گفت حال رهمان د و داد بمن را پانيذ مادر

 ايم؟ كرده كه قرباني برايش گفتم من

 .دارد كار گوسفند الشه با عزت آقا ميكند فرق آن با اين:گفت حوصله بي مادر

 .برگردم بتوانم زود كه نكنم اما ميروم باشد گفتم من. كردي تاييد را آنها كار نگاهت با و گرفتي من از را پانيذ تو

 ميداند خودش فرستاده عزت آقا مرا بگو و او پيش برو ميفروشد زنده دام كه دارم دوستي تجريش توي:گفت عزت آقا
 .كن عجله فقط بدهد گوسفندي چه

 عزت آقا كه بودم اميدوار حال همان در و كرمد حركت و كردم روشن را اتوموبيل داد بمن عزت اقا كه آدرسي به
 كردم پيدا را آنجا دردسر بدون و بود درست عزت آقا آدرس.باشد ساخته دور جده چشم زهر از را دخترم باشد توانسته
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 سختي به اتوموبيل عقب صندوق در را گوسفند و گرفتم بود كرده انتخاب او خود كه گوسفندي فروش گوسفند مرد از و
 شده ريخته اب هيزمها روي و بود شده خاموش آتش رسيدم باغ به وقتي.كردم حركت باغ بسوي سرعت با و دادم جاي
 نجات عقب صندوق از را بيچاره گوسفند و آوردم بداخل را اتوموبيل و كردم باز را باغ در خودم.نبود خبري شما از و بود
 آقا بلند بانگي با و كردم جلوگيري كردنش فرار از مهارت با كه داشت فرار قصد بود شده روبرو تازه هواي با كه او.دادم

 و دست جان آقا گفت رسيد كه بمن بود ساطور و چاقو دستش به شد خارج ساختمان در از او وقتي.صدازدم را شمس
 را گوسفند شدتي چنان با بود رنجيده من از كه او.ندارم را كار اين دل من اما گفتم.بخورد تكان نگذار و بگيرد را پايش

 بدون او.ندارد نياز چاقو به و است ساخته كارش ديگر گمان كه گرفت خود پاي ميان را او پاي و دست و زد زمين بر
 .نبودم او اعمال شاهد ديگر بود او به پشتم چون من و كرد ذبح را گوسفند زدني هم بر چشم در بخوراند اب آن به آنكه

 كه ميداد انجام كاري داشت و بود ايستاده تنها كه يافتم كمد باز در مقابل در را خان اهللا عزت شدم كه ساختمان وارد
 ناهار ميز گرد را تان همگي و آمدم آشپزخانه به ديگران و تو يافتن براي و نشدم هم او كار متوجه بود بمن پشتش چون

 با و برميدارد را گوسفند كفشك استخوان عزت آقا:داد ادامه مادر.شد هم ذبح خريدي؟گفتم:پرسيد مادر.ديدم خوري
 .بگذارد ساختمان به قدم نكند جرات روحي و جن هيچ ديگر كه ميكند كاري آن

 نميگذارم اما ندارم حرفي من بگيرد انجام ورد و دود با كار تا:گفتم است استخوان كدام و چيست كفشك نميدانستم منكه
 .كند رد گرگ دندان از را او جهود اسحاق مثل يا و بدهد پانيذ يا محبوبه خورد به چيزي

 تا ميبندد را پايش و دست و ميگيرد او از را روح قدرت فقط عزت آقا.نميكند را كارها اين او باش مطمئن:گفت مادر
 .كند راحت را همه خيال و كند تمام را كارش او تا باش نداشته كاري كارها اين به تو.كند حركت نتواند

 داد ببينم ميروم شده تمام كارش عزت آقا:گفت و بازگشت نرفته بيرون كرد ترك را اشپزخانه و شد بلند وقتي مادر
 .ميكند چكار بيرون

 از برگي نخواهد او تا اينكه نه مگر نيست خدا قدرت از باالتر قدرتي هيچ:گفت پانيذ و كشيدي بلندي نفس تو او رفتن با
 .ميگيريم كمك خودش از و ميسپاريم بخودش را پانيذ افتد؟پس نمي درخت

 بيفتد پانيذ براي اتفاقي كه است قرار اگر شويم متوسل خدا بخود فقط و كنيم صاف را ايمانمان بايد ميگويم منهم:گفتم
 .افتاد خواهد

 .نميخواهد بندگانش براي بد هم خدا آنكه ضمن شود چنين نميگذارم من:گفتي و فشردي سينه به را كودك تو
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 .خداست اصلي نگهدار ولي ميكنيم را خود مراقبت و سعي نهايت ما است همينطور بله:گفت پانيذ

 كنيم؟ چكار حاال رفت عزت آقا گمانم به گفتي تو و شنيديم را باغ در خوردن برهم صداي

 دلمان در ترس ديگر بار رفت او چون و بوديم شده دلخوش او قدرت و عزت آقا بودن به مبهمي بطور كردم احساس
 اي؟ كرده پيدا اعتقاد او كارهاي به اينكه مثل!رفت كه رفت:بگويم ام روحيه بازيافتن با كردم سعي من.گرفت پاي

 .بكنيم بايد چه بگويد كه ايد نمي جون مادر چرا:گفتي و شدي بلند دادن پاسخ جاي تو

 به نميبايست:ميگفت داشت كه رسيد گوشمان به مريم ننه صداي با زمان هم و شنيديم را ساختمان در شدن باز صداي
 سحر باطل اب منهم و بخواند را دعايش و بيايد عزت آقا سال هر مثل بوديد گذاشته اگر ميكرديد گوش آقاجان حرف
 .شود ساختمان داخل نميكرد جرات روحي هيچ ميپاشيدم و ميكردم درست

 .است روبراه چي همه كه داد اطمينان عزت آقا و نشده دير هم حاال:گفت كه آمد مادر صداي

 .شد آسوده خيالمان و شد تمام ديگر:گفتند و زدند لبخند ما بروي شدند آشپزخانه وارد اينكه محض به دو آن

 نميكند؟ تهديد را پانيذ خطري هيچ ديگر يعني:پرسيدي تو

 .بخوابي اتاق در خودت و بخوابد درخت زير بگذري ميتواني حتي:گفت مريم ننه مادر بجاي

 .بخواباني ميز روي و كني جدا آغوشت از را پانيذ و بكشي آسودگي سر از بلند نفسي اينبار تو كه شد باعث مريم ننه گفته

 كرديد؟ چه گوسفند با:پرسيدم

 .كند چكار آن با بايد كه ميداند خودش و برد خود با خان اهللا عزت:گفت مريم ننه

 ببرد پانيذ رمقابل د را ابرويم است ممكن اينكه و مادر تشر و اخم ترس از اما ميكند چه آن با است معلوم بگويم خواستم
 به.هستيم گرسنه و ايم نخورده ناهار شديم متوجه تازه كه ميكشيد دامن باغ صحن از آقتاب.نگفتم هيچ و كردم سكوت
 به رغبتي و ميل و نداشت كاري هيچكس چون آن از پس و شديم شام خوردن آماده همه رسيد راه از غروب آنكه محض
 كه بود بار اولين براي پانيذ.كند تغيير مان همگي روحيه كه شايد بنوازد گارمون تا خواستم مادر از نداشتيم خواب

 خود كند جذب را او موسيقي نواي آنكه از پيش و بود دوخته چشم آن به كنجكاوي با و ميديد نزديك از را گارمون
 .است آكاردئون شبيه چقدر:گفت مادر به رسيد پايان به كه آهنگ اولين بود كرده جلب را توجهش گارمون
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 گرفتيد؟ ياد استاد نزد شما:گفت پانيذ و كرد تاييد مادر

 .گرفتم تعليم او پيش كودكي از من و بود دستي چيره هنرمند كه بود پدرم من استاد:گفت مادر

 روشن بعد لحظاتي و شد خاموش مهتابي برق هنگاميكه و داشتيم تسلط سالن به كه بوديم نشسته اي بگونه من و مادر
 نشويد متوجه پانيذ و تو اينكه براي من و خورد گره درهم مادر و من نگاه ناخودآگاه و شديم متوجه دو هر شد

 بنوازي؟ را قديمي آهنگ همان ميشود مادر:گفتم

 آهنگ نواي به حواسش كه بود معلوم خوبي به اما كرد نواختن به شروع بگويد مورد اين در حرفي نبايد فهميد كه مادر
 اختيار بي شد خاموش چراغها همه ديگر بار براي وقتي.مينوازند غلط بي را نتها مكردد نواختن اثر در انگشتانش و نيست

 آنكه براي ميشدم بلند كه حال همان در و ميكنم روشن را چراغ االن نترسيد:گفتم من و كشيديد كوتاهي جيغ پانيذ و تو
 .ميشود شروع برق قطعي و ميشود گرم هوا دارد:گفتم بكاهم همگي ترس درجه از

 همه.گرديد روشن تا كشيد طول سالن مهتابي برق و شد روشن آشپزخانه برق كه بودم نكرده روشن را المپا چراغ هنوز
 .بروم رختخواب به هست برق تا دارم دوست بخوابم ميروم بدهيد اجازه اگر:گفت پانيذ كشيدند اي آسوده نفس

 قلبم ضربان ترس از داشت:گفت مادر شما رفتن با.برديد خود با را پانيذ كرديد كمك دو هر و آيم مي هم من گفتي تو
 شد؟ وصل و قطع منطقه از برق كه مطمئني تو.ايستاد مي

 نداريد؟ اطمينان عزت آقا كار به مگر ايد باخته را خود چرا ديگر شما مادر:گفتم و خنديدم

 افاقه هم خان اهللا عزت دعاهاي نكنم فكر كه شده سياه قلبها آنقدر:گفت شدن بلند ضمن و كشيد بلندي نفس مادر
 .باشيم آنها اتاق مراقب و بخوابيم هوشيار دو هر نيست بد.كند

 .ببينم خواب را پادشاه هفت و بگذارم زمين بر سر است كافي كه ام خسته آنقدر من:گفتم خنده به

 يكبار تا كني خبر را عمويت بايد شد كه صبح.من هم باشي هوشيار بايد تو هم نيست شوخي جاي:گفت و كرد اخم مادر
 .كنيم تخليه را اينجا اينكه يا بمانيم كه بدهد نظر بايد هم او و هست هم او نوه پانيذ.بدهيم تشكيل اي جلسه ديگر

 سخني و حرف هيچ جاي ديگر كنيم اقدام جمع نظر مطابق وقتي گفتم خود با رفتم بستر به هنگاميكه و بود مادر با حق
 گذاشتم هم بر ديده وقتي.نكنم خاموش را آن كه كرد تاييد هم بمن و گذاشت روشن را خواب چراغ مادر.نميماند باقي
 از بعد مادر اما.بازداشت خوابيدن از مرا گوناگون فكرهاي و نيامد چشمم به خواب بودم گفته مادر به آنچه خالف بر

 گوش به مقطعش و كوتاه خرناس صداي و برد خوابش زود ميخواند خواب هنگام شب هر كه دعا خواندن
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 زياد يا كم نورش حتي و بود روشن خواب چراغ اما شد خاموش مهتابي ديگر بار كه بود گذشته ساعتي.ميرسيد
 از سريع و تند كه خورد شبحي به سالن در چشمم كه بزنم منطقه برق قطع بزنم باوري خوش به را خود خواستم.نشد
 باال ام سينه در نفس.رسيد گوشم به شد بسته و باز كه محبوبه اتاق در شدن باز صداي بعد لحظاتي و گذشت اتاق مقابل
 چشم آنچه بلكه بودم نديده پوش سفيد روحي ها نوشته و ها گفته تمام خالف بر من نداشتم حركت جرات و آمد نمي
 را چيزي كه ميكنم خيال.كوتاهتر كمي يا و خودم قد شايد بود اندازه چه بفهمم نتوانستم كه بود سياهپوش شبحي ديد من

 وحشت باشد برده خود با را پانيذ او نكند اينكه فكر از.بدهم تشخيص نتوانستم كه بودم ترسيده آنقدر اما ميكرد حمل
 شد؟ چي:پرسيد و گشود چشم هراسان مادر!نه گفتم اختيار بي و نشستم جاي بر زده

 نگاه سالن بسوي آرام تخت روي از او.كردم اشاره سالن به انگشت با فقط و دهم جواب او به زمان همان در نتوانستم
 براي مادر.شد روشن مهتابي بزند حرف خواست تا و برگشت خواب چراغ به نگاهش يافت خاموش را آن چون و كرد
 .كنيم عوض را آن فردا بايد باشد شده ضعيف مهتابي ترانس ميكنم فكر:گفت كند آرمم آنكه

 !ديدم را شبح من:گفتم سختي به

 ديدي؟ چي تو:پرسيد و دوخت بمن را اش زده حيرت چشم و گفت اهللا بسم اختيار بي مادر

 را او چشمهايم همين با خودم من ام نشده هم توهم دچار و نبودم خواب كه كن باور مادر.ديدم سياهپوشي شبح:گفتم
 .ميكرد حمل خود با هم را چيزي كه ميكنم تصور و گذشت اتاقمان مقابل از برق مثل كه ديدم

 !پانيذ:گفت اختيار بي مادر

 ببين و كن باز را در:كرد زمزمه آرام و آمد دنبالم به هم او كه ميشدم خارج اتاق از و كرد جدا تختخواب از مرا او حرف
 هست؟ پانيذ

 كمي را اتاق خواب چراغ نور. گشودم را در آهسته من و كرديم طي پا نوك پا نوك برسيم شما اتاق به تا را اتاق طول
 كرد تاييد سر حركت با و كرد نگاه پانيذ تختخواب به و گذاشت اتاق به پا و شد رد دستم زير از مادر بود كرده روشن

 اطمينان با اينبار مادر.كشيديم راحتي نفس دو هر بستيم را در و شد خارج آهسته وقتي.دارد وجود تختخواب در پانيذ كه
 باور را حرفم چرا.نداده رخ اشتباهي و مادر بودم نخوابيده هنوز من:اي؟گفتم نديده اشتباهي كه مطمئني:پرسيد بيشتري
 نميكني؟

 ...اما ميكنم باور:گفت او
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 بجاي مادر.افزود حيرتمان و بخت بر رسيد گوشمان به گارمون شدن نواخته ضعيف صداي كه بود نشده تمام مادر حرف
 را گارمون من:گفت و انداخت اطراف به كنجكاو نگاهي چراغ كردن روشن با و گرفت رپيش د را آشپزخانه راه اتاق

 .نيست حاال اما گذاشتم همينجا

 .نيست جلودارش هيچكس ببرد چيزي بخواهد اگر كه كند ثابت بما تا برد را شما گارمون او كرديد باور را حرفم حاال-

 ال نيمه را در شديم وارد وقتي كرد حركت اتاق بسوي و كرد خاموش را چراغ ان از پس و رفت فرو فكر به دقايقي مادر
 !ميكنم شك كم كم دارم من كامياب:كرد زمزمه آرام و كرد

 شبح؟ به چي به -

 .ببرد خود با را سنگين گارمون بتواند شبحي اينكه به بله-

 .كرد را اينكار كه ديديد مادر اما-

 !بيايند بهراد و عمويت بگذار ميشود معلوم فردا-

 تا بدهيم كشيك نوبت به بايد شبها. هستم بيدار من بخواب تو:گفت مادر كشيديم دراز بستر در دو هر ديگر بار وقتي
 .شود حل قضيه اين

 بيدار مرا گرفت خوابت وقت هر گفتم ميكرد سنگين را چشمم خواب هنگاميكه و پذيرفتم دل و جان با را مادر پيشنهاد
 با كاغذي خوابم تخت ميز كنار و بود شده صبح كه كردم باز چشم هنگاميكه و نفهميدم كه گفت چيزهايي مادر.كن

 نخواهم پيدا رخانه د را او كه دانستم مادر نوشته از.نزن حرف هيچكس با ديشب مورد در بود نوشته كه بود مادر دستخط
 .كرد

 از كه است كاردان و درايت با و باهوش زني او كه دارند اعتراف همه و است بهم شبيه مادر مورد در دوستان و اقوام نظر
 با و اداره را زندگي توانسته خوب خيلي گذاشته طايفه اين به قدم الماسي خانواده عروس بعنوان بهنگاميكه و نوجواني
 با خود شيوه به كرده سعي بلكه نداده ترجيح قرار بر برا فرار و نترسيده طلسم و نفرين از تنها نه او.شود روبرو مشكالت

 كه است اين است نقل آنچه شد وارد خانواده اين به وفتي نيز زنعمو.نگهدارد محكم را زندگي اساس و شود روبرو آن
 مطلقه را خود زنان كه هستند بزرگ خانواده اين افراد تنها برادر دو و داشته باز گريختن از را او خود تدبير با مادر

 .اند نكرده
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 لباس پدر شيوه به دايي سه هر.خراسان خطه از زني مادربزرگ و آذربايجان خطه از و دالور و نظامي مردي پدربزرگم
 شايستگي فراوان مكنت و ثروت با پدرم جز كسي كه نازپرورده و خانواده دختر تنها مادر و كردند تن بر گري نظامي
 را انقالب وقوع خود تيز شم با آنها انقالب شروع از پيش سال دو دقيقتر شايد و انقالب از پيش.نداشت را آنها دامادي
 براي پدردم ترغيب از و اند كرده كوچ خارج به خانواده با و فروخته را خود منال و مال كليه برادر سه هر و كرده حس
 بر مادر حامي بعنوان را همكاران و دوستان تنها و رفتند و كردند رها را خواهر يگانه و شده مايوس آنها با شدن همراه
 من.دارد ادامه آنها با خانوادگي روابط و است برخوردار خاص احترامي از آنها نزد در مادر هم هنوز كه گذاشتند جاي
 .شود روبرو شبح با ديگري طريق از تا رفته آشنايان همين از يكي ديدن با او كه زدم حدس خواندم را مادر نامه وقتي

 صبح گفت مريم ننه و زدم اطالعي بي را كو؟خود زنعمو پس:پرسيد ديدي خالي را مادر جاي وقتي صحانه ميز سر در
 چطور با ديشب:گفتم بدهم تغيير را صحبت موضوع آنكه براي.شده خارج باغ از بزند حرفي او به آنكه بدون زود خيلي

 خوابيديد؟

 !سختي به:گفت پانيذ

 .خوابيدم راحت بيداري تو كه بود جمع خاطرم چون گفتي تو و

 پانيذ به رو ميكني بازي داري كه است نقشي از دور جمله اين ميدانستم چون من و كرد بمن داري معني نگاه پانيذ
 !كوپال و يال بدون رستمي اما دارم را دستان رستم حكم محبوبه براي من:گفتم

 .بپندارند محكم و سخت ستوني را آنها و باشند متكي شوهرانشان به كه دارند دوست زنها همه:گفت پانيذ

 ازديگران كه است كارهايي انجام به قادر او كه ميكنم احساس چرا نميدانم است من با بچگي از احساس اين:گفتي تو
 .نيست ساخته

 .است كفايتي با مرد الماسي آقاي و نزده گول را تو احساست يقينا:گفت پانيذ

 پرسيدي تو شدم بلند صندلي روي از.نگفتي هيچ زبان به اما كردي رد را پانيذ حرف چشم برگرداندن با و كشيدي آه تو
 يا بمانيم بايد ايا كه بگيريم تصميمي نشده شب تا و بيايند كند خبر را همه تا كنم تلفن پدرت به ميخواهم: كجا؟گفتم

 .بگويد پانيذ مورد در را نظرش بايد هم پدرت بگيرم اي عجوالنه تصميم نميخواهم.برويم اينكه

 كه نميكنم گمان و نيفتاد اتفاقي كه ديشب.ميكنم عمل است پانيذ صالح آنچه و ندارم كاري ديگران راي به من:گفتي تو
 .هستيم امان در همينجا در ما.بيايد پيش موردي ديگر
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 .است شرط هم بهراد و پدرت نظر اينحال با-

 نياز همگي مشورت و شور به حياتي تصميمي براي كه گفتم پدرت براي مختصر بطور تلفن با من و كردي سكوت تو
 كرده آگاه را او مادر كه كردم گمان و نكرد سوال من از پدرت.كند دعوت باغ به ناهار صرف براي را همه و داريم
 را وقت گفت و شد بلند مريم ننه.است شده ديده تدارك پيش از برنامه كه رسيد بنظر آييم مي همه گفت وقتي.است
 ببرم؟ باغ به هواخوري براي را دخترم ميشود:پرسيدم پرستار از من.بود غذا فكر بايد و كرد تلف نبايد

 زمزمه ماست تماشاگر جده اينكه تصور با و نشستم سكو روي.رفتم باغ به و گرفتم بغل را پانيذ من و نديد مانعي او
 فرماني هر زير كه كنم تربيت خودت چون شيرزني را او دارم است؟دوست آرامي و ساكت دختر چه جده ميبيني:كرد
 هنر او به هستيم اصطبل و اسب فاقد ما كه حال اي نداشته رقيب سواركاري در تو ام شنيده.نشود دست زير و نرود

 خوب سواركار جده ميدوني.كردم نامش ثبت سواركاري كالس در هم است؟شايد چطور اندازي تير آموزم مي ديگري
 موافقي؟ ام عقيده با آيا چيست تو نظر.باشد داشته الفت و انس آن با و باشد اسب با هميشه بايد

 فرو قلبم يكباره شد ظاهر سرداب هاي پله از شمس آقا وقتي.نشنيدم صدايي هيچ اما كردم تيز گوش پاسخ شنيدن براي
 ميكردي؟ چه آنجا:زدم بانگ اختيار بي و ريخت

 .كنم غربال را خاكها بياورم غربال بودم رفته آقاجان:گفت و رسانده بمن را خود و شد هراسان بانگم از بيچاره شمس آقا

 .كنيم ترك را باغ شويم مجبور همه و نباشد نيازي خاك كردن سرند به ديگر شايد:گفتم و شدم مسلط خود به

 گرفتيد؟ رفتن به تصميم:پرسيد اندوهگين لحني با شمس آقا

 .بكنيم چه بايد كه كنيم شور و شوند جمع همه ديگر بار كه گرفتم تماس ميشود معلوم امروز-

 ميگويم هم هنوز من اما برويد ميخواهيد كه است گل خانم جان حفظ براي كه ميفهمم:گفت و شد پانيذ متوجه شمس آقا
 .است رفتن از بهتر بمانيد كه

 ام آمده بدنيا راينجا د من.است مشكل چقدر خانه اين و باغ اين از كندن دل من براي كه ميداني خودت شمس آقا-
 حفظ بخاطر حاال اما بودم زده خزان باغ اين متولي ديگران بقول سالها.دادم دست از همينجا را ام جواني و ام شده بزرگ
 تو ميشدم زخمي و افتادم مي زمين به دويدن اثر در كه وقتي آيد مي يادت شمس آقا.كنم تركش كه مجبورم دخترم جان
 است مركوكورم گلي دوا از منظورت كه فهميدم بعدها.ميكردي پانسمان را زخمم و آوردي مي برايم گلي دوا فوري
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 مريم ننه خدا بنده و بياد در قليوني ني از و بياره گوشت بذار برس بچه اين به ميگفتي مريم ننه به كه هست يادم خوب
 .كردم نااميدتان و نياوردم گوشت اما داد خودم به بود بادام و گردو چه هر

 شمس آقا و بروم مادر استقبال به شدم بلند من و ماند كاره نيمه هم ما گفتگوي باغ به مادر شدن داخل و در شدن باز با
 هستند؟ كجا پناهي خانم و محبوبه پس:پرسيد ديد من بغل در را پانيذ وقتي مادر.برسد خود بكار هم

 .ببينند مهمانها براي غذا تدارم تا ميكنند كمك مريم ننه به دارند:گفتم

 نكردي؟ صحبتي ديشب مورد در كه تو-

 شدي؟ متوجه نميكني گارمون شدن مفقود از صحبتي اصال آمدند مهمانها هم وقتي خوبه گفت مادر و نه گفتم

 اي؟ شده مشكوك كسي به آيا:گفتم

 .دزد جز هيچكس به:گفت و داد سرتكان

 .ندارد شدن مشكوك ديگر كه دزد:گفتم و خنديدم

 گم آنها اگر كه جات عتيقه گنجه مخصوصا باشد اثاثيه و اثاث متوجه دانگ شش را حواسمان بايد:گفت حوصله بي مادر
 .است محال كردنشان پيدا شود

 برد؟ را گارمون عتيقه بجاي دزد ديشب همان چرا:پرسيدم

 .كرد سرقت كه نبود بهايي بي چيز هم گارمون:گفت ميشد داخل كه همانطور و كرد باز را ساختمان در مادر

 .نشده بيدار اما گذشته شير ساعت از:گفت و آمد بطرفمان پانيذ

 .آور خواب و است مطبوع و خنك باغ هواي:گفتم

 بوديد؟ رفته كجا زود صبح مادرجون:پرسيدي مادر از و شدي خارج آشپزخانه از تو ما صداي از

 است؟ روبراه چيز همه.برگشتم و دادم انجام رفتم داشتم كار جايي:گفت بخنده مادر
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 ترجيح تو هم روز حتي و ميشد استفاده بي داشت كودكمان اتاق.رفتي پرستار اتاق به شير دادن براي و كردي تاييد تو
 آماده مضطرب و نگران و رسيدند راه از همگي مهمانها مانده ظهر به ساعتي.بدهي شير او به پرستار اتاق در ميدادي
 شده؟ اثر بي هم دعاهايت ديگر مريم ننه:پرسيد او از ايرج كرد تعارف چاي مريم ننه وقتي.بودند تازه خبرهاي شنيدن

 .نميشد نازل بال اين كنيم شر دفع بود گذاشته موقع به آقاجان اگر:گفت مريم ننه

 !باليي؟ چه بال:پرسيدند يكصدا همه آورد را بال اسم وقتي مريم ننه

 سرداب وارد نميبايست شما:افزود و كرد حكايت برايشان روح تهديد از خود كند ارضا را آنها كنجكاوي آنكه براي مادر
 آزاد ديوار آن ريختن فرو با و بود حبس سرداب در روح كه دارم عقيده من.ميشد خراب ديوار نميبايد حتي ميشديد

 و محبوبه نگران كامياب اما رسيدند نتيجه به هم اي اندازه تا و كردند را خود تالش جهود اسحاق و خان اهللا عزت.شد
 .برسيم اي نتيجه به هم مشورت و شور با و بياييد تا خواستيم شما از كه است اين.است پانيذ

 .بيايد ما با و كنيد جمع را پانيذ وسايل بمانيد اينجا نبايد ديگر ساعتي:گفت و كرد جمع رمبل د را خود مادرت

 ... و ديده چيزي خوابي كسي كه ميكردم خيال من است جدي قضيه اينكه مثل نه:گفت ايرج

 كردم فكر منهم اما ميشود دامنگير زود باشد نحس وقتي طايفه اين خوابهاي چند هر!ندارد ترس كه خواب:گفت بهراد
 انتقام و انتقام از صحبت ميگويد زنعمو كه اينطور اما.جده به كرده پيدا ربط كه افتاده اتفاقي كسي براي ناكرده خداي كه

 .پابرجاست هنوز نفرين تاثير و است كشي

 .است ميان در كوچك پانيذ پاي اينبار و است جدي مسئله بله:گفت پدرت

 تلفن پشت ميبايست:گفت و نشاند خود كنار و گرفت محكم برساند بمن را خود داشت خيال كه را بهارمست بهراد
 .نياورم خود با را بهار من كه ميگفتي

 ... و باشد باغ همين در پانيذ شدن بزرگ شاهد ميخواهد او.ماست بچه هدفش بيشتر جده:گفتي تو

 .كنيد مراقبت بيشتر هم ها بچه از كه نيست بد خب اما ميگويد راست محبوبه:گفت مادر

 .نيست من با آفرين نوش كه خوشحالم:گفت ايرج

 .باشند او مراقب كامال كه بگو و بگير تماس اينحال با:گفت گلرخ عمه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  125 

 را روح ميشود چگونه كه ميداند كسي آيا كرد اساسي فكري بايد:گفت و انداخت ديگر پاي روي را پايش سيامك
 كرد؟ دستگير

 !ميگوييد؟ آيد مي لبتان به چه هر هم باز كه نبود كافي تنبيه يكبار:گفت و شد خشمگين عمو

 اقدام دارد وجود راهي چنين اگر كه گفتم پيشنهاد بعنوان فقط ندارم هم اهانت قصد و نكردم شوخي من:گفت سيامك
 .كنيم

 پيدا ممكن و شدي حلي راه تا بده اجازه لطفا پس نيست ممكن چيزي چنين كه ميداني خوب خودت:گفت بهجت عمه
 .كنيم

 را او موافق نظر و ام كرده صحبت مشيري دكتر با من كه بگويم تصميمي اتخاذ از پيش بدهيد اجازه پس:گفت سيامك
 خبر اين شنيدن از خوشحالي ضمن دكتر و شماست با هم پناهي خانم كه گفتم دكتر به ضمنا ام گرفته اش خانه براي
 دكتر خانه كه است معني اين به اين و است خودتان خانه دكتر خانه بگويم هم و برسانم سالم شما همه به هم گفت
 .ندارم حرفي ديگر من بفرماييد حاال.شماست به متعلق

 ديگر نيست صالح ميگويم من:گفت عمو.كرد صحبت به شروع او با آرام آرام و برگشت پانيذ بطرف حرف اين با سيامك
 كه ميگويم من:گفت ايرج.كرد تاييد را پدرت حرف سر آوردن فرود با مادرت.بود همين هم ام گذشته عقيده و بمانيد
 به و باشد اينجا هم حاال همين بسا چه.كرد تحريك ما همه با كردن ستيزه به را او و برانگيخت را جده خشم نبايد

 ناراضي لحني با و فشرد بخود بيشتر را مست بهار بهراد و جنبيدند خود جاي در ناخودآگاه همه.كند گوش ما صحبتهاي
 !ميترساني را مست بهار باش زدنت حرف مواظب:گفت ايرج به

 .گرفته درد كمرم اما نميترسم اصال من:گفت مست بهار

 را دستش بهراد وقتي ميداده آزار را او و ميفشرده بخود ناخودآگاه را بهار كه بفهمد بهراد شد موجب مست بهار صبحت
 عمو با وقتي من:گفت و انداخت آغوشم در را خود و دويد بسويم و شد بلند شتاب با او كرد آزاد بهارمست كمر دور از

 .نميترسم هيچي از باشم

 اطمينان بتو ها بچه حتي كه داري چه تو:گفت و شد مسلط خود بر زود اما كشيد درهم ابرو بهراد مست بهار حرف از
 ميكنند؟

 .شود نزديك او به ندارد جرات روحي هيچ كه دارد طلسمي شايد:گفت و خنديد سيامك
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 كنار روح با بايد هم او خود پس است مصون كامياب كه دارم عقيده هم من:گفت و گرفت را او سخن دنبال گلرخ عمه
 چيست؟ خودت نظر بيايد

 .ميكنم را كار همان بگويد محبوبه چه هر و ندارم بخصوصي نظر من:گفتم

 .نكنيم ريسك و بمانيم بايد كه دارم عقيده من:گفتي تو-

 .موافقم محبوبه با منم:گفت هم مادر

 عادي جريان زندگي اگر بگذرد اي هفته دو يكي يا ماهي بگذاريم و نكنيم گيري تصميم زود است بهتر بله:گفت بهراد
 .مكان نقل جز نميماند ديگري راه آن رغير د بهتر چه كه كرد طي را خود

 او به همه بياوريد بخاطر را كيارش كنيم؟مرگ چه افتاد بيفتد نبايد كه اتفاقي آن دوهفته يكي همين در اگر:پرسيد عمو
 از پيش هم را اش نتيجه خب ميشود چه بعدش ببينيم تا ميكنيم را اينكار اما گفت نكن فاميلي ازدواج به اقدام كه گفتيم
 راين د يا حاال بزند صدمه پانيذ به شده كه طور هر دارد خيال جده ميگويم من ميكرد تكرار را اشتباه نبايد.ديد ازدواج

 ...اما نميكند فرقي ديگر جاي در يا و باغ

 انتقام شده طور هر جده كه ميگوييد ديگر طرف از و برويم اينجا از است بهتر كه ميگوييد سويي از شما:گفت مادر
 !كنيم واالخون آالخون را خود چرا است اينطور اگر خب ديگر جاي يا اينجا چه ميگيرد

 .است كمتر باشيد دور اينجا از وقتي پانيذ به رساندن آسيب احتمال كه بود اين منظورم:گفت دستپاچگي با عمو

 .نكرده يخ غذا تا ميز سر بفرماييد:گفت و آورد بيرون آشپزخانه از سر مريم ننه

 آقا اتاق هوس پدرت غذا صرف از بعد.ماند ناتمام بحث و شدند روانه ميز بسوي و شدند بلند همه آمد كه غذا اسم
 عازم را آنان وقتي زيبا عمه.رفتند و كردند بهانه را داريوش بيتابي و خانه به عسل آمدن سيامك و گلرخ و كرد را شمس
 .برويد بعد و بگوييد را نظرتان پس:گفت ديد حركت

 .بروند اينجا از ميگويم من:گفت گلرخ عمه

 .نكنند رها را سنگر و بمانند ميگويم من:گفت سيامك

 يك مثل واقعا اينجا ميگيرم پس را حرفم:گفت سيامك كردم مشايعت باغ در نزديك تا را دو آن بدرقه براي وقتي اما
 .كني دور اينجا از را ات بچه و زن كه است بهتر و است گورستان
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 .گرفت هم را تو دامن نفرين باالخره كه الهي بميرم:گفت و بوسيد را صورتم عمه

 آقا و پدرت خنده صداي و بود كرده پر را فضا ترياك بوي.كردم نگاه باغ صحن به و ايستادم دقايقي دو آن رفتن با
 از پانيذ براي زيباداشت عمه شدم كه ساختمان وارد!ميباشد اش نوه نگران چقدر گفتم بخود.ميرسيد گوش به شمس
 شوهرش و نشده باردار ديگر جنين سقط اثر در بعد و شده حامله يكبار چطور كه ميگفت تلخش زندگي از و خودش
 .است رفته خود براه و داده طالقش

 ياد و ميشود تنگ من بر عرصه خيلي وقت هر و داشتم نگه بودم دوخته كودكم براي كه لباسهايي هنوز من:گفت عمه
 بود شده مردي خودش براي حاال ميماند زنده ام بچه اگر ميداني.ميكنم نگاهشان و آورم مي در را لباسها افتم مي گذشته

 .داشتم نوه و عروس خود براي منهم و

 .كنند ازدواج عقيم زنان با دارند دوست كه هستند مردها از نكرديد؟خيلي ازدواج آن از بعد چرا:پرسيد پانيذ

 او كه هم وقتي نميكردم كسي بي و تنهايي احساس برادرم بودن با زمان آن در:گفت و كرد بلند آسمان به سر زيبا عمه
 اين چيني فلسفه اينهمه از قصدم.نيفتادم جديد زندگي تشكيل فكر به ديگر كه بودم شده بيزار زندگي از آنقدر كرد فوت
 .دهي نجات را خود تنهايي از و كني ازدواج نشده دير تا كه بود

 .ممنونم نصيحتتان از:گفت پانيذ

 چه هر ديگر هم برادرم بدهيم تشكيل را جلسه است خوب اند نرفته و نياورده بهانه هم ديگران تا:گفت من به رو عمه
 !كافيست كشيده

 .كنيد بيدار را ديگران هم شما و كنم صدا را عمو ميروم:گفتم من و كرد نگاه بمن پانيذ

 و كني تخليه را اينجا بايد امشب همين گفتم كه است كالم يك حرف:گفت و آمد بدنبالم و كرد رها را منقل مخمور عمو
 .بيايد ما همراه به

 اينها تا كنيد كمك همه:گفت افتاد شما به چشمش تا عمو.ميكشيدند را ما انتظار و بودند نشسته همه شديم كه وارد
 ... و كنند جمع لوازم مقداري

 .ايم نكرده گيري راي هنوز ما بياورم چاي برايتان تا عمو آقا بنشينيد:گفت مادر

 .ميشود پس شود تخليه بايد اينجا ميگويم من نيست الزم گيري راي:گفت عمو
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 رفتن؟ يا ميدهيد ماندن به راي شما زنعمو:گفتي تو و كردم نگاه بتو منهم و كرد نگاه بمن ناراضي مادر

 .بمانيم ميگويم من:گفت مادر

 .بمانيم ميگويم منهم:گفتي تو

 .بمانيد ميگويم منهم:گفت بهراد

 .كنيد صبر روز چند:گفت ايرج

 به و شد بلند ناراضي صادره هاي راي از پدرت.مادرت يكي و بود پدرت يكي كه دادند رفتن به راي قاطعيت با نفر دو
 .ميرويم ما و بمانند دارند ماندن خيال كه حاال:گفت مادرت

 .عمو آقا ميكنم خواهش:گفت و ايستاد پدرت مقابل مادر

 بهراد كه بود زمان همين در و آورد چاي همه براي مريم ننه و نشست و آمد كوتاه مادرم خواهش مقابل در پدرت
 كو؟ بهارمست:پرسيد

 .بود همينجا بيرون آمد و شد بيدار خواب از ما با:گفت مادرت

 باز اتاق اين در:كشيدي فرياد تو كه گشتيم را خانه ديگر جاهاي و آشپزخانه پانيذ اتاق نوزاد اتاق و خواستيم بپا همه
 كمد در كشيد فرياد او اينبار و گشود را آن شتاب با بهراد.بود باز نيمه درش اتاق كرديم نگاه خالي اتاق بسوي همه.است
 ايرج. انداخت گريه به را زنان و كرد پريشان را همه رفت دست از ام بچه واي گفت كه مادرت فرياد صداي!است باز هم

 .است تاريك آنجا باشد رفته پايين ندارد امكان:گفت عصبي و مضطرب

 .ميديدم ما بود كرده باز را اتاق در اگر:گفت مادرم

 .باشد آنجا شايد ايم نديده را باغ هنوز:گفتم من

 از شمس آقا.زديم صدا را مست بهار يكصدا و شديم روانه باغ صحن بسوي همگي و تابيد دلمان به اميد از ضعيفي بارقه
 ميزنيد؟ داد چرا شده چي:پرسيد و شد خارج اتاق

 نديدي؟ را او تو شده گم مست بهار:گفت بهراد

 .ميكردم تميز و جمع را بساط داشتم من نه:گفت شمس آقا
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 و كرد ها پله درون سر و شد نزديك سرداب به ايرج.كنيم صدا را بهارمست همگي بارديگر تا شد موجب او كالم
 !باشد شده خارج باغ از نكند:گفت پانيذ نيامد صدايي هيچ اما ناميد را بهارمست

 كه كنم تصور خود پيش كردم سعي و بازگشتم سالن به ديگر بار من نميرسيد آن به بهارمست قد و بود باال آهني در قفل
 را كابينتها داخل و رفتم آشپزخانه سراغ به بعد و گشتم را پانيذ كمد و خوابها تخت زير.باشد شده پنهان ميتواند كجا

 خارج اتاق از مايوس.گشتم را اتاق همه دقت با و رفتم بودند كرده استراحت همگي كه جايي مادر اتاق به مجددا و گشتم
 داشت سعي زيبا عمه.ميكردند گريه هم مادرهايمان تو بهمراه و ميكردي گريه تو شديد داخل تان همگي ديدم كه شدم

 سنگين سكوتي!سرداب؟ به برود دارد جرات كسي چه:گفت وقتي بهجت عمه اما كند فكر خوب بتواند تا باشد خونسرد
 .ندارم رفتن پايين طاقت منكه:گفت و داد دست از را خود خونسردي زيبا عمه و شد حاكم

 صداي بازتاب جز اما پيچيد سرداب در عمو صداي.زد صدا را مست بهار نام جا همان از و كرد باز كامل را كمد در عمو
 چيزي آفتاب غروب تا ديگر:گفتم.ميكرديم نگاه يكديگر به فقط و بوديم شده گيج و حيران همه.نيامد صدايي خودش
 هم را نيك پيك گاز روشنايي و قوه چراغ چند سرداب به برويم شود راحت خيالمان اينكه براي ميگويم من نمانده

 .ميبريم همراهمان

 .نميدهد پس ديگر و گرفت ما از را بچه او ندارد فايده:گفت مادرت

 !ميزني كه است حرفي چه اين زن نيست خوار آدم كه او:گفت خشمگين پدرت

 از جلوتر و برداشتم را گاز من.كرد روشن همانجا و آورد را نيك پيك گاز هم مادر و آوردم را ها قوه چراغ و رفتم من
 بهارمست و شوم روانه بتنهايي بودم حاضر زمان آن در آيد مي دنبالم كسي چه كه نميدانستم درست كردم حركت همه
 روي كه پا.داشت احتياج كمكم به او حاال و نميترسد چيز هيچ از باشد من با وقتي بود گفته بهمه مست بهار.دهم نجات را
 .برگردان بمن را ام بچه كامياب:گفت كه شنيدم را بهراد صداي گذاشتم پله

 خاطر بهمين و نيست كپسول در چنداني گار كه فهميدم آن سبكي از نبود زياد نيك پيك گاز نور و بود تاريك سرداب
 برخورد چيزي با كه ميدانستم خوشبختانه.ميرساندم جده مزار به را خود ديگران از زودتر و ميكردم عجله ميبايست
 بود نزديك ديدم آنچه از رسيدم مزار ديوار به و كردم طي را مسافت وقتي ميدويدم تقريبا.است باز راهم و كرد نخواهم
 ناپديد تاريكي در باد مثل سرعتي با او نميشد ديده بدنش كجاي هيچ كه بود ايستاده روبرويم سياهپوشي.كنم تهي غالب
 شد چي:پرسيد بهراد.شدند متعجب ام ايستاده سرجايم العملي عكس هيچ بدون اينكه از و رسيدند بمن ديگران.شد

 كامياب؟
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 افتاد چشمم اينكار با و شود روشن ضريح داخل تا گرفتم باال كمي را چراغ نور نبودم زدن حرف به قادر اما آمدم بخود
 دادم تكان ميكند؟سر چه اينجا گارمون:پرسيد ايرج و ديدند را آن هم ديگران.بود سياه سنگ روي كه مادرم گارمون به
 بهراد نيست اينجا گفتم و دادم بهراد دست به و برداشتم را گارمون نبود خبري هيچ مست بهار از.نميدانم اينكه معناي به

 اينجايي اگر عموجان كجايي؟بيا تو كامياب عمو هستم من مست بهار:كشيدم داد اختيار بي.باشد قنات طرف شايد:گفت
 .خودم پيش بيا و نترس چيز هيچ از

 بهار و انداختم ضريح بداخل را نور ديگر بار.ديدم حركتي بود جده مزار كه جايي بزرگ قبر پشت از كه كردم حس
 ديدن با هم ديگران.كشيدم آغوش در را او و گذاشتم زمين را گاز.شود رد ديواره از ميكند تالش دارد كه ديدم را مست

 نكرده سكته زنها تا برگرديم است بهتر:گفتم گرفتند خود حلقه رادر بهارمست و من و كشيدند خوشحالي از فريادي او
 نور رسيديم ها پله پايين وقتي.زدن دور صبح از بود فرار براي اينبار اما ميدويدم همه پيشاپيش بودم من هم اينبار.اند
 خود سينه به سخت را بهارمست درحاليكه رفتم باال را ها پله توجه بدون اما شد بلند ايرج داد صداي و شد تمام گاز

 خارج كمد ديوار از و رساندم باال را خود بازمانده قواي تمام با كرد روشن را ها پله راه اتاق نور وقتي.بودم چسبانده
 گرفتي آغوشم از را مست بهار تو.داد تكان را خانه فضاي كه بود شادي جيغ صداي اينبار و شد بلند همه جيغ صداي.شدم

 از عمو!كن تماشايش است سالم و صحيح بهارمست مادر ببين:ميگفتي و ميدادي نشان بود رفته حال از كه مادرت به و
 .آمدم مي دنبالتان وگرنه نداشتند حركت توان زانوهايم:گفت و رساند بمن را خود و شد بلند كاناپه روي

 مريم ننه.نشد آسوده نكرد قفل را تا و كرد خارج اتاق از را همگي و بست را كمد در مادر ايرج و بهراد شدن خارج با
 !تاريكه خيلي پايين؟اونجا اون رفتي چطوري:پرسيدي و خوراندي بهارمست به اي جرعه تو و آورد قند شربت همه براي

 شيون صداي.نشد خارج صدايش اما بزند حرف و كند باز زبان خواست او و كرد مست بهار متوجه را همه تو سوال
 .فرستاد پس بما و كرد الل را ام بچه كه بود اين زبانش ورد اينبار و شد بلند ديگر بار مادرت

 .نزن حرف اصال عموجان:گفتم و گرفتم تو از را مست بهار من

 بدهيد او به نمك نمك:گفت مريم ننه

 هنگام آن در تازه بريزم دهانش در نمك قدري تا كند باز دهان كه خواستم بهار از من و آورد را نمكدان و شد بلند ايرج
 و دويد او.بدهيد پتو پتو:گفتم بود ايستاده روبرويم پانيذ.است لرزيدن حال در اي جوجه مثل بهار كردم حس كه بود

 .كرده اذيتت سرداب سرماي عزيزم نيست چيزي:گفتم و پيچيدم بهار بدور من و آورد پتويي

 .ترسيده او كند استراحت بگذار:گفتم بهراد به.فروبرد ام سينه در سر بهارمست كه بگيرد من از را او خواست بهراد
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 رفته برويم گفتم كه آنوقت اگر:گفت عمو نداشت رخسار به رنگ هيچكس و بود نمايان ها چهره همه در ترس آثار
 .آمد نمي بچه اين سر بال اين بوديم

 !برسيد يكي اين به حاال:بگويد و بردارد شماتت از دست عمو كه شد موجب پانيذ گريه صداي

 نداشتم جرات و بود رفته خواب به من بغل در بهارمست.برسيد او بحال تا رفتيد اتاق به هم با و كرد بغل را كودك پانيذ
 بود زده چنبك ساختمان در كنار همانجا جريان از شدن مطلع با شمس آقا و بود رسيده راه از شب.كنم جدا خود از را او
 و كرده طي رتاريكي د را راه اين چگونه مست بهار كه فهميد بايد:گفت و شكست را سكوت ايرج.بود رفته فرو فكر به و

 رسانده؟ مزار به را خود

 .كنيم صبر بايد نكند باز زبان تا:گفت مادر

 .برده خود با را او كسي چه كه است معلوم ندارد پرسيدن اينكه:گفت مادرت

 !را مست بهار هم و كرده حمل خود با را گارمون هم زمان يك در او:گفت بهراد

 بود؟ آنجا هم گارمون:مادرپرسيد و افتاديم گارمون بياد كه بود هنگام آن در تازه

 كامياب كه شويم نااميد گشتن از كه بود نمانده چيزي.كرديم پيدا را مست بهار بعد و ديديم را گارمون اول:گفت ايرج
 .كشيد بيرون جده سنگ روي از درست بزرگ سنگ پشت از را او و شد قبر متوجه

 زهره را بچه ميتوانست تاريكي خود ميكشد نفس و است زنده هنوز بهارمست كه باقيست شكرش جاي:گفت زيبا عمه
 .كند ترك

 .نميداد پس وگرنه نداشت را طفل كشتن خيال جده كه ميرساند اين و داد دوباره عمر او به خدا:گفت مريم ننه

 كودكان بفهمد كسي آنكه بدون ميتواند باشيد داشته رفتن خيال اگر بفهميم كه بود خطر زنگ اين شايد:گفت بهجت عمه
 .ببرد خود با را مان

 !است كدام نادرست كار و چيست درست كار نميدانم و ام شده گيج منكه:گفت ايرج

 را بچه ديگر بار شايد.كرد را اينكار اخطار اولين براي و كند اخطار ميخواست او ام عقيده هم بهجت با منهم:گفت مادر
 !برنگرداند سالم و صحيح
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 معلوم هيچ.آورد مي هايمان بچه سر باليي و ميكند عملي را تهديدش باالخره كه بگويد خواست هم شايد و:گفت مادرت
 .شود باز مست بهار زبان نيست

 !همين ترسيده فقط او ميشود خوب چرا:گفتم

 تكلم نميتواند هم هنوز و شده الل زبانش و ترسيده كودكي در هم او كه است پسري مان خانه همسايگي در:گفت مادرت
 .كند

 ...منظورم:گفت و كرد پدرت به رو بعد

 .نميشود انطوري مست بهار اما كيست منظورت ميدانم:گفت تغير با و كند تمام را اش جمله زنعمو نگذاشت پدرت

 .نيست خوب هيچ حالم خانه ببر مرا:گفت ايرج به رو و شد بلند بهجت عمه

 .آيم مي شما با منهم:گفت و شد بلند هم زيبا عمه

 .باشم سربار بايد من دارند را كسي همه است بد چقدر تنهايي ديدي حاال:گفت پانيذ به رو بعد

 .بمانيد ما پيش همينجا ميترسيد ماندن تنها و تنهايي از اگر:گفت پانيذ

 و ام خورده او از حقي نه كه ميداند خوب و ندارد كاري گان شده فراموش با جده خوشبختانه نه:گفت و خنديد زيبا عمه
 .كند مطالبه بخواهد كه رسيده بمن باغ اين از ارثي نه

 .. و ام خورده را جده حق من كه اينست منظورت نكنه درد دستت جان عمه:گفتم

 .ميبرند حق اينجا از كه است ذكور افراد همه بلكه نيستي تو منظورم:گفت عمه

 .ميماند باقي صورت بهمين باغ اين و ندارد را اينجا فروش حق هيچكس كه ميداند جده:گفت مادر

 .نميبرد را ما دست جده تيغ كه است خوشبختي جاي حال هر به:گفت زيبا عمه

 .بود نگفته تابحال كه حرفهايي شنيدم نو حرفهاي زيبا دهان از امشب:گفت پدرت آنها رفتن با

 .ايم نداده او به و خورده را او حق ما كه ميكرد گمان بود رميان د اي غريبه اگر:گفت مادرت
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 تسلط آورد زبان بر كه حرفهايي به و ترسيده ما بقدر هم او چه نميگيرم بدل اما كردم تعجب عمه حرف از اينكه با: گفتم
 .نداشت

 مست بهار و برادرت و پدر و من و رفتيد خود اتاق به هم پانيذ و تو و رفتند نماز براي مادرهايمان ايرج و ها عمه رفتن با
 بدهم؟ چه را آذيتا جواب نكند باز زبان اگر:پرسيد بهراد مانديم تنها بود خواب آغوشم در هنوز كه

 زبانش فردا تا ميكني فكر تو آيا.بگيرد تحويل ميخواهد هم سالم و صحيح و داد تحويلم سالم و صحيح را مست بهار او
 ميشود؟ باز

 .بگيرد قرار معاجله تحت تا دكتر ببريش بايد نشد چنين ناخواسته نكرده خداي اگر اما اميدوارم:گفتم

 خوش را دلمان امسال نشد و ببريم بين از را نفرين اثر كرديم سعي متمادي سالهاي!شده حكايتي عجب:گفت عمو
 خود با را گارمون او چرا!كرديم كور هم را چشم زديم برداريم را ابرو آمديم اينكه مثل اما شديم موفق كه كرديم

 شد دير امشبم نماز.آورم نمي در را صدايش ديگر باشم زنداداش جاي اگر آيد؟من نمي خوشش آن صداي از برد؟نكند
 آييد؟ مي ما با يا ميمانيد ميكنيد چه شما بخوانم خودمان خانه ميخواهم و

 .بگويند مادر و محبوبه بديد اجازه:گفتم

 .است مختار محبوبه اما ميمانم من:گفت مادر و كرد تكرار را خود جمله ديگر يكبار عمو مادر آمدن با

 .ميماند هم محبوبه:گفت ما به رو آمد بيرون كه بعد دقايقي و كند صحبت تو با تا آمد اتاقتان به مادرت

 .كنم صحبت محبوبه با من بدين اجازه:گفتم و گذاشتم بهراد بغل در آرام را بهارمست من

 نميروي؟ مادرت همراه:گفتم بتو شدم داخل و كوبيدم در به انگشت وقتي

 .ميمانم منهم اينكه يا ميرويم هم با همه يا:گفتي و دادي تكان سر

 .كني مراقبت او از ميتواني مادر از بهتر تو برو مست بهار بخاطر.دنبالت آيم مي خودم من فردا برو آنها بهمراه امشب-

 !بيشتر نه و عصر فردا تا:گفتي و شدي راضي كه كردم حس

 بخاطر فقط آيد مي شما با هم محبوبه كنيد صبر:گفتم.ديدم پوشيده لباس را عمو آمدم بيرون وقتي و كردم قبول
 .دنبالش آيم مي خودم فردا و بهارمست
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 .باش دو هر مراقب گفتم ميكردم تان بدرقه وقتي.شدي رفتن آماده هم تو و كرد آمده را كودكمان پانيذ

 شدم كه ساختمان وارد.برميگردد اما مهماني رفت دخترم گفتم جده به و كردم آسودگي و امنيت احساس آنها رفتن با
 است؟ كاري چه اين:گفتم مادر به.ميگذارند شده قفل در پشت دارند و اند گرفته را كاناپه سر پانيذ و مادر ديدم

 .دهد فراري خانه از و بترساند را ما ميخواهد كسي و ندارد وجود شبحي دارم يقين من:گفت

 شده ما معركه وارد ناخواسته كه سوخت پانيذ بحال دلم اما كنم بازگو بهارمست كردن پيدا بهنگام را شبح ديدن خواستم
 چراغ هم امشب:گفت و آورد بيرون را خواب چراغ مادر بعد.شود خوش دلشان كه دارد ايراد چه گفتم بخود و بود

 .مهتابي هم و ميماند روشن خواب

 ترس او.بخوابد اتاقش در تنها و كند بسنده او شهامت به بتواند كه آنقدر نه ولي شد دلگرم مادر شهامت و جرات از پانيذ
 با مادر و داد نشان است خالي كنارم در امشب كوچولو پانيذ و خانم محبوبه خالي جاي اينكه كردن عنوان با را خود

 كني؟ تحمل مرا حضور ميتواني آيا:گفت و گرديد ترس اين متوجه خود فراست

 .ميشوم خوشحال من كنيد تحمل مرا بتوانيد شما اگر:گفت و خنديد پانيذ

 با نشده روشن قضيه اين تا و باشيد رازدار دارم دوست اما بگويم شما دوي هر به را موضوعي ميخواهم:گفت مادر
 افتاده باغ اين در اتفاق آنچه و دوستي پيش رفتم صبح من.شود مطلع هم محبوبه نميخواهم حتي نكنيد صحبت هيچكس

 باغ ترك به وادار را ما ما ترساندن با ميخواهد فردي كه داد اطمينان بمن او كردم جويي چاره او از و دادم شرح برايش را
 با كه است باغ همين در هست چه هر بلكه خانه اثاث نه و هستيم ما نه مقصود و هدف آن و برسد مقصودي به تا كند
 .شود عملي اش نقشه نگذاريم و باشيم هوشيار بايد ما.است غيرممكن آن به رسيدن ما بودن

 بوده؟ او كار هم مست بهار شدن گم يعني:پرسيد پانيذ

 و آمد آساني به كه است خاطر بهمين است وارد باغ اين زواياي به خوب كه است آدمي او:گفت و آورد فرود سر مادر
 خارج و داخل كجا از او كه شد خواهيم متوجه در پشت كاناپه گذاشتن با امشب.ببينيم را او نميتوانيم ما و ميكند شد

 كاناپه آنهم پشت و ايم كرده قفل را اتاق در هم و كمد در هم ما كه باشد كمد طريق از فقط سرداب راه اگر.ميشود
 راحت شما.ميشويم او كار متوجه ما و براند عقب كه است مجبور را كاناپه شود وارد كليد با بخواهد اگر.ايم گذاشته
 .ميدهيم خاتمه امشب همين را ماجرا اين و ميمانيم بيدار كامياب و من بخواب

 چي؟ كرد حمله شما به و داشت صالح او اگر:پرسيد پانيذ
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 و شده باز باغ به مامورين پاي ببيند آسيب اگر ما از يك هر كه چرا ندارد را اينكار جرات او نه:گفت و داد سرتكان مادر
 به و دارد را ما ترساندن و ارعاب قصد فقط او دارم اطمينان من كه است اين ميشود روبرو شكست با بهرحال او نقشه

 استفاده آن از موقع به كه دارم باتوم يا چماق و ام كرده هم را آنجا فكر من آنكه ضمن.نميكند قصد سوء جانمان
 .كند شروع را كارش زودتر بتواند او كه بخوابيم برويم.ميكنم

 با پانيذ گفتم بخير شب وقتي.انداخت خواهد بدام را او چراغ شدن خاموش با گويي كه كرد صحبت قاطعيتي چنان با مادر
 خوب:گفتم كنم راحت براستي را او خيال آنكه براي من و داد را جوابم بود هويدا بخوبي دلهره و ترس آن از كه آوايي

 .هستم بيدار من كه باشيد داشته يقين و بخوابيد

 شما شب.ميكنم امنيت احساس و ميشود گرم قلبم ميدهيد اطمينان وقتي كه ام شده خانم محبوبه مثل منهم:گفت پانيذ
 .بخير هم

 

 نهم فصل

 انداخته ولوله درختان برگهاي و شاخ ميان در كه باد صداي جز.بود وزيدن حال در سختي باد و بود ابري نيمه شب آسمان
 بار دو يكي.اند رفته بخواب اينكه يا بيدارند آيا كه نميدانستم و بود بسته نيمه پانيذ و مادر اتاق در.آمد نمي صدايي بود

 نگراني و ترس بجاي.گذاشتم آماده دستم كنار را آن و كردم امتحان را بود گذاشته اختيارم در دفاع براي مادر كه چماقي
 وادار دشمن با شدن رودرو و مبارزه به مرا كه بود آمده بوجود وجودم در تازه نيرويي گويي داشتم خوبي احساس
 نااميدي زده يخ و سرد قفل ميتواند كننده اميدوار و بجا كلمه يك چطور كه كردم فكر اين به من محبوبه ميدوني.ميكرد

 و جرات رفته بخواب و گذاشته هم بر ديده حمايتم اميد به جواني زن روبرو اتاق در اينكه انديشه با من.كند باز را
 و حرفها گاه كه همانطور.كنم مبارزه شبح با حتي ميتوانم كه ميدانستم و بودم يافته را شجاع و مبارز مرد يك جسارت

 گفته دختر آن به من.باشم خوشبين آينده به و نكنم بدبختي و فالكت راتسليم خود كه ميشدند موجب تو اطمينانهاي
 جمله يك با امشب او و ميكنند فرار و ندارند ايستادگي ياراي بگيرند قرار اميد نور مقابل در وقتي حرمان و ياس كه بودم

 .داد فراري را ترس كننده اميدوار

 چراغ نور شعاع از و شدم بلند.نشد باز در اما آمد در كليد تيلييك صداي بعد و شد خاموش مهتابي چراغ كه كردم حس
 در به ديدنم با و كرد بيرون اتاق از سر هم مادر من با زمان هر نميشد ميشر اما شود باز ميخواهد راتاق د كه ديدم خواب
 بمن را خود مادر.نگرفت صورت تالشي ديگر آن از پس و شد تكرار ديگر يكبار در كردن باز كار.زد لبخند و كرد اشاره
 !نه يا آيد مي صدا ديگر جاي از آيا بفهمي كه نگهدار باز را گوشت و كن جمع را حواست:كرد زمزمه آرام و رساند
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 كه گفتم سر تكان با مادر به.آمد نمي صدايي چسباندم در به گوش و رفتم آشپزخانه در پشت پاورچين پاورچين من
 نگريست ديوار ساعت به مادر.شد روشن زدن چشمك دوبار يكي از بعد مهتابي رسيدم كه اتاقم نزديك به.نيست خبري

 بيدار من بخوابيد هم شما گفتم!برگردد كه نكنم گمان نمانده چيزي صبح سپيده تا و ميشود سه ديگر دقايقي گفتن با و
 .ميمانم

 به صندلي روي و نرفتم بستر به من اما.كند استراحت آسوده اينبار كه بازگشت اتاق به و كرد استقبال پيشنهادم از مادر
 روشن و خاموش ديگر صبح هنگام تا مهتابي.بود جمع حواسم هم و بودم گوش هم مادر بقول و پرداختم زدن چرت
 نه نميخواهم.برگردانيم بجايش را كاناپه بيا نشده متوجه كسي تا:گفت بمن شد خارج نماز اداي براي مادر وقتي.نشد
 .ايم كرده چه ما بفهمند شمس آقا و مريم

 ايد؟ كرده شك پيرمرد و پيرزن اين به:پرسيدم

 .دارم شك شان نگهداشتن زبان به اما نه آنها بخود:گفت

 بستر به داد نخواهد رخ اتفاقي اينكه از بودن آسوده با من و نكرديم باز را در قفل اما آورديم در خود اول بحال را كاناپه
 برود پدرش خانه به خود امور انجام براي داشت قصد پانيذ و كرد طي را عادي روال زندگي آنشب صبح.خوابيدم و رفتم

 بياوريد؟ را خانم محبوبه ميرويد:پرسيد شمس آقا ميكردم خارج باغ از را اتوموبيل وقتي.كرد او رساندن مامور مرا مادر و

 .برميگردانم بخانه عصر را او نه:گفتم

 .دارم كار شما با كنيد صدايم برگشتيد وقتي آقاجان همراهتان به خدا دست:گفت

 مشكالت به شما پاي كه متاسفم:گفتم من و كرديم طي سكوت در را راه از كمي.افتاديم راه پانيذ بهمراه و كردم قبول
 .شد باز ما خانواده داخلي

 د مرا سرنوشت چگونه كه پرسيدم خودم از و ميكردم فكر قضيه بهمين داشتم ببرد خوابم اينكه از پيش ديشب اتفاقا-
 خانواده اين عجيب اتفاقات شاهد نزديك از و شد باز شما خانواده به پايم خانمتان توسط و داد قرار شما راه رمقابل
 دور و كردم طي ساعت هاي عقربه گذشت مثل يكنواخت بطور و هيجان بدون را عمري كه كردم گيري نتيجه بعد.شدم
 بودن زنده فلسفه كه بوده روبرو هيجاني با زندگيم روز هر ميكنم زندگي شماها با دارم كه مدتي راين د اما چرخيدم خود
 كني باز را آن كه بود خواهي قادر ديگر بار ميگذاري برهم چشم وقتي نميداني كه هنگامي به اميد.كرده معنا برايم را

 از بايد و ميگذرانم كالس دارم من.ميبخشد مفهموم ميشود آغاز كه صبحي به و ميرود و آيد مي كه نفسي يه خودش
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 گفته اگر كه است اين كرده مشغول بخود را ذهنم كه موضوعي اما.كرد ثبت كالس اين در را نامم كه كنم تشكر محبوبه
 اين بايد چرا پس نميبرند سهمي باغ از چون ندارد كاري دخترها به شبح آن يا روح آن و باشد درست خانم زيبا هاي
 سهمي بهارمست يا و پانيذ آيا.كند نابود هستند دختر دو هر كه را كودكان اين بخواهد باشد داشته وجود اگر البته روح

 ميبرند؟

 ديگري فرد هيچ نه و بهارمست نه و پانيذ نه!نه اما ميرسيد او به باغ اين از نگهداري من از پس بود پسر فرزندم اگر-
 .داشت نخواهد سهمي

 ميشود؟ چه باغ تكليف نشويد پسر صاحب هرگز شما اگر و-

 .رسيد خواهد او پسر فرزند به او از بعد و او پسر به نباشد حيات قيد در عمو اگر و عمو به صورت آن در و-

 .... و است دختر هم بهراد فرزند چون ندارد جانشين باغ اين هنوز حساب اين با پس:گفت پانيذ

 اجناس يا و باغ تصاحب قصد به نه كه كسي.است ميان در طايفه اين از خارج ديگري فرد پاي كه است معتقد مادر:گفتم
 .دارد را ما دادن فراري و ترساندن قصد دارد وجود باغ اين در كه ديگري چيز بخاطر بلكه عتيقه

 ميداند او كه مانده بجاي باغ اين در گنج مثل گرانبهايي چيز شما اجداد از شايد.باشد همين بايد كه ميكنم فكر منهم بله-
 .كند تصاحب ميخواهد و

 صندوقچه خود من.ندارد وجود اي نقشه برگرداند من به تا داده او به امانت به پدرم و رسيده عمو بدست كه اسنادي در-
 .ام كرده بازرسي را

 منتظر و برداشته را نقشه بخصوص فرد آن كنيد پيدا دستيابي صندوقچه به مرحومتان پدر يا و شما آنكه از پيش شايد-
 .كند اقدام تا بوده زمان

 صندوقچه كه نميدانست خودش جز هيچكس و داد صندوقچه از خبر مرگ هنگام در و فوت از پيش پدربزرگم-
 هم شما براي كه ندارم گمان و نشد من خوشبختي طلسم صندوقچه بود گفته پدرم به فوت هنگام در فقط.گذاشت
 .آورد ببار سعادت

 كرده از و نداشته طلبي جاه و طمع و حرص آنهمه ارزش واقعا دنيا ميبرند پي كه است مرگ بهنگام تنها مقتدر افراد-
 تاكيد مانده پنهان شما همه چشم از كه بوده چيزي صندوقچه در حتما كه نكته اين به هم باز من.ميشوند پشيمان خود

 .ميكنم
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 بقول شايد.ميكنم بازرسي را آن ديگر يكبار و ميگيرم عمو از را صندوقچه ميروم محبوبه آوردن براي وقتي امروز هم-
 .كنم پيدا سرنخي بتوانم شما

 ميدهيد؟ را صندوقچه ديدن اجازه هم بمن آيا-

 .ندارد وجود منعي من طرف از بگيرد را دامنتان اوراق به زدن دست با كه نميترسيد نفرين و جادو از اگر:گفتم و خنديدم

 .كنيد باز را معما اين كور گره ميتوانيد شما كه دارم اطمينان من:گفت او

 و كردم حس خود در العاده فوق قدرتي داريد ايمان ام توانايي به كه گفتيد ديشب وقتي كنيد باور.ممنونم اطمينانتات از-
 .داريد اعتماد بمن ميكند فراموش را كينه و نفرت وقتي البته محبوبه و شما كه خوشحالم و كنم مبارزه شبح با ميتوانستم

 !قهرمانيد محبوبه ي برا شما:گفت و خنديد پانيذ

 فريبي دل و زيبا بسيار زن او كه ميدانيد و ايد ديده را محبوبه شما.اوست با كودكي از احساس اين و است همينطور بله-
 باور همان بر هم هنوز كه ام ساخته داشتني دوست و زيبا اي فرشته او از ام نوجواني روياهاي در منهم اما نيست
 مهر جايگزين را نفرت نتوانستم باخت دل او به و برگزيد را كيارش وقتي حتي.گناه بي و معصوم نگاه با اي فرشته.هستم
 دوران معصوميت همان ميكند پرخاش و است خشمگين كه وقتي حتي محبوبه نگاه عمق در ميداني.شوم متنفر او از و كنم

 خاموش زود و نيست پايدار كه نبين را فروزنده آتش اين و كن باور مرا ميگويد نگاه آن گويي دارد وجود كودكي
 واويال و شيون ببيني آسيب اگر و هستم ات سالمتي نگران هم هنوز كه كن باور مرا ميگويد نگاه همان اينكه مثل.ميشود
 تو هم هنوز و است كردن هق هق و سرگذاشتن براي امن مامني ات شانه سر هم هنوز كه كن باور مرا.اندازم مي براه
 آويزان اتاقم سقف به و بچيني آسمان از فروغ پر اي ستاره و كني دراز دست ميتواني كه هستي قهرماني همان
 .معتقدم ميدهد معني واژه به و ميجنبد كه زباني از بيش نگاه به من ميدونين.كني

 زن او.ببرد همسرش درون راز به پي نگاه از كه ميشود پيدا مردي كم خيلي چون محبوبه بحال خوش:گفت و خنديد او
 .ندارد باور هنوز اما است خوشبختي

 خانه به خانم محبوبه با وقتي:گفت داد توقف دستور هنگاميكه و كرد پيچ در پيچ ها كوچه به هدايت مرا پانيذ بعد
 .دادم خانم محبوبه به را تماس شماره.ميكنم حركت فوري من بگيريد تماس برگشتيد

 .نگهدار خدا غروب تا پس خوب بسيار-
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 و كند هوس را ديدنت نياز تا داشت وا را دلم كشيدن تصوير به تو از و گفتن تو از.كرد را تو هواي دلم او كردن پياده با
 مقابل در.باغ برميگرديم همگي بعد و هستم كنارشان در غروب تا و ميروم ميكند فرق چه عصر با صبح بپرسم خود از

 تان خانه بسوي و خريدم فكري بازي ابزار از اي جعبه مست بهار براي و داشتم نگه فروشي بازي اسباب فروشگاه
 شما به را خود تا گذاشتم سر پشت را شهر آلوده هواي.ميداد طوالني و سوزان تابستاني از خبر گرم آفتاب.كردم حركت
 با مادرت.داد آزار را ام شامه ترياك بوي گذاشتم حال درون به قدم چون و كرد استقبال من از گرمي با مادرت.برسانم
 را كشيدن نوبت و شده اضافه هم درد كمر دردش پا به:گفت و انداخت سربزير شد پديدار ام چهره در بيكباره تغييري

 .كرده زياد

 شده؟ باز زبانش است؟آيا چطور بهارمست.ايم كرده عادت عمو كار اين به كه سالهاست ما همه زنعمو ميدانم-

 !نه حرف اما بدهيم صحبانه او به كمي توانستيم صبح فقط و كرده تب:گفت مادرت

 ديگر اتاق در از بهراد و گذاشت كناري را آن ديدنم با كه بود منقل پاي پدرت ديدم هم دور را همه شديم كه اتاق وارد
 چهره ديدنم با تو.بود خواب در پدرت نزديك بستري در بهارمست و بودي نشسته تلويزيون تماشاي به تو و كرد خارج

 .اي رفته بيرون خانه از است وقت خيلي گه گفت مريم ننه زدم بودي؟زنگ كجا:پرسيدي و كشيدي رهم د

 كه دارد معني چه اصال.كن استنطاق بعد برسد راه از بگذار:گفت خشم با و كرد مداخله پدرت كه بگويم جواب خواستم
 .داده طول كه داشته كاري حتما كند مفتشي بخواهد زن

 .ترافيك پر هم خيابان و بود دور راه پدرش خانه به برسانم را پرستار بودم رفته:گفتم عمو به

 نشد؟ خبري ديشب:پرسيد و آورد چاي برايم مادرت

 .خوابيديم راحت همه و نداد رخ اتفاقي هيچ نه:گفتم است روح منظورش كه فهميدم

 كسي با هم هنوز و دارد تب مست بهار:گفت نگراني با برادرت و كرديم صحبت به شروع هم با او و اتاق به بهراد ورود با
 .بدهم تحويل آزيتا به بعدازظهر 4 ساعت را او بايد من.نكرده صحبت

 .آورده چه برايش عمو كه ميبيند و ميشود بيدار االن خوبم دختر:گفتم و كشيدم بهارمست پيشاني روي دست

 جاي بغلم در و كرد جدا بستر از را خود دار تب تن ديد مرا و گشود چشم وقتي و شد مست بهار بيداري موجب صدايم
 نميكني؟ سالم عمو به:گفتم آرام.گرفت
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 بهمه خيره او و آورد بوجود اتاق در خوشحالي از موجي او صداي.سالم:گفت ضعيف صدايي با و آورد پايين سر
 !خريده برايت چه عمو بزن حدس:گفتم و دادم دستش به را كادويي بسته.نگريست

 آمد بوجد سازي خانه مكعبهاي ديدن با بهارمست و كردم پاره را آن كادويي كاغذ من ندانستن نشانه به انداخت باال شانه
 .باشد نداشته را آن مثل هيچكس كه زيبا بسيار اي خانه بهراد بابا با:گفتم.

 .بلدي تو بسازد خانه نيست بلد بابا:گفت

 حتي تو خوشگلتري ها بچه همه از ميداني هيچ تو.فرشتگان خانه مثل زيبا اي خانه ميسازم برايت خودم:گفتم و خنديدم
 .تري خانم و خوشگلتر هم كوچولو پانيذ از

 !بال شيطون گفت آقاهه:گفت و دوخت ام ديده به را نگاهش بهار

 روي و آوردم در را مكعبها كيست؟من آقا بپرسد او از نكرد جرات كسي و كرد حاكم اتاق بر سنگين سكوتي بهار حرف
 بود؟ كجا اون.بال شيطون گفت بتو داشت دوستت چون آقاهه اون.بسازيم را خانه و بنشينيم بيا:گفتم و ريختم زمين

 شيطون كنيم بازي بيا گفت بمن بود شده قايم كمد تو بود رفته اتاق تو:بگويد و دهد جاي هم در را مكعبها كرد سعي بهار
 !بال

 كردي؟ بازي اون با هم تو و:پرسيدم

 منو اون و بستم چشمامو منهم.نكن باز نگفتم بهت تا بذار هم چشماتو تو كنيم بازي موشك قايم بيا گفت بمن اقاهه آره-
 .برد خودش با و كرد بغل

 اون؟ يا بردي تو اونوقت خب:پرسيدم

 صدا رو تو هي و كردم يخ اونجا.نبود آقاهه اون و بود تاريك جا همه كن باز چشماتو گفت بمن وقتي:گفت بهارمست
 .كردم

 ما از ناقال توي اما كنيم پيدات تا اومديم همه ايرج اقا هم بهراد بابا هم من هم.ميگشتم دنبالت داشتم منهم خب:گفتم
 .ندادي جواب ما صداي به و بردي

 .بودم ترسيده خيلي من عمو.ميكنم ت خفه بياد در صدات اگه گفت آقاهه اون ميزدم حرف نبايد من آخه-
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 تو با داشت اون!كنه اذيت رو تو ميذاشتيم بهراد بابا و من مگه ترسوند رو تو كه كرد غلط آقاهه اون:گفتم و كردم بغلش
 نه؟ مگه رفتي آقاهه اون با كردي اشتباه هم باز تو اما ميكرد شوخي

 .مياد بدم آقاهه اون از من:گفت و آورد فرود سر مست بهار

 باشه؟ داشته هم باغچه خونمون داري دوست ببينم.ترسوند رو تو كه نبود خوبي آدم اون عزيزم آره-

 .نترسيدم همين براي ميكني پيدام تو كه ميدونستم من عمو:گفت و كرد تاييد بهارمست

 ناخودآگاه خاطر بهمين داشتي من از كوچكي در تو كه تصوري همان بدانم نترس و شجاع را او داشت دوست مست بهار
 هيچي از و شجاعي تو كه ميدانم من:گفتم بهارمست جواب در.داري لب بر داري معني لبخند ديدم و نگريستم بتو

 .نميترسيدي اصال تو بود روشن آنجا اگر نميترسي

 .داشت قوه چراغ آقاهه اون:گفت مست بهار

 كني؟ بازي اون با تا نداد بتو-

 .رفت و برداشت رو قوه چراغ اون نه-

 رفت؟ كجا:پرسيد بهراد

 حاال نداره عيب خب.ببينه نميتونسته ما شجاع بهارمست و بوده تاريك:گفتم بهراد به من و انداخت باال شانه بهارمست
 تو شدن برنده جايزه اينم بردي تو و باخته آقاهه و شده تموم چي همه

 اون تا برو عمه با كرده درست برايت اي خوشمزه غذاي محبوبه عمه:گفتم او به آن از بعد و ساختم بهارمست براي خانه
 .بده غذا بهت

 پس:گفت عمو اتاق از شما شدن خارج با.كنيم صحبت هم با بتوانيم و شويم تنها ما تا گرفتي را بهار دست و شدي بلند تو
 .ميگذارد سربسرمان دارد نفر يك و نيست ميان در روحي پاي

 كند؟ بازي كودكي جان با بخواهد كه باشد شرير و پست آنقدر كه است ممكن كسي چه:گفت بهراد

 ...نه و دارد دويدن توان نه چون نيست كه شمس آقا كار:گفت عمو

 .بدود سرعت به ميتوانم كه است جوان هست كه هر.بود ما با او:گفتم
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 ... و كرده رخنه ما ميان در اي غريبه شايد.نداريم جواني هم نزديك اقوام در:گفت بهراد

 وجود هم ديگري سرداب كه نميدانستيم ديوار نشدن خراب تا خودمان ما نيست آگاه باغ وضع به كه غريبه:گفت مادرت
 !زن يك نه مرد يك روح است ميان در شرير روح يك پاي ميگويم من.دارد

 .دارد تعلق زن دو به كه است گور تا دو فقط آنجا اما:گفت حوصله كم عمو

 .ميكرديد پيدا هم ديگري گور ميگشتيد بيشتر اگر شايد:گفت مادرت

 اين با و كردم اشتباه هم را دوبار همين بگذارم سرداب آن در پا قيمتي هيچ به نيستم حاضر ديگر منكه:گفت بهراد
 .بدهم دست از را دخترم بود نزديك اشتباه

 ازاد نفرين و طلسم شر از را خود و كنيد رها را آن ميگويم من.بگذارد پا آنجا به ديگر نبايد هيچكس:گفت مادرت
 اگر نبرد خود با را دخترش كه كرد التماس بلند صداي با بار چند و ميگفت هذيان داشت خواب توي محبوبه ديشب.كنيد

 مكان نقل ديگر بجاي و بپوشد چشم آنجا از كن راضي را مادرت كامياب.ميشويم ديوانه همه برويد پيش همينطور
 جان به اگر بگو مادرت به من قول از.بگذارد تنها را او نيست حاضر و كرده پيدا زيادي وابستگي مادرت به محبوبه.كند

 .بگيرد ظم را باغ دور و كند رحم تو خود و پانيذ و محبوبه بجان نميكند رحم خودش

 و آزار قصد زميني موجودي كه كردم يقين ديگر بهارمست حرفهاي با اما.گفت خواهم او به را شما فرمايش چشم:گفتم
 .كنم راحت را همه خيال و انداخته گير را او شده كه طور هر ميدهم قول شما به و دارد را ما شكنجه

 ببرم؟شايد خود با را صندوقچه من ميشود عموجان:پرسيدم و افتادم صندوقچه ياد و پانيذ صبح آنروز حرف بياد بعد
 .كنم حل را معما اين دقيقتر مطالعه با بتوانم

 .ببري ميتواني و همينجاست هم حاال.باشد تو اختيار در بايد صندوقچه اين بودم گفته بهت منكه:گفت عمو

 ...شايد بود كاغذ سه دو همان فقط صندوقچه درون كه مطمئنيد شما:پرسيدم

 .برميگردانم بتو دارم گرفتم او از كه همانطور را صندوقچه قسم پدرت روح به:گفت قاطعيت با عمو

 ام نكرده شك هرگز شما داري امانت و درستي به من جان عمو:گفتم پس كرده ناثواب برداشت سخنم از پدرت ديدم
 است گشته دست به دست صندوقچه اين كه همينطور شادي.است بوده پدرم از صندوقچه گرفتن از پيش منظورم بلكه
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 ما دارد قصد كه آدم اين به رسيده تا گشته دست به دست و شده ربوده بوده صندوق به متعلق كه هم اي نقشه يا و سند
 برسد هدفش به راحت خيال بعد و بترساند را

 خاطر آن به نه و ميكرد حفظ شيرين جان چون را صندوق اين پدرت دارم بياد من تا:گفت و رفت فرو فكر به كمي عمو
 نميكنم گمان نه.كند پيدا را جده دفن محل ميخواست كنجكاوي با او كه خاطر اين به بلكه بوده يمني خوش صندوق كه
 .باشد زده دستبرد صندوقچه به باشد توانسته كسي كه

 خود اختيار در هنوز كه زماني در يعني باشد گرفته صورت عمو به آن رسيدن از پيش دستبرد اين شايد:گفت بهراد
 .بوده پدربزرگ

 اقدام دارد حاال و شده صبر سال اينهمه چرا پس باشد درست نظريه اين اگر اما است ممكن اين:گفت پدرت اينبار
 ميكند؟

 پيدا پيگيري جرات كسي امروز به تا و شده هم آنها دامنگير سند يا نقشه آن جادوي و طلسم شايد:گفتم و خنديدم
 .است نكرده

 كه نگرفتيم كارگر حتي ما.نميداند كسي خودمان جز را ها جده گور و سرداب شدن پيدا راز اما درست اينهم:گفت پدرت
 ...كه نرفت بيرون باغ در از هم حاكي نشود افشا راز اين

 نيستند نگهدار سر چندان آنها كه ميدانيد باشند كرده صحبت مورد اين در كسي با شمس اقا و مريم ننه شايد:گفت بهراد
 .ميكنند دردل اسان و ميبينند خوب خود مثل را همه دارند كه قلبي رقت و سن كهولت بخاطر و

 .كنم پيدا نخي سر شايد ميكنم صحبت مورد اين در شمس اقا با امشب همين من:گفتم

 فكر:گفت حال همان در و افتاد پيش ديگر اتاق بسوي و شد بلند پدرت.است آماده غذا گفتي و گذاشتي اتاق به قدم تو
 .بگير تماس بامن حتما فهميدي او از چيزي اگر.باشد شمس اقا دست در معما اين حل كليد ميكنم

 با بار اينبار و نشست كنارم در ديگر بار مست بهار آنكه ضمن نشستيم غذاخوري ميز سر همگي و دادم اطمينان پدرت به
 .كنم احساس را غذا مزه و طعم تا نداد اجازه خود هاي پرسش

**** 
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 خود والدين با بايد بچه.نيست خوب اين و شده بتو كه نيست وابسته چنان است پدرش كه بهراد به بهارمست:گفتي تو
 تو كه كند تصور چنين نبايد او داد خواهد آسيب شود بزرگتر كه بعدها او ديگران نه كند بودن يكي و نزديكي احساس
 ...تو بهارمست ذهن در.كند تكيه بتو ميتواند و هستي هميشه

 و ميكند دلسوزي برايم دارد ناخودآگاهش ضمير در شايد.بگيرم را پدرش جاي او قلب در نخواستم هرگز من:گفتم
 پدرش بسوي دهد تميز هم از را تفاوتها توانست و شد بزرگتر وقتي باش مطمئن ميدهد نشان اينطوري را محبتش
 خود بدنبال زمان.داشته احساسي چه كودكي در كه نياورد بخاطر هرگز هم شايد ميكند فراموش مرا و رفت خواهد

 .نباش نگران آورد مي فراموشي

 نتوانست ديگر هيچكس نه و بهراد نه پدرم نه شدم بزرگ وقتي حتي خودم چه نميكنم فكر اينطور من اما:گفتي تو
 .بگيرد بودي كرده اشغال تو كه عاطفي جايگاه

 دانستي خوب هايت عقده كردن خالي براي من سرشانه.شناختي را كسي هر جايگاه دادي تميز هم از را تفاوتها اما:گفتم
 ايراد چه.مطمئن و امن پناهگاهي داشتن و ورزيدن مهر براي را خانواده جايگاه و عشق پذيرفتن براي را كيارش قلب
 ميتواند دارند دوستش كه افرادي توانايي روي كه كند يقين و باشد آزاد انتخاب در ش عمه مثل هم مست بهار كه دارد

 .كند حساب

 .ميشوند خطاب اسم يك به همه چون نيست آسان ها احساس كردن متمايز-

 داست نخواهد دوست عاشقانه مرا هرگز مست بهار.است عواطف روشنگر خود احساس بروز و رفتار نوع:گفتم و خنديدم
 .عمه شوهر فقط نه داشت خواهد بمن دايي يا و عمو پدربزرگ به محبت همچون احساسي شود بزرگ وقتي بلكه

 از يا.بگذارم مناسب اسمهاي ام نتوانسته دارم ديگران به كه احساسي براي هنوز خودم من اما است معلوم كه اين:گفتي تو
 .ام بوده متنفر آنها از يا آمده خوشم آدمها

 متنفري؟ شمس آقا از:گفتم

 متنفر؟ چرا:گفتي و خنديدي

 هستي؟ شمس آقا عاشق آيا:پرسيدم

 دارم دوستشان.همينطور هم مريم ننه است مهرباني پيرمرد چون آيد مي خوشم او از نه:گفتي و خنديدي صدا با ديگر بار
 .نيستم آنها عاشق اما
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 عاشق آنكه ضمن باشي متنفر من از نميتواني كه گفتي روزي تو.عالقه و عشق بين فرق و احساسي تفاوت يعني همين-
 ها نفرت درجه از وقتي.داشتن دوست بسوي گاه و ميشود متمايل بيزاري بسوي گاه كه است عالقه اين پس نيستي منهم
 ميشود سنگين انزجار و تنفر كفه شود فزون نفرت ميزان وقتي بالعكس و ميشود تر سنگين مهر و عالقه كفه شود كاسته

 .است كفه دو بين تعادل تفاوتي بي و

 .كرد نخواهم باور است كفه دو شاهين بگويي است؟اگر كفه كدام در پانيذ:پرسيدي

 و رفتار به نسبت و ميكنم بندي درجه را ام عالقه من.نميكنم تقسيم دسته دو به را انسانها راحت و نيستم تو مثل من:گفتم
 .است شده بندي درجه من ترازوي.ميدم بارمي انسان هر منش

 ميدهد؟ نشان را اي شماره چه درجه-

 كسي؟ چه مورد در-

 !پانيذ-

 نميپرسي؟ مريم ننه و شمس آقا يا و مادر از كودكمان از خودت از ميكني؟چرا سوال او مورد در او؟چرا-

 !نميدانم را پانيذ اندازه و مقدار تنها ايستند مي اي شماره چه روي آنها عقربه ميدانم چون-

 ميدهد؟ رانشان عددي چه خودت با رابطه در درجه بگو مطمئني حد اين تا اگر:پرسيدم و كردم نگاهت

 .صفر زير هم شايد و صفر:گفتي خونسردي و قاطعيت با تو

 .ننشيني گيري اندازه براي ترازو پشت هيچوقت كه ميكنم توصيه و متاسفم برايت-

 ايستد؟ مي كجا پانيذ عقربه بگو ميداني دقيق حساب اينقدر كه تو-

 .گفت نخواهم بتو اي نگرفته ياد را بندي درجه كه زماني تا:گفتم و كردم نگاهت

 كردم زمزمه من.كردي خلوت خود سكوت با و ديدي را اتوموبيلها گذر و كردي نگاه اتوموبيل شيشه بيرون به رنجيده
 با را هوس چراغ محبت چراغ برداشتن بجاي اشتباهي گفتي تو!برگشتم نااميد عشق سر آن در رفتم زني ديدار به من
 همه يكباره به كه بود آتش نبود نور كردي بود؟زمزمه خيس محبت باران از تنم تمام كه نديدي تو:گفتم.بردي خود
 نميكني؟گفتي راحت را خود و نميكشي دست من از چرا پس گفتم!بود نفرت اش بهره كرد خاكستر و سوخت را جانم
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 بود سنگين روزگاري شد؟گفتي سنگين كفه يكي آن هرگز پرسيدم.ميارم كم گريستن براي را هايت شانه چون
 پاي جانم بن در ارام آرام كه را محبتي رشته نميتواند هيچكس و چيز هيچ ميكردم فكر كه دور چندان نه روزگاري

 !بودم گفته كيارش به حتي ببرد بين از و كند نابود گرفته

 بودي؟ گفته چه من مورد در كيارش به:پرسيدم

 او دهد آشتي تو با و خودم با دوباره مرا تا ميروم كامياب پيش شوم متنفر تو از و خودم از وقت هر گفتم كيارش به من-
 به.ميكند خوش دل آن به غريقي هر كه است امني ساحل كامياب گفتم او به.دارد الاليي تاثير كالمش كه است انساني تنها
 ...اما ميدهي پرورش شقايق گل زار شوره در كه هستي باغباني تو كه گفتم او

 نيست؟ طلوعي شب هر بدنبال آيا كن نگاه روبرويت به يكبار-

 روي خاكستر فايده چه:خنديدي.كن خاكستر و بسوزان تست بدست آتش گفتم.نرويد خار جز بيابان در گفتي
 باد همسفر تا ام كرده باز آخر تا را پنجره گفتي.نشده بيرنگ هنوز باورت كه چرا هست اميدي جاي اما گفتم.خاكستر
 نگاهت بحر در!كن نگاه بمن گفتم نمانده باقي اشكي ديگر:گفتي.مياري كم شدن تهي براي را ام شانه آنوقت گفتم.شوند
 .ميگويي دروغ كردم زمزمه و ديدم زا باران ابري

 تو سر گاه سجده ميتوانند هم هنوز نحيفم هايم شانه دانستم و روييد قلبم در جوانه يك طوالني انتظاري از بعد محبوبه آه
 خودت با را تو ميتواند كامياب كه داري ايمان هنوز معتقدي هنوز بسپاري باد بدست را باورهايت تمام اگر تو.باشند
 را خاكستر دستي با ميشود كه معتقدي هنوز تو.باشد تر سنگين كه بريزد مهر آنقدر ديگر كفه در ميتواند.دهد آشتي
 از كه آوردم يقين من.كردم باور را تو غمگين لحن را تو ياس من.باشد برجا هنوز آتش شايد اميدي به راند پس

 خودت از بهتر را تو من اما داري كتمان در سعي سردي و مهري بي با گرچه.ميترسي آوار اين سقف اين فروريزي
 .كاميابم هنوز كه ميگويم خاطر بهمين و ميشناسم

 بگذار امشب يك:گفتي ميرفتي اتاق بسوي وقتي.بدهي لباس تغيير تا گرفت آغوشت از را پانيذ و بوسيد را ات گونه مادر
 .ميكنم مراقبت پانيذ از من باشد اش خانواده پيش پناهي

 .سرحالي كه خوشحالم:گفت مادر

 .ندارد تالفي و جنگ سر هيچكس با جده و نيست ركار د شبح كه ميدونم آخه:گفتي و خنديدي تو

 .كرد اقرار بهارمست مادر نه:گفتم و دادم تكان گفتي؟سر بهش:پرسيد من از مادر
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 كرد؟ صحبت اون پس:پرسيد زده هيجان مادر

 .بود مرد يك گفت اون نيست جده روح كار ربودنش قضيه آره:گفتم

 ديده؟ رو مرد صورت بهار ايا صورتش:پرسيد مادر

 .نگفت هيچي چون نه:گفتم

 .آدمه يك اون كه ميدونيم حاال نداره فرقي هم باز اما.ميشد آسونتر كار بود ديده اگر:گفت مادر

 .كنه باز را در نيومد اما زدم بوق بار كجاست؟چند شمس آقا:پرسيدم

 پارچه؟ الي چيه اين.ست آشپزخونه تو هم مريم ننه خريد رفته برميگرده:گفت مادر

 .است امانتي:گفتم

 است؟ صندوقچه:پرسيد

 .كنم پيدا اي نكته شايد بخونم رو اوراق خوب تا داد عمو آره-

 .بشه دزديده شايد آوردي مي شرايط اين تو و حاال نميبايست-

 نشد؟ خبري امروز كنم قايمش كجا ميدونم نه-

 خونديم دستشو ما كه فهميده ديشب همون شايد نبود خبري هيچ:گفت و داد تكان سر مادر.كردم اشاره شده قفل اتاق به
 .رفته اينجا از ديگه و

 رفته؟ اينجا از كي:پرسيدي و گرفتي مادر از رو پانيذ تو

 .رفته اينجا از و فهميديم هم ما كه فهميده دزده شايد ميگه مادر:گفتم

 بده تغيير رو ورودش راه ممكنه.برگرده راه نيمه از كه نيست ممكن و كرده طي رو راه نصف اون نداره امكان نه:گفتي تو
 ....اينكه يا

 خوبه؟ اومدين؟پاييز كي:پرسيد و شكفت صورتش ما ديدن با و اومد بيرون آشپزخانه از مريم ننه

 پانيذ؟ نه پاييز ننه:گفت مادر
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 خوبه؟ حالش يكين دو هر پانيذ و پاييز:گفت و خنديد مريم ننه

 برميگرده؟ كي شمس آقا خوبه آره:گفتم

 .برگرده بايد ديگه رفته وقته خيلي:گفت آفتاب روي از و كرد نگاه باغ بسوي مريم ننه

 ميدي؟ جوابمو بپرسم ازت چيزي اگر مريم ننه:پرسيدم

 نگفتم؟ رو راستش كه پرسيدين چيزي من از كي:گفت و انداخت پيشاني به چيني

 .بدي جواب بعد و كني فكر خوب ميخوام فقط نيست ذاتت تو دروغ ميدونم:گفتم

 نباشه؟ خودمون از كه باغ؟يكي به نيومد كسي هفته چند اين تو مريم ننه:گفتم.است شنيدن آماده كه داد نشان

 !هيچكس:گفت كردن فكر بدون ننه

 ما براي اما بشناسين شمس آقا و شما ممكنه كه مردي مرده يك منظورم.بده جواب بعد و كن فكر خوب اول ننه:گفتم
 باشه؟ غريبه

 هيچكس ما ميدونه خوب جان خانم و ميكنيم زندگي داريم شما با كه سالهاست ما:گفت و داد تكان سر هم باز مريم ننه
 .نگرفت ما از سراغي هيچكي ديگه مرد وقتي كه ميومد شمس آقا عموي پيش سالهاي خيلي.سراغمون بياد كه نداريم رو

 نگفت؟ چيزي شمس آقا.نديدين اونو شما اما اومده شايد:پرسيدم

 !نيومد كسي واهللا نه ميده خبر بمن شمس آقا بپره درخت روي از كالغ اگه:گفت و خنديد مريم ننه

 !نشد اينهم پس خب.ميكنم باور حرفتو نخور قسم مريم ننه-

 نشد؟ و چي چي:پرسيد

 ...نيومده هيچكي ميگي وقتي اما كرده پيدا راه خونه توي اي غريبه كه ميشدم اميدوار داشتم:گفتم

 ...جده روح اما بگم كه نيست درست جون آقا:گفت مريم ننه

 !مرده يك نيست اون كار:گفتم
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 گيرش و ميزاريم تله برايش ما:گفت ننه.كرد تعريف ننه براي را بهارمست حرفهاي مادر و بود مونده باز مريم ننه دهان
 .مياريم

 پرسيدي؟چطوري؟ تو

 !نداره كاري اينكه ميبنديم فرارشو راه و ميكنيم روشن را چراغها همه اتاق تو اومد وقتي:گفت ننه

 .كنين سوال هم خودش از ميخواين اومد:گفت مريم ننه.شد شنيده باغ در صداي زمان همان در و كرد نگاه بمن مادر

 كردين خوب چه:گفت ما سالم جواب در و شد باز خنده به لبش ما ديدن با و شد وارد گرم نان از بغلي با شمس آقا
 .ميكنه سنگيني ام سينه رو عالم غم نباشين خونه شماها وقتي گفتم محمود اوس به اومدين

 !محمود؟ اوس:پرسيد مادر

 اين كه خدابيامرز تقي اوس پسر هم اون و عباسه اوس پسر محمود اوس:گفت و داد مريم ننه بدست را نانها شمس آقا
 .كرده علم رو ساختمون

 كجاست؟ ش خونه اون:پرسيدم من و كرديم نگاه او به كنجكاوي با همه

 .برگشته ده از كه نيست زيادي وقت:گفت شمس آقا

 آشپزخونه ما براي اتاق پشت بود زنده خدابيامرز آقا وقتي همونكه عباس اوس مياد يادتون:گفت و كرد مادر به رو بعد
 .ساخت

 بشناسي رو محمود بايد تو.بود باخدايي مرد عباس اوس:گفت و كرد بمن رو اومد يادم حاال گفتن و آه كشيدن با مادر
 .ميكرد بازي تو با و ميومد پدرش با ميساختيم شمس آقا براي را آشپزخانه داشتيم وقتي كه همون

 !بزرگتر هم شايد باشه من همسن بايد حاال اون اما مياد يادم چيزهايي يك:گفتم

 .بزرگتره شما از مياد بنظر:گفت شمس آقا

 اومد؟ هم باغ به آيا ديدي كجا اونو:پرسيدم
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 زن كه پرسيد من از.ببينه نزديك از شومارو كه داشت دوست خيلي اما نيومد باغ به نه:گفت و داد سرتكان شمس آقا
 بنايي يا باغبوني اگر كه داد پيغام و شد خوشحال خيلي داده اوالد بشما خدا ها تازگي كه گفتم دارين؟منم بچه دارين
 .بده انجام ميتونه باشين داشته

 ديدي؟ كجا اونو تو:پرسيدم

 .نونوايي تو:گفت شمس آقا

 كنيم؟ پيداش ميتونيم كجا باشيم داشته كارش اگه نگفت بتو:پرسيدم هم باز

 !نونوايي تو:گفت و خنديد شمس آقا

 ميكنه؟ كار اونجا:پرسيد مادر و خنديديم همه

 .ميكنه چونه نون شده مشغول تازه-

 شناخت؟ رو تو اون يا شناختي اونو تو:پرسيد مادر

 شناختمش تا داد آشنايي كلي خدا بنده.باشه دفعه اين كه جمعه حواسم كي من شناخت منو اون:گفت و خنديد شمس آقا
 خونه هم روزي چند عباس اوس آخه پرسيد هم بهراد آقا و حبيب آقا از حتي داشت بخاطر خوب ماهارو همه اون اما

 .رفته تون خونه به اون با محمود و كرده كار آقاعمو

 !نمياد يادم چيزي منكه:گفتي تو.بود تو به شمس آقا روي

 ارزشمند چيزهاي بعد اما.باشه خواربار و برنج جاي كه ساخت انباري يك زيرزمين تو شما براي مياد يادم من:گفت مادر
 .كرد قفل رو درش و توش گذاشت و

 گرم سرشو پرتها و خرت با ساعتي و توش و ميره وقتها گاهي بابام و هست هم هنوز زيرزمين تو انباري اون:گفتي تو
 .نيست ارزشي با چيز تو اون.ميكنه

 تو مريم ننه نيست حواسم ساخته چيز اشپزخونه يك از بيشتر اينجا شايدم ساخته اونو عباس اوس حال هر به:گفت مادر
 مياد؟ يادت

 .نيست يادم بود چي ديشب شام بپرس من از:گفت تمسخر حالت به مريم ننه
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 ازت اگر.نگو هيچي بهش كرديم صحبت اون مورد در هم با ما اينكه و محمود اوس مورد در:گفتم شمس آقا به من
 حاال اون ميدوني ديگه چيز يك.هست چيكاره و كيه اون ميدونيم ما بگي اينكه جز چي هر يا و رفت يادت بگو پرسيد
 ميكنه؟ زندگي كجا

 !نونوايي تو:گفتي ريتم با تو شمس اقا بجاي

 .ميخوابه همونجا شبها آره اتفاقا:گفت شمس اقا و خنديديم همه

 .كافيه ديگه كرديم صحبت محمود اوس رمورد د خيلي:گفتم

 هم در از.بره و بياد ميتونه راحت خيلي اون ديدم و سنجيدم را باغ و نانوايي فاصله و نشستم گذاشتم پا مادر اتاق به وقتي
 در مخصوصا كنه شد و آمد ميتونست داشت اتصال باير زميني قطعه به كه جايي باغ پشت ديوار از بشه وارد نبود احتياجي

 كه اون به شدن وارد راه و سرداب موضوع بود مونده حال.نميزنه پر باغ كوچه در پرنده كنه غروب آفتاب وقتي كه شب
 اون از ما كه باشه داشته وجود مخفي در سرداب اين به اولي سرداب از نكنه پرسيدم خود از.نداشت راهي كمد در جز

 كه ميشد مانع متعدد هاي خمره و مسي سنگين ديگهاي وجود و بودم نرفته سرداب آخر تا هيچوقت اومد يادم.بيخبريم
 بخود.بود نداده را سرداب آخر به رفتن و گشتن حوصله پرت و خرت اينهمه ديدن اينكه يا و كنيم عبور سرداب آخر تا

 روز صبح براي گذاشتم كارو اين كردن عملي فكر.بوديم رفته سرداب آخر تا و كرده گوش تو حرف به كاش اي گفتم
 رو كاناپه ميشد نبود بدي فكر اين.كنيم غافلگيرش و بزاريم تله ميتونيم بود گفته كه كردم فكر مريم ننه نقشه به و آينده

 فاصله.كنيم غافلگيرش سالن توي در بستن با شد سالن داخل وقتي و بدهيم شدن داخل مجال او به و برداريم در پشت از
 كاناپه پشت ميشد اينكه مگر.كرد قفل را ديگرا در هم و شد خارج اتاق از هم نميشد آن يك در و بود زياد هم از اتاقها
 هيجان شمس آقا.گفتم را كار نقشه همه به شام ميز سر.كرد قفل را در و شد بلند سرعت به شد داخل او تا و كرد كمين
 ... و دادم پدرتان تحويل بسته كت و گرفتم باغ همين از دزد تا چند نفري يك وقتها آن من:گفت زده

 .نداري رفتن راه ناي كه حاال نه بود هات جواني مال اين:گفت مريم ننه

 و ميماندم باغ در شمس اقا بودن اميد به آنوقتها من:گفت كند شاد را او دل آنكه براي مادر و شد غمگين شمس آقا
 .دارد را جرات و دل همان هم حاال.ميرفت سفر به پدرت

 .ميكنيم امتحان خب بسيار:گفتم من و درخشيد شمس آقا چشم از رضايت برق
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 پيش ميروند هم خانمها.ميمانم بيدار مادر اتاق در هم من و ميكني كمين كاناپه پشت امشب تو:گفتم شمس اقا به بعد
 .ميمانند پانيذ

 .هستند پانيذ مراقب محبوبه و مريم ننه و ميمانم تو با من:گفت مادر

 .ميكنيم روشن را چراغها و ميمانيم بيدار هم ما:گفتي تو

 .باشد نداشته فرار براي جايي كه كنيم قفل را در شديم خارج آشپزخانه از وقتي است خوب:گفت مادر

 را باتوم و كند استفاده دفاع براي آن از تا داد شمس اقا به را چماق مادر و كرديم مرور هم با را نقشه ديگر يكبار همه
 داشتيم پيش در كه كاري به و كرديم سكوت اختيار بي همه!هست منهم عصاي گفت مريم ننه.برداشت خودمان براي
 مسابقه ها ثانيه با ها عقربه گذشته خالف بر اينبار و رسيد گوشمان به ديواري ساعت تاك تيك صداي.كرديم فكر

 نه و ميكنيم خاموش را چراغها شب هر مثل:گفتم آرام و كردم نگاه ساعت به ميكردند طي سرعت با را دقايق و گذاشته
 خاموش را چراغت شب هر مثل و اتاقت به برو تو شمس آقا.نميكنيم باشد برانگيز شك كه هيچكاري.زودتر نه و ديرتر
 .هستم انتظارت به و ميگذارم باز را هال در من همينجا برگرد اهسته و آرام بعد و كن

 .رفتم من پس:گفت شمس آقا

 او دلخوشي و شادي از خبر كه ميكرد زمزمه لب زير آهنگي شب هر خالف بر شد خارج ساختمان در از شمس آقا وقتي
 .ندارد خوبيت شب موقع اين است خواندن وقت چه:گفت مريم ننه.ميداد

 .كند دور خود از را ترس خواندن با ميخواهد و ميترسد شايد:گفت مادر

 آشپزخانه در كه كرد اشاره بمن و كرد قفل را پانيذ اتاق در هم مريم ننه و رفتي اتاقت به و برداشتي ساكش با را پانيذ تو
 .كن امتحان ديگر درهاي تو ميبندم اينجا من:گفت مادر شديم خارج آنجا از وقتي مادر و من.نماند باز

 را چراغها حاال:گفتم محبوبه به بعد شود خاموش شمس آقا اتاق چراغ تا ايستادم هال در پشت من درها تمام بازرسي با
 وارد بتونه راحت شمس آقا كه كردم باز كمي را هال در چراغها شدن خاموش با.بمونه روشن مهتابي فقط كن خاموش

 گربه يك مثل دوال دوال شمس آقا و شد باز در وقتي برشه راه از اون زودتر چي هر كه بوديم دوخته بدر چشم همه.بشه
 و كاناپه پشت رفت خميده همونطور شمس آقا.پيچيد هال توي گفتيد واي وحشت از كه مادر و تو صداي هال توي خزيد
 تكرار شب هر برنامه تا اتاق به رفتم و كردم قفل را هال در و گذاشتم دستش كنار را چماق كجاست؟من چماق:كرد نجوا
 به را آن ديگر و كرد روشن را خواب چراغ مادر.كرد گوش صدايي هر به بخوبي ميشد كه بود آرام و ساكت شب.بشه
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 دستم در باتوم چوب ميزد تند و تند هيجان اثر در قلبهايمان و ميكرديم شماري ثانيه شبح ورود انتظار در همه.نبرد هال
 داشت هم دزد انصراف فكر و ميشدم مايوس داشتم.كرده رخنه وجودم به ناگزير ترسي ميداد نشان كه بود كرده عرق
 دست دو هر با رو باتوم چوب.باش آماده مياد داره گفت مادر و شد خاموش مهتابي يكهو كه ميگرفت خانه ذهنم در

 بيرون بيا اينجام من:گفت كه رسيد گوشمان به زني صداي شبح خود بجاي.بيفته بزمين دستم از بترسم نكنه كه گرفتم
 .ديدي خودت نافرماني از ديدي چي هر حاال.ببري بيرون خونه از را بچه نداري حق كه نگفتم مگه كامياب

 آرام و زد چنگ را بازويم مادر.ندارم ايستادن توان كه كردم حس و لرزيدن به كرد شروع پايم و دست آشكارا
 مادر.شد رد ما اتاق مقابل از بلندي سايه آن از بعد و شد شنيده صدا كه كنم باز دهان خواستم!نيومد در صداي:پرسيد
 لوسترها كليد هم محبوبه و كرد روشن را اتاق چراغ مادر.بيرون انداختم را خودم از و گرفتم جان او فرمان با!حاال گفت

 و مات.نبود هال در كسي خودمون جز اما شديم جمع رهال د همه و بست را خالي اتاق در بلند جهشي با شمس آقا زد را
 بسته درهاي حتي گشتيم را نهارخوري ميز و مبلها زير.باشد همينجا بايد:گفت مادر و كرديم نگاه يكديگر به زده حيران

 مگه باشه همينجا بايد شد وارد كسي كه بخورم قسم ميتونم:گفت شمس آقا.نبود هيچكس اما كرديم نگاه و كرديم باز را
 ...اينكه

 شروع بود فهميده را او منظور كه مريم ننه.شود ما بيشتر وحشت باعث و كند تمام را خود جمله نيومد دلش شمس آقا
 و مبل روي نشست بود شده نااميد كه مادر.كردن فوت و سرگرداندن سالن دور به هم پشت و دعا خواندن به كرد
 .ميشه تموم كار امشب همين كه ميكردم فكر:گفت

 .نشده داخل اصال و فهميده شايد گفتي تو

 .رفته در راه همين از:گفتم نميشد ديده كسي و بود باز كمد در.كردم باز اتاقو در و پريدم جا از تو كالم از

 شده؟ رد چطوري بسته در از.كردم قفل درو فوري من اومد وقتي:گفت شمس آقا

 !كنه عبور هم ديوار از ميتونه اون:گفت مريم ننه

 خوشبختانه اما دويديم تو اتاق به و شديم پانيذ متوجه پانيذ؟همه:گفتي تو.كرد تلقين و روح فكر همه به حرفش اين با و
 دور و شديم جمع هال در ديگر بار همه شدي خارج اتاق از و گرفتي بغل پانيذو تو.بود خوابيده اش گهواره در كودكمان

 .نشد خارج اما شد داخل ميگم من:گفت مادر.نشستيم هم

 .ميگم همينو منهم:گفت شمس آقا
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 كو؟كجاست؟ ؟پس:گفتم من

 .ميدونه اون تنها كه دري داره وجود ديگه در يك شايد:گفتي تو

 .ميفهميدم من بود ديگري در اگر ميكنم زندگي اينجا دارم ساله 30 من ممكنه غير:گفتم

 !خبره؟ چه كمد در پشت كه فهميدي مگه:گفتي تمسخر به

 .بكنيم بايد چه كه كنين فكر بياين بجاش نكنيد دعوا:گفت مادر

 .كرد عبور اتاق جلوي از كه ديدمش خودم من:گفتم من

 .شد رد بعد اومد صداش اول:گفت مادر

 .بود زن يك نبود مردونه صداش:گفتي تو

 هم ديگه يكي پس:گفت شمس آقا.ميكشيد نشون و خط كه عصباني زن يك بود زن يك شنيدم منم:گفت مريم ننه
 .هست

 .بود اينجا االن پناهي كاش اي شدم گيج حسابي كه كنيم؟من چكار حاال:پرسيدي تو

 بيدار من امشب از.بخوابين برين همه يعني بيدارم من بخواب برو:گفتم!بگو خودت نميدونم ميترسي؟گفتي پرسيدم
 .ميدم كشيك و ميمونم

 .نترسين هيچي از ميديم پاسبوني نفري دو هستم منهم:گفت شمس آقا

 .بخواب بگير تو ميخوابم هوشيار من:گفت هم مادر

 روت اما بگي چيزي ميخواستي اينكه مثل.بود نهفته التماس يك خواهش يك نگاهت عمق در و شدي بلند اكراه با تو
 اتاق وارد دنبالت به و شدم بلند.داري كارم فهميدم من و كردي نگاهم ديگه يكبار ميشدي اتاق داخل داشتي وقتي.نميشد
 .ميمونم اتاقت پشت صبح خود تا:گفتم و شدم

 بياره؟ در تالفي بخواد اگه باشه گفته راست اگه:گفتي

 !نبودي؟ ترسو كه تو بشه رد من نعش رو از بايد اونوقت:گفتم
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 .ميزنه شور دلم پانيذ براي نيست خودم بخاطر-

 از و بخواب بگير.مهمتري تو اما عزيزه خيلي برايم پانيذ كه درسته كن نگاه بمن:گفتم و شونت روي گذاشتم دستمو
 .نترس هيچي

 .بخير شب گفتي و رفتي بستر به خودت و خواباندي گهواره در را پانيذ رام و مطيع زني مثل بار اولين براي

 

 دهم فصل

 آقا به خورد چشمم كه ميرفتم باال اميد نردبان از و ميرفتم رويا ره داشتم.دارد شگرفي تاثير چه دلبستگي و تعلق داروي
 چوب يك مثل اون اما!شمس؟ آقا شمس آقا:گفتم آرام.بود مانده باز دهانش و بود شده خيره چشمانش كه شمس
 باال و بود شده حبس سينه در نفسش اينكه مثل دادم تكون و گرفتم هاشو شونه و شدم بلند.ميكرد نگاه فقط بود خشك
 خوبه؟ حالت شده چي:پرسيدم.كنه تازه نفس تونست و شد خارج حلقومش از خرناسي صداي من تكان با.آمد نمي

 ديدين؟ هم شوما:گفت بسختي و ش سينه روي گذاشت دست

 !نديدم چيزي رو؟منكه چي چي:گفتم

 .بود ساعت تو نفر يك بود خودش بود اونجا:گفت و كرد اشاره ساعت به شمس آقا

 نبودي؟ خواب مطمئني شمس آقا:گفتم

 مادر و آمدند بيرون مريم ننه و محبوبه و مادر و شدند روشن چراغها همه ديگه بار.كرد تاييد سر آوردن فرود با
 شده؟ چي:پرسيد

 .بوده ساعت تو نفر يك ميگه شمس آقا:گفتم

 پرسيديد؟ساعت؟ هم مادربا و تو

 تو سياهپوش يك ديدم كه شده نماز وقت آيا و چنده ساعت ببينم ميخواستم ميگم راست كنين باور:گفت شمس آقا
 ...اما بود اسكلت صورتش.ساعته

 !شده بختكي و نداره شگون خوندن آواز شب نگفتم:گفت مريم ننه
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 ... و اي ديده ساعت شيشه روي اي سايه شايد:گفت مادر

 .بود خودش نبود سايه جان خانم واهللا نه:گفت شمس آقا

 بستم ساعتو در نيست چيزي كه ساعت جز به قاب اين توي:گفتم و كردم باز را ديواري ساعت اي شيشه در و شدم بلند
 .نيست ديگه بود چي هر اما ديدي خواب و بودي خواب بگم نميخوام شمس آقا:گفتم و

 .باورنكنين شوما و جاست همين هنوز ميگم من:گفت و شد بلند و گذاشت زمين روي دست شمس آقا

 بكنم جبوني و بزدلي احساس شد باعث تو حرف.كنيم نگاه و بنشينيم اينكه جز برنمياد ما از كاري كنيم باور اگر:گفتي تو
 و بودي گفته را حقيقت تو.بياد بدم خودم از باشه شده پايمال نفسش عزت و غرور تمام كه اي خورده شكست آدم مثل و
 برابر در ما كوچك كارهاي و داشت احاطه ما بر طرف همه از دشمن.نبود ساخته شما نجات براي كاري من دست از

 را ما و يافته تسلط ما بر ميتوانست آسان كه بوديم سالح بدون سربازاني او برابر در ما.فايده بي و بود هيچ نامرئي دشمن
 چند زجر از آيا گفتم و دادم قرار مخاطب را جده دل در بودم برده فرو گريبان در سر و نشسته كه همانطور.ببرد بين از

 حكايت آنچه گفت خواهم بهمه و متاسفم حالت به توست قدرت نشان پيرمرد و پيرزن دو ترساندن شادماني؟اگر انسان
 نشانه را طفالن سينه خدنگش تير و ميچريد پيرمردان و پيرزنان به جده زور گفت خواهم بهمه.نكنند باور اند شنيده
 .دهم پرورش تو همچون را دخترم ميخواستم كه بودم دل ساده چه من.ميگيرد

 بودم نبسته خوب اينكه گمان به.بود شده باز ساعت در كردم سربلند چون و رسيد گوشم به دري خشك شدن باز صداي
 جزر از قسمتي اينبار كه كردم خالي در محكم كوبيدن با را خود خشم گمانم به و ببندم را ساعت در ديگر بار تا شدم بلند

 اندازه به اتاقكي.ايستاديم جايمان بر زده وحشت ما همه و شد باز دري لنگه مثل بود شده آويخته آن به ساعت كه ديوار
 .بودم نكرده اشتباه ديديد:گفت وحشت و ترس ميان شمس آقا.بود شده ظاهر رويم پيش تلفن باجه

 اتاقك از فاصله گام سه دو با.شوم نزديك آن به ديگر قدمي ميترسيدم حقيقت به و بود كرده روشن را اتاقك لوستر نور
 كجاست؟ اينجا:پرسيدي ضعيف نجوايي به تو.ميكردند نگاه خيره آن داخل به من همچون همه و بودم ايستاده تماشا به

 دارد؟ راه بجايي شايد نيست معلوم:گفت مادرم

 .ميماند ساعت قاب به است خالي تو وقتي:گفت شمس آقا

 .است آدم يك قد اندازه:گفتم

 .است ايستاده گور شبيه بيشتر:گفتي تو
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 !همين ساعت قاب فهميده درست شمس آقا:گفتم و خنديدم بزور من

 صبح امشب چرا:گفتي تو.نداد تساليي هم شما به نداشتم باور را آن خودم چون كه بود كني خوش دل حرف سخنم
 نميشود؟

 .شده سحر:كرد زمزمه و انداخت نگاهي چرخيده ساعت به شمس آقا

 پيش.شدم بيدار شمس آقا خشك سرفه صداي از من و رفتيم خواب به ساعتي بوديم نشسته كه حالتي همان در همه
 خود از.بودي رفته خواب به بودي گرفته آغوش در سخت را پانيذ رحاليكه د تو آورد بدرد را قلبم ديدم اي منظره رويم

 كردم نگاه اطرافم به.آمد مي آشپزخانه از چاي عطر بوي و بود كرده روشن را سالن سطح بكنم؟آفتاب بايد چه پرسيدم
 درون در تو.بخواب راحت كردم زمزمه و گرفتم تو از را او شد پانيذ بيداري موجب تو حركت.بوديم مانده تو و من تنها
 رهمان د و كند مرتب را او تا گرفت من از را كودك مادر.رفتي خواب به ديگر بار و كردي جابجا كمي را خود مبل
 .آيد مي در پاي از دارد محبوبه بيايد پرستار بزن زنگ:گفت

 دستبرد قابل بود ساخته باري او از زندگيمان محيط ناامني اما باشد داشته ما خستگي در اي مداخله آنكه بي دخترمان
 است؟ روبراه چيز همه آيا ايد خواسته را عذرم كه كردم گمان:گفت و شد خوشحال گرفتم تماس پانيذ با وقتي.دزدان

 .كنيد قضاوت بعد و بيايد بايد!باشد چه روبراهي تا:گفتم

 .كرد نگرانم شما لحن ميكنم حركت اكنون هم:گفت

 ...اما خوبيم همه:گفتم

 .برسم زودتر چه هر ميكنم سعي و ميفهمم:گفت

 كه برميگرداندم اولش بحال را ساعت و شدم روان آشپزخانه آورد؟بسوي دوام ميتواند آيا پرسيدم خود از تماس قطع با
 شكاف ميان از را انگشتم كردم سعي.داشت ادامه زمين تا كه مستقيم خطي ديدم خالي فضايي ديوار سينه و در درز ميان
 كشيدم دست آن روي در و كردم باز ديگر يكبار را ساعت چوبي در.باشد راهي بايد گفتم بخود.نشد ميسر دهم عبور
 و كردم نزديك شكاف به را صورتم.نكردم لمس چيزي هم قاب اطراف در نداشت وجود چيزي اما بيايم اي دكمه شايد
 آشنا بويي بود رسيده مشامم به نسيم از كه بويي.هست خبري ديوار پشت كه كردم يقين.نشست صورتم بر خنكي نسيم
 خواهم خراب را ديوار نشوم در كشف به موفق اگر:گفتم خود با.بودم كرده حس بوديم سرداب در وقتي را اين بود
 شده؟ پيدا چيزي:پرسيد و ديد بودم بازرسي حال در كه مرا شمس آقا.كرد
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 .نميدانم را بازكردنش راه اما است در يك شكاف اين گمانم به ببين بيا هم تو:گفتم

 ميشود؟ باز طرف آن از شايد:گفت و كشيد دست را ديوار سطح تمام و كرد وارسي به شروع هم شمس آقا

 .باشد شده خارج اينجا از بياد از شبح آن ديشب است خروج راه اين نه:گفتم

 اتاق از هراسان را مادر فريادم.شد ناپديد چشمم مقابل در ناگهان كه بنگرد را سقف تا شد اتاقك داخل كامال شمس آقا
 داد چرا كامياب:پرسيد و رساند بمن را خود ديد ساعت تماشاي حال در زده بهت و مبهوت مرا وقتي و كرد خارج پانيذ

 ميزني؟

 !زد غيبش يكهو و بود ايستاده همينجا مادر شد ناپديد شمس آقا:گفتم و كردم اشاره اتاقك به

 بدهيم؟ بايد چه را مريم ننه بكنيم؟جواب بايد چكار حاال:گفت و كوبيد خود صورت بر مادر

 .كنم تفتيش را اينجا خوب من تا بياوريد قوه چراغ شما:گفتم مادر به

 دور كه كردم حس و انداختم سقف به را قوه چراغ نور و شدم اتاقك داخل شمس آقا همچون قوه چراغ شدن آورده با
 آقا شمس آقا:زدم صدا آرام.بود كوتاه پله سه پايم زير و بودم ايستاده صافي سطح روي من.چرخيدم خود محور
 .هستم اينجا من آقاجان:گفت كه رسيد گوشم به دور چندان نه اي فاصله از صدايش!شمس

 آزار را چشمانش قوه چراغ نور.يافتم ركوچكي د كنار در را شمس آقا و افتادم براه صدا جهت در و رفتم پايين ها پله از
 هستيم؟ كجا ما:پرسيدم.ميشناسم را در اين جان آقا:گفت و گرفت چشمانش مقابل دست و داد

 .بيايد من با.دارد راه سرداب يكي آن به گمانم به در اين و سرداب ته:گفت

 شمس آقا آمد در صدايش و خورد چيزي به پايم وقتي.كردم دنبال را او منهم و كرد حركت غريزه روي از شمس آقا
 .بود مسي ديگ:گفت

 بودم؟ زنداني من كه هستيم سردابي در ما يعني شمس آقا:گفتم

 .ميفهميد را ها سركه بوي بكشيد بو خوب اگر حاال است درست:گفت و خنديد

 رسيديم ها پله پايين به وقتي.بودم بلد را راه نيز خود من ديگر حاال.بردم پي شمس آقا گفته حقيقت به و كشيدم بو
 .است كوتاه در همان درش سرداب يكي آن پس:گفتم
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 پيدا راه كجا به در آن بدانم كه نكردم كنجكاوي هيچوقت من:گفت ها پله پيمودن ضمن و رفت باال ها پله از سختي به
 .نداشتم هم كاري انجا با اينكه ضمن ميكند

 هر كرديم حس خود صورت پوست روي بر را خورشيد نور زمانيكه و ميشد كاسته تاريكي شدت از ميرفتيم باال چه هر
 آقا:گفتم.بدهيم انسجام خود افكار به بتوانيم تا نشستم پله آخرين روي دقايقي براي و كشيديم آسوده و بلند نفسي دو

 دوم سرداب وارد ديگر سرداب در از و شده سرداب داخل شبها او نميكند فرقي دزد يا شبح.ميشود حل معما دارد شمس
 آنجا از ميشود تنها و ندارد ورودي در ساعت كه ميرساند را اين.ميشود خارج ساعت در از و ساختمان وارد كمد از و شده
 .شد خارج

 .است وارد راهها اين به خوب هست كه هر:گفت شمس آقا

 باشد؟ كرده كار سرداب در محمود اوس پدر كه داري بياد هيچ:پرسيدم

 عباس اوس از جلوتر خيلي ساختمان اين جان آقا اما ندارم بخاطر چيزي واهللا:گفت و رفت فرو فكر به لحظاتي شمس آقا
 ... و باشد شده ساخته بايد

 بنا نقشه روي از را ها خانه هم قديم در آيا.باشد افتاده دزد بدست ساختمان اين نقشه بايد پس باشد اينطور اگر-
 ميكردند؟

 روي از را اينجا داده دشمنانش ترس از شما بزرگ جد شايد و باشن كرده پياده نقشه روي از بايد را اينجا مثل جاهايي-
 .اند ساخته نقشه

 .آدم اين به رسيده تا گشته دست به دست و اند ربوده صندوقچه از را نقشه كاغذ پس-

 ميخورد؟ او درد به چه مخفي جاي اما-

 فراري باغ از را ما ميخواهد دزد آن يا و روح و نداريم خبر آن از ما كه شده كشيده هم ارزشي با جاي نقشه در شايد-
 .كند پيدا را آن نقشه روي از راحت خيال با تا داده

 گريه مريم ننه و مادر كرديم باز را سالن در وقتي.كردم حركت همراهش منهم و شد بلند!ميداند خدا گفتن با شمس آقا
 هستيد؟ زنده شما:پرسيدي و دويدي پيش تو افتاد ما بر شما چشمان وقتي بودند انداخته راه شيون و

 .برگشتيم ندادند راهمان دنيا آن به:گفت و خنديد شمس آقا
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 و صحيح كه شكر را خدا بيايند كردم خبر را همه كه شدم نگران آنقدر:گفت و كرد پاك را خود آلود اشك چشم مادر
 بوديد؟ كجا سالمتيد

 !ام نخورده صبحانه هنوز من دهم شرح يكجا و بيايند همه بگذاريد بكنم تعريف است قرار اگر اما سرداب:گفتم

 اينجاييد؟ هم شما سالم:گفتم او ديدن با و آمد بيرون اتاق در از پانيذ

 .ام رسيده كه است دقايقي من:گفت

 بدهد؟ صبحانه بمن نيست كسي آيا.نترسي ديگر امشب كه اميدوارم پناهي خانم هم اين:گفتم و كردم بتو رو

 ديده آنچه و برسند هم ديگران تا نياورد طاقت شمس آقا.كرديد حركت آشپزخانه بسوي و شديد بلند هم با تو و مادر
 داشته وجود باغ در گرانبهايي چيز بايد:افزود آخر در و كرد بيان خود اكتشاف همچون مرا برداشتهاي و داد شرح بوديم
 .بياورد بدست ميخواهد او كه باشد

 .كنيم اقدام او دستگيري براي ميتوانيم شد راحت روح از مان همگي خيال كه حال:گفت پانيذ

 و خوابيديم سالن توي صبح تا زده وحشت و جان نيمه همه و خورديم شكست اما كرديم اقدام ديشب:گفتي تمسخر به تو
 .نرفتيم اتاقهايمان به

 .ميكنيم اساسي فكري برسند بهراد و پدرت بگذار كرده فرق موضوع حاال اما:گفت مادر

 مادر كه ميدانستم اما آورم مي در سرداب كجاي از ببينم و كنم باز را كوچك در آن و برگردم سرداب به داشتم دوست
 وقتي بعد ساعتي.كنم صبر برادرت و پدر رسيدن تا ميبايست و شوم سرداب وارد ديگر بار بتنهايي گذاشت نخواهد
 تبسم همه لبهاي بر بلكه نبود شان چهره در وحشتي و ترس تنها نه شدند داخل ساختمان در از نگران ات خانواده
 .كني حل را شبانه معماني توانستي باالخره تو ميگم تبريك:گفت و گرفت را دستم پدرت.بود نشسته پيروزي

 .باشد داشته وجود افسوني و سحر ديگر كه نميكنم گمان چه شبانه جادوي بگوييد:گفت بهراد

 و كرده ماجرا شرح به شروع در گشودن محض به شمس آقا دانستم و برنيانگيخت را تعجبم ماجرا كشف و آنها دانستن
 كجا از دزد كه فهميد بايد حاال:گفت نوشيدن ضمن پدرت و آورد چاي همه براي مريم ننه.كرده آسان مرا كار حقيقت در

 شده؟ آگاه سردابها اين بوجود
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 گشته نقشه آن دست به دست و آورد دست به را ساختمان نقشه توانسته او جد يا دزد كه دارد عقيده كامياب:گفت مادر
 .او بدست رسيده تا

 .ساخت انباري زيرزمين برايتان كه هماني باشيد داشته بخاطر را عباس اوس بايد شما:گفتم من

 .كرده فوت كه است سال خيلي ميشناسي؟او كجا از را او تو:پرسيد و كرد نگاهم متعجب عمو

 بياوريد بخاطر و كنيد فكر كمي جان عمو.ميكند چونه خمير كوچه سر نانوايي همين در و است زنده پسرش اما بله:گفتم
 بود؟ باخبر صندوقچه وجود از عباس اوس ايا كه

 !داشت؟ چكار صندوقچه به او نه:گفت تامل بدون عمو

 است گنج نقشه اينكه گمان به نقشه ديدن با بعد و كند نگاه را آن درون آمده بر صدد در و ديده را آن بنوعي شايد-
 .است برداشته را آن و شده وسوسه

 مايوس داشتيم همه.بود فكر در مستغرق او و بوديم دوخته چشم او به همه.ميداد سرتكان كردن فكر ضمن پدرت
 .ديده را صندوقچه بگيرد را حسابش بقيه آمد كه روز آن شايد:گفت پدرت كه ميشديم

 مي ارزشمند بنظرم كه آنچه و بودم برداشته خود براي را انباري من كه ميدانيد همه:گفت و زد لبخند ما كنجكاو نگاه به
 بيايد بگو گفتم طلبش دنبال آمده عباس اوس گفت و آمد بهراد كه بودم زيرزمين در روزي.نگهميداشتم آن در آمد

 .اورد زيرزمين به را او و رفت هم بهراد كه زيرزمين

 .بازي رفتيم هم پسرش و من و زيرزمين تو اومد عباس اوس.افتاد يادم چيزهايي يك منهم:گفت بهراد

 فاصله اين در شايد بدهم را طلبش هم و بياورم چاي برايش هم تا باال رفتم و نشاندم را عباس اوس من:داد ادامه عمو
 .كرده باز را صندوقچه در و شده وسوسه

 نبود؟ قفل:پرسيدي تو

 .نداشت ديدنش به رغبتي هيچكس چون نبود قفل هيچوقت صندوقچه:گفت پدرت

 گمشده؟ نقشه كه نشديد متوجه شما و:پرسيدم من
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 نزده حرف نقشه وجود از هرگز هم پدرت.باشم ديده صندوقچه توي اي نقشه نمياد يادم چون:گفت و داد سرتكان عمو
 .بود

 اوس نميتوانيم بود نزده حرفي مورد راين د هم پدر نداشتيد خبر نقشه وجود از شما وقتي.اولمان بجاي رسيديم باز:گفتم
 .بكنيم نقشه دزديدن به متهم را عباس

 .حاال تا مانده او پيش و برنگردانده صاحبش به را نقشه ساخته را خانه اين كه كسي شايد:گفت بهراد

 اوس حاال.ماند باقي خودش پيش نقشه دليلي هر به حاال و ساخت اينجارو تقي اوس.موافقم بهراد عقيده با منهم:گفتم
 .كنه رو و زير رو خونه اين گنج بدنبال ميخواد محمود

 هست؟ گنجي مگه:پرسيد عمو

 ريسك اينهمه كه نداشت يقين اگر.ميكنه بازي آدم اينهمه جون با داره محمود اوس كه هست حتما:گفتم و خنديدم
 !نميكرد

 بخاطر او از ما كه اي سابقه با محمود اوس.ميده نشون رو گنج جاي كه است عالمتهايي نقشه روي شايد:گفت بهراد
 درهمين آمده و كرده رها را خود كار چرا حاال.كند چونه خمير نانوايي در نبايد و باشد استاد خود براي حاال تا آورديم
 !است سوال جاي خود ميكند كارگري محل

 گم رد براي هم را اينكار و ندارد اي فاصله رسيدن تمول به و شدن پولدار با دارد يقين كه است اين بخاطر شايد:گفتي تو
 .نشود مشكوك او به كسي تا كرده انتخاب كردن

 خودش از شد دستگير وقتي است بهتر و باشيم داشته ميتوانيم تعبيري نوع همه دزد دستگيري از پيش تا:گفت پدرت
 .كنيم سوال

 .بيندازيم تله به چطوري را او نميدانيم هنوز و مانده كار اصل:گفت شمس آقا

 .نبود ساعت خروجي در اگر ميگرفت و بود خوبي نقشه:گفت عمو و كرد تعريف مهمانان براي را گذشته شب نقشه مادر

 .ببينم چشمم با خودم كه ام شده كنجكاو:گفت و شد بلند عمو

 .بياورم قوه چراغ كنيد صبر:گفتم
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 .نكنيد گم راه راه تا بيايد شما بعد و ميروم من اول:گفت شمس آقا.آمد هم شمس آقا او بدنبال و شد بلند هم بهراد

 باز را در چطور:پرسيد عمو.شد ناپديد همه كنجكاو چشمان مقابل در و شد ساعت محفظه داخل اول بار مثل شمس آقا
 كرد؟

 ميشود محوري گردش موجب و ميكند وارد فشار پدالي روي ما بدن وزن كه ميكنم فكر معماست يك خودش اين:گفتم
 .است قسمت اين ديوار كه

 است؟ رنگي چه ديوار آنسوي.باشد داشته وجود موتوري بايد:گفت عمو

 سه بعد و است كوچكي نسبتا پاگرد هيچي با:ميكنيم؟گفتم برخورد چي با شديم رد وقتي:پرسيد هم باز.است سفيد:گفتم
 .كوتاه پله

 ديوار از كه بودم من نفر آخرين و بهراد او از بعد.شد ناپديد هم او و گذاشت محفظه بداخل قدم اهللا بسم گفتن با پدرت
 دنبال:گفت آرام ايم رسيده هم بهراد و من ديد كه هنگامي او و بود ايستاده شمس آقا كنار ها پله درپايين عمو.گذشتم

 .بيايد من

 در به رساند را ما و كرد حركت نور بدون شمس آقا اما شود روشن بهراد و عمو راه تا كردم روشن را قوه چراغ من
 .ميشود باز بزرگ سرداب به در اين كه بخورم قسم ميتوانم:گفت و كوچك

 گفت و كرد باز را در قفل آوردن در از بعد.است باز گفت و كرد امتحان را قفل شمس آقا.كن بازش داد فرمان عمو
 به و گذشت در از است سفت پايش زير اينكه از اطمينان به شمس اقا و انداختم در بداخل را چراغ نور من.است تاريك
 ضريح ديوار روي چرخاندن اي لحظه از پس و گرداندم اطراف به را چراغ نور من و شديم داخل يكي يكي ما او دنبال
 .است جده آرامگاه اينجا:گفتم و گرداندم ثابت

 خيلي در كه ميرساند اين كردم پيدا اينجا را بهارمست:گفتم و رفتم مزار بسوي اطمينان با من و آورد بخاطر را آن بهراد
 .است نزديك مزار به

 ندارد؟ ديگري در كه مطمئنيد: پرسيد عمو

 .نيافتيم چيزي و گشتيم خوب را جا همه اوليه كاوش در:گفتم
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 به كه بزرگ سرداب هاي پله از ميكند عبور در اين از ميشود وارد كوچك سرداب در از دزد پس خب بسيار:گفت عمو
 از و ميبنند را بزرگ سرداب در برميگردد كوچك سرداب به مجدد ساعت در از بعد و ميشود وارد دارد راه اتاق

 .ميشود خارج زيرزمين

 .دهد انجام را اينكار بايد:گفتيم همه

 به كه دري پشت و برگردد بايد نفر يك آنكه جز نميدهيم تغيير را چيز هيچ و ميشويم خارج در همين از ما:گفت عمو
 .كند چرخش نتواند ديوار كه بگذارد چيزي است مربوط ساعت

 .است خوب اينكار براي مسي ديگ:گفت شمس آقا

 .كند گردش خود بدور دائم ديوار كه شود باعث ديگ سنگيني شايد:گفت بهراد

 بعيد كه دارد وجود موتوري اگر.ميگيرد كجا از را جابجايي نيروي ديوار كه ميفهميديم و ميكرديم صبر بايد:گفت عمو
 .كند كار موتور كه ندارد برق اصال آنجا آنكه ضمن باشد شده فرسوده و زده زنگ تابحال بايد باشد ميدانم

 .آيد نمي هم گازوئيل و بنزين بوي:گفتم

 .است عجيب:گفت عمو

 .قديمي آسيابهاي مثل ميچرخد اب توسط شايد:گفت بهراد

 ... و باشد گردش حال در دائم ديوار بايد آنوقت:گفت عمو

 ساعت قاب بلندي آنكه ضمن.نيست مشخص است سفيد چون هم ديوار طرف آن و ميچرخد او است همينطور بله:گفتم
 .ميكنيم امتحان ديگر يكبار را ديوار باال رفتيم وقتي شويم چرخش اين متوجه كه نميگذارد هم

 .ديد نخواهيم حركتي بكنيم را اينكار اگر كه گذاشت چرخ الي چوب بايد اول اما:گفت خنده به پدرت

 و اندازيم مي كار از را چرخ كامياب و من آييم برمي چرخش عامل كشف بدنبال بعد و ميگذاريم را چوب اول:گفت بهراد
 .باال برگرديد شمس آقا با شما

 بكن را فكرش:گفت بهراد رسيديم ها پله به وقتي.بيندازيم كار از را چرخ تا بازگشتيم بهراد و من و كرد موافقت پدرت
 .نشده متوجه كسي و ميچرخد خود بدور سالها دارد چرخ اين
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 .باشد داشته ارتباط محور سنگ چرخش با بايد اب مخزن آن:گفتم

 كرد سعي ومحور و ديوار بين چوبي گذاشتن با بهراد نيافتيم را آن اما گشتيم چرخش محور بدنبال ما و كرد تاييد بهراد
 .شديم موفق كه ميكنم گمان:گفتم بهراد به نميگردد ديگر كه رسيد گمانم به.كند جلوگيري چرخيدن از تا

 ببيند خوب ميتواند چشممان كه جايي و باال از است بهتر دارم شك آورد دوام بتواند اينكه و چوب بودن محكم به:گفت او
 .كنيم نگاه كار نتيجه به

 بهراد.آمديم باال و كرديم طي را زيرزمين هاي پله و بستيم را كوچك در بود گفته عمو كه همانطور و برگشتيم نامطمئن
 نميكني؟ فكر اينطور تو است كننده وسوسه گنج فكر:گفت و كرد نگاه باغ محوطه به

 .ميكند تصاحب را آن دولت و بود نخواهيم آن صاحب خود شود پيدا اگر:گفتم

 .دارد تعلق بما و است اجدادي ارثيه اين ندهيم بروز ميتوانيم:گفت و خنديد بهراد

 كلنگ و بيل بايستي ديگر كمي اگر ميترسم برويم بيا!دارد وجود گنج كه شده باورت راستي راستي:گفتم و خنديدم
 .كني رو و زير را باغ ديگر يكبار و برداري

 .نميشود ويران باغ ديگر نقشه آوردن بدست با:گفت و خنديد هم بهراد

 كارتان:گفت افتاد بهراد و من بر چشمش چون و ميكرد بازرسي را ساعت ديوار داشت پدرت شديم كه ساختمان وارد
 .بكنيم امشب براي فكري بايد حاال خب افتاد كار از چرخ و بود خوب

 دزد آمدن منتظر همه و بود شب حاال كه بود خوب چقدر:گفتي بودي كرده پيدا جسارت برادرت و پدر بودن با كه تو
 .ميبوديم

 .است كافي عمرمان همه براي ترسيديم ديشب همان:گفت مريم ننه

 .شود شروع دزد دستگيري زودتر چه هر كه دارم دوست و موافقم محبوبه با منم:گفت پانيذ

 .كند تعطيل را كارش امشب است ممكن و ايم آمده شما خانه به ما كه شده متوجه محمود اوس حتما:گفت مادرت

 مخفيانه بعد و ميرويم اينجا از ما:گفت بهراد.داديم حق مادرت به دو هر و كردم نگاه را او منهم و نگريست بمن بهراد
 .ميشويم وارد
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 .است كار در كلكي كه بفهمد و شود وارد هم او شما با همزمان شايد:گفت مادرم

 آقاي مخصوصا همه ترساندن با چه ميكند تكرار را كارش او كه ميكنم گمان و دارد را شما نظر خالف من اما:گفت پانيذ
 خوب او.نميكنيد درنگ آنها بردن براي اينبار و بمانند اينجا در پانيذ و خانم محبوبه كه گذاشت نخواهيد شما الماسي
 .ميشود روان آنها بدنبال و نكرده تامل هم بزرگ خانم برود هميشه براي خانم محبوبه اگر كه ميداند

 داري؟ را ما ترساندن قصد تو جان دختر نكند آگاهي اش نقشه به خوب چه:گفت و خنديد پدرت

 بر ولي نميرسد چيزي طايفه اين زنان و دختران به باغ اين از زيبا عمه بقول:گفت پانيذ و خنديديم همه پدرت شوخي به
 .نيستم طايفه اين جز منكه احوال

 به را خود آنكه براي و لرزاند را دلم كه خواندم را خطوطي چهره آن در كه افتاد بهراد به نگاهم اختيار بي پانيذ سخن با
 نداريم؟ نهار:گفتم مريم ننه به خشم آواي با و برگرداندم او از روي بزنم نفهميدن و ندانستن

 اين در صبحانه ساعت نه:گفتم و كردم عمو به رو اصالح براي.ام آمده خشم به ناخواسته كه فهميدم خود صداي لحن از
 .شام و نهار نه و است معلوم خانه

 .بوديم شما آمدن منتظر ما است آماده چيز همه:گفت مادر

 بود شده متوجه كه پدرت.ميكردم بازي فقط بشقابم درون غذاي با و بودم داده دست از را خود اشتهاي غذا ميز سر در
 .زدم لبخند صورتش به من و.ميكنيم تمام را كار امشب همين نكن را فكرش:گفت و گذاشت دستم روي را دستش

 و ميكرد تحريك را ام خودخواهي بودند بمن متعلق كه كساني به آدمها به اشيا به داشتن دلبستگي و تعلق حس!محبوبه
 مورد در كه كني گمان شايد.شدم متنفر برادرت از آني در و شوراند مرا باشد داشته نظر تعلقاتم به ديگري فرد اينكه از

 را باغ گنج بودم حاضر زمان آن در بگويم بگويم بايد اما ميشد برانگيخته وجودم در حس همين هم گنجينه و گنج
 شديم تنها بهراد و من و رفت شمس آقا اتاق به پدرت وقتي غذا صرف از بعد.نباشم نگاه آن شاهد ديگر ولي ببخشم
 چيست؟ پناهي خانم رمورد د نظرت:پرسيد برادرت

 توانستم بسختي و نشدم كشيدن نفس به قادر بطوريكه بست را گلويم راه و آمد باال ام سينه از چيزي كه كردم حس
 چيست؟ منظورت: بگويم

 .دارد عالقه هم ها بچه به است معلوم كه اينطور و ايد مي متيني و آرام دختر بنظرم:گفت بهراد
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 ممكن كنم پيشنهاد اگر كه اينست نه؟منظورم يا ميكند ازدواج ميداني تو:داد ادامه بهراد و آوردم فرو سر حرف بجاي
 ...اينكه يا كند قبول است

 .برسد راه از فردا و امروز است ممكن و اوست نامزد كه است مردي براه چشم او:گفتم

 بخورد سنگ به تيرمان كه ايم كرده عادت ما ندارد عيب خب!شده انتخاب قبال پس:گفت و كشيد كوتاهي آه بهراد
 بكنيم؟ بايد چه بدهد بما را نقشه نشد حاضر او و گرفتيم را دزد اگر راستي.

 .دهد بروز تا ميكنيم اش زنداني:گفتم انديشه بدون و فكر بي

 اقرار تا ميداريم نگهش آنقدر است خوبي فكر:گفت و شد بسام صورتش چون بود جواب همين منتظر او گويي
 نه ميگيرد خوابش شما خانه توي آدم دارد چه ببينم كن روشن را تلويزيون شو بلند.است سرداب همان جا بهترين.كند

 !صدايي نه سري

 .سكوتيم طالب بيشتر و ايم گذاشته سر پشت را شباب دوران ما همه-

 كمر نفر دو و مادر داري كه تندرست و سالم بچه داري كه خوب اي؟زن مرده دل چرا ديگه تو:گفت و خنديد دل ته از
 !كني سير را عرش بايد داري؟تو اي غصه چه ديگر داري كه هم چايكاري آمد در و گنج و باغ داري كه خدمت به بسته

 .افتد مي قرضهايش ياد ميكند نگاه را ات قيافه وقتي آدم اما نداري من از كمتر چيزي كه هم تو:گفتم

 تحويل و كند تربيت خوب را دخترم بتواند كه زني باشد مدبر و مدير كه زني ندارم زن من:گفت و كشيد درهم چهره
 او.شود بزرگ آزيتا فرمان زير دختر نميگذاشتم هرگز داشتم دلسوز زني اگر مستم بهار آينده نگران من.دهد جامعه
 .بسازد اي سازنده دختر او از نميتواند و ميكند خراب هم را بهارمست آينده

 معروف بقول و ميكرد فرق هم با گاهتان ديده تا دو شما فقط است خوبي زن اون.نيست آزيتا در بردي نام كه عيوباتي-
 اما آره گفتي تو بدهيد ادامه هم با را راه بقيه ميتوانيد ببينيد كنيد فكر تا شديد جدا هم از آزمايشي وقتي.نبوديد هم تيكه
 اينبار هم تو.هست هم راضي و ميكنه زندگي داره نزديكه بهش روحي و فكري لحاظ از كه كسي با آزيتا حاال!نه گفت اون
 .كني انتخاب و بسنجي را جوانب خوب بايد

 بودم نشده اتاق وارد.ميكند گريه و بيتابي چه براي پانيذ ببينم تا آمدم تو بدنبال و كردم روشن بهراد براي را تلويزيون
 .نميگيرد آرام ميكنم تقال چه هر شدم خسته:گفتي و آمدي بيرون خشمگين تو كه
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 ميكند؟ بيتابي چرا:پرسيدم ديدم اتاق دور طفل گرداندن حال در را پانيذ و شدم اتاق داخل

 .شد بيتاب و خورد شير شد بيدار وقتي اما بود خوب حالش:گفت و كرد نگاه بمن درمانده و خسته پانيذ

 .ميكند پيدا را علت او دكتر ميبريم نشده شب تا ميگيرم تماس دكترش با:گفتم

 كردم نظرتان من:گفت فهميد را موضوع بهراد وقتي.ببريم شدن ويزيت براي را او ساعت همان داد اجازه دكتر تماس با
 .كنيد دود اسپند براش است خوب

 .بگيري اقرار او از و بدوزي دزد به را نگاهت نيست بد:گفتم و افتادم خنده به بهراد فكر از

 حمل نانوايي داخل به آرد گوني داشتند نانوايي كارگر دو شدم خارج باغ از و برداشتم را كودك پانيذ بهمراه وقتي
 و بود اندام باريك و ضعيف بسيار كارگران از يكي.آنهاست از يك كدام محمود اوس كه بفهمم نتوانستم من و ميكردند
 هيچكدام گفتم بخود و بياورم خاطر به را محمود اوس روزگاران آن اندام كردم سعي.كوتاه قدي با چاق كمي ديگري
 كه سوالم مقابل در پانيذ.بود بيفايده او كردن آرام در پرستارش سعي و ميكرد گريه همچنان پانيذ.نبودند محمود اوس
 بچه اين و كند سير را پانيذ كه نيست آنقدر محبوبه شير من گمان به:شد؟گفت اينطوري چرا پس بود خوب حالش گفتم

 .است گرسنه

 بازگشت هنگام.شد وادار خوردن خشك شير به كودكمان و شد ثابت پرستار حدس آورد عمل به دكتر كه معايناتي در
 رضايت كاش اي.اند شده محبوبه شير شدن كم باعث پياپي ترسهاي و افتد مي اتفاق باغ در كه ماجراهايي:گفت پانيذ

 .ميخريديد را مشيري دكتر خانه و ميداديد

 در آرامگاه دو كه كنم زندگي باغي در ندارم دوست هم خودم كرد خواهم را اينكار ماجرا اين شدن روشن از بعد:گفتم
 .باشد آن

 .باشد باغ ساكنين ترس براي و ساختگي هم قبر دو آن شايد:گفت تمسخر با پانيذ

 ساداتي به متعلق كه قبر يكي آن نميدانيم فقط.ندارد وجود شكي و شده محرز جده قبر وجود ديگر نه:گفتم و خنديدم
 .دارد وجود قولي نقل نه و شنيده چيزي شمس آقا نه كيست؟چون مال است

 سنگ زير شايد نميداند چيزي كسي كه حال ميكنم فكر من.شود حل هم معما اين شايد بشود پيدا نقشه وقتي:گفت پانيذ
 .باشند كرده مخفي ديگري چيز آن بجاي و نباشد جدي
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 اشيا سنگي چنين كردن علم با بزرگ جد كه هست امكان اين آيا پرسيدم خود از و برد فرو انديشه به مرا پانيذ فكر
 ديگرم فكرهاي رو فكري:گفتم پانيذ باشد؟به نگهداشته مصون احتمالي دزدان دسترس از تا باشد كرده چال را قيمتي

 .كنم دعوت را حفاري گروه ديگر بار نداد نتيجه اگر و كنم تحقيق بايد و گذاشتين

 پيدا گنجي و كرده رو و زير را باغ خاك خانواده و شما كه ميكنم فكر وقتي اما است حدس يك تنها اين:گفت پانيذ
 خواني دوباره را اوراق آن شما آيا.باشد پنهان همه چشم از كه باشد شده پنهان جايي در ميبايست گنج اين ايد نكرده

 كرديد؟

 .كنم مطالعه را آن بخواهم اينكه به برسد چه كنم پنهان امني رجاي د را صندوقچه كه نكردم پيدا فرصت اصال-

 .بهراد آقا هم و هست عمويتان الماسي آقاي هم است فرصت بهترين برگشتيم وقتي-

 .بگيرد آرام و بگذارد پانيذ اگر موافقم تان عقيده با-

 .ندارد اذيتي نباشد گرسنه اگر و است آرامي كودك:گفت و انداخت بود خواب در كه كودكمان به نگاهي او

 بود؟بجاي چش:پرسيدي و دويدي جلو ما ديدن با تو.برگشتيم باغ به و گرفتيم را پانيذ داروي و شيرخشك داروخانه از
 .نباش نگران ميشود حل شير اين با كه است گرسنگي اش گريه علت تنها و نيست بيمار خوشبختانه:گفت پانيذ من

 نوازش و زدن حرف به شروع كودكمان با ميرفتي اتاقش بسوي و بودي چسبانده سينه به كه همانطور و گرفتي را پانيذ تو
 نقشه و ميكردم صحبت امشب برنامه مورد در شمس آقا با داشتم:گفت و شد داخل ساختمان در از بهراد.كردي او

 است؟ چطور پانيذ حال.كنيم دستگير را دزد چگونه و چطور كه ميكشيديم

 تشكيل آنجا شورا:گفت و كرد اشاره باغ هستند؟به كجا ديگران و عمو پرسيدم آن از بعد و كردم بازگو را دكتر حرفهاي
 .شده

 خانم راستش.بشود دستگريمان چيزي شايد كنيم نگاه صندوقچه اوراق به تو و من ديگر يكبار هست فرصت تا بيا:گفتم
 !برانگيخته را شكم كه كرد اشاره موضوعي به پناهي

 آنجا برويم مادر اتاق به بيا:گفتم و اوردم در كمد كشوي از را صندوقچه من بداند را موضوع ميخواهد كه داد نشان بهراد
 .ميگويم برايت
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 و كشيد خود پرفسوري ريش به دستي بهراد.گفتم را پانيذ نظر ميكردم خارج صندوقچه از را اوراق كه همانطور
 زن اين از اسمي هم رسيده سينه به سينه روايات در و ندارد اطالع زني چنين وجود از هيچكس چون نگفته هم بيراه:گفت

 اسم بر عالوه سنگ روي داده مخصوصا و كند گم رد خواسته كارش اين با بزرگ جد كه ميگويم من.نيست سادات
 .شود نزديك گور به نكند جرات كسي كه كنند اضافه هم سادات

 .ميخوانيم و ميكنيم نگاه را اوراق ديگر يكبار شويم مطمئن اينكه براي حال و دارم را تصور همين منهم:گفتم

 هر اما كنيم مطالعه كافي نور با تا كرديم روشن را چراغها همه و كرديم پهن ميز روي را ملك ثبت به مربوط ورق اولين
 به من بود نوشته بزرگ جد كه سطري در.كرديم پهن را ديگري و گذاشته كنار را ورق آن و يافتيم كمتر خوانديم چه

 نگاه عالمات اين به:گفتم بهراد به.افتد نمي تو بر هيچكس چشم كه كردم دفنت جايي در خوشحالم و ميخندم تو نفرين
 كه عالمت اين به.ميدهد نشان را گنج جاي بلكه نيست جادو و سحر شدن باطل براي عالمتها اين كه ميكنم فكر من كن

 !است؟ سرداب كوچك در همين منظور شايد شده كشيده كوچك اينكه با كن نگاه است در شكل

 .باشد قبر روي نوشته و قبر سنگ همان هم اين شايد مارپيچ خطوط و خط با مستطيل اين اينجا و:گفت بهراد

 چه ميدانسته خوب او كه ميگويم من اما نبوده برخوردار خوبي روحي وضع از ما جد كه ميگويد عمو اينكه با:گفتم
 .ميشديم نزديك موضوع به بهتر شايد ميخوانيدم است ميخي خط مثل كه را دستخط اين ميتوانستيم اگر.ميكند

 .ببريم مطلب به پي توانستيم شايد كنيم پياده كاغذ روي همين عين تا بيار مدادي و كاغذ:گفت بهراد

 را كلمات كرد سعي او شد تمام وقتي كرد خط نوشتن به شروع تمام سعي با بهراد و گذاشتم اختيارش در قلم و كاغذ
 چنين بود آورده بدست نوشته مفهوم از آنچه بعد.كن نگاه نوشته شكسته خط با پدربزرگ:گفت ضمن همان در و بخواند
 .است من ميراث نگهبان كه را زني كند رحمت خدا:خواند

 

 نتوانستند پدرت و ما جد كه چيزي شديم موفق ما كامياب:گفت هيجان با و كوبيد هم بر دست كف دو خوشحالي از بهراد
 بوديم؟ نيفتاده خط اين كشف فكر به زودتر چرا.است گور دو آنجا چرا كه شد معلوم حاال و كرديم كشف ما كنند كشف

 .ميماند نتيجه بي كارمان هم باز نميشد كشف سرداب تا ميفهميديم هم اگر-

 را مژده اين دزد دستگيري از بعد و كنيم جمع را اوراق زودتر آمدند:گفتم پيچيد سالن در كه اي همهمه صداي از
 !گو هم موش باشد داشته موش ديوار ميترسم.بدهيم
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 زيرك دختر عجب هم پناهي خانم اين خودمانيم اما.نگفت چيزي كسي به فعال و كرد احتياط بايد بله:گفت و خنديد بهراد
 .ببرد نصيبي كه ميدانم او حق من يافتيم را گنج اگر.است باهوشي و

 .ببريم جلو بتدريج را كارها و باشيم خونسرد بايد اول اما ميكنيم را همينكار:گفتم

 كوچكترين به و بود نشاط با ما دوي هر روحيه.شديم خارج اتاق از يكديگر با و دادم جاي تخت زير همانجا را صندوقچه
 با چيزي:پرسيد بهراد از پدرت و شد ديگران ترديد و شك موجب ما حركات كه طوري به ميخنديديم سخني و حرف
 آورديد؟ باال سرداب از خود

 .قرمز سركه از پسر خمره يك عموجان:گفتم باشم كرده شوخي او با آنكه براي اما كردم درك را پدرت منظور من

 !كني تكرار بار دو را اشتباه يك تو كه ندارد امكان:گفت شتابزده مادرم

 ...پايين آن كه ميداند مگر:پرسيد پدرت

 !ميدانيم همه ندارد دانستن كه آبغوره و سركه هاي خمره:گفتي و كردي مداخله تو

 سرداب توي اينكه مثل:پرسيد بود شده كنجكاو كه بهراد اما نپرسيد سوالي ديگر و كرد مادر به داري معني نگاه پدرت
 بزنيم؟ سري برويم ديگر يكبار ميشود!خبرهاست خيلي

 كني؟ خراب را امشب برنامه ميتواني ببينم:گفت و كرد نگاه او چهره به خشم با عمو

 را درشان هم را اتاقها بقيه ميبندند داخل از را در و اتاق يك به ميروند زنها همه خورديم كه شام:داد ادامه بمن رو بعد
 وارد خواست كه همين و ميكنيم كمين خوري نهار ميز و مبل پشت هم خودمان.باشد نداشته فرار راه كه ميكنيم قفل

 .آوريم بدست را نقشه شده طور هر بايد.ميكنيم دستگيرش شود محفظه

 .كند سكوت و باشد ساكت كه فهماندم او به چشم اشاره با من و كرد نگاه من بسوي بهراد

 

 يازدهم فصل

 با و شود بيدار نكند كه بودي پانيذ نگران تو.شديم خاموش و ساكت اختيار بي شام از پس همه و بود رسيده راه از شب
 كه پنداشتم چنين من و بكاهد تو اضطراب درجه از و بود نتوانسته هم پانيذ ها دادن اطمينان.كند خنثي را نقشه خود گريه
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 كس هر است بهتر خب:گفت و نگريست ساعت به پدرت.شود عيان نميخواي كه دارد ديگري منشا سر تو اضطراب
 .برود خود كار بدنبال

 .شويد خارج و داخل هي نشويد مجبور كه ببريد اتاق به خود با ميخواهيد چه هر:گفت و كرد مادرت به رو سپس

 پانيذ.گرفتيد جاي من سابق اتاق در و برداشتيد را نياز مورد لوازم و كيفها و انداخت تكاپو به را شماها پدرت يادآوري
 جاي به آنكه با ديواري ساعت.نباشد اتاق ترك به مجبور شير كردن درست براي كه كرد پر جوش آب از را فالسك

 داده دست از را خود دقت و خورده بهم تعادلش ميگفت پدرت و نميداد نشان را دقيق زمان ديگر اما بود برگشته خود
 معموال:پرسيد پدرت.ميداد نشان را 12:15 پدرت ساعت و ميكرد اعالم را شب دقيقه 12:10 بهراد و من ساعت.است
 ايد؟ مي ساعتي چه

 .ساعتها همين بين:گفتم

 .برويد خود بجاي و كنيد خاموش را چراغها پس:گفت

 تاريكي در و كردم خاموش مجدد كن خاموش گفت پدرت چون كه كردم روشن را مهتابي من چراغها كردن خاموش با
 آقا و ساعت نزديكي در جايي خوري ناهار ميز پشت پدرت و بوديم كرده كمين اتاق در بهراد و من.نشستيم انتظار به

 موقع به نتواند عمو ميترسم خوري نهار ميز پشت ميروم:گفتم بهراد به آهسته من.كاناپه پشت گذشته شب مثل شمس
 .كند اقدام

 خشن صداي اينبار و رسيد گوش به اتاق در شدن باز تيليك صداي كه بودم برنداشته قدمي هنوز اما بود شده تمام حرفم
 من بشنويد هم شما كه بهتر چه هستيد بيدار همگي و ايد نخوابيده هنوز ميدانم:گفت كه رسيد گوشم به اي مردانه
 .نكنيد شك وجودم به ديگر كه كنم نابود را كودك شما تنبيه براي كه ام گرفته تصميم

 دو هر و كرد خارج اتاق از را بهراد و من پدرت فرياد صداي فاصله اين در.شد خاموش كوتاهي فاصله به و روشن مهتابي
 شمس آقا و كن روشن را چراغها زدي فرياد تو.كنيم پيدا آنجا ميتوانيم را او ميدانستيم چه كرديم حركت ساعت بسوي
 او بهراد و من.بود انداخته دام به ساعت محفظه در را او پدرت كه ديديم را سياهپوشي موجود همگي و زد را لوستر كليد
 هم با يكصدا و ماند باز دهانمان تعجب از بود زده چهره به كه اسكلت نقاب برداشتن با و كشيديم بيرون محفظه از را

 !تويي؟ سيامك:گفتيم
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 به:گفت سرافكنده او.ايستاديد جاي بر زده بهت سيامك ديدن با و شديد خارج اتاق از شما همگي ما فرياد صداي از
 .نكرد گوش اما ميشود خراب كار باالخره كه گفتم گلرخ

 كرديد؟ را اينكار است؟چرا كار در هم گلرخ دست پس:پرسيد پدرت

 او و گفتم را قضيه گلرخ به.هستم هم هنوز و بودم مقروض خيلي كردم آشتي گلرخ با وقتي من پولي بي از:گفت سيامك
 را جسد كشف موضوع كه من...حاال اما كرد كاري ميشد بودي بازگشته جده نعش شدن پيدا از جلوتر روز چند اگر گفت

 ازدواج ما وقتي پيش سالها.كرد كاري ميشود هم هنوز گفتم كرد تعريف را ماجرا او و پرسيدم گلرخ از وقتي نميدانستم
 از ببين بدهم نشانت چيزي دارم دوست گفت و كرد دعوت باغ همين به مرا بيامرز خدا الماسي آقاي روزي بوديم كرده
 و داد نشانم اي نقشه الماسي آقاي است ساختمان مهندسي من تحصيلي رشته كه ميدانيد شما همه.اوري مي در سر آن

 از مانع چيزي كه بدهم اطالع هم ديگر سرداب از خواستم بردم پي سرداب دو وجود به من و كنم بررسي را آن خواست
 بماند من پيش نقشه روزي چند كه كردم خواهش الماسي آقاي از.نبردم نام دوم سرداب از و شد حقيقت دادن بروز
 آن به ام نكرده فرصت هنوز كه ميگفتم ميگرفت را نقشه سراغ پدرتان كه هم بار هر و كرد قبول كه بفهمم چيزي شايد
 آقاي به را آن رسيد پايان به كه نقشه كار.ميكردم تهيه ديگري نسخه آن روي از داشتم كه بود اين حقيقت اما كنم نگاه

 ميخواتم.كردم صبحت گلرخ با نقشه وجود از اينكه تا بود نقشه پيرامون ذهنم و فكر مدتها و برگرداندم الماسي
 گوش به رغبتي اصال كه ميترسيد جده نفرين و روح از آنقدر او اما دارد وجود گنج دوم سرداب در كه كنم متقاعدش

 شدن پاشيده با و كردم باور را نفرين وجود منهم و داد رخ الماسي آقاي براي اتفاق آن اينكه تا.نداشت حرفهايم دادن
 به و برگردم شد موجب طلبكاران فشار و قرضهايم كشور از خارج در اينكه تا شدم خارج نقشه فكر از كلي به ام زندگي
 فهميد وقتي هم او و ديدم گلرخ با كردن آشتي در را صالح خاطر بهمين كرد وسوسه مرا ديگر بار سرداب و نقشه فكر
 .كند كمكم كه شد آن بر مقروضم اندازه چه

 كنيد؟ بازي بيگناه چند جان با كه كرديد تباني هم با دو هر و:پرسيد پدرت

 !بود؟ عمه كار است جده صداي ميكردم گمان من كه زنانه صداي آن پس:پرسيدم من

 .برميگشتيم بخانه كارمان اجراي از بعد و ميشديم وارد مخفيانه شبها اون و من:گفت و آورد سرفرود سيامك

 ببري؟ سرداب به و بدزدي را بهارمست توانستي چطور:پرسيد بهراد
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 بود آمده پايين ها پله از و بود كرده باز را كمد در اش بچگي شيطنت روي از مست بهار نبود عمدي اينكار كن باور:گفت
 پنهان يا و خارج بتوانيم ما كه ببرم خود با را او كردن بازي بهانه به شدم ناچار بعد و شديم متوجه گلرخ و من كه

 .برديد خود با و يافتي را تواو شدم مطمئن زمانيكه تا ايستادم تاريكي در من و بوديم بهارمست نگران ما دوي هر.شويم

 بردي؟ چرا را گارمون:پرسيد مادر

 هم را گارمون كرديد پيدا را مست بهار وقتي كه اوريم بوجود بيشتري وحشت و رعب گارمون نواختن با داشتيم خيال-
 .برداشتيد

 كني؟ پيدا را آن ميخواستي چگونه و كجاست گنج كه بگو شد دستگيرمان چيز همه كه حاال خب:پرسيدم

 .دارم يقين من است آجري گور در گنج:گفت

 !نرويم اينجا از و نكنيم تخليه را باغ ما كه داشتيد چراتاكيد پس:پرسيدم

 بيچاره را ما همه جده نفرين شويد خارج اينجا از اگر كه دارمي گمان و ميترسيم نفرين و طلسم از هنوز چون-
 و ندارد را باغ اين از مكان نقل حق رسيده او به باغ كه اي ورثه كه ميكرد زيادي تاكيد موضوع اين روي پدرتان.ميكند
 .ديگران هم و ميشود مجازات متولي هم اينصورت غير در باشد متولي بايد

 كجاست؟ عمه حاال:پرسيدي تو

 گير چرخ كنيد دستگيرش شما و بشود رو دستش بود نمانده چيزي ديشب.آمدم تنها امشب من است خانه:گفت سيامك
 .كند فرار توانست گلرخ كه بود ترسيده آنقدر شمس آقا خوشبختانه نميكرد حركت و بود كرده

 بكنيم؟ چه بايد حاال جان عمو:گفتم و كردم پدرت به رو

 .شوند مجازات تا ميدهيم كالنتري تحويل را دو هر:گفت عمو

 افتاديد؟ اينكار دنبال كه كرديد فكر آنها آينده به هيچ.شماست مال كه نوه و دختر آن از حيف:گفت مادرت

 .شديم اينكار انجام به مجبور آنها آبروي حفظ بخاطر:گفت سيامك

 كامياب؟ يا و من از نگرفتيد كمك ما از چرا:پرسيد پدرت
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 همه كه داشت دوست گلرخ.برگردد ما به راجع نظرتان و ام برگشته بدهي و قرض با من كه بدانيد نميخواستيم:گفت او
 .شده باطل ما مورد در طلسم و خوشبختيم ما كنند باور

 را انسانهايي يا انسان جان كردن فدا ارزش مالي هيچ بگو عمه به فقط برگرد تان خانه به و شو بلند سيامك آقا:گفتي تو
 عسل رمقابل د و بپردازيد را قروضتان هم شما تا ميكنيم تقسيم عادالنه را آن كرديم پيدا گنجي سرداب در اگر ما.ندارد

 .نشويد شرمنده

 در بطرف و شد بلند جا از نكرد حركتي و حرف ما از يك هيچ ديد وقتي اما كرد ترديد اول شدن بلند در سيامك
 .نميبخشم را خودم هرگز من:گفت و كرد نگاه سويمان به در گشودن از قبل اما افتاد براه ساختمان

 باور اما بود شده روشن برايمان حقيقت اينكه با.بوديم رفته فرو فكر به و بوديم كرده سكوت همه او رفتن از پس دقايقي
 مرگ حد سر تا را ما و باشد كرده بازي همه اعصاب و روح با باشد توانسته خانواده به فرد نزديكترين اينكه و آن

 ترساندن هوس ديگر يكي تا بكشي دار خار سيم را ابغ دور تا دور بايد:گفت پدرت.نبود باورمان در هنوز باشد ترسانده
 .نكند را شما

 !شستيم را گناهش و كرديم غيبت محمود اوس سر پشت چقدر:گفت مادر

 .است ناتمام تحقيق كار و نشده پيدا اصلي نقشه هنوز:گفت و آمد حرف به بود شنونده فقط مدت تمام در كه پانيذ

 !بماند هست كه كس هر پيش نقشه و ميشود تمام چيز همه گور آن كندن با فردا:گفتم پانيذ به

 بلند هم مريم ننه و شمس آقا.بخوابيم آسوده ميتوانيم امشب يك و شد تمام باالخره گفتم و شدم بلند جا از خستگي با
 تو اتاق به ظاهر حفظ براي من و خوابيدي او اتاق در تو و برگشت كودكمان اتاق به پانيذ بروند خود ساختمان به تا شدند
 استراحت به كرديم پهن سالن در برايشان كه بسترهايي در برادرت و پدر و شد مادرم اتاق مهمان مادرت و آمدم

 ادامه هنوز تو و من ماجراي اما رسيد انجام به گنج و روح ماجراي كه بخوابم تا گذاشتم بالش روي بر سر.پرداختند
 .است محفوظ من قلب در جايگاهت و برتري تو من براي هم هنوز گفتم جده به دل در ميرفتم خواب به وقتي.دارد

 صدا كامياب شو بيدار:گفتي تو.ديدم خميده خود بروي را تو و شدم بيدار نيمه دست تكان با كه بودم خواب لذت در غرق
 آيد؟ مي

 .بخواب بگير ندارد عيب:گفتم حوصله بي

 .ميكنم سكته ترس از دارم شو بيدار خدا ترا:گفتي و دادي تكانم ديگر بار تو اما
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 شده؟ چي ديگه:پرسيدم و كردم باز چشم اينبار

 بزمين گوش شوم اعتنا بي من آنكه ترس از تو نشنيدم صدايي اما كردم تيز گوش.آيد مي صدا كن گوش:گفتي تو
 و شنيدم تق و تق صداي.گذاشتم زمين بر گوش تو مثل و برداشتم را بالش.ميشنوي كن گوش درست:گفتي و گذاشتي
 كسي گمانم به آورد در را صداها اين نميتواند موش:گفتي و خواندي را فكرم تو كه است موش نترس بگويم خواستم

 .است چكش و ميخ صداي ميكند خراب را چيزي دارد

 !سرداب به بروم نميتواند كه شب موقع اين بكنم بايد چه:گفتم بود تو با حق

 .بكن كاري و شو بلند نباش تفاوت بي ميبرد؟لطفا خود با را گنج دارد دزد نكند:گفتي تو

 كنم؟ چكار ميگويي تو:گفتم و نشستم جاي بر

 .است خبر چه پايين آن ببينيد برويد نفري سه و كن بيدار را پدرم و بهراد شو بلند-

 مرا كه بتو.بودند خواب در آسوده و راحت پدرت و بهراد.كردم ترك را اتاق و شدم بلند خشمگين و كردم نگاهت
 .كنم بيدارشان ايد نمي خوش را خدا:گفتم بودي كرده تعقيب

 توي شو بيدار بهراد:كردي زمزمه بعد و كردي بيدارش اش شانه دادن تكان با و رفتي بهراد سر باال من بجاي تو
 .هست خبرهايي زيرزمين

 كامياب؟ شده چي:پرسيد من ديدن با و نشست خود جاي بر بهراد

 .كند سبك را ما صبح كار ميخواهد و گنج بدنبال رفته كسي:گفتم

 .آيد مي ضربه صداي شنيدم منهم:گفت لبي زير عمو

 .ميبرد را گنج دارد يكي بابا:گفتي تو

 !باشد نميتواند سيامك:گفت و نشست برجا هم او و زد كنار خود روي از را پتو عمو

 .ميكند خراب را چيزي پايين آن دارد شنيديد؟كسي هم شما:گفت شد ظاهر اتاق ميان در مادرم اندام وقتي

 .است پنهان آنجا گنج كه است سادات جده گور حتما:گفتي تو
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 آقا و بده كشيك زيرزمين در جلوي تو بهراد.سرداب ميرويم برداريد را چماق و باتوم و قوه چراغ:گفت و شد بلند پدرت
 .است خبر چه ببينيم پايين ميرويم هم كامياب و من كن بيدار را شمس

 بگوش چكش ضربات صداي.شويم وارد صدا و سر بدون كرديم سعي و كرديم باز آهسته را كمد در پدرت و من
 تو رسيديم كه آرامگاه به كنيم غافلگيرش بايد:گفت آهسته يكبار پدرت و گرفتيم پيش در را آرامگاه راه دو هر ميرسيد

 .كنيم حمله ديگر طرف از هم تو و طرف يك از من. كند فرار نتواند كه بزن دور را آن

 را آرامگاه هنوز من.رفتيم پيش تاريكي در و كرديم خاموش را قوه چراغ نور رسيديم آرامگاه به پدرت نقشه قبول با
 بر من. نابكار دزد آوردم گيرت خوب زد فرياد كه شكست را سرداب سكوت پدرت صداي كه بودم نزده دور كامال

 حال در كه پايي صدايي از.انداخت زمين به مرا و كرد تصادف من با سختي چيز زمان همان در اما افزودم خود سرعت
 وقتي دويدم سمت بهمان و شدم بلند.دارد را كوچك در بسوي فرار قصد او و ام كرده تصادف دزد با كه دانستم بود فرار
 ها پله بطرف و گذشتم در از.ببنند را در بود نكرده پيدا فرصت اما بود كرده عبور كوچك در از دزد رسيدم آنجا به

 و دويدم باال ها پله از.است حركت در دنبالم به پدرت كه ميكرد گرم را دلم ميدويد سرم پشت كه پايي صدايي.دويدم
 پله باالي كه زماني و شد بلند قالي و داد صداي.كنند دستگير فرار از قبل را او بتوانند شمس آقا و بهراد كه بودم اميدوار

 به را قوه چراغ نور.بود آمده در پاي از دزد و بود كرده را خود كار چماق ضربه.ميكرد ناله درد از داشت كسي رسيدم ها
 و آمد باال ها پله از زنان نفس پدرت.بود مشكل تشخيص و بود كرده گلگون را او صورت خون اما انداختم دزد صورت
 گرفتيد؟:پرسيد

 .گرفتيمش بابا بله:گفت بهراد

 .ساختمون تو بريم كنين بلندش.نكند فرار باشين مواظب خب بسيار-

 نشسته انتظار به و شده بيدار همه شديم وارد وقتي.افتادند براه ساختمان بسوي و كردند بلند را دزد بهراد و شمس آقا
 روشنايي در.شد بلند دزد آخ صداي است؟كه زنده:پرسيد مادرت و شد بلند پانيذ و تو جيغ صداي دزد ديدن با.بودند
 بود شكافته را دزد فرق چماغ ضربه.نبود ديدن قابل هنوز درخون غرقه چهره اما ديديم را دزد بلند و باريك اندام لوستر

 بطرف و گرفت را دزد بازوي زير بهراد و داد بدستم و آورد پنبه اي بسته و دويد پانيذ.بود روان رودي مثل خون و
 تميز را دزد صورت و كنيم جلوگيري خون آمدن از كه كرديم سعي آنجا در.نكند آلوده را فرش خون كه برد دستشويي

 آذري زبان با و شناخت را او شمس آقا اما نشناختيم را او بهراد و من و شد نمايان دزد چهره خون شدن پاك از بعد.كنيم
 !است محمود اوس اين:گفت و كرد بما رو بعد و او با كردن صحبت به كرد شروع
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 او.ندارد داريم خاطر در ما كه محمودي اوس به شباهتي هيچ او كه كرديم فكر هم با دو هر و كرديم نگاه بهم بهراد و من
 روشن چشمانش داشتيم بياد او از و ميشناختيم ما كه محمودي اوس كه صورتي در بود آبي و روشن چشماني با مردي
 هستي؟ كي تو:پرسيد و نشاند صندلي روي را او بهراد.نبود

 .عباسم او پسر محمود اوس من:گفت

 .نيستي محمود اوس تو ميگي دروغ:گفتم

 ميكنيم كاري همينجا يا هستي كي ميگي حاال.نبود بور و زاغ محمود اوس:گفت بهراد و كرد نگاه بما تعجب با شمس آقا
 .ميكنيم چالت قبرها خون از يكي توي نكني اعتراف اگه ديدي پايين قبرهارو.بره يادت كشيدن نفس كه

 .محمودم اوس پسرخاله من نيستم محمود اوس من:گفت و خورد تكاني دزد

 پس:گفت شمس آقا.نبود من با اون كو؟گفت محمود اوس خود پس:پرسيدم.غالم:چيه؟گفت اسمت پرسيد پدرت
 تو رفتي چطوري پرسيد كه پدرت سوالت جواب در و انداخت بزير سر محمودي؟دزد اوس گفتي دروغكي

 نشون كسي به اونو نكرد جرات هيچوقت اما داره اينجارو نقشه محمود اوس كه سالهاست نقشه روي از:سرداب؟گفت
 .كنم همكاري باهاش شدم حاضر من و گفت بمن اينكه تا بده

 شده؟ پنهان گنج سرداب تو كه فهميدين كجا از:پرسيد مادر

 اين من.برگردوني صاحبش به بايد كه منه پيش نقشه يك ميگه محمود اوس به بود مرگ بستر تو عباس اوس وقتي:گفت
 گنج سنگي قبر تو سرداب تو كه بگي و صاحبش به بدي بايد تو نكردم استفاده ازش وقت هيچ اما دزديدم رو نقشه
 ... و برگردونه شما به رو نقشه نيومد دلش محمود اوس اون فوت از بعد.هست

 بشين؟ صاحب رو گنج اين خودتون كه شدين همدست هم با بعد:داد ادامه عمو

 تصادف كه هم زماني از.نيست خوب هيچ ماليش وضع و داره بچه تا 8 محمود اوس:كرد زمزمه بعد و كرد سكوت دزد
 .كنه كار بلندي رو نميتونه ديگه كردن جراحي عمل سرش روي و كرد

 داري؟ بچه تا چي؟چند تو خود:پرسيد مادر

 .خانم حاج ندارم زن هنوز من:گفت



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  179 

 نگاهم درك با او و كردم را نگاه همين عمو به منهم.برود بگذار كه بود نهفته سخن اين نگاهش در و كرد نگاه بمن مادر
 .دارم كارش همينجا بياد صبح فردا بگو محمود اوس به من قول از برو شو بلند:گفت

 هيچكدام ديد چون و زد زل پدرت به بعد و بهراد و بمن بود شنيده گوش به آنچه از ناباور اول سيامك مثل هم غالم
 قفس از كه مرغي مثل سخني و حرف هيچ بي كرد باز را ساختمان در وقتي او.افتاد براه و شد بلند ترديد با نميزنيم حرفي
 .برگردند و كنند جرات ديگه آنها نميكنم گمان منكه:گفت شمس اقا او رفتن با.رفت و پريد باشد شده آزاد

 .ارواحمان روح به برسد ثوابش كرديم آزاد را او است صبح نماز:گفت و زد باال را آستينهايش پدرت

 .سرداب به برويم بايد بعد ما بخوابيم ميتوانيم ساعت دو يكي:گفتم بهراد به

 ديگه يكي نرفته اين ميترسم باشم راحت نميتوانم ديگر نرسد آخر به گنج قضيه اين تا منكه!خواب بي خوب:گفت
 .بشه پيدايش

 .شويد مشغول بعد و بخوريد ميكنم حاضر صبحانه:گفت مادر

 از قبل پدرت.رفتيم سرداب به و برداشتيم را حفاري وسايل بع و خورديم صبحانه آلود خواب و اشتها بي همه صبح آنروز
 بعد زماني و شد برده سرداب به تيشه و كلنگ و بيل بهمرا برق سيار سيم.بيايند هم ايرج و بهجت به زنگ:گفت بتو رفتن
 فرو را سنگ دور ديوار زود ما و بود كرده كار خوب غالم.شكست را سرداب سكوت هايمان تيشه تق و تق صداي
 نميخواهيد؟ كمك:آمد ايرج صدا كه بود شده نزديك انتها به كار.پرداختيم سياه سنگ كردن خراب به و ريختيم

 !شد تمام آش رسيدي دير:گفت و خنديد پدرت

 .دايي نشده باز ديگ در هنوز اما:گفت شوخ لحني با نيز ايرج

 .بگير عموجان از را بيل حرف بجاي:گفتم

 و انداخت ديگر نگاهي ايرج و كشيديم كار از دست همه!است خالي:گفت و كرد چاله درون سر ايرج سنگ برداشتن با
 .هست چيزهايي يك ته اون ميكنم فكر:گفت

 .كنيد كار احتياط با و باشيد مواظب كف به برسيد تا برداريد را آجرها يكي يكي باال از:گفت پدرت

 جام يك خورد چشممان به كه چيزي اولين كه بودمي رفته پايين را ارتفاع از نيمي و برداشتيم يكديگر كمك با را آجر
 .است ارزش بي جام يك بهه:گفت ايرج گرفتيم را رويش خاك و آورديم بيرون وقتي كه بود كوچك
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 .است شده كدر رنگش زمان گذشت اثر در كه است نقره جام ميكني اشتباه:گفت پدرت

 را آنها حيرت كمال در كه چيني ظروف تعدادي بود شكسته اش آينه كه نقره شمعدان آينه يك ديگر جستجوهاي در
 آورده گرد يكجا در را اشيا.است برنج گفت پدرت اما طالست كرديم فكر كه برنج ظروف هم مقداري و ديديم سالم
 اش همه بگمانم:گفت پدرت كه.كنيم گود هم را زمين بايد:گفت ايرج.نيافتيم چيزي ديگر رسيديم كف به چون و بوديم
 .كرده دفن نبيند نشاني او از اينكه براي و او خود بهمراه ما جد كه بوده جده جهيز اينها و است همين

 داشت؟ را رعب و تالش اينهمه ارزش اينها همه آيا:پرسيدم و نشستم خاك تل روي من

 .نيست گنج اما است قيمتي اجناس:گفت پدرت

 ميكني؟ چكار:پرسيدم.ميكند حفر را زمين دارد كه ديدم و كنم نگاه را ايرج كه كرد اشاره بمن بهراد

 .است پنهان گنج واقعا خاك اين زير كه ميكنم حس من:گفت

 كرد رها را بيل خشمگين نيافت چيزي و كرد حفر را زمين وقتي.نشستيم تماشايش به هم بهراد و من و نگفت هيچ پدرت
 نيست؟ ديگر جاي و است نقشه در اينجا فقط كه مطمئنيد شما:گفت و

 .ببريم باال را اشيا و كنيم پر را چاله بيا مطمئنيم كامبا:گفت پدرت

 .بود گذشته ظهر از آمديم باال وقتي كار اتمام با

 كرديد؟ پيدا را ها سكه:پرسيد هست اشيايي هم باز اينكه گمان به افتاد اشيا به كه نگاهش بهجت عمه

 كنيم؟ پيدا سكه بود قرار مگر:گفت پدرت

 نيست؟ سكه و طال گنج مگر:گفت بهجت عمه

 .ميبينيد كه است همين ش همه:گفت عصبي حالتي با ايرج

 نهار:پرسيدم بوديم كشيده كه زحمتي و تالش از مايوس و نبوديم خوشنود و راضي آمده بدست محتويات از هيچكدام
 نميخوريم؟
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 جد:گفت و كرد عنوان جده جهيزيه مورد در را فكرش بارديگر پدرت و شد چيده هم غذا ميز كرديم تميز را خود تا ما
 خيلي كنيد نگاه را بنچاق صورت اگر.كرده تبديل زمين به را نقد پول و خريده ملك جده پولهاي يا و ها سكه با بزرگوار

 .شده اضافه ميراث به جده فوت از بعد زمينها از

 ميكنيد؟ تقسيم چطور حاال:گفت مادرم

 .يكي زنها و تا دو مردها:گفت پدرت

 .برسد داداشم زن به بايد بيامرزم خدا داداش مال:گفت بهجت عمه

 .بردارد ميتواند دارد دوست كه را هركدام آنهاست همه مالك داداش زن:گفت و خنديد پدرت

 .بيفتد راه كارش كه محمود اوس به بدهيد به بدهيد بمن ميخواهيد چيزي اگر نميخواهم سهمي من:گفت مادرم

 پانيذ به را اي نقره كوچك گلدان من و شد تقسيم شود تميز انكه بدون برنج و چيني و نقره ظروف غذا صرف از بعد
 .كرديد راهنمايي گنج به مارا كه شما سهم اينهم:گفتم و دادم

 جدار ميكرد پاك را گلدان سطح روي كه همانطور و كرد قبول ديد را ما همه لجاجت چون و كرد امتناع گرفتن از پانيذ
 و كرد ها سكه متوجه را ما همه پانيذ گفتن واي صداي.ريخت بيرون آن از طال اشرفي مقداري و شد قسمت دو به گلدان

 8 كردم جدا و پيچاندم كمر از را سر چون كه بودم برداشته من را ديگر گلدان.بود گرفته جاي طال اشرفي 8 آن در
 و كم از تا شد بازرسي دقت با شده تقسيم اجناس ديگر بار.آورد در را همه خوشحالي جيغ كه شد ديده ديگر اشرفي
 و شوهر چشم از پنهان كه باشد جده خود كار بايد:گفت مادر.نداشت وجود اشرفي ديگر اما شويم جمع خاطر آن كيف
 خرج دل كه من.بيايد كارش به كه روزي براي بود گذاشته را ها سكه كند رحمتش خدا.است كرده پنهان را ها سكه هوو

 .ندارم را ها سكه اين كردن

 كار به اگر تا ميرسانيم مصرف به خودش براي را ها سكه:گفتم داشتند قرار چشمانمان مقابل ميز روي سكه 16 هر
 .باشد داشته ثمري دنيايش آن براي نيامد دنيايش

 .شود استفاده تا آنجا ميبريم هم را مسي ديگهاي ميكنيم وقف و ميكنيم درست تكيه يا حسينيه:گفت پدرت

 .ميشود تمام هم نفرين و ميشود اسوده كار اين با جده روح كه دارم يقين من بدهد خيرتان خدا:گفت مادرم
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 گلرخ و زيبا بايد:گفت بهجت عمه.شود اينكار انجام به راضي بود ميانمان در ناراضي فرد اگر تا شد موجب مادر آخر كالم
 .بدهند رضايت هم

 .كند خرج ميداند صالح كه طور هر تا ميدهيم خودش به هم گلرخ مال و من با زيبا كردن راضي:گفت پدرت

 اشيا هم تا كرديم حركت منوچهري خيابان بسوي بهجت عمه و بهراد و ايرج اتفاق به پدرت و من بعدازظهر 4 ساعت در
 با و نشود برانگيخته فروشنده شك كه بود جهت آن از بهجت عمه همه بردن.را ها سكه هم و برسانيم فروش به را نقره
 اسكناس هاي دسته شديم جمع هم دور همه ديگر بار وقتي شبانگاه و شد هم چنين كه برود پيش آسانتر كار عمه وجود
 من مقابل را بقيه و گذاشت كنار را زيبا و گلرخ عمه سهم بيدردسر و آسان و كرد حساب عمو.بود رويمان پيش سبز

 ميشود؟ چه سرداب تكليف:گفتي تو.كنيم استفاده آن از حسينيه بناي براي تا صندوقچه توي بگذار گفت و گذاشت

 را كف تمام.كنيم استفاده آن از تابستان در تا كنند حوضخانه را آنجا بدهيم بايد درم خوبي فكر آنجا براي:گفت پدرت
 بين ديوار ميتوانيم ضمن در.ميكنيم روشن را محيط مهتابي و لوستر با و ميزنيم رنگ را ديوارها و در و ميكنيم موزاييك

 .برداريم را زيرزمين دو

 ...هاي كيسه و ها خمره با:گفت مادر

 نميگذارم زنداداش باش مطمئن.شد خواهد باز بهتر ها خمره براي جا شود خارج ديگها و مسي ظروف وقتي:گفت عمو
 !برود بين از چيزي

 بشود ميخواهد تازه سرداب اين:گفت ميشد بلند هنگاميكه و آورد لب بر داري معني لبخند و كرد نگاه بمن عمو
 .ميارزد كنيم خرج آن در چه هر حوضخانه

 و كرده رها را نونوايي كار غالم كه داد خبر شمس آقاس و نيامد مان خانه به هم محمود اوس و نديديم را غالم ديگر ما
 و آنشب از.شد محول آنها به حوضخانه ساختن كار و آورد اطمينان مورد كارگر و معمار عمو.رفته كجا نميداند كسي

 شروع با و گذشت و آمد پاييز و تابستان.پيمود را عادي جريان مان زندگي و بازگشت باغ به ارامش ديگر شبهاي
 بلكه نيست آفرين وحشت و تاريك تنها نه ديگر سرداب كه كردي اقرار تو و رسيد پايان به هم حوضخانه كار زمستان

 به آبي هاي كاشي از پوشي كف با كوچكي جوي چون آن از بعد و وارد حوضچه به قنات آب.است شده جذاب و زيبا
 به محور چرخش كار ديگر بار مانع برداشتن با و برود بين از ديوار محور سنگ كه نگذاشتي تو.بازميگشت آب مخزن

 اندك در و شد منتقل سرداب به نزديكان هاي خانه اضافي هاي قاليچه و شد وارد سرداب به چوبي تخت شش.افتاد كار
 نداشتي مهتابي از خوشي دل تو چون و شدند كوبيده سقف بر مازاد لوسترهاي.رسيد عدد دوازده به تختها تعداد زماني
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 يكي هفته در ها عمه اما ميماند بسته تاتابستان حوضخانه در كه ميدانستيم همه.شد استفاده رنگي هالوژنهاي از آن بجاي
 مصنوعي گلدانهاي و گل طبيعي گلدان و گل بجاي.كنند ديدن حوضخانه از كه داشتند دوست مختلف هاي بهانه به بار دو
 از بهجت عمه و تو بود شده يكي سرداب با و شده برداشته زيرزمين ديوار چون و شدند گذاشته حوض كنار و اطراف در

 روبروي درست سكو خالي فضاي در و چيديد آن دور سليقه با را ها خمره ديگر و كرده استفاده بزرگ خمره سكوي
 .آوردند در زيبايي صورت به را آن و گرفتند جاي بزرگ قوري و برنجي سيني با ذغالي روسي سماور تختها

 ما همه از بيش.شد آتش ذغالي سماور و گرديد برقرار آبگوشت ديزي ناهار براي پدرت دستور به حوضخانه افتتاح روز
 ديزي يك نفر دو هر تعداد به و گرديد روشن بزرگ منقل هنگاميكه و ميبردند لذت تحول اين از مريم ننه و شمس آقا
 كشيدن با و شد جمع شمس آقا چشم در اشك افتاد قل قل به منقل آتش روي بود كرده تهيه را آنها خود پدرت كه گلي
 .موقع آن هاي زندگي بود هم زندگي.گذشت باد و برق مثل زود چه عمر كه حيف:گفت سوزناك آهي

 بهنگام تا روز آن همه.بود آورده خانه از خود با و گرفته سنگك نان بهراد و كرد آماده را ترشي و خوردن سبزي مادرت
 همراه به را قديم خوانندگان از صفحاتي كه بود تان قديمي گرامافون بما پدرت هديه و برديم بسر حوضخانه در عصر
 تكان سر افسوس و تحسر سر از و كرد زمزمه به شروع او با مريم ننه شد پخش گرامافون از خواننده صداي وقتي.داشت

 بجايشان و نيامدند و آورده بهانه دو آن اما سيامك و گلرخ عمه جمله از بودند شده دعوت همه حوضخانه افتتاح براي.داد
 ميكردند بازي شادمانه داريوش و بهارمست و بود آورده وجد به را ها بچه حوضخانه بزرگ محيط.آمدند داريوش و عسل

 و شادي از پانيذ.است تاريك و سرد سرداب همان ومصفا روشن حوضخانه اين كه بود كرده فراموش بهارمست و
 به و كردند ترك را حوضخانه مهمانان وقتي عصر هنگام و بود سرحال و شاد بود آورده روي طايفه اين به كه خوشحالي
 همانجا دارد دوست ميبيند را هم با مهربان جمه آدم وقتي اما است آزادتر هوا باال اين اينكه با:گفت او برگشتيم ساختمان

 .نشود خارج محيط آن از و بماند

 ميشود را خوشبختي.چشيد و كرد حس هم ساده غذاي و نيمدار قاليچه و نمور طاق زير حتي ميتوانم را خوشبختي محبوبه
 برقرار همزباني و همدلي كه است كامل زماني آن خوشبختي.كرد مزه مزه اي تربچه سرخي در و ديد تريدي كاسه در

 فضايي كه است آن مهم نمور سردابي در يا زمين روي در كجاييم نيست مهم:گفتم پانيذ به.بتپد حسد بدون قلبها و باشد
 .بكني احساس زنده

 .شماست با حق:گفت و خنديد

 با هستند هنرمنداي شاعران ميطپد برايتان عاشق زني قلب شاعر آقاي:گفت بخوابد برود ميخواست وقتي شب آخر
 .كنجكاو و باز چشماي
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 !نميبينم خانه اين در عاشق زني من:گفتم

 ضربان صداي ميتوانيد كنيد گوش خوب اگر كه آنقدر نزديكتر دلدار و است نزديك راه:گفت و كرد اشاره تو اتاق به
 .بشنويد را قلبش

 آيا پرسيدم خود از.گذاشت برجاي سالن وسط متحير و حيران مرا و بست خود بروي را در و گذاشت پاي پانيذ اتاق به او
 كه اي رسيده گذشت از درجه آن به تو بود؟ايا تو افكار انعكاس آورد لب بر پانيد چه آن اي؟آيا گفته چيزي او به تو

 ام مخيله از را آنها دست تكان با كه آورد هجوم ذهنم به پرسش كني؟آنقدر شروع نو از بخواهي و باشي كرده فراموش
 ديدي كه آنحال به مرا و شدي خارج اتاق از تو كردم زدن قدم به شروع سالن در وقتي!شايد گفتم بخود آخر در و پراندم

 سالمي كه نشدي مطمئن تا باشي خورده سرما نكند:گفتي.شوم گرم ميروم راه:گفتم و كردم شده؟نگاهت چيزي:پرسيدي
 .نشود مبتال كه نكن بغل را پانيذ

 .نيست نگراني جاي و است خوب حالم-

 .بخوابي اتاق توي است بهتر ميشود سرد خيلي شب هاي نيمه سالن هواي-

 توي كاناپه پشت سرداب توي.ندارم مكان و جا كه است يكسال به نزديك اتاق؟من اتاق؟كدام:پرسيدم و كردم نگاهت
 .گذاشتم زمين سربر رسيده كه كه هر كاناپه روي سالن توي مادر اتاق

 .برميگردانم بتو را اتاقت و كند مفروش ار اتاق آن شمس آقا ميدم فردا ميكني صحبت بلند چرا-

 .باشم تنها خودم با بگذار و بخواب برو لطفا نيست مهم برايم-

 !داري تب كه دارم يقين:گفتي و كردي نگاهم خيره خيره تو

 !شدي؟ راحت ايم نمي پانيذ بطرف فردا:گفتم

 بيا و بخور را قرص اين:گفتي و آمدي بيرون مسكن قرص يك و اب ليوان با بعد دقايقي و رفتي اشپزخانه به جواب بجاي
 .فردا تا بخواب راتاق د

 تو ماندم جاي بر دهان در قرص و بدست ليوان واكنش بدون اي لحظه و ريخت فرو قلبم در چيزي كردم احساس
 دادي؟ قورت آب بدون را قرص:پرسيدي
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 تو شبانه حريم به قدم ميتوانم و اند شنيده درست گوشهايم آيا بپرسم داشتم دوست.نوشيدم اب اي جرعه و آمدم بخود
 اتاقت سوي به زمانيكه و شدن خارج هنگام.دادي شستشو را آن و برگرداندي اشپزخانه به را ليوان ديدم كه!بگذارم
 .كني استفاده آن از كردي لرز شب نصف اگر كه اندازم مي هم پتو لحاف روي برايت:گفتي ميرفتي

 مشغول كه همانطور و انداختي بستر برايم اتاق در.شوم روان بدنبالش ميتوانم و دارد حقيقت پس من خداي گفتم بخود
 .شود اضافه آن به هم سرماخوردگي ويروس نبايد ميكند بيتاب را بچه و آورد مي تب واكسن:گفتي بودي كار

 كردي خاموش را چراغ نور و شدم بستر وارد وقتي.اند آمده بدرد استخوانهايم و ام شده بيمار براستي كردم حس
 آورد؟ مي تب روز چند:پرسيدم

 واكسن؟ يا سرماخوردگي:پرسيدي

 .واكسن:گفتم

 نميدانم من شود بزرگ تا دارد زحمت چقدر بچه.نكرد تب بيشتر ساعت 24 كه آندفعه.روز دو هم شايد روز يك:گفتي
 .نداشتند هم را امروزه امكانات حاليكه در كردند بزرگ را ما ما مادرهاي و پدر چطوري قديم

 .بمانم زنده بايد من تنها اوالد پنج از.ميماندند زنده يا و ميمردند يا:گفتم

 ميسوزد برايش دلم گاهي.داد دست را خود باروري بچه يك با كه زيبا عمه خدا بنده.داشتيم تلفات تا سه هم ما:گفتي تو
 .ميكند زندگي دارد راحت و مسئوليت بي كه ميخورم غبطه او به هم گاهي و

 .ميگذاشتم زمين بر سر راحت شبها و بودم شمس آقا بجاي كه داشتم دوست گاهي منهم-

 ميكشي؟ زجر داري و ناراحتي خيلي حاال كه نيست:گفتي تمسخر به

 زندگي دارد كه بفهمد بايد كند زندگي بايد زنده آدم نيست كشيدن نفس به تنها بودن ميداني؟زنده چه زجر از تو:گفتم
 كه ميبينم وقتي ميگيرد دلم ميكنم نگاه باغ بيرون آدمهاي زندگي به وقتي.بياورد در را بودن زنده اداي آنكه نه ميكند
 وقتي كنند استفاده آن از فرزندانشان و زن كنار در تا ميبرند خانه سوي شوقي و شور چه با را خود روزانه دسترنج مردان
 براي تا ميكنند نگاه لباسها قرم و شكل به دارند و اند ايستاده فروشي لباس مغازه ويترين پشت مردها از بعضي ميبينم

 كه ميشنود گوشم هنگاميكه و ميزند چانه مردانه زير لباس سر دستفروش با خانمي ميبينم وقتي.كنند خريد همسرشان
 تو زندگي ميپرسم خود از و ميگيرد دلم گردش بردمشان و گرفتم را ام بچه و عيال دست ميگويد ديگري به يكي

 انقدر ميگم بتو حاال اما ميدانستند خوشبختي مرد مرا و ميخوردند غبطه من به همه دارد؟عمري جريان كجا و كجاست
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 و مشكالتم حاال دشمن و دوست بقول كه مني.است شده حسرت برايم مريم ننه و شمس آقا زندگي حتي كه بدبختم
 بفهمد را دردم بتواند كه هست كسي بدانم كنم؟اگر باز را خودم زندگي كور گره نميتوانم چرا ديگران براي انديش چاره

 و شب با فقط ام زندگي اينكه از ميكني؟من گوش ميروم ديدارش به و نميكنم صبر لحظه يك كند تجويز دارويي و
 به مدام نارون و كاج درخت روي از جغد آواي صدا خوش مرغ جاي به اينكه از.ام شده خسته باشد خورده پيوند تاريكي
 .باشد نرسيده آن به انساني هيچ پاي هنوز كه است بكر نقطه يك جستجوي در دلم و ام خسته برسد گوشم

 دارند اي جاذبه كه آدمها نميدانم.بشود كشف سرداب آن نميكردم تالش هرگز و هرگز و بودم جده بجاي من كاش اي
 باغ اين. بروم بياد كه ميكنم فكر شود؟من شناخته گورش كه بخواهد و سازد نمايان آنها به را خود تا واداشت را جده كه
 اند خورده پيوند تو و من با كه آدمهايي همه به.ميروم و برميدارم را خودم تنها من و بماند تو براي اجدادي و آبا ملك و

 جده بگو اصال.باشد ملك و فرشته پيشش شبح كه بساز ددي و ديو من از.كن سبك را خودت و بگو داري دوست چه هر
 .كنم حركت بتوانم تا بردار گردنم از را طوق اين اما.برد خود با را كامياب نفرين شدن باطل براي

 ميشود؟ چه پانيذ تكليف:پرسيدي آلود خواب صداي با

 .خودت يا من پيش بخواهي تو طور هر:گفتم

 شدنش بزرگ تا نميتوني و است بهانه يك پانيذ ميدونستم.ميكني شكايت و مياي ستوه به ميدونستم:گفتي و خنديدي
 .نيست مهم دخترت سرنوشت و مهمي خودت فقط تو براي.بياري طاقت و كني صبر

 وجود محبتي و عشق هيچ تو و من ميون كه ببينه وقتي.ميكشه زجر بيشتر وضعيت اين از بشه بزرگ وقتي دخترم:گفتم
 .... و ميشه متنفر دومون هر از ميكنيم تحميل بهم داريم رو روزها گذران و نداره

 .نميفهمه هيچي بخواي تو اگه اون-

 رو سيالب جلوي ميشه سال بديم؟چند فريب ديگران مثل هم را او و كنيم بازي نقش براش سال چند:گفتم و خنديدم
 گرفت؟

 .كنه انتخاب بتونه خودش وقتي تا:گفتي خميازه ميان

 .لرزيدم صبح تا و كردم يخ لحاف زير و نااميدي و ياس زمحرير به برد را وجودم تو حرف

 فكر.سركشيده باغ به دزدانه كه ميخواهد را همسايه درخت خنكاي دلم.ميگردم خورشيد روشني دنبال گفتم پانيذ به
 روي و بچينم سيبي باغبان چشم از دور يواشكي دارم دوست.داره جريان خوشبختي از رودي ديوار آنسوي در كه ميكنم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  187 

 و قال هر از خالي ها زمزمه صداي به ها شاخه ميان را تو رندي رز كل هاي شكوفه خاك وسعت به و بشينم ديوار لب
 جا با داره دوست كي همسفر؟خنديدم بي:پرسيد.كنم سفر بيكران به ابر با بعد كنم نيگا.كنم حس را سيب مزه مقال
 گفتم.ام قافله اين مانده جا مسافر من تنها كه ميكردم فكر:گفت.رفته وقته خيلي قافله.بشه سفر هم افتاده پا از مانده
 مي راه شد كه صبح.كنه دور رو بيابان وهم و شغال و گرگ صداي تا ميكنيم روشن اتش بيابان خس و خار از بروند بگذار
 گسترده فرش.ميكنيم دنبال بادام و گردو درختچه پاي تا را رود رد دوتايي بعد.برداريم سهمي خاك از تا ميرويم و افتيم

 .ميكنيم پر را سال اقاقيا و ميخك گل ها شكوفه با بهار با آينده از بيخيال و

 دلسوز صداي!گرمه گفتم و زده پس را لحاف كه بود دوانده ريشه جانم در آنچنان نترسي و باكي بي جسارت و شهامت
 تبديل بهار به را تموز گرماي نمور و نمناك حوله لگن و تنگ سرد آب.بشي پاشويه بايد داري تب:نشست گوشم تو مادر
 بچگي از:گفت مريم ننه.كرد تب هم پيش سال گفتي آيد؟تو نمي پايين كه است تبي چه اين:پرسيد مادر سوم روز.كرد
 قطره ولي شايد اسپند دود گفتم خود با!عشقه از چكان قطره يك و اسپنده دود تب عالج:گفت صدا يك.بود سرما بد هم
 روز.متشكرم ننه نه ميخوري؟گفتم كمپوت آب شدي؟آبميوه بهتر جون آقا:پرسيد مريم ننه پنجم روز!هرگز عشق از اي

 خودم از و ميكردم فكر گذشت اندي و سال يك ظرف كه آنچه به فكر توي داشتم و بودم نشسته بخاري كنار ششم
 خاك به قله از كرد؟چرا تغيير چيز همه چرا ساله يك اين كنار به سال سي.شد اينجوري سرنوشتم چرا پرسيدم

 سياه؟ شام شد صبحم افتادم؟چرا

 خيلي:گفتم و آوردم سرفرود عوض در اما!شدم خفه بكشم داد بزنم فرياد خوبي؟خواستم:پرسيد و نشست كنارم مادرم
 شده؟ چي كه داري خبر راستي خدا شكر:گفت و خنديد مادر.شدم بهتر

 .كرده خواستگاري پانيذ از بهراد:گفت و دستم روي گذاشت را دستش او و دادم سرتكان

 !نداره امكان كردم زمزمه لب زير

 كه آدمي مثل محبوبه بگم چي آه گرفت باريدن مذاب بارون تنم روي و گرفت خون رنگ چشمم پيش بخاري آبي شعله
 !باشم مرده من مگه:گفتم و پرسديم جام از باشه ديده كابوس

 .نبود يار تو با پانيذ:گفت و خنديد تمسخر به مادر

 شده پر كاجها ميكرد سنگيني تنم به سرم.ميخنديد هي كه دلقكي صورت شد مادر صورت كردم تب رفت سياهي چشمام
 باشن؟ زنده اونها بميرم بايد چرا من گفتم خود با و گرفت جا سرم تو شتن و قتل فكر.سياه زاغهاي از بود
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 .ميگه راست گفت و زد زل چشام تو!بگو ميگه؟راست چي مادر گفتم پانيذ به

 

 دوازدهم فصل

 ميگفتي تو.كرد پر پر رو اي خوشه سفيد گلهاي همه و كشيد تيغ اقاقيا درخت.كرد خشك و رود آب و رسيد راه از قحطي
 باسم يا چاقو و ساطور با كه كشيدم نقشه و نشستم شبها چه.نميكرد گريه اما ميخورد خون من دل ميخنديدي و

 ميدانستيم همه مرخصي رفت پانيذ روزي چند.ميكرد بيرنگ را سرخ رنگ دختركم فكر اما.بشم راحت بكشم هردتاشونو
 .بمونم تو پيش ميخوام من عمو:گفت بهارمست.خريد رفته

 .نيستي تنها ديگه مياره بخونه رو پانيذ مامان برات داره بابا كه دختركم؟حاال چرا:گفتم

 .شما پيش بمونم اينجا ميخوام من!نميخوام:گفت و داد سرتكون

 مادرت خانم پانيذ گفتم كه خاطره بهمين دارم دوستت خيلي كه ميدوني مني خوب دختر تو:گفتم و گرفتم رو دستش
 ... و بگه قصه برات شبها.بشه

 .ميكرده گريه تنها ها بچه براي كه اي فرشته قصه.بخونين قصه برام شما ميخوام من نميخوام نه-

 .بخونم هم شعر پانيذ و تو براي ميدم قول مهموني به اومدي وقتي ولي ميخونم:گفتم

 آشنا او خود با و ديدم رو مشيري دكتر خونه كه بود پانيذ و بهراد عروسي تو.كرد دلخوش من وعده به و شد راضي
 بيش دكتر چرا كه كردم تعجب.بود شده گم من دست دستش تو گرفت دستمو وقتي كه فربه و سپيد موي مردي.شدم

 من با جشن آخر تا هم باز شده منتفي خونه خريد بود فهميده اينكه با ميده نشون من با صحبتي هم به رغبت همه از
 از بيش محبوبه آه.بود شده مشيري دكتر مستاجر پانيذ سال دو مدت به و بود كرده رهن دكترو خونه ما بجاي بهراد.بود

 اگر.خونه به برگردم عروسي جشن وسط ميخواستم دوبار يكي و بود آورده در را حرصم تو نگاههاي داماد و عروس
 داشت ادامه پايين طبقه در جشن باال رفتم و كردم بهانه را سردرد كارم اجراي بخاطر.ميكردم كارو همين نبود نقشه براي

 .نبود هيچكس الال و

 پانيذ يا بهراد اينكه محض به تا كنم دستكاري رو خواب چارغ ميخواستم عروس خواب اتاق به رسوندم خودمو عجله با
 روي ستاره نقش يكهو برداشتم رو عسلي ميز روي چراغ تا اما.بزن حدس خودت را اش بقيه...ميكنند روشن رو كليد

 مثل اما كردم مالقات را جده بدوني نميخواستم.نكردم تعجب زياد شده ظاهر جده روح ميدونستم چون.شد ظاهر كالهك
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 غذا به لب ديدي وقتي سرشام مياد يادت ميگذشت مرخصي به پانيذ رفتن از شب دو.بدم شرح برات مجبورم اينكه
 از پانيذ و بهراد از تو از خودم از.بستم خشم با درو و اتاقم تو رفتم غضب و قهر حالت به كشيدي؟من فرياد سرم نميزنم
 كارو جوانب و ميكشيدم رو قتل نقشه داشتم و نشسته اتاقم تاريكي توي مفلوك آدمهاي مثل و بودم متنفر همه

 پرسيدم آروم.نفهميدم من و داخل اومدي تو كردم فكر اول داره حضور اتاق تو كسي كردم احساس يكهو كه ميسنجيدم
 .نبود تو صداي خورد گوشم به كه صدايي تويي؟اما محبوبه

 

 آني به!جده گفت هستي؟صدا كي تو:پرسيدم.نكن كارو اين گفت صدا كه كنم روشن رو چراغ و شوم بلند خواستم
 گفت صدا وقتي اما است نقشه اينهم و نداره امكان كردم فكر ان همون در.لرزيدم خورده به بگم ميتونم كرد يخ وجودم

 پرسيدم اومد مي چاه ته از كه صدايي با پس ندارم ريهيچكا جرات ترس از ديدم كنم روشن رو چراغ نداري باور اگه
 سفيد يك بدم نشون واكنشي اينكه ببيني؟بدون منو لحظه يك ميخواد دلت بزنم حرف تو با اومدم ميخواهي؟گفت چه

 افتاده صورتش رو كه بود سفيدي تور سرش روي و داشت تن بر سفيد ردايي و بود بلند قد.شد ظاهر جلوم پوش
 و زد باال صورتش روي از را تور و برد پيش دست جده.بود اومده بند زبونم ترس از و ميكردم سكته داشتم كن باور.بود
 بودم ديده خواب در كه بود اي چهره همون چهره محبوبه آه.داد نشون شو چهره من آمده در حدقه از چشمان مقابل در

 حقيقت تو پس بگم تونستم زحمت به.چككو دهان و بيني پيوسته بهم كماني ابروهاي مشكي درشت چشمهاي
 انتظار دارم و هستم اينجا كه سالهاست يعني هستم من دارم حقيقت بله گفت و صورتش روي انداخت رو تور!داري؟
 .ميكشم

 خيلي پدرش هم از پيش و پدرم پرسيدم.بشه برمال مردنم راز و بشه كشف گور اينكه انتظار چي؟گفت انتظار پرسيدم
 حقيقت بخواد اينكه از پيش پدرت و بود گنج بدنبال پدربزرگت گفت و خنديد...كه نكردي كمكشان چرا كردند سعي
 خودش قول به تا شد وسوسه عموت نبود من كار نردبان از پدرت شدن پرت.شد نابود عموت توسط بشه روشن براش

 سرداب به او رفتن.گذاشت ميون در تو با رو صندوقچه راز نشد پيروز وقتي.كنه پيدا رو گنج و بشه صاحب رو صندوقچه
 وجود نفرين و طلسم پس پرسيدم.نبينه رو در هرگز چشمش كه كردم كاري من اما نبود شراب خوردن براي تنها

 افراد همه از من براي تو بدون اينو حركت از پيش اما.ميام دنبالت منم حوضخونه به برو تو گفت و كشيد آه داره؟جده
 و داره امكان محبوبه اتاق از برگردم بخوام وقتي حوضخونه راه گفتم جده به.پايين برو و نترس پس عزيزتري طايفه اين
 ترس و ترديد با وقتي.نگهميدارم رو چرخ من شو خارج ساعت راه از گفت و آورد سرفرود.بگذارم اونجا به پا نبايد من
 شده غرق سكوت تو ساختمون و بوديد خواب شما همه بيرون گذاشتم اتاق از پا ميكردم احساس قلبم ته در هنوز كه
 .بود
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 وقتي.ميچرخيد خودش دور به داشت كه شد ظاهر محفظه چشمم پيش و كردم باز رو درش آروم و ساعت قاب جلو رفتم
 و رفتم.ميرسيد مرتب بنظر چي همه و بود روشن حوضخونه چراغهاي.افتاد كار از چرخ كه كردم حس شدم رد محور از

 بايد من نترس گفت كه شد بلند جده صداي كه كردم درستي كار آيا كه ميكردم فكر داشتم و نشستم تختها از يكي روي
 قبر روي جده كردم بلند كه سركه.ميمونه مكتوم راز اين و ميپوشم چشم تو از ميترسي بدونم اگر بزنم حرف تو با

 اسمت بگي ميشه جده گفتم.بود نشسته ميكرد مجزا سرداب بقيه از را او كه بود كوچكي سفيد سنگ كه خودش
 گفت و كشيد بلندي كرديم؟نفس پيدا باغچه تو كه جسد اون پس پرسيدم!جيرانم داري شك هنوز گفت و چيه؟خنديد

 بيگوم با و آمد مي دوبار يا يكبار سالي كه بود گري مشاطه زن.شد طايفه اين وارد از بعد كه زني بود طاهره جسد اون
 سوال پس بدوني رو چي همه بايد تو گفت و كرد قطع را حرفم جيران جده...بلقيس پرسديم.داشت دوستانه رابطه بلقيس
 .كن گوش و نكن

 خاطر بهمين بودم او دختر تنها من و داشت پسر پنج پدرم.بودم آذربايجان سرشناس قلي اهللا نازپرورده دختر جيران من
 تنها كه ميدونستند همه.نباشم كمتر دواني اسب و شكار تو برادرهام از من كه داشت دوست هم و بودم او كرده عزيز هم

 فوج يك با ابراهيم اينكه تا داشتم زيادي خواستگاران و بيرون بود رفته آذربايجان از شهرتم.چيه و كيه قلي اهللا دختر
 بر عالوه ها بعضي.بود گرفته رو شهر مشهور تاجر سراغ و بازار بود رفته خريد براي روز يك و آذربايجان به اومد قشون
 از ببينه نزديك از منو تا بود شده وسوسه ابراهيم.بودند گفته منهم از خدمتي خوش براي بودند برده رو بابام اسم اينكه
 با من.بود نديده منو هنوز ولي بود كرده خوش جا ما خونه تو روز دو.شد ما خانه مهمان و آمد در بابام با دوستي در

 يك.ميزد ضربه هاش چكمه به شالق با و بود ايستاده حياط تو ديدم اونو من برگشتيم كه وقتي شكار بودم رفته برادرهام
 هيچ كنم فكر كه شد باعث نگاه يك همون اما.خونه تو رفتم و كشيدم خجالت من و شد دوخته بهم تا دو ما نگاه لحظه

 اش بچه زن اون اما داره زن كه بود داده شرح بابام براي ابراهيم.ابراهيم اال كنه خوشبخت رو جيران نميتونه خواستگاري
 اينكار از قبال بابام.كردم قبول و ندادم راه دل به ترديدي بودم گرفته كه تصميمي توي شنيدم رو حرفها اين وقتي.نميشه
 يك ابراهيم تهرون اومديم عروسي از بعد وقتي.بابام مثل شد و بيرون اومد سپاهيگري از ابراهيم اينكه ضمن نبود راضي
 يك برايش روس تاجر يك بعد كه نداشت بيشتر اتاق تا دو اونوقتها.باشه باغ همين كه بود كرده قبالم پشت رو ملك
 روبرو من با كمتر ميكرد سعي اما بود پذيرفته منو ظاهر به بلقيس.ساخت رو اينجا اون روي از ابراهيم و آورد نقشه
 ماهه 5 من.احوالپرسي و ديدن خانه براي باغ به اومدند طاهره با روز يك رسيد انتها به كارش ساختمون اين وقتي.بشه

 و بود شده ظهر.كرد تنم به بود آورده بلقيس كه لباسي و كرد مشاطه منو طاهره.ميديدم روشن زندگيمو و بودم باردار
 ميلرزيد كه صدايي با و كرد بلقيس به رو خورد بما چشمش تا و برگشت خونه تجارت از ابراهيم كه بوديم انداخته سفره
 .باشين مواظب اتاقه تو گرگ گفت
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 تفنگ تا رفت و دويد شتاب با ابراهيم اما!جيرانه بود؟اين كجا گرگ مرد ميگي چي گفت و خنديد بلند صداي با بلقيس
 هفت.ميشه چي ببينيم بعد تا بمون جا همين گفت و زيرزمين تو برد منو بود ترسيده كه بلقيس.بكشه رو گرگ و بياره
 خبر باال از و آورد مي پايين غذا و آب برام محرم تنها.ميخوابيدم نمور و سرد زمين روي و بودم زيرزمين توي شب و روز

 ابراهيم با وقتي و بوديم همديگه خورده شير من اونو.بود رازم محرم و بود شده راهي من با آذربايجان از محرم.ميداد
 عاديه چي همه باال اون كه گفت محرم.باشه مراقبم كه كرد همرام من شيري برادر كه رو محرم بابام شدم تهرون راهي
 لحاف و تشك برام همه چشم از دور محرم شب يك.نداري انداز رو و انداز زير و زيرزميني توي تو كه انگار نه انگار
 و ابراهيم با باال رفت زيرزمين هاي پله از اون وقتي.كنم مراقبت ازتو بايد و ندارم كار هيچكس به من گفت و پايين آورد

 و شد آويخته بدار محرم بيچاره.داره سري و سر من با محرم كه بود خونده ابراهيم گوش تو بلقيس.شد روبرو بلقيس
 پيش من كه كردند كاري طاهره و بلقيس اما داشت دوست منو ابراهيم.بگيرند اقرار تا بستند درخت به باال بردند را من

 به خود انقدر شالقش ضربات.نبود بردار دست ابراهيم اما بود پيچيده باغ توي ام ضجه صداي.اومدم مي گرگ چشمش
 گفتم بود مونده باقي برام كه ناي آخرين با ميكند پرواز دارد روحم كه كردم حس.رفت دستم از نازنينم بچه كه شكمم
 شالقو هاي ضربه كه فهميد ابراهيم تازه مردنم بعد.بگير اين از رو ما خون تقاص نكرده باز چشم طفل اين حق به خدايا
 آورده خودم با كه جهيزي از و كردند دفن همينجا و آوردن جسدمو بلقيس دستور به.نبوده بين در گرگي و بزده بمن
 .شد بسته هميشه براي سرداب در و كردند چال قبرم كنار همينجا جادو و نفرين ترس از بودم

 آه جده.متاسفم گفتم لبي زير.نميشد كم بود نشسته گلوم تو كه بغضي از و بود جاري چشمهام از اختيار بي اشك
 اونكه از پيش.ميكرد ميگفت بلقيس كه هركاري و بود شده خل ماجرا اين از بعد ابراهيم:گفت و كشيد ديگري سوزناك

 وادار رو ابراهيم من كه ميكرد فكر بلقيس.برگرده ابراهيم به ملك كه تا سند پاي گذاشتند رو انگشتم اثر كنند دفنم
 خوش براي رو طاهره بلقيس گفت و ايستاد شد بلند قبر روي از شد؟جده ي بعدش پرسيدم.بسازه بنارو اين كه كردم

 دشوخو من غصه از هم محرم و مردم من من شنيد و اومد وقتي بابام.كرد ابراهيم صيغه بود كرده اون حق در كه خدمتي
 گفت و خنديد بلند صداي با اومد؟جده طاهره سر باليي چه پرسيدم.كرد فوت هم بعد و آذربايجان به برگشت زده دار
 براي بود اي صيغه زن چون اما داشت نياز دارو و طبيب و بود كرده تب.گرفت زاييد پسر كه وقتي شو خدمتي خوش مزه
 كرد نابود رو ما تاي دو هر بلقيس.نگذاشتن بجا ازش اسمي حتي و كردند چالش باغچه توي مرد كه وقتي.نبود مهم كسي

 در.كرد زندگي همونجا و لواسون رفت ابراهيم مرگ از بعد و كرد بزرگ رو طاهره پسر اون.بمونه باقي خودش تا
 سر از هك ميداد قسم روحمو و بود كرده پيدا وجدان عذاب ميكرد تيكه تن به لباس و شد خل ابراهيم مثل آخر سالهاي

 با داشت رو ابراهيم چشمهاي هيبت تو چشمهاي.اومدي دنيا تو اينكه تا نديد خوشبختي روي طايفه اين.بگذرم تقصيرش
 ميموند زنده منم بچه اگه.خودمي بچه كردم فكر اومد خوشم تو از گفت و خنديد جده!بودم زردنبو گفتم... و رنجور اينكه
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 شاهد و كنم نيگا رو تو ميتونم بخواد دلم وقت هر و ميشي بزرگ همينجا يدار كه بودم خوشحال.ميشد تو شكل حتما
 شب هر باشه ديده منو اينكه بدون كه مادرت همينطور موند امان در نفرينم از پدرت تو وجود بخاطر.باشم شدنت بزرگ
 يكبار گفت و چرخيد بطرفم خشمگين انداختي؟جده نردبان از اونو چرا پس پرسيدم.ميكرد مبرات و خيرات بارم جمعه
 !كرد اينكارو چرا كه بپرس عموت از برو نبود من كار اون مرگ و نكردم پرت اونو من گفتم

 زمزمه عموت به و بود فهميده رو سرداب راز پدرت:گفت و شد ماليم خشمگينش صداي ناباورم هنوز ديد جده وقتي
 ميگفت نامه وصيت چه نميرسه حقي اون به بشه پيدا گنج اگر كه ميكرد فكر عموت.بود كرد رو گنجينه كردن پيدا و گنج

 وقتي ولي بشه صندوقچه صاحب پدرت كردن نابود با گرفت تصميم عموت.باشه طايفه بزرگ دست بايد صدوقچه
 و كشيدم بلندي آه.بشه صاحب رو چي همه يكنفري نخواد و بترسه كه كردم كتابت خط يك منم رسيد او به صندوقچه

 تو كه همونقدر بگم بهت بايد و ميدوني رو چي همه حاال گفت و برگشت گور بطرف جده.ديدم رو دستخط اون من گفتم
 نقش كه وقت هر و هستم تو با هميشه من.ميشه بزرگ همينجا ببينم كه دارم دوست و عزيزه هم دخترت عزيز برام

 جده كه برگردم بايد كجا از كه بودم مونده.اتاقت به برگرد حاال باهاتم من و نيستي تنها كه بدون يقين ديدي اي ستاره
 فاتح اما خسته كه ميرسيد راه از صبح.چرخيدن به كرد شروع چرخ گذشتم محور از من چون و شو رد ساعت از گفت
 .خوابيدم راحت و رختخواب به رفتم

 اينجايي؟ تو جده: كردم زمزمه نشدم متعجب ديدم خواب چراغ كالهك روي ستاره نقش وقتي چرا كه فهميدي حاال

 .دارم تنفر نابكار اوالد از من.سرجاش بذار رو چراغ و نكن خبط:گفت كه شنيدم را صدايش

 منو عشق پسرش شد پدرم مرگ باعث عمو:كردم زمزمه.آيد مي دنبالم جده هنوز كه كردم حس و بيرون اومدم اتاق از
 مثل ديگه من اما جده ميدوني. ميگيره انتقام دخترم از و من از داره هم هنوز و كرد بازي زندگيم با دخترش و گرفت
 ميگفتم و ميكرد نگاه چشماش تو نبود عمو پيري بخاطر اگر.نميدم راه دل به ترسي هيچ محبوبه از و نميكنم رفتار گذشته
 .مخموره دائم كنه فراموش اينكه براي و بكنه دل وافور منقل از نميتونه كه كافيه براش شكنجه همين طرفي از اما!قاتل

 كه بهراد.ببرم ياد از سفيد لباس اون توي رو پانيذ زيباي چهره تا كردم حركت باغ به رو سرعت با نشستم رل پشت
 انداخته پانيذ بازوي زير به دست شرمي هيچ بدون و سربلندي با بود كرده تن بر دامادي رخت كه بود اولش بار گويي
 و اومد بدم چيزش همه از خالصه مغرورش لبخند از مĤبش فرنگي ژست از پيروزمندش نگاه از.شد مجلس وارد و بود
 كارم توجيه براي و شدم خارج خداحافظي بدون نزنم بهم رو مجلس اينكه براي.ديدم چشم به خودمو دشمن آن يك

 .كنم علم مريم ننه با را پانيذ بدون تنها ميتونستم
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 و شد نگران نيومدي من با تو و هستم تنها ديد وقتي.بود نشسته كنارش مريم ننه و بود خوابيده شمس آقا اتاق تو پانيذ
 كو؟ محبوبه پس:پرسيد

 .باشه نكرده اذيت رو شما بچه تا اومدم زودتر من:گفتم

 زن من اونها.ميمونه خودت مثل درست دخترت رفتار آقاجون ميدوني.اذيته بي معصوم بره يك مثل:گفت و خنديد
 زنده و رفتند بين از كه بچه تا چند از بعد اخه كنم بزرگ رو شما داشتم دوست اومدي دنيا به شما كه بودم جووني
 توي از ديگه افتادين راه وقتي شما.بده كسي بغل رو شما نميكرد جرات جون خانم و بودين عزيز خيلي شما نموندن

 كردين فرار و پايين اومدين پسكي پس رو پله تا چند اون خانمجون چشم از دور يكروز و شدين خسته بودن ساختمون
 فرياد سرم جون خانم كه مبادا بشم نزديك بهتون نداشتم جرات اما ميكردم نيگاتون شيشه پشت از داشتم من.باغچه تو

 و بيرون دويد جون خانم هم وقت خون در و بيرون اومدم ميزنين چنگ رو باغچه خاكهاي دارين كه ديدم وقتي اما بكشه
 خواسته خدا از منم!كن بلندش ميزنه خاك به دست داره نميبيني مگه كشيد فرياد سرم.ديد بازي خاك مشغول رو شما

 مراقب من ديگه كه داد اجازه و اومد خوشش خانم كه كردم تميز صورتتونو و دست خوب و كردم بغل رو شما و دويدم
 آدم و آزاره بي خودت مثل دخترتم حاال.بودين مهربون ها بچه همه با و نداشتين آزار و اذيت وقت هيچ شما.باشم شما

 .باشه مراقبش كه داره دوست

 .كني استراحت بايد هم شما و وقته دير اما.دخترم هم كشيدي زحمت من براي هم ننه نكنه درد دستت:گفتم

 به و ايستادم دادم انجام كارو اين وقتي.بخوابونم رختخوابش توي اونو تا ساختمون به برگشتم و برداشتم رو پانيذ ساك
 ببين جده:كردم زمزمه.شريكه من با لذت اين توي كسي كردم احساس حال همون در كه كردم نگاه معصومش صورت
 .ميديم رنگ تغيير بشيم بزرگ چي هر حيف ولي ميده آدمها به رو ها فرشته پاكي خدا.خوابيده معصوم چقدر

 غضب و خشم و حرص غذا بجاي و رختخواب به رفتم گرسنه شب اون و خوردم شام من كه بود كرده فكر مريم ننه
 كه زدم خواب به خودمو اما اومدين كه فهميدم مادر و تو گفتگوي صداي از.كوبيدم بالش به مشت اختيار بي و خوردم
 هر ظاهر به.بدم توضيح كه شدم مجبور صبح و شد تموم بود كه چي هر اما بود سختي شب.نباشم توضيح دادن به مجبور
 و عمه ويالي به رفتن مثل پانيذ و بهراد كه شنيدم.خودتي خر ميگي داري كه فهميدم تو نگاه از اما كردين قبول شما دوي
 آرام براي مادر و روييد دلت در حسد خار و شد شروع تو زبان نيش صبح همون از بشنن شمال راهي اونجا از بعد

 .ناپايداره و موقتي چيزا اين همه.نباشه سرشون دنبال نفرين و بشن خوشبخت آنها كه كن دعا گفت كردنت
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 وجود خوشبخت آدم طايفه اين در كه كردي فكر اين به و گرفتي آروم كمي شنيدي كه رو نفرين اسم كردم حس
 و خوشبختم خيلي منكه:بگم تمسخر به تا شد موجب بود تو خانواده و بتو نسبت نفرت و خشم از ماالمال كه ام سينه.نداره

 !بدم اون به سهمي بخواد قرض كسي هر حاضرم

 دروغ مگه:گفتم او اشارات به اعتنا بي من اما باش آروم يعني كه گزيد دندان به لب و كرد نازك چشم پشت مادر
 محبوبه؟ نه مگه هستيم خوشبختي آدمهاي ما كه داره باور هم محبوبه خود حتي كنين سوال همه از ميگم؟ميتونين

 تا بيرون رفتم خانه از.كردي قناعت آهي كشيدن به تنها و دوختي چشم دور اي نقطه به جواب بجاي و كردي سكوت تو
 به و نشستم نيمكت همان روي و هميشگي جاي پارك به رفتم.بنشاند فرو وجودم در را خشم آتش سرد هواي مگر

 دلم.كند بدل بهار به را زمستان سردي بود نتوانسته هم پانيذ خنده حتي كه ام خانه كوري و سوت به.كردم فكر زندگيم
 حق منهم و نيست بار فالكت زندگي اين من سهم كه ميرسيدم نتيجه اين به ميكردم فكر چه هر و ميسوخت خودم براي
 طور هر ميخواست كه كاميابي بودم ديگري كامياب شدم خارج پارك از وقتي ظهر.باشم داشته رازي هم و مونس دارم
 بيام من كه بودند نشسته منتظر و بودند جمع همه شدم كه ساختمون وارد.بگيره دنيا از شو خوشبختي و زندگي سهم شده

 دقيقه اين و ساعت اين از كه بدين خبر همه به هم بعد و بدونين شما:گفتم و كردم استفاده فرصت از.بچينند نهارو ميز تا
 !پانيذ نه جيرانه دخترم اسم

 .بگذاري دخترت روي نيست خوب مرده جيران؟اسم چرا حاال:پرسيد متعجب مادر

 حق كسي ديگه ساعت اين از.باشه جيران دخترم اسم كه دارم دوست و پدرم من.نيست مرده من براي جيران جده:گفتم
 .كنه خطاب پانيذ دخترمو اسم نداره

 !بهتره پاييز اسم از جون آقا قشنگيه اسم:گفت مريم ننه

 .دارم دوست رو اسم همون من اما:گفتي و كردي نگاه مريم ننه به خشم با تو

 ميزنم صداش من اما.مريم بگي بهش و گرفتم براش شناسنامه تو كه اسمي يا كني صداش پانيذ ميتوني تو متاسفم:گفتم
 .كنن خطابش اسم همين به بايد هم ديگران و جيران

 بنشيني كردم وادارت ات شونه روي دستم دو هر گذاشتن با من.بدي نشون خودتو مخالفت تا شدي بلند قهر حالت به تو
 دوست خودم كه اونجور كه ميكنم پيدا براش خودم پرستار يك و ميگردم هم فردا نشده تموم حرفم هنوز:گفتم بعد و



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  195 

 مغز توي طلسم و جادو و سحر و خرافات كه ميكنم نظارت كامل بطور خودم هم شب تا صبح از.كنه تربيت دخترمو دارم
 .نكنه فرو كسي كودكم

 خشمگيني؟ اينقدر چرا بگي ميشه اما نداريم حرفي ما باشه:گفت مادر

 نخواهم غذا هم شما با من هم فردا از.بكنيد عادت بايد هم زدن حرف اينگونه و چهره اين به نداره وجود خشمي:گفتم
 .ميشين متوجه دادم انجام وقتي يكي يكي كه هست هم ديگه كارهاي خيلي.ميخورم غذامو خودم اتاق توي و بود

 !بگو شده؟بمن چي كامياب:پرسيد نگران و شد وارد بعد دقايقي رفتم اتاقم به وقتي غذا صرف از بعد و كرد سكوت مادر

 براي من ميدين ادامه تون زندگي به السابق في كما شماها همه نشده چيزي:گفتم و كردم نگاه مضطربش چشمهاي به
 .بشه عملي بايد كه كردم فكرهايي دخترم و خودم زندگي

 ميشه؟ چي اون محبوبه؟پس پس:پرسيد مادر

 كه چي هر بايد بمونه داشت دوست اگر اما.شون خونه به برميگرده اينكه يا ميمونه اينكه يا دارد راه دو هم محبوبه:گفتم
 .بشه همون ميگم من

 رام رو محبوبه داشتم تازه من ميكني خراب رو چي همه داري تو:گفت بلندي آه با و داد تكان سر تاسف روي از مادر
 .كنه اشتي تو با كه ميكردم

 .نيستم خريدار ديگه من باشه شده رام اونهم اگر و ست بيفايده ديگه:گفتم و خنديدم بلند صداي با

 .ميونه در ديگه يكي پاي نكنم غلط:گفت ميشد خارج كه اتاق در از مادر

 در داشتم كتاب چي هر اتاقم توي.ميونه در اي ديگه زن پاي كه كنه فكر و بمونه باقي خود اشتباه تصور در مادر گذاشتم
 سرداب تو ميخواين آقاجون:پرسيد دلسوزي لحن با شمس آقا.حوضخونه به ببر گفتم شمس آقا به و كردم جمع كارتني
 كنين؟ زندگي

 .اونجا ميكنم كوچ و باغ آخر ميسازم خونه يك شد تموم كه زمستون.آره ماهي تا:گفتم

 شده؟ چي كه ميگين من به آقاجون:پرسيد

 غلطه؟ اينكار كجاي باشم داشته نو بنايي ميخوام و گرفته دلم ساختمون اين از باشه شده چيزي بايد چرا:گفتم
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 يك آورد در توش از خوب ساختمون يك ميشه و بزرگه خيلي باغ اين آقاجون خوبه هم خيلي:گفت و آورد لب به لبخند
 .قواره خوش ساختمون

 .بخورند حسرت همه كه بسازم دختري اون از ميخوام.جيران و من براي تنها ميشه ساختمون اون آره:گفتم

 ميدونستم.ميكرد تاييد كارمو و ميزد لبخند ميگفتم چي هر به كنم كوچ باغ از ندارم قصد من ميشنيد اينكه از شمس آقا
 .كنم درست حرمسرا ميخوام باشي دار راز اگر:گفتم خاطر بهمين و ميكنه نقل شما براي حرفامو همه شمس اقا كه

 كنين؟ فراش تجديد ميخواين:وپرسيد شد گشاد شمس آقا چشمهاي

 . باشم داشته خونه توي زن تا سه دو بزرگم جد مثل ميخوام:گفتم و خنديدم

 زن بمونه نسل بي نميخواست و بود كور زنش اجاق چون شوما جد تازه!نمياد بر شوما از اينكار:گفت و داد سرتكان ناباور
 ...ولي گرفت

 بهراد به ملك اين من از بعد كه داري دوست تو.برسه اون به ملك اين من از بعد كه ميخواد پسر دلم منم خب:گفتم
 برسه؟

 .نميده قد ديگه اونجا به من عمر:گفت و داد تكون سر شمس آقا

 برسه؟ بهراد به من و تو رنج حاصل كه داري دوست آيا نده يا بده چه:گفتم

 .برسه شما پسر و شما به بايد ملك اين آقاجون نه:گفت

 .ميفهمي حرفمو تو كه خوشحالم:گفتم

 ميخوابين؟ پايين اين هم شبها:پرسيد اون و حوضخونه تو گذاشتيم را كتابها شمس اقا با

 .نداره آزار قصد هم روحي ديگه كه مطمئنم و هست اينجا چي همه و سماور و منقل تازه خوبيه و گرم جاي آره:گفتم

 هوا هم اونوقت بدين انجام شد تموم زمستون وقتي بذارين كارو اين ميگم من اما اختياريد صاحب آقاجون بگم چي:گفت
 .كرده فرق چيهزا خيلي وقت اون تا هم بهتره

 من شمس آقا ميدوني.دادم كف از بيخودي عمرمو و كردم صبر خيلي هم حاال تا:گفتم و دوختم حوضخونه اب به چشم
 پاي مو جواني روزهاي.بگيره يا رفتن راه ميخواد تازه من بچه حاليكه در باشم داشته بزرگ بچه تا چند سن اين تو بايد
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 وقتي شمس آقا كن ولش... و سنگدل عموم دختر و قاتل عموم و دزد ام عمه!اي طايفه چه هم اون دادم دست از قوم اين
 بيهوده نگذارم و بدونم زندگيمو لحظه لحظه قدر كه دارم تصميم ديگه اما ميگيره بغضم ميكنم فكر گذشته روزگار به

 .كنم شروع خودمو ساختمون ميتونم بهار فصل شروع با بخواد خدا اگر و شده تموم حسينيه ساختمون كار.بشه تلف

 .انشاهللا:گفت و كرد راست كمر شمس آقا

 بساط با شد كه صبح و كردم راحتي خواب شدم خسته كه بعد و خواندم كتاب تاديروقت حوضخونه تو شب اون
 كه خورديم صبحانه همديگه با آورد نان و پايين اومد شمس آقا هنگاميكه و كردم درست چاي خودم براي حوضخونه
 براي مادر هنگاميكه و رفتم راه بهمن روز سه دو.بخوره من با رو ناشتايي صبح روز هر كه گرفت تصميم و آمد خوشش
 تو براي نه اما خوبيه جاي:گفت و كرد اطراف به نگاهي نشست كه وقتي حوضخونه به اومد ديدنم

 كاري اون امروز از حاال از ميخوام بسه ديگه اما دادم انجام گفتيد شما كه چي هر ديروز تا من.نكن شروع لطفا مادر:گفتم
 .بدم انجام ماست همه نفع به ميدونم كه رو

 .پرستاره منتظر ولي بره ميخواد محبوبه:گفت مادر

 اگر و كنه صبر پرستار رسيدن براي نميخواد بگو بهش من قول از ميشه پيداش فردا و امروز ظرف و گرفتم تماس:گفتم
 ببينم بگه و همين.ميدونم پدرم مورد در رو چي همه من بگه عمو به من طرف از فقط.بره و نمونه منتظر بره داره تصميم
 ميگذاره؟ پا اينجا ديگه عمو

 ميدوني؟ پدرت مرگ مورد در چي تو:پرسيد مادر

 .ميگه محبوبه و شما به خودش باشه صالح اگه و ميدونه عمو خود:گفتم

 بودم؟ نزديكتر همه از پدرت به كه بدونم؟مني نبايد من يعني:پرسيد بود شده كنجكاو كه مادر

 .بكنه تعريف همه براي خودش كه ميخواد دلم.ميفهمين هم شما اومد عمو اگه:گفتم

 ميشه؟ مربوط اون به هم محبوبه افتادن چشم از:پرسيد مادر

 من.كنه رفتار زنها همه مثل بايد بمونه خونه اين توي بخواد اگه منه همسر محبوبه.جداست هم با اونها كدام هر عمل-
 اون مطلقه زياده فاميل تو كه چيزي.بره بگذار نداره دوست اگه باشم داشته زندگي و زن ميخوام و نميخورم فريب ديگه
 .نباشه تنها اونهم كه كنه زندگي زيبا عمه با بره.روش هم
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 حاضر محبوبه آميز مهر كالم يك براي كه بودي كاميابي تو.شدي عوض يكهو كه باشه شده چيزي بايد:كرد زمزمه مادر
 .بره ميگي و شدي خونسرد اما بودي جون بودي

 كه مياد يادم ميبينم اونو وقتي من و ميشه ور شعله اش كينه آتيش ميبينه منو تا اون نداره فايده اجباري زندگي مادر:گفتم
 7 سرداب تو رفت يادت.بسه ديگه پرداختم را خطايم و خبط غرامت من.نميرسه دستش به دستم اما دارم زن اصطالح به

 كرد گوشه يه شب ها آواره مثل يادته شكافت سرم خوردم شالق شدم بسته درخت به يادته بودم زنداني روز 7 و شب
 بياد شيطون خر از مگه تا كشيدم چي يادته.كردم يخ صبح خود تا ميخواست دلش اون چون رسوايي ترس از و كردم
 آنقدر پانيذ و بهراد گوش تو ست نتيجه بي ديد وقتي.كنه زجركشم تا آورد پانيذو و رفت اون كنه؟اما فراموش و پايين
 هر كردم تحمل و كشيدم زجر چي هر!بسه ديگه اما.بخنده من ريش به و بشه بهراد زن شد راضي پانيذ اينكه تا خواند
 وگرنه باشم پسر صاحب و كنم ازدواج بايد خانواده براي من.بشه تموم بايد ديگه كردم خوار خودمو و دادم حق او به چي

 باقي عمرم آخر به هم روز يك اگه من اما برسه بهراد به امالك و ملك اين ميخواد اون ميشه اجرا هم محبوبه ديگر نقشه
 .بشه اجرا اون نقشه كه نميگذارم و ميگذارم اونها جگر به رو خواب اين داغ باشه مونده

 !داري؟ حتم تو:پرسيد ناباور مادر

 يك طايفه اين ام الماسي خودم من.ندارم باور ديگه رو كيارش بهانه.دارم يقين ديگه حاال اما نداشتم يقين هم خودم:گفتم
 بي خونه اين به پانيذ اومدن گفتم وقتي.خنديدند بما سر پشت و دادند فريب راحت مارو تاي دو هر نداره راستگو آدم
 بود عمه دست توي عمو دست ميگم برداشتن؟من راه سر از اونو تميز و خوب چه كه ديدي حاال نشد باورت نيست دليل

 .يكي يكي اما دارم ها نقشه اينكار اثبات براي و

 گفتم بهش.نره خونه اين از و بمونه كه كردم اصرار و التماس محبوبه به چقدر كه بگو منو:گفت بود شده قانع كه مادر
 .اولش حال به برميگرده زندگي و ميكنه فروكش زود تو خشم

 باشن مواظب بايد اونها و ماست بدست سرنخ بعد به اين از نداره عيبي اما خوردين گول من مثل هم شما:گفتم و خنديدم
 .نخورند گره بهم كه

 بمونه؟ خواست اگر داد راي تغيير اگر خب:پرسيد مادر

 باشم خونده رو دستش من كه نميكنه فكر اون.ميمونه حتما باشه كوتاه شاخه اين از دستش نميخواد چون!ميمونه:گفتم
 كامياب ديگه من كه بفهمه وقتي حاال اما.بمونه مادر جيران براي كه ميكنم التماس و ميرم گذشته مثل من ميكنه فكر
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 بخاطر جيران بخاطر يا و من بخاطر نه مياد كوتاه نميمونه مادر بي دخترمون و كنم ازدواج دارم قصد و نيستم گذشته
 .بده راپرت و خبره چه اينجا بفهمه كه خودش

 بگيري؟ زن ميخواي راستي راستي حاال:پرسيد مادر

 .باشه خوشبخت چقدر ميتونست كه ميدم نشون بهش و ميگيرم زن آره-

 ... و دارم دوستش رو محبوبه هنوز من زدي كه حرفهايي همه با:گفت و كشيد آه مادر

 اسوني بهمين كردم بزرگش دادم پرورش ام سينه تو بچگي از كه عشقي ميشه مگه.دارم دوستش منم مادر:گفتم
 سي مادر سالمه سي.دارم غروري منم اما ميلرزونه تنمو مهربونه كه وقتي نگاهش برق صداش تن هنوزم.بشه فراموشم

 .ندارم حاال و داشتم شكيب و صبر سال

 .بكن كارو همون درسته ميدوني كه كار هر:گفت مادر

 ميدونستم.گذاشتم زمين به هام شونه روي از رو سنگيني بار و شدم سبك كردم حس كرد ترك را حوضخونه مادر وقتي
 .هستم تو واكنش منتظر خاطر بهمين ميكنه تكرار حرفامو كردنت رام براي مادر كه

 سرت كاسه توي مار مثل فكر.ميكنه مسلول رو سينه انتظار درد ميكنه خشك چشمو كاشه انتظاري چشم محبوبه ميدوني
 بگيريش بخواي تا و ميپره هي آورده در پر و بال تازه كه گنجشكي مثل كتاب حرف حرف ميزنه نيش بتو هي زده چنبره
 بود نمونده هيچي و كرد لبريز رو صبرم كاسه ها عقربه يكدندگي و لجبازي.كرده خوش جا سرمار رو رفته پريده ميبيني

 و باش خونسرد كه زدم نهيب بخود و كردم صبر هم باز اما.ميگذره چي مادر و تو بين ببينه بياد كنم روانه مريمو ننه كه
 اما كردم خواندن به شروع رو رود خريده برام شمس آقا كه اي روزنامه كتاب خواندن بجاي شد كه شب.نده وا خودتو
 گرفتم اشتباهي رو عمودي و افقي حروف جاي كه كنم حل رو روزنامه جدول خواستم بعد.نفهميدم هيچي كه اينه حقيقت

 .شد ظاهر ابتهاج هوشنگ گريز شعر گشودم ديوان چون كه بخونم شعر خواستم اون از بعد.كردم خراب رو جدول و

 گريختيم هم از

 دريغ راه دلخواه پياله نازنين آن و

 !ريختيم خاك بر

 بود مهر پيوند تشنه تو و من جان
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 گداختيم را خود تشنه جان كه!درد

 ما ميان جدايي بود دردناك بس

 سوختيم درد بدين و شديم جدا هم از

 داشت اميد و شوق آنهمه كه ما ديدار

 گشت مالل سراسر كه كن نگاه اينك

 بود تو و من ميان كه نازنين عشق آن و

 گشت پايمال ما جواني چون كه دردا

 بتو داشتم من كه نياز همه آن با

 بود ناگزير من عاشقانه پرهيز

 ولي آمدم باز تو بسوي بارها من

 بود باردير هر

 نصيب بي تنهاي دو توئيم و من اينكه

 خويش سرنوشت ره گرفته جدا يك هر

 روزگار طوفان كشاكش در سرگشته

 !خويش بهشت حوا و آدم همچون كرده گم

 زندگي از كه نميدانيم خود و ميگذرانيم روزگار سرگردان و حيران كه توست و من زندگي حكايت شعر اين دارم گمان
 و آوردم در تصور به خود پيش نيكبختي و سعادت از تصويري و كشاندم رويا راه به حقيقت وادي از را خود.ميخواهيم چه

 از ازدواجم اينبار عشق بي ازدواجي نه هم آن كردم ازدواج رويا در.بردم لذت بود كرده برپا برادرت كه جشني از بيش
 از پر بيانش و آميز مهر و گرم نگاهش بود خندان لب و زيبا و ظريف موجودي همسرم.بود كامل عالقه و عشق روي

 ميگذارد ام شانه روي وقتي را سرش.دارد سكنا آپادانا كاخ در گويي كه ميپنداشت حقير آنقدر را ها كاستي.بود اميدواري



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  201 

 همسرم شكل و برنميداري سرم از دست هم رويا توي حتي تو محبوبه آه.است جاري ابشاري چون موهايش امواج
 .ميشوي

 و كرد عنوان مادر و پدر دست از فرار را آمدنش دليل او.كرد حيرت و بهت دچار را ما همه باغ به داريوش و عسل آمدن
 رفتن از بعد عسل با مصاحبت به تو و شد پذيرا را و باز آغوشي با بمانم؟مادر شما پيش در مدتي ميتوانم پرسيد مادر از

 به ميكرد سعي عسل.شد من براي خوبي مصاحب هم داريوش.كردي استقبال او از گرمي با و دادي نشان رغبت پانيذ
 از من.ميداد نشان غمبار را لبخندش كه بود نشسته غمي اش چهره رته د اما دهد نشان خوشحال و شاد را خود ظاهر

 بود آمده خوشش حوضخانه محيط از او كه داريوش با و بودم بيخبر ميگرفت انجام آشپزخانه در غالبا كه شما گفتگوهاي
 كردن مرتب مشغول وقتي سوم روز صبح در كه ميگذشت باغ به عسل آمدن از روز دو.ميگذراندم اوقات سرداب در

 نفس عسل وقتي.بخشيدم سرعت كارم به و شنيدم را آمد مي پايين ها پله از كه پايي صداي بودم يادداشتهايم و كتابها
 آرامش و سكوت:گفتم و نميرود؟خنديدم سر ات حوصله پايين اين پرسيد كه سوالش به شد ظاهر حوضخانه در زنان
 .حكمفرماست اينجا در كامل

 روي هرگز طايفه اين:گفت و كرد گوش رونده اب صداي به و نشست تختي روي كنم اش نشستن به دعوت آنكه بدون
 .ديد نخواهند آرامش

 .ايم شده خالص طلسم شر از همه و ندارد وجود نفريني ديگر اما:گفتم

 .نفرينيم اسير هنوز ما اما باشد شده اينطور است ممكن ديگران مورد در:گفت

 ديگري نيت و قصد و نكرده هموار بخود را پله اينهمه از آمدن پايين رنج مطالب اين اداي براي فقط او كه رسيد گمانم به
 اينجايي؟ چرا:پرسيدم و شدم دقيق صورتش به.دارد

 باغ؟ اين يا است سرداب منظورت:پرسيد و دزديد ام چهره از را نگاهش

 ...ولي بگي بمن چيزي ميخواهي كه ميزنم حدس نميكند فرقي:گفتم

 من كه بگم شما به تا اينجا آمدم.اند كرده چه شما با بابا و مامان ميدانم و ام فهميده را چيز همه من:گفت و آورد فرود سر
 طريق هر به بودم برده ماجرا اين از بويي من اگر كه بدانيد شما خواستم.نيستم و نبوده همداستان و همدست آنها با

 تنها نه من كه كردند پنهانكاري طوري آنها اما ميكردم مطلع آنها نقشه از را شما يا و ميشدم آنها كار انجام از مانع ممكن
 از شديدتر كردند وارد من جسم و روح بر مادرم و پدر كه اي ضربه كامياب ميدوني.نكردم هم شك حتي نشدم متوجه
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 چه وديگران شما با دو آن كه فهميدم اتفاق حسب بر هم پيش روز چند من.كرد وارد من بر كورش كه بود اي ضربه
 هم حاال.كردم ترك را خانه آن و كنم زندگي سقف يك زير در آنها با نتوانستم مطلب اين به آگاهي از بعد و اند كرده

 كوروش با و بروم داشتم تصميم. دارم ماندن براي جايي نه و برگردم بخانه كه دارم دوست نه!بكنم بايد چه كه نميدانم
 سفر باز دارد كوروش كه شدم مطلع دوستانش از يكي توسط اما گردد آشتي به راضي و شده پشيمان شايد كنم صحبت
 بخاطر شما كه نيستم راضي هم طرفي از.بكنم بايد چه نميدانم و ام شده نااميد كلي به راستش.دارد هجرت قصد و ميبندد

 ... و ناراحتم آوردم بوجودم شما براي كه وضعي از واقعا من.باشيم راحت باال آن ما تا كنيد زندگي اينجا داريوش و من

 نگاه بمن عسل:گفتم و نشستم مقابلش او تخت روي و شدم بلند.داد سر گريه و كند تمام را خود جمله نتوانست عسل
 گاه و ميكردم زندگي همينجا در من هم تو آمدن از پيش چه ايد نداده من زندگي روند در تغييري هيچ داريوش و تو!كن

 راين د ماندن مورد در.باشم كرده آسوده را خيالت خودم بابت از تا گفتم را اين ميكنم چنين هم حاال ميرفتم باال گاهي
 ما كه بدان هم را اين ضمن در.نميكند رفتن به مجبور را تو هيچكس و بماني ميتواني داشتي دوست كه زمان هر تا هم باغ
 اگر و شده بخشيده هم مادرت و پدر خطاي.نميدانيم گناهكار را تو و نمينويسيم تو پاي هيچگاه را مادرت و پدر گناه

 روي ديگر آنها خود بلكه ندارند آمدن حق باشيم گفته ما كه است دليل اين به نه ايند نمي باغ به ديگر آنها كه ميبيني
 و بروم حاضرم دارد وجود اميدواري جاي كه ميكني فكر هنوز اگر و متاسفم هم كورش مورد در.ندارند را ما با رويارويي

 .بماند و شود منصرف است باز آشتي در كه بفهمد وقتي شايد كنم صحبت او با

 خواستار فقط و كرد رد كورش اما فرستادم پيغام دوست همان توسط چون نيست اميدي ديگر:گفت و داد تكان سر عسل
 زير و كنم اداره را داريوش و خودم بتوانم كه بروم براهي بايد من.شد تمام چيز همه و كردم مخالفت من كه شد داريوش

 .بكند را ما مخارج تامين بتواند كه بيابم شغلي بتوانم تا ميخواهم فرصتي فقط نباشم هم ديگران منت بار

 و آبا ميراث بايد كه كسي عنوان به من.نيستيد زنجيره اين از خارج و داريد تعلق طايفه اين به داريوش و تو:گفتم
 اين افراد از كردن پاسداري بلكه نيست و نبوده نقره ظروف چند ما اجدادي و ابا ارث كه ميگويم بتو كند حفظ را اجدادي
 تو.كرد خواهم را كار اينكار و كنم حمايت پسرت از و تو از كه ميدانم خود وظيفه من.است شده نفرين تو قول به طايفه

 .كني زندگي باغ اين در ميتواني بخواهي كه زمان هر تا

 تو به نكند وارد اي لكه طايفه اين شهرت به كه ميكنم پيدا آبرومند شغلي من:گفت و باريد اشك چشم از ديگر بار عسل
 .ميدهم قول
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 افتخار بتو منهم كه همانطور كند افتخار وجودت به بايد داريوش و هستي فداكاري زن تو:گفتم و باال را اش چانه
 او كه را حقوقي و بگيري را پرستار جاي ميتواني باشي مايل اگر نده خرج به عجله زياد هم شغل يافتن براي.ميكنم

 .كند رهايت هم دهنده آزار فكرهاي تا كني دريافت ميگرفت

 .ميكنم مراقبت پانيذ از دل و جان با و ميكنم قبول منهم كند قبول محبوبه اگر:گفت و آورد لب بر لبخند

 محبوبه كه ميدانم.بدهم بهمه را مژده اين من و برويم باال اتفاق به پاشو شدي استخدام ساعت همين از تو:گفتم و خنديدم
 .ميكند آسوده خيال او مراقبت نحوه و پرستار از ديگر و ميشود خوشحال دل ته از

 .پيمود را پله استوار و محكم و نبود متزلزل و سست ديگر عسل گامهاي ها پله از رفتن باال هنگام به

 

 سيزدهم فصل

 و ترس باعث بگويم اگر بود انداخته درختان ميان در ولوله كه باد صداي و بودم كرده آغاز را طوفاني و سرد شب
 كه مهماني آن بودم شده اما بروم باال و كنم ترك را سرداب كه گرفتم تصميم چندبار.ام گفته دروغ بود نشده وحشتم

 كنجكاوي ازديگران بيش تو و ميگرفتم قرار سوال مورد و برانگيخته را صاحبخانه كنجكاوي ميشدم وارد دعوت بي اگر
 خود بر را ترس شما سواالت به دادن پاسخ از گريز براي و است شده باال به من آمدن موجب دليلي چه كه ميكردي
 دهشت خود حضور با و آمد مي ديدنم به شمس آقا كه داشتم دوست ساعات ان در.شدم منصرف آمدن از و خريدم

 اينكه يا و بود داده ترجيح حوضخانه به آمدن به را خود اتاق نرم و گرم جاي گويي نيز او اما ميبرد بين از را حوضخانه
 كردم بلند را راديو صداي و شدم بلند ترس از شدن رها براي حال هر به.بريزد هم بر خود آمدن با را خلوتم نميخواست

 چايكاران حساب به تا آوردم را دستك و دفتر حال رهمان د و برهاند تنهايي از مرا گوينده صداي يا و خواننده آواي تا
 آقا به و درگرفته چايكاران به مالي اي مشاجره كه شدم باخبر و داشتم تلفن شمال از كه بود صبحي همين.گنم رسيدگي

 .شد خواهم راهي آنها اختالف رفع براي كه ام داده قول نعمت

 و جرات راستش.شد مسلط وجودم بر ارادي غير ترسي و لرزيدم خود بر اختيار بي كه بودم كتاب حساب كار در غرق
 كه ميترسيدم و بود شده حبس سينه در نفسم.نبودم هم كار انجام به قادر و نداشتم را دفتر روي از كردن سربلند توان
 برباد جرات و توان خدا ذكر تا كردم دعا خواندن به شروع دل در.داد خواهد رخ اتفاقي بفرستم بيرون را بازدمم اگر
 اگر و دارد قرار رويم مقابل در درست است شده وحشتم و ترس موجب آنچه كه ميكردم حس.برگرداند بمن را رفته

 زير شايد بگيرم باال را سرم كمي بتوانم اگر و بردارم دفتر روي از نگاه آرام كردم سعي.ديد خواهم چشم به كنم سربلند
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 بلند سر آرام آرام كه بعد و ديدم را پيژاما يك راه راه خطوط شدم موفق چون و ببرم پي ترسم علت به بتوانم چشمي
 مهتابي روشنايي در.ميكرد نگاهم بر و بر و بود ايستاده شده موميايي مجسمه چون كه ببينم را عمو قامت توانستم كردم
 كه ميكردم گمان نگفته وداع را فاني دار و است زنده هنوز عمو كه نداشتم يقين اگر و بود خون بي و سفيد اش چهره
 ظاهر به آوايي با و زدم لبخند خود ترس كردن پنهان براي.شده ظاهر مقابلم در و برخاسته گور از كه است اي مرده

 .نشدم آمدنتان متوجه كه شديد وارد صدا بي چه عموجان سالم:گفتم خوشحال

 نگهميداري؟ را گنج حساب داري:پرسيد جواب بجاي گرفته و بم آوايي با و داد ادامه اش زده زل نگاه به عمو

 .مينويسم را سبز گنج برگ برگ حساب دارم:گفتم و خنديدم بلند صداي با

 مرا ميتواني ميكني فكر:گفت خشمگين و رساند بمن را خود بلند گام دو با خشم حالت به و نيامد خوشش جوابم از عمو
 و برسد راه از دزدي ميترسي.ميكني زندگي اينجا داري چرا و كرده طالقه سه را باال خاطر چه به ميدانم بزني؟منكه گول
 .نبيني آشفته خوابهاي تا باشد سرت زير گنج ميدهي ترجيح!ببرد خود با را گنج

 و كشيدم كنار او دسترس از خود و ديدم خطر در را خود جان آني در و ميجهيد بيرون آتش شرار عمو چشم از
 !نميفهمم؟ را منظورتان عموجان:پرسيدم

 مرا بفريبي را ديگران توانستي لوحانه ساده نقاب با كه همانطور اما ميفهمي هم خوب چرا:گفت و خنديد بلند صداي با
 ختم نقره تكه چند بهمان ما اجدادي و آبا ميراث تمام كنم باور كه ام بچه من كه ميكني فكر تو.بزني گول نتوانستي
 وجود گنج سرداب همين در هم هنوز كه ميدانم و ندارم باور من كردند باور ديگران اگر!هيچ؟ ديگر و ميشود
 چه به و چرا كه ميدانم خوب من.اي كرده پنهان خودت براي تنها و اي كرده مخفي ديگران از را آن تو كه گنجي.دارد
 شدن باطل براي ميكردم فكر من كه عالمتها روي از و داشتي را گنج نقشه تو.داري نگهش تا خواستي را صندوقچه دليل
 را ثروت همه اين بتنهايي كه نميگذارم من اما.داشتي نگه خودت براي را آن و شدي آگاه گنج دفن بجاي است سحر

 اما بكوبي طاق به را سرم و بگذاري كاله را سرم ميخواهي پدرت مثل هم تو.ميگيرم را آن شده طور هر و كني تصاحب
 .اي خوانده كور

 جده گردن به را آن گماه و برسانيد قتل به پدرم مثل هم مرا و بكشيد پايم زير از را كنيد؟نردبان چكار ميخواهيد:گفتم
 بيندازيد؟

 را گنج خودت و باشي مند عالقه جانت به اينكه مگر ميكنم را اينكار شوم مجبور اگر:گفت و خنديد صدا با ديگر يكبار
 .بدهي تحويلم
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 .نميكنيد قبول حتما ندارد وجود گنجي كه بخورم قسم برايتان من اگر و:گفتم

 .ببينم را آن هم من تا بياور را گنج نشده دير تا پس است همينطور-

 سراغ گنجي من.فرستاده هوا به و كرده بخار را عاطفه و مهر كه آمده جوش به وجودتان در چنان طمع و آز ديگ:گفتم
 همه و بياوريد بنا و عمله كنيد رو و زير را حوضخانه تمام.بيابيد را آن و بگرديد دارد وجود كه ميگوييد شما اگر اما ندارم

 براستي و باشد شما با حق شايد.نميكنم باز اعتراض زبان و نميكنم منع را شما كه قسم ارواحمان روح به.كنيد خراب را جا
 .باشد اينجا در بيشتري ميراث

 و فشرد خود قدرتمند دست دو ميان را نحيفم گردن دندان تيز زخمي پلنگي چون و آورد يورش بطرفم خشمگين عمو
 توي بيندازم را جسدت بعد و شوي خفه كه بفشارم را گلويت آنقدر ميتوانم.بزني گولم كه نخواه و نكن بازي من با:گفت
 .بكنم را اينكار ميتوانم كه ميداني.بپوسي همانجا تا انبار اب

 خود قدمي يك در را مرگ و نبودم كشيدن نفس به قادر ميشد بيشتر فشارش لحظه به لحظه كه عمو قوي هاي پنجه زير
 گلويم از دست اختيار بي عمو.شد كاسته عمو دست فشار از و رسيد گوش به اي زنانه جيغ صداي ناگهان كه ميديدم
 كه ديدم را عسل گرداندم نگاه صدا بطرف وقتي.دهم نجات او چنگال از را خودم و بكشم نفس توانستم من و برداشت

 ميكني؟ چه اينجا تو:كشيد فرياد بود ديده را او من از زودتر كه عمو.بود ايستاده تماشايمان به زده بهت

 مانده بجاي توان با.ندارد اي فاصله شدن زمين نقش و بيهوشي مرز تا و نيست زدن حرف به قادر عسل كه شدم متوجه
 داده قرار مخاطب را عمو كه حال همان در و كردم حفظ عمو احتمالي تهاجم از را او سپري همچون و دويدم او بسوي
 .نبود بيشتر شوخي يك كارمان و ميگرفتيم كشتي داشتيم ما كه بگوييد عسل به:گفتم بودم

 كامياب و من:گفت و خنديد صدا با پس بگذارم خطايش روي سرپوشي ميخواهم كه شد متوجه زود و آمد بخود عمو
 !نترس بيخود جان دايي ميكرديم آزمايي زور داشتيم

 حالتي.ميكند خفه را تو دارد دايي كه كردم فكر ان يك در:بگويد و كند پيدا آرامش كمي عسل تا شد موجب ما هاي گفته
 .نداشت شباهت ورزشي هيچ به ميفشرد را گلويت و بود گرفته قرار ات سينه روي دايي كه

 او كنم جلب شوخي بر مبني را اطمينانش تا برگشتم عسل بسوي هنگاميكه و ميسوخت گلويم روي پدرت انگشتان جاي
 كرد سكوت او و كردم كار وخامت متوجه را او پنهاني چشمكي با كند باز زبان خواست تا و شد گلويم برافروختگي متوجه
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 داشتيم ما گفتم كه برساند؟همانطور قتل به را اش برادرزاده خودش دست با عمو كه اي ديده دنيا كجاي:گفتم من اما
 .شود آسوده خيالت كه ميرويم باال همگي هم حاال.ميگرفتيم كشتي

 ايستاده جاي به مات و گيج كه را عمو و آمدم در حركت به او سر پشت هم خودم و كردم روانه پله سمت به را عسل من
 عسل به و بستم داخل از را كمد در اختيار بي شديم اتاق وارد دو هر وقتي هر.گذاشتم تنها ميكرد نگاه ما رفتن به و بود

 .بود كرده مرا قتل قصد عمو بودي نرسيده موقع به اگر تو هستم تو مديون را جانم من:گفتم

 تو بخواهد بايد او چرا!بود شده اي درنده و خونخوار حيوان مثل دايي صورت:گفت و پريد ديگر يكبار عسل چهره رنگ
 اي؟ نكرده ديگري كار ما همه رحق د مهرباني و خوبي جز كه كند؟تويي نابود را

 ميراث همه كه ندارد باور او.ام گذاشته خود براي را آن و ام كرده پنهان حوضخانه در گنجي من كه ميكند خيال عمو-
 .شد تقسيم كه بود همانها

 كند؟ آلوده خون به دست ميخواست دايي واهي فكر يك براي يعني:پرسيد و نشست تخت روي عسل

 را آن نكرد پيدا چيزي چون و آورد دست به را صندوقچه پدرم رساندن قتل به با و كرده آلوده دست هم ديگر يكبار او-
 من.بودند شاهد و ديدند همه كه كردم پيدا را چيزي همان فقط منهم و كنم پيدا را گنج بتوانم من شايد تا برگرداند بمن
 دارد گمان و نكرد قبول هم باز اما كند رو و زير را خانه اين و بياورد كارگر ندارد باور را حرفهايم اگر كه گفتم عمو به
 .ام كرده حفظ خود براي و يافته را گنج من كه

 كني؟ چكار ميخواهي حاال:پرسيد عسل

 را گنج ميخواهم من ميكند بفكر بگيرم باغ از رفتن به تصميم اگر بكنم بايد چه كه نميدانم براستي:گفتم و دادم سرتكان
 .ام كرده پنهان باغ همين از اي گوشه در را گنج من كه ميكند فكر نيز بماند اگر كنم ترك را باغ و برداشته

 اقدام ات نابودي براي است ممكن ميداني را چيز همه تو ميداند كه حاال و است شده خطرناكي آدم دايي:گفت عسل
 .شود پايمال پدرت خون و بگردد آزاد نبايد دايي كني تعريف را ماجرا و كالنتري بروي است خوب.كند

 براي او.ميدهد ازارش وجدان عذاب و ندارد آسوده خواب يكشب كه نيست اين از باالتر عمو براي عقوبتي هيچ-
 .آورده روي اعتياد به كردن فراموش

 ساعتي همين بود اينطور اگر چون ميكند درك را وجدان عذاب او كني فكر كه است سادگي اين:گفت و خنديد عسل
 كرده؟ چه پدرش كه ميداند هم محبوبه آيا.نميبست تو قتل به كمر پيش
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 و من نابودي قصد و.اند كرده تباني هم با بنوعي آنها همه ميكنم فكر كه ام شده مشكوك خانواده اين به آنقدر:گفتم
 .است همدست پدرش با و ميداند هم محبوبه كه باشد اين نشانگر ميتواند راينجا د عمو حضور.اند كرده را مادرم

 و كشيد ميكني؟آه فكر داري چي به پرسيدم هنگاميكه و شد خيره اي نقطه به خموش دقايقي و رفت فرو فكر به عسل
 ...منهم كه كني تعبير اين به اينجا به مرا آمدن تو ميترسم:گفت

 كارش عمو كه ميگذاشتي و نميدادي نجات را جانم بودي داستان هم آنها با تو اگر:گفتم و كند تمام را حرفش نگذاشتم
 .بدهيم انجام بايد چكار كه كنيم فكر بايد حرفها اين بجاي حاال.كند تمام را

 ميكند؟ چكار پايين آن دارد دايي حاال:پرسيد عسل

 آمد؟ باغ به كي عمو.كند پيدا را طال خمره تا ميكند رو و زير را آنجا دارد حتما:گفتم و خنديدم

 كه گفت زندايي به بعد و كرد گفتگو اتاق در محبوبه با اي دقيقه چند و رسيد دايي كه بوديم خورده شام همگي ما-
 اختالف يكديگر با حقوق سر كارگران كه كرد تعريف برايمان دايي.ميشود شمال عازم تو با صبح و ميماند اينجا امشب
 ... و اند كرده پيدا

 داشتم سرداب به عمو آمدن از پيش تا و شوم راهي آنها اختالف رفع براي داشتم قصد منهم و گفته درست را اين:گفتم
 .ميكردم رديف را آنها حساب

 را ساعت در دايي كه ديدم وقتي اما سرداب به است مخفي در يك ساعت كه نميدانستم پيش ساعتي تا من:گفت عسل
 از سر و چرخيدم خودم دور ديدم يكهو و زد غيبش كجا دايي بدانم شدم كنجكاو نيومد بيرون ديگر و رفت و كرد باز

 .آوردم در حوضخانه

 بعد تا كن استراحت برو اي نخوابيده اصال تو و است نزديك صبح.بدهي نجات مرا جان كه كرد روانه را تو خداوند-
 .ببينم را او شود خارج خواست عمو اگر كه مينشينم همينجا من.بكنيم بايد چه ببينيم

 .است بهتر باشيم هم با نفري دو شود صبح تا ميمانم همينجا منهم:گفت و شد نگران عسل

 قصد عمو كه نميكردم باور هم آنبار كند عملي را اش نقشه عمو نميگذارم ديگر كه باش مطمئن:گفتم و كردم نگاهش
 .شدم غافلگير و باشد داشته را جانم

 .نميگذارم تنهايت و ميمانم همينجا صورت بهر من اما است مشكل باورش هم هنوز و ميدانم:گفت و آورد فرود سر عسل
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 موهايي با عمو.كرديم آماده دفاع براي را خود و شديم بلند دو هر اختيار بي رسيد گوشمان به كه كمد در شدن باز صداي
 كه بسترش سوي به و شد خارج اتاق از كند صحبت ما با آنكه بدون و شد خارج در از نشسته خون به چشماني و پريشان

 متعجب نگاه.گذاشت بالين بر سر نداده رخ اتفاقي هيچ كه گويي بعد لحظاتي و افتاد براه بود شده گسترده كاناپه كنار در
 ترسيدم اش چهره از من كامياب.است شده شده مسخ آدمهاي مثل دايي:كرد زمزمه آرام او و شد دوخته بهم عسل و من
 ديدي؟ را نگاهش هم تو

 .ندارد آگاهي ميكند كه كاري به و ميرود راه خواب در دارد كه رسيد گمانم به:گفتم

 .بزند گولمان بخواهد و باشد اش نقشه از جزئي اينهم شايد:گفت عسل

 گول ديگر من كه بداند بايد اما.ميزند بيخبري به را خود و ميكند انكار را چيز همه شود كه صبح يقين به است همينطور-
 قانون راه از وگرنه شوند خارج ام زندگي از محبوبه و خودش زودتر چه هر بايد و نميخورم را ها رياكاري اين فريب و

 .ميكنم زندان روانه را آنها دوي هر و ميشوم وارد

 خانه همين در هنوز جده روح خوشبختانه:كردم اضافه و كردم بيان بشنود بتواند عمو كه صدايي با را حرفهايم مخصوصا
 خرابتر اين از كار تا پس ميشوند روبرو او انتقام و جده با بزنند ديگر جنايتي به دست بخواهند اگر و است وناظر شاهد
 .برنگردند هم ديگر و بشوند خارج باغ از كه است بهتر اند نشده نابود جده دست به و نشده

 به چون كرد تصور خالي تو تهديد يك را جده انتقام كه دارد يقين و كرد تلقي تهديد يك بعنوان مرا هاي گفته عسل
 .است بوده كارساز هميشه جده نفرين و انتقام كردي تهديدي خوب:گفت آرام و نشست رضايتي لبخند لبش

 اتاق او آمدن با كه عسل اتاق در من حضور و خانه اهل شدن بيدار با و رسيد راه از صبح.نگفتم هيچ اما زدم لبخند برويش
 !ميكني؟ چه عسل اتاق توي:پرسيد و كرد نگاهم متعجب مادر بود شده واگذار پسرش و او به

 ببرد اب را خانه اين اگر كه ميگذاريد برهم چشم راحت آنقدر همه:گفت عسل كنم باز سخن به لب من آنكه از پيش
 .شد نخواهد بيدار كسي

 نگاه و باشد داده رخ اتفاقي ميبايست كه كرد متوجه را مادر آنها سنگيني خواب از اش گاليه و عسل ناخشنود لحن
 شده؟ چي:پرسيد و گرداند عسل و من ميان را متعجبش

 بشنويد بودي نشده خارج اتاقت از هنوز كه تو هم و خواب ظاهر به عموي هم كه اي گونه به بلند صداي با عسل
 .بودند كرده خفه را كامياب بودم نرسيده اگر من ديشب:گفت
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 رخ را آنچه پروايي و ترس هيچ بدون عسل و كرد پر را اتاق ميگويي؟فضاي چه من خداي بانگ با مادر كوتاه جيغ صداي
 اينجا چرا پس:پرسيد و چسباند بمن را خود و كرد عمو رختخواب بسوي وحشت از نگاهي مادر.داد شرح بود داده

 نيست؟ تو پدر قاتل اين ندادي؟مگر اطالع كالنتري به خوابيده؟چرا

 شده؟ چي:پرسيدي و آمدي بيرون اتاق در از آلود خواب تو مادر صحبت ميان در

 ميرسد عسل كه داشته را او كشتن قصد و كامياب سراغ بود رفته پدرت ديشب!بشود بايد چه:كشيد فرياد خشمگين مادر
 .ميماند ناتمام پدرت كار و

 پدرت.ببيني كامياب گلوي روي را پدرت دست جاي ميتواني نميكني باور اگر:داد ادامه مادر و كردي نگاه بما زده بهت تو
 شد روشن ما براي تازه نردبان روي از افتادن راز.ببرد بين از را پسرم ميخواست هم حاال و رساند قتل به را برادرش اول

 .بيايد مامور تا بزنم زنگ كالنتري به ميخواهم من.آورديد نمي خودتان بروي ولي داشتيد خبر آن از شما همگي

 !كن كمكم كامياب:گفتي و زدي چنگ مرا بازوي ناگهان كه شدي متوحش آنچنان تو

 بودي؟اگر كجا تو ميفشرد را كامياب گلوي داشت دايي كه ميخواهي؟وقتي كمك حاال:گفت آلود تمسخر لحني با عسل
 .نميكند باور را حرفت هيچكس نيستي خبردار قتل نقشه از كه بگويي

 !كن باور ندارم خبر هيچي از من كامياب:گفتي و نگريستي مرا ملتمس نگاهي با تو

 .كند خفه مرا ميخواست هم و رساند قتل به را پدرم هم چطور كه بگويد بتو خودش تا كن بيدار را پدرت:گفتم

 فرياد و كشيدي جيغ نكرد حركتي چون و شود بيدار خواب از تا دادي تكان را او هاي شانه و رفتي پدرت بستر بسوي تو
 !مرده پدرم:زدي

 او و توست با حق كه ديدم و رفتم عمو بسوي و دادم جرات خود من بعد و ايستاديم جاي بر زده بهت همه لحظاتي براي
 و بود باغ به مامورين پاي شدن باز و اقوام شدن جمع و آمدن پيوست وقوع به آن از پس آنچه.گفته وداه را فاني دار

 روانه جلسه صورت با و دادم شرح را بود داده رخ آنچه كالنتري در.قضيه شدن روشن تا قاتل بعنوان من جلب نهايتا
 آوردند بعمل آزمايش و معاينه هم من گلوي كبودي اثر از قانوني پزشكي.شود معلوم شكافي كالبد نتيجه تا شدم زندان

 خوردن اثر در پدرت شد مشخص شكافي كالبد نتيجه از آنچه.دادند تشخيص من گلوي روي را پدرت انگشت اثر و
 ماه 6 آزادي هنگام تا شدن زنداني زمان از.نشد ديده شتمي و ضرب آثار هيچ بدنش روي و بود كرده فوت موش مرگ
 يك مقام از و خريدم خود به را قاتل نام ننگ و شدم پاسخگو را متعدد هاي بازجويي و كردم تحمل را سلول و حبس درد
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 به كه ننگي از مرا بتواند مرگ شايد مگر كه كردم مرگ طلب خدا درگاه از بارها و بارها و كردم نزول قاتل يك تا ناجي
 عسل و مادر تنها و نيامدي ديدنم به هم يكبار حتي تو ماه 6 اين طول در و بدهد رهايي بودم شده زده تهمت آن به ناحق

 از بيرون كه عسل و مادر به كشديم ريه به را پاييزي ماه صبحگاه هواي و شدم آزاد زندان از وقتي.آمدند مالقاتم به
 آغوشم در مادر.شدم آزاد من سالم:گفتم و زدم لبخند اشكبارشان چشم به و شدم نزديك بودند ايستاده انتظار به زندان
 .است مشكل دادن برائت حكم و تهمت زدودن اما است آسان زدن تهمت:گفت و كشيد

 است؟ چطور دخترم:پرسيدم

 .ميشود خوشگلتر روزبروز و است خوب:گفت و زد لبخند مادر

 كند؟ خود مال مرا دختر دل توانسته آيا است چطور داريوش:پرسيدم عسل از

 .است ممكن غير همديگر از نشان كرده جدا كه جفتي اند شده:گفت و خنديد بلند صداي با عسل

 آزاد كه است پاييز و افتادم زندان به كه بود زمستان:گفتم مادر به ميراند را آن عسل كه شدم خودم اتوموبيل سوار وقتي
 .گذشته كه است قرني گويي ماه چند اين.شدم

 .ميشود فراموش ها ناراحتي و ميشود روبراه ديگر بار چيز همه:گفت و كشيد آه مادر

 پر را وجودم كودكانه شوقي و شور ديدنشان با كه برخاسته خواب تازه ميمانست بهاري من چشم در زده خزان خيابانهاي
 عبور و برگيرم چشم آن از زود نميخواست دلم كه بود بديعي تابلوي خيابان جلوه هر.ميطلبيد عميق تنفس دلم و ميكرد
 و انداختم بزير سر نشوند متوجه آنها انكه براي و شد روان ام ديده از شك اختيار بي رسيديم باغ نزديك به وقتي.كنم

 دستم روي را عطوفتش پر و گرم دست مادر.شد خارج دهانم از اختيار بي ميكرد بيان را تحسرم عمق كه آهم صداي
 .نكن را گذشته فكر.است ديگري روز امروز و شد تمام چيز همه:گفت و گذاشت

 خواهم حل وجودش درياي در اي قطره همچون كردم حس كه فشرد بخود و كشيد آغوش در مرا چنان شمس آقا
 و شناخت مرا صدايم آواي از بشناسد محاسن انبوه در مرا آنكه از پيش و نگريست مرا ناباوري با كمي اول دخترم.شد
 خشك شاخه كه ديدم و كرد بارور قلبم در را اميد خشك درخت او بوييدن و بوسيدن لذت.انداخت آغوشم در را خود

 در.كرد تبديل بهاري روحبخش هواي به را زمستان زمهرير سرماي اش گرمي با مهر آفتاب و كرد زدن جوانه به شروع
 به نگاهي با و شدم سيراب مريم ننه دم تازه چاي بوي عطر از و كشيدم جان به را گلپر خوش رايحه اسپند دود پر هواي

 فرود سر جواب بجاي و شد غمبار مادر چهره اي رفت؟لحظه او:پرسيدم و كردم احساس را خالئي پيرامونم
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 خوشبخت نميتوانستيم و ميديديم را خود پدر قاتل يكديگر به نگاه با ما دوي هر چون است بهتر اينطوري:گفتم.آورد
 .كنيم زندگي

 خواست خدا.ميگرفت ريز ريز را شما جان اطوارهايش و ادا با و نبود قدم خوش شما براي هم اولش از او:گفت مريم ننه
 را شما او بگم شما به كه داد پيغام بود آمده جهيزيه بردن براي بهراد آقا وقتي.اقاجان شديد راحت آنها همه شر از كه

 و شنيده پانيذ زبان از محبوبه و شما مورد در را چيز همه بگم شما به كه گفت او.ندارد اي كينه شما از و نميداند مقصر
 از را ديگران گناه و باشد شما دوست هنوز ميخواهد دلش كه گفت بهراد آقا.كرده چه شما حق در خواهرش كه ميداند
 .نبينيد او چشم

 .انداختند زندگي از را او و زدند ضرر ام بچه به دوستي لباس در آنها همه باشد دوست كه نكرده الزم:گفت مادر

 ناهار و ميچينيم را غذا ميز هم ما كند حمام كامياب تا.نكنيم ياد گذشته از و بزنيم خوشايند حرفهاي بيايد:گفت عسل
 .ميخوريم

 دخترم شدم خارج حمام از كرده اصالح صورتي با هنگاميكه و كرد دور وجودم از را خمودي و رخوت حمام گرم آب
 .شدي خوشگل حاال بابا:گفت و دويد بسويم

 كه روزهايي من گفتم خود با و برد فرو فكر به مرا ميشد خطاب اسم بهمين هنوز كه پانيذ يا و جيران صادقانه كالم
 و پانيذ وقتي.بود ساخته برايم مادرش كه گذراندم زنداني در را بود آمدن حرف به و شدن بزرگ حال در دخترم

 در ديگري كاميار كودك اين آيا گفتم خود پيش و كردم نگاه داريوش چهره به كشيدم آغوش در هم با را داريوش
 شد؟ خواهد اينده

 خانه در تو نبود در نميكردم باور هرگز اما ام بوده تاريك و سخت حوادث شاهد بارها و بارها ام زندگي دوران تمام در
 بخانه بازگشتت كه ميدانستم.كنم فكر بتو فقط و بشينم اتاقم سكوت و تنهايي در و كند جلوه ناگوار و سخت برايم آنقدر
 حركات.داشت را صدايت شنيدن ارزوي دلم و ميطلبيدم را حضورت اينحال با اما ميدهد ات دوري از تري وخيم نتيجه
 بهتر و كنيم تحمل را محبوبه حضور دومرتبه نشويم مجبور اميدوارم بگويد صراحت با مادر كه بود شده موجب غمبارم
 .كني انتخاب ديگري همسر و كني عمل اي داده بخود كه وقلي به است

 عادي روال به كارهاي و داده انجام هم را ما امالك به سركشي نگذرم حق از و بود داده پايان كشاورزان منازعه به بهراد
 و نشسته چشمم مقابل كودك دو هر.بودم مشغول تلويزيون تماشاي به ظاهر به و بودم نشسته سالن در.بود بازگشته خود
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 درون از بتواند مادر كه آوايي با و كرد را او ديدار هواي دلم و افتادم بهارمست بياد كه بودند اي خانه ساختن سرگرم
 داريد؟ خبر بهارمست از آيا مادر:پرسيدم بشنود اشپزخانه

 زندايي و من با و گرفت را گوشي بهارمست او از بعد و گرفت تماس پانيذ پيش يكماه حدود در:گفت عسل مادر بجاي
 گفت كرده بغض صداي با هستي مسافرت گفتم وقتي كند صحبت تو با كه داشت ودوست بود خوب حالش.كرد صحبت

 .است مهرباني خيلي دختر.شده تنگ تو براي دلش كه

 .شده تنگ براش منهم دل ميديدم را او ميشد كاش اي:گفتم

 طاقت من و ميشود باز هم ديگران و بهراد پاي برسد اينجا به كه بهارمست پاي:گفت كه شنيدم را مادر ناراضي صداي
 .ندارم را آنها هيچكدام ديدن

 تخت اگر رانديد؟من خود از مادرم و پدر چوب با مرا شما مگر ندارد گناهي كه بچه زندايي:گفت و كرد مداخله عسل
 اما مربوطم كار خطا خانواده به منهم.ميكرديم پيدا سرنوشتي چه داريوش و من كه نبود معلوم نميگرفتم قرار شما حمايت
 .نبود خصمانه ام بچه و من با شما رفتار

 به و داشتي شهامت همينكه.است ارزش با برايمان باشي همدست آنها با نخواستي و بريدي آنها از همينكه:گفت مادر
 روي او از من بود معترف پدرش خطاي به هم محبوبه اگر كه ميكني فكر تو.است كافي شدي معترف آنها خطاي

 بيگناه را او و كند قبول را پدرش گناه و اشتباه نخواست كرد ترك را خانه اين كه زماني تا او ميگرداندم؟ولي
 اينجا كه خودت نشدند او حال جوياي و نگرفتند تماس طايفه اين هم يكبار بود زندان كامياب كه مدتي تمام در.ميدانست

 ميگويم؟ را حقيقت يا ميكنم ورزي غرض دارم آيا بودي چيز همه شاهد نزديك از و بودي

 آنها از نبايد و گناهند بي قضيه راين د او خانواده و بهراد كه دارم عقيده من اما است صحيح شما حرفهاي همه:گفت عسل
 .كرد دوري

 تو دايي چگونه كه آورم مي بياد.كشيد خواهم زجر و ميشود تداعي برايم گذشته بيفتد آنها به چشمم وقتي من:گفت مادر
 روبرو آنها با هستم زنده زمانيكه تا نميخواهد دلم.گرفت قرار نابودي پرتگاه در پسرم و شد كشته خانواده اين بدست
 دلم.ندارند مرا ختم مراسم در شركت حق الماسي طايفه از يك هيچ نيز مرگم از بعد كه ميكنم وصيت شما همه به و شوم

 آسايش و آرامش روي هيچكدامشان و نگذرد آنها تقصير سر از گذاشتند دلم بر آنها كه داغي بجاي خداي ميخواهد
 .نبودند سزاوار اين از غير چون كند نفرين را طايفه اين داشت حق جده كه ميفهمم حاال.نبينند
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 حاال داشت نخواهم ديدنشان به رغبتي نگذري آنها تقصير سر از تو تا من.نده زجر را خودت و باش آرام مادر:گفتم
 خون و بخشيد نخواهي را آنها نيز مرگم از پس حتي كه بده قول بمن:گفت و شد خارج آشپزخانه از شدي؟مادر راضي
 .كرد نخواهي پايمال را پدرت

 .ميدهم قول خب بسيار-

 .بازگشت آشپزخانه بدرون و كشيد آسودگي سر از نفسي مادر

 در را آوايي كه بودم منفذي و سوراخ دنبال به اتاقم در من.ميگشتم بدنبالش كه بودم كرده گم وجودم در را كسي من
 را پدرم كه هستي كسي دختر تو ميكردم فراموش كه ميشدم غرق آنقدر مان عروسي فيلم در من.باشد كرده پنهان خود
 ام كينه تا دادم نثار بخود را فحشها ترين شرمانه بي و ترين سخت من.فرستاد خاك زير به و كرد جدا زندگان حلقه از

 روحم بر تازيانه نهيب با را خواستن عميق و سياه خط من.بسپارم فراموشي دست به را تو مهر و را تو و شد برانگيخته
 هر برود دل از اينكه به اميد با و پروراندم لوح ساده ميموني جسماني تمنيات و خواستن عظيم غول از و كردم كمرنگ

 .دوختم آينده بر چشم برفت ديده از آنكه

 هم و ميكرد رسيدگي خانه امور به هم كه مدبر و مدير عين در و پرعاطفه و گذشت با مهربان زيبا يافتم زني را عسل
 صداي.نشنيدم خستگي بر مبني شكاتي و گله او زبان از هرگز و داشت عهده به را نشاط پر و شاد كودك دو از مراقبت

 به منهم كه ميشد باعث و بود ديدني و جالب ميكرد سرگرمشان و ميپرداخت بازي به كودك دو هر با هنگاميكه او شاد
 زندگي سر روح آن در كودم دو هياهوي و بود شده خارج زده خزان حالت از باغ.كنم شركت آنها بازي در و آمده نشاط

 در او مصاحبت از.نشستند تماشا به فقط و كردند بازنشسته كم كم را خود عسل وجود با مريم ننه و مادر.بود داده باغ به
 نور از مقدار آن اما بودم افروخته قلبم در تو از كه نبود چراغي فروغي پر به نورش گرچه كه ميشد روشن چراغي قلبم
 نامه برايش و نشستم اتاقم خلوت در شبي پس.ببرم لذت مصاحبتش از كند روشن را تاريكم قلب كه بود كافي هم

 تشكيل و خواستن به ميل از.كردي ابا تو و بريزم پايت به صادقانه ميتوانستم كه مهري از و گفتم تو از و خودم از.نوشتم
 او باشي؟از همسفرم مانده بجا راه اين بقيه در ميتواني تو آيا افزودم آخر در و نباشد فريب و ريا آن در كه زندگي
 بلند كه ميسوخت هنوز اتاقش چراغ.بگذارد ميز روي گلدان در و بچيند باغ از گل شاخه يك است موافق اگر كه خواستم

 بعد و بخوان دقت با گفتم و دادم بدستش را نامه كرد باز را در وقتي كوبيدم در به اي تقه و رفتم اتاقش در پشت و شدم
 را درخواستي بار اولين براي كه آدمي مثل نداشتم ايستادن ياراي منكه و گرفت من از را نامه گرم لبخندي با او.كن پاره

 كه بود هنگام آن در تازه بستم خودم بروي را در و رفتم اتاقم بسوي سرعت با است آن جواب نگران و ميكند مطرح
 بي را حضورش نميتوانستم ديگر نميداد نشان رغبت ازدواج اين به عسل اگر چه ميكردم را اينكار نميبايست گفتم بخود
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 و بگيرم پس را آن شود نامه تمام خواندن به موفق آنكه از پيش و بروم كه كردم قصد يكبار.كنم تحمل خجالتي هيچ
 .كشيدم انتظار و كردم صبر ميشد معلوم صبح كه درخواستم نتيجه تا بناچار و نبود مقدور هم اينكار انجام اما بسوزانم

 طلوع صبح سپيده زمان چه تا دوختم چشم اسمان به بارها و بارها و رساندم صبح به را سختي شب كه ميكنم اقرار
 كردم باز ديده بودند انداخته براه ها بچه كه هياهويي صداي از وقتي برد خوابم ساعتي خستگي شدت از گمانم به.ميكند

 و نگران.بود رسيده راه از روز و بود گرفته فرا را باغ صحن آفتاب.كردم نگاه باغ به شيشه پشت از و شدم بلند هراسان
 و آينده براي فكري و ببندم را در بتوانم يافتم گل از خالي را گلدان اگر تا گشودم را اتاقم در ارام آرام مضطرب
 اتاق از قدم اميدواري با.آمد در طپش به هيجان از قلبم و افتاد گلدان در گل شاخه به چشمم كه بكنم عسل با رويارويي

 آماده آنكه از پس.ميرسيد بگوش آشپزخانه از آنها گفتگوي صداي.نديدم سالن در را كسي خوشبختانه و گذاشتم بيرون
 چهره كه مادر.گفتم بخير صبح بلند صداي با جمع ديدن با و كردم باز را آشپزخانه در خوشحالي با شدم صبحانه خوردن
 رخ خانه اين در اي معجزه ديشب آيا كامياب:پرسيد و داد را پاسخم گرم لحني با بود شده آور تعجب برايش شادم
 داده؟

 ازدواج ميخواهم.نيستم گذشته كامياب ديگر امروز از من و داده رخ بله:گفتم مينشستم ميز پشت كه همانطور و خنديدم
 را خدا و كرد بلند آسمان به دست مريم ننه.بود نخواهد ناراضي خود انتخاب از كه بدهم نشان ام آينده همسر به و كنم
 كيست؟ شخص آن بگو حال كني وفا قولت به ميخواهي و آمدي عقل سر كه خوشحالم گفت هيجان با مادر گفت شكر

 حكايت كه مادرم گونه جيغ صداي!خودمان عسل جز نيست كسي شخص آن:گفتم و ايستادم عسل كنار رفتم و شدم بلند
 حجب.نكند نگاه هيچكس چهره به و اندازد زير به سر تا داشت وا را عسل و شد بلند هوا به داشت او شادي و هيجان از
 ميتوانيد كه دارم يقين و ميگم تبريك شما دوي هر به بگويد و بگيرد آغوش در را او و شود بلند مادر تا شد موجب او

 .كنيد خوشبخت را يكديگر

 را درخواستم كه ممنونم گفتم و كردم عسل به رو هنگاميكه و شد مضاعفم شادي موجب مادرهم طرف از عسل پذيرفتن
 برايت مراسمي نوع چه داري دوست پرسيد عسل از پس پذيرفته انجام ازدواج درخواست قبال كه دانست مادر پذيرفتي
 ببينم؟ تدارك

 تر راغب شود برگزار صدا بي و آرام بدهيد اجازه اگر گفت و دوخت مادر صورت به را اش شده گلگون چهره عسل
 سفر به بعد و ميشويم عقد جنجال بدون ما داري؟گفتم را عقيده همين هم تو گفت و نگريست بمن مادر.بود خواهم
 و آورد فرود سر ام گفته درك بعنوان مادر.كنم آغاز را رويايي و شيرين سفري كوچكم خانواده با دارم دوست.ميرويم
 و شديم راهي ازدواج مقدمات تدارك براي عسل و من صبح روز همان!كنيد ريزي برنامه داريد دوست كه طور هر:گفت
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 از خانه در و رفتيم دفترخانه به عقد مراسم براي.بوديم رضايت و نشاط در غرق دو هر برگشتيم خانه به هنگاميكه
 مزه و طعم شب آن در من و كرديم صرف تهران بزرگ رهتل د را شام شب همان و شديم برخوردار مريم ننه پذيرايي
 و من شايد و بودند همراهمان به نيز كودك دو هر شديم سفر عازم وقتي.خنديدم بخود آينه در و چشيدم را دامادي
 انجاميد بطول ماه سه ما سفر.داشتند حضور هايمان بچه عسلمان ماه در كه بوديم نوظهوري دامادهاي عروس عسل
 پذيرا دل و جان با را حضورش و يافتم نرم و مهربان را عسل من.بود ديگرش روز از تر شيرين روزش هر كه سفري
 كنم باز ديده چون و نباشد بيش خيالي و خواب سعادت اين كه ميترسيدم.ميشدم وحشت و رعب دچار غيبتش از و شدم
 تو كه زيبايي نام بخاطر را وپدرت مادر گفتم عسل به رسيد فرا مراجعتمان زمان وقتي ببينم گذشته دربند و اسير را خود

 به دختري توانستند كه آدمهايي بپذيرم نميتوانم ميكنم فكر چه هر چون ميكنم فراموش را خطايشان و ميبخشم نهادند
 كردي مهر عسل از پر براستي را ام زندگي جام تو باشند ذات بد و طينت بد انسانهاي دهند پرورش رافت و مهرباني اين
 زير و ميكرد جاري عسل چشم به را اشك ام صادقانه حرفهاي.رساندي خوشبختي قله به مرا هم كوتاه زمان همين در و

 !خوشحالم ميكرد زمزمه لب

 را گذشته رنجهاي و غمها من بود نرسيده فرا سالي هنوز و ميكرد طي را خود شيرين جريان زندگي خانه به بازگشتمان با
 پانيذ و داريوش.كردم پياده عسل دلخواه مطابق را اش نقشه و كردم ساخت به شروع را جديد ساختمان.كردم فراموش
 دور آنها جان از را خستگي خود زباني شيرين با و دادند انتقال كارگران به را مهرشان خود كودكانه دوره از خرسند
 گمان هرگز.خوابيد بستر در و شد بيماري دچار مريم ننه تازه خانه به كردن مكان و نقل و ساختمان اتمام با.كردند

 اش پيشاني بر مرگ سرد عرق وقتي اما جاودانه و ماندگار موجودي نظرم در مريم ننه باشد رسيده فرا او مرگ نميكردم
 آرامگاه به را اش جنازه او فوت از بعد.گريستم دادنش دست از براي و كردم احساس قلبم در عميق زخمي نشست

 كمتر مريم ننه دوري از تا باشم شمس آقا مراقب بيشتر ميبايست ميگفت مادر.نشود جدا ما از تا كردم منتقل خانوادگي
 هم از يكماه فاصله به و نياوردند را يكديگر از دوري تحمل تاب كه زوج دو اين بودند مهربان چه و بخورد غصه خود به
 رفتن با و برگزيديم همسرش كنار در هم را او گور.نهاد دلمان بر ديگري جانكاه غم و گفت حيات بدرود نيز شمس آقا
 تبديل خزان خاموشي به ديگر بار را باغ رفتنشان از پس كه بود تابناكي گوهر چه دو آن وجود كه دريافتم تازه آنها
 را شمس آقا مسئوليت من و نداشتيم خانه و باغ كارهاي انجام براي كمكي آوردن به رغبتي هيچكدام مادر نه من نه.كرد
 .شد دار عهده را مريم ننه كارهاي هم مادرم و گرفتم بعهده خود

 سه هر نگاه شد شنيده خانه زنگ صداي ميكرديم نگاه ها بچه بازي به و بوديم نشسته باغ صحن در ما سه هر كه روزي
 اختيار بي و شدم متعجب داشت بدست اي نامه و پستچي ديدن از رفتم در كردن باز براي من و شد دوخته بهم ما

 به نگاهي من و داد بدستم را نامه.هستم خودم بله الماسي؟گفتم كامياب آقاي پرسيد و زد لبخند ماست؟او بنام پرسيدم
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 به چشمش زمان همان در و بود كي پرسيد مادر بستم كه را در.ريخت فرو قلبم پانيذ نام خواندن از و كردم پاكت پشت
 گفتند هم با و شده كنجكاو دو هر عسل و مادر.است پانيذ جانب از نامه است؟گفتم كسي چه مال داد ادامه و افتاد نامه

 خودت گفتم و گرفتم عسل بسوي را نامه او مهري بي يادآوري با آنها هيجان برخالف من.نوشته چي ببينيم كن باز زودتر
 :خواند چنين بلند صداي با و كرد باز را نامه سر سرعت با و گرفت دستم از را نامه عسل بخوان

 خواهيد متعجب نامه ديدن از كه ميدانم نيافريده وجودشان در نيكويي و مهر جز خداوند كه عزيزاني تك تك به سالم
 اين از پيش خيلي كه چرا بود خواهد روا شما بر كنيد چنين اگر كه كنيد متهم مهري بي و وفايي بي به مرا بسا چه و شد

 اعتبار و ارزش برايتان ديگر پانيذ كه گفتم خود با كرديد مهري كم تلفنهايم به وقتي ولي بنويسم نامه برايتان ميبايست
 و جنون مرز تا كه همسرم بخاطر حاال اما.كنم حقير و كوچك را خود اين از بيش نخواستم و داده دست از را گذشته
 روي.بخواهم ياري و كمك شما از و كنم دراز سويتان به دست نامه توسط كه ام شده مجبور ندارد اي فاصله ديوانگي
 كه بنداند مادر كه دارم دوست ميباشد ام آموخته ايثار و گذشت درس مكتبش از و ميدانم كه است مادر با بيشتر سخنم
 درسهاي شما ركنار د و باغ در اقامتم مدت در من.بود خواهد و هست بوده دلسوز و فداكار و گذشت با زني برايم هميشه
 دلسوز زن يك حد در بلكه كامل شما چون نه موجودي و بندم بكار ام زندگي در را آنها دارم سعي كه ام آموخته بزرگي
 زندگي شده آشكار فجايع و ها دسيسه و شده خراب خانواده در پيوند پل كه زماني از مادر.باشم فرزندم و همسر براي
 من كه ميدانيد خوب شما مادر.نميشود خاموش شما عفو با جز كه آمده در سوزان جهنمي صورت به نيز بهراد و من براي
 ارث به پدر قساوت از اندك سهمي اگر نيز او اينكه و بهراد مورد در اگر و نميكنم باز چاپلوسي و تملق به زبان هرگز
 چون هنوز بهراد كه دهم اطمينان شما به خواستم.نيستم و نبوده او كنار در زندگي ادامه به حاضر نيز خود من بود برده

 براستي كه ميداند قضايا اين از دور را خود و نگسسته را خود محبت رشته و است مند عالقه خان كامياب و شما به گذشته
 ميدارد روا خود روان و روح بر كه اي شكنجه و زجر با را پدرش خطاي تاوان دارد اما است بيگناه او و است چنين نيز

 شده منعكس كاغذ روي بر من زبان از آنچه مادر.ميسوزاند خود آتش در هم را بهارمست و من روشني به و ميپردازد
 و خوشبختي جز ارزويش و گذاشت شما خانه به قدم آرزو و اميد هزاران با كه است دختري پانيذ كه است آن مبين

 بهشت و دوزخ ميان حيران را خود و گيرد قرار غضب و خشم مورد كه نيست روا او بر.نبود شما خانواده اعضا كامروايي
 عفو از كامل نااميدي در بهراد.بود خواهد دير خيلي ديگر فردا بگمانم نخيزيد بر ام ياري به شما امروز اگر.ببيند

 خود تا داده باد بر ميخواند مانده برجا معاش امرار براي كه آنچه هر و سپرده افسوسها و آهها بدست را خود خداوندي
 ما دست و ميكند وارد زيان نيز دخترش يگانه به بلكه من به تنها نه اينكارش با كه ميدانم من.برهاند شوم ارثيه قيد از را
 شويد بلند ما حمايت به گذشته چون ديگر بار كه ميكنم درخواست شما از من ميكند دراز ديگران پيش گري تكدي به را
 خان كامياب و شما طرف از تماس يك فقط كه ميدانم من.دهيد نجات شدن نابود و ريختن فرو از را مان زندگي اساس و
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 ريشه قلبم در شما از كه مهري پاس به پس برگرداند زندگيمان به را آرامش و داده نجات حتمي سقوط از را ما ميتواند
 مهر از آتشي هنوز كه بود خواهم اميدوار و كرد خواهم شب را روز شما زنگ شنيدن آرزوي در من.كنيد حمايتمان دارد
 .كرد خواهم شماري دقيقه شما تماس اميد به و دارم دوستتان باشد روشن و فروزان قلبتان در قديم

 عكس تا نگريست بمن آن از پس و بود برده فرو درگريبان سر و متفكر كه مادر چهره به عسل رسيد پايان به كه نامه
 دقايقي.بگيرد تصميم دارد دوست كه هرطور تا شدم مادر پاسخ منتظر و كردم سكوت من اما باشد شاهد را العملم
 آمد بوجود ما براي كه شرايط ترين سخت در پانيذ:گفت و نگريست ما دوي هر به و كرد سربلند مادر اينكه تا گذشت

 كننده اميدوار حرفهاي با او.نزد هم بر مژه صبح خود تا و ترسيد روح وجود از ما با او نكرد ترك را ما و ماند كنارمان در
 نميتوانم دارد احتياج كمك به كه حاال و ميداد بودن شكيبا و كردن تحمل درس و ميكرد روشن را قلبمان هميشه اش

 قبول را او حرف من است بيگناه بهراد كه دارد يقين او اگر. بگيرم ناديده را آنها و ببندم هايش فداكاري روي بر چشم
 كنيم؟ كمكشان كه موافقي من با هم تو چيست؟آيا تو نظر.ميكنم باور و دارم

 .دارم قبول منهم بكنيد شما آنچه و شماست با تصميم:گفتم

 بيش كه ميدانم بيايند شام براي كه ميكنم دعوت آنها از امشب همين براي و ميكنم تلفن او به من:گفت و شد بلند مادر
 .ميشود خوشحال بهارمست آنها دوي هر از

 به و شد بلند تماس گرفتن براي مادر وقتي.شوم مشتاق او ديدن براي و كنم فراموش را كينه تا شد موجب بهارمست اسم
 بمن ميگرفت كه اي شماره هر با مادر.شديم روان بدنبالش و كرديم همراهي را او هم عسل و من افتاد براه اتاق سمت
 به و كشيد بلندي نفس شماره آخرين گرفتن با.شود منصرف شماره بقيه گرفتن از ام داده راي تغيير اگر كه ميكرد نگاه

 دوي هر را پانيذ شادي است؟فرياد چطور حالت جان پانيذ سالم:گفت لب به لبخندي آوردن با بعد و نشست وصل انتظار
 به سركشي براي و آورد سر را ام حوصله كه شد كشيده گذشته خاطرات يادآوري مسير به ها گفتگو بعد و شنيديم ما

 پيش آن خاطرات و نشد باز گذشته به رو درهاي پانيذ نامه رسيدن با كه كنم كتمان نميخواهم.كردم ترك را اتاق ها بچه
 نوعي با و كردم حس را بود نكرده پيدا التيام هنوز وجودم اعماق از كه را زخمي سوزش من.نشد تداعي چشمم

 بار و نشستم وقتي اما.گذاشتم باغ صحن به قدم نرسيده سعادت به بهراد انتخاب با او دانستم كه رضايت از خودخوهي
 فكر از و خود از و شد ريخته كامم به زهر تلخي عسل بجاي كه ديدم كنم مزه مزه را رضايت شيرين مزه خواستم ديگر

 او به مهرم كه ميدانستم خوب خود اما بود شكسته را قلبم پانيذ گرچه.كردم اندوه احساس و شدم بيزار ام شيطاني
 را برادرت مهر مختلف طروق به و بودي گذاشته تو اگر شايد.بود نگرفته پاي او قلب در عشقي ريشه و بود يكسويه
 اين وارد بهراد اگر يقين بطور گفتم بخود.نميكرد باز التماس به لب امروز و ميافت ديگر سرنوشتي او بودي نكرده تلقين
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 اي فاصله كنم نگاهش ديرين دوست يك به و دانسته خود همراز و محرم را او گذشته چون توانست نخواهيم شود باغ
 .كرد خواهد تغيير كردارمان و رفتار نوع پس زين و نميشود پر چيز هيچ با آمده بوجود ما ميان كه

 خواهد بوجود ميانمان حائلي سنجي جانب و احتياط و نبرم خاطرات تكرار و گذشته از نامي او مقابل در تا بكوشم بايد من
 تماس در عسل اينكه يادآوردن با بعد.ايم كرده ازدواج يكديگر هم با عسل و من كه ميداند او ايا پرسيدم خود از.آورد
 فكر اين با.نباشد داريوش و او اينده نگران ديگر كه بود خواسته او از و برداشته را راز از پرده بود گرفته عمه كه تلفني
 ميداند اينكه به علم با گفتم بخود و كشيدم اي آسوده نفس رسانده ديگران و تو گوش به را ازدواج اين خبر حتما عمه كه

 با آنقدر دارد نگه را احتياط جانب ميبايست كه اوست هم و ميشود وارد نيست حاكم و ملكه خواهرش باغ اين در ديگر
 .بود شده خاك به آغشته سياهم شلوار كه بودم كرده رو و زير را خاك بودم برداشته باغچه درون از كه خشكي تركه

 .دوختم ديده ميكرد نگاهم ترديد با كه ايش قهوه چشمهاي به و كردم سربلند كردم حس خود كنار را عسل حضور وقتي

 نميشوي؟ ناراحت آنها ديدن از كه مطمئني:پرسيد عسل

 اين و است ديدار اين پشت در اي نقشه كه كنم دور خود از را دهنده آزار فكر اين نميتوانم اما!نه:گفتم و دادم سرتكان
 .شود تار و تيره روابطمان و بيفتد فاصله تو و من ميان كه آيد پيش موجي ميترسم عسل.نيست فاميلي عادي مالقت يك

 با پس ميداند سعادتمند را خود و چشيدم را خوشبختي مزه و طعم تو كنار در من:گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش
 ...اما است جمع خاطرم خودم از من ميكنم حفظ مان همه براي را خوشبختي اين شده كه هم دندان و چنگ

 ترفندي هيچ با هيچكس كه كنيم ياد قسم و بدهيم قول يكديگر به بيا پس سعادتم اين حفظ طالب تو از بيشتر من:گفتم
 .كند جدا هم از را ما و بيندازد جدايي ميانمان نتوانيد

 ام عالقه درجه از و نگذارم تنها را تو شرايطي هيچ در و هرگز كه ميخورم قسم من:گفت و داد بدستم را دستش عسل
 دوشادوش و شديم بلند هم عشق از اطمينان با دو هر بعد و كردم ياد قسم الفاظ هيمن به هم من.نشود كاسته بتو نسبت

 .كرديم آماده مهمانان با رويارويي براي را خود و كرديم حركت ساختمان بسوي يكديگر

 

 چهاردهم فصل
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 كه خواند چه صورتم در نميدانم و دوخت ام چهره به را موشكافش نگاه مادر رسيد بگوشمان باغ زنگ صدا
 ما امور به و داد سامان را شما جنجال و جار و كرد تالش بهراد بودي حبس در تو كه زماني مدت در نكن فراموش:گفت
 !نشو وارد او با بيمهري در از پس.كرد رسيدگي هم

 شاخه چند بهارمست.كرديم استقبال مست بهار و پانيذ بهمراه را بهراد و رفتيم پيشواز به همگي مهمانها از استقبال براي
 رابوسيدم صورتش وقتي.داد نشان گل تقديم با را خوشحاليش و گرفت بسويم ديد مرا وقتي كه داشت بدست گل

 هم هنوز و ميشود تر خانم و خوشگلتر روزبروز ما آسماني پرنسس:گفتم و كردم حس اش گونه روي را اشك رطوبت
 !رسيد نخواهد بهارمست زيبايي پاي به دختري هيچ كه معتقدم

 براي كرد زمزمه گوشم زير و كشيد آغوش در مرا او وقتي اما داشتم ناخوشايندي حس بهراد دست فشردن هنگام به
 .جوشيد مهر سرچشمه و كرد زايل را وجودم سردي كوتاه جمله همين گويي متاسفم چيز همه

 .كردم فراموش من كه همانطور كن فراموش:گفتم جواب در

 كه گفتم بهراد به بارها من ممنون خيلي:گفت و كشيد عميقي نفس.آمديد خوش خيلي گفتم و گرداندم پانيذ بسوي نگاه
 كه است آميخته عالقه و عشق و مهر درختان برگ و شاخ و گلها بوي و عطر در.ميكند فرق باغها همه با باغ اين بوي
 بسوي همگي و كردند تشكر مادر و عسل من بجاي.است مبارك ايد ساخته زيبايي بناي چه واي.است انگيز سحر

 بي را او خريدارانه نگاه و بودم شده موشكاف و شدم دقيق بهراد حركات در بخواهم آنكه بي.كرديم حركت نو ساختمان
 گذاشت دستم روي را دستش و نشست كنارم بهارمست نشستيم همگي وقتي.ميكردم تعبير حسرت و حسادت به اختيار
 پاسخ پانيذ سواالت به مادر.كرد آسودگي احساس و بست نقش لبش بر رضايت لبخند گرفتم بدست را او دست وقتي
 و داد تغيير را صحبت موضوع ناگهان صحبت ميان در و بود كرده شروع را كارگران منازعه به فيصله شرح بهراد و ميداد
 نيز اجدادمان تاريخ كتاب گويي دو آن فوت با.ميگويم تسليت شما بهمه و متاسفم مريم ننه و شمس آقا فوت براي:گفت
 تاريخ كتاب شدن بسته مورد در اما كنيم جاگزين را ديگري افراد نتوانستم آنها فوت از بعد چه اگر فت مادز. شد بسته

 درس بايد تاريخ.نيست قساوت و خونريزي و جنگ كتاب تاريخ كه معتقدم بپرسيد من از اگر.خوشحالم اجدادمان
 و ضعف نقاط و كند بيان را حاكمان ديدگاههاي و افكار.بدهد انديشي چاره و تدبير درس بدهد ايثار و فداكاري گذشت
 .بنويسد كاست و كم هيچ بدون را آنها انديشه قدرت

 بود محزوني لبخند لبش بر ديدم پريده رنگ و رنجور و الغر پانيذ. داد پايان خود كالم به مادر ميوه ظرف و عسل ورود با
 به متعلق كه پشمالو گربه تصاحب سر بر داريوش و پانيذ ميان وقتي.دارد مادر سخنان به گوش سراپا كه ميداد نشان و
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 آن نزاع به و پرداخت دو آن ميان ميانجيگري به و كرد رها مرا دست مست بهار كه ديدم گرفت در نزاع بود بهارمست
 .داد پايان دو

 بهار:گفت و شنيد را او سخن بهراد!شماست مثل بهارمست كرد زمزمه آرام بود بهارمست تدبير متوجه من چون كه عسل
 با رابطه در او متاسفانه اما.است برقرار ارامش ما خانه در و ميفهند را يكديگر حرف و آيند مي كنار هم با خوب پانيذ و

 رابطه برقراري به ميلي چندان هم خودم كه چند هر نميكند برقرار رابطه راحت آنها با و است مشكل دچار اقوام و محبوبه
 حال بهر اما!ميدهد تشخيص را آنها ماهيت و دارد شناخت ديگران روي من از بهتر دخترم كه معتقدم و ندارم آنها ميان
 .را پانيذ هم و كرده نگران مرا هم كه آيد مي بار منزوي و گير گوشه دختري دارد

 داشته توقع او از كه است زود حاال از ميكند بازي دارد راحت ها بچه با و است سرحال و خوشحال كه حاال اما:گفت عسل
 جز ديگري كودك اما:گفت بهراد.ميطلبد را خود همزبانهاي او!شود مصاحب آنها با و بجوشد بزرگساالن با كه باشيم

 .شود دوست آنها با كه نداريم پانيذ و داريوش

 و نگريست بمن عسل حرف تاييد براي بهراد.بيايد ما ديدار به بيشتر بايد شده كه هم بهارمست بخاطر پس:گفت عسل
 و نياوردند بوجود ناخوشايندي جو عزيمت هنگام تا مهمانها خوشبختانه.كردم تاييد سر آوردن فرود با اجبارا منهم

 اندوه و غم از پوشيده پانيذ چهره:گفت عسل خواب هنگام به.بوديم خشنود و راضي همه كردند ترك را باغ هنگاميكه
 اينهمه ميفهميدم و آمد مي پيش موجبي داشتم دوست چقدر.نيست گذشته سرزنده و شاد پرستار آن ديگر واو است
 ميگيرد؟ سرچشمه كجا از اندوه

 بهارمست و خود آينده نگران پانيذ!ميكند چه رسيده ارث به امالك و اموال با دارد بهراد بود كرده اشاره كه نامه در:گفتم
 اندوهش و ميخورد داده دست از كه را عاشقي حسرت نكند:پرسيد و دوخت ام ديده به را شوخش نگاه عسل.است
 داده؟ دست از آسان كه است سعادتي بخاطر

 مرا كه است ترسي همان تلنگر اين و ميرسد مشام به حسادت بوي حرفت از:گفتم و فشردم انگشت دو ميان را اش بيني
 .ميكند نگران

 .برد ميان از بيشتر محبت با ميشود را زنانه حسادت:گفت و خنديد بلند صداي با عسل

 ميزني؟ محبتي بي تهمت بمن: پرسيدم متعجب
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 ده بهتز ديد وقتي.شود مستحكم كودكي وجود با زندگيمان اساس ميخواهد دلم من:گفت و فشرد را ام بيني هم او
 تو جانشين كه باشي پسري فرزند صاحب بايد تو.است همين هم زندايي عقيده ندارد تعجب اصال:گفت ميكنم نگاهش

 !ميداني خوب خودت و ندارند را جانشيني اين احراز صالحيت فرزندانمان از هيچكدام.شود

 شد؟ دختر فرزندمان اگر و:پرسيدم

 پسري فرزند اگر و است باردار پانيذ كه نه يا شدي متوجه نميدانم!من هم و جواني تو هم خوشبختانه:گفت و خنديد عسل
 ...آورد بدنيا

 !ميشويم راحت هميشه براي ما آنوقت:گفتم

 اجدادمان روح برابر در هايمان بچه برابر در تو ميكني اشتباه كرد اضافه و كرد رد را ام گفته و داد تكان سر عسل
 اگر اما اي كرده پرداخت را همه حق موقع به و اي آمده بر امور عهده از شايستگي با تو كه دارند اقرار همه و مسئولي
 كن باور.كرد خواهد چه ديگران حقوق با او و آيد مي امالك و ملك سر بر چه نيست معلوم بگيرد بدست را امور بهراد

 لحني با.ميكند تنگدست را اش خانواده و خود و ميدهد دست از آورده دست آنچه برود پيش همينطور اگر بهراد كامياب
 فكر هيچ:گفت و فشرد خود مشت در موهايم خشم عشق؟با ثمره و عشق نه مكنتي و مال بدنبال تو پس:پرسيدم شوخ

 و نيستم ناراحت:گفتم و ناراحتي؟خنديدم تو و كشيد خواهم دوش بر من را زحمات تمام!باشي منطقي بي مرد نميكردم
 !ميكنم همان بگي تو چي هر عزيز خانم باشه توست با حق كه ميكنم اقرار

 بهمراه بهراد بود كرده مفروش را باغ صحن رنگارنگ برگهاي كه آمدند ديدارمان به مست بهار و پانيذ وقتي بار ديگر
 دستهايش انگشتان كه رسيد بنظرم و بود مهتابي اش چهره رنگ ميكرد او وجود سنگيني از خبر پانيذ اندام.نبود آنها

 .گرديد منقلب حالم و شد اندوه از ماالمال وجودم اختيار بي دارند لرزش

 و غمها قصه پاي چگونه او كه آوردم مي بياد وقتي ميبردم اندوهش به پي و ميكردم مالقات تنهايي را او داشتم دوست
 اش قصه پاي من اينبار كه داشتم دوست ميگشود كننده اميدوار صحبتهاي به بعد و ميداد گوش و مينشست هايم غصه

 بر زخمي اثار هيچ ميپيوست حقيقت به اگر كه روياهايي بود ام زندگي شيرين روياهاي از نيمي پانيذ.كنم گوش و بنشينم
 مرا دستم تكان.نميكرد پيدا معنا حسادت و بخل و نميكرد رشد به شروع انتقام هرز گياه و نميماند باقي روحم و قلب
 سوال تو از دارد كجاست؟پانيذ حواست پرسيد كه است من با سخنش روي عسل كه شدم متوجه و آورد بخود
 شما سوال متوجه و ميكردم فكر داشتم متاسفم:گفتم پانيذ به رو و نشستم مبل روي بر مرتب و دادم تكاني بخود!ميكند
 .نشدم
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 شوند مادر بي طايفه اين از كه اطفالي يا طفل قانون كه كردم سوال ندارد اشكال:گفت و آورد لب بر تلخي لبخند پانيذ
 است؟ شده منظور آنها براي حقي طايفه اين قانون در آيا چيست؟و

 ميكنيد؟ را سوال اين چرا:پرسيدم و خوردم تكان آشكارا

 نعمت از كودكي اگر گفتم.اطالع محض فقط پرسيدم همينطور بگويد خونسرد كرد سعي و انداخت باال شانه تفاوت بي
 حقوقي از ديگر كودكان همچون و شد خواهد دار عهده را او نگهداري مسئوليت طايفه بزرگ شود محروم والدين داشتن
 آيا شود دار عهده را سرپرستي بخصوص فري كه شود ذكر شخصي نامه وصيت در اگر پرسيد.خواهد برخوردار مساوي

 داشت؟ خواهد سرپرستي حق كودك پدر هم باز

 صالحيت اگر اما دارند قرار اولويت در مادر يا پدر بهرحال و نيست جدا هم از مدني قانون و طايفه قانون:گفتم و خنديدم
 موهوم ترسي كرد زمزمه و كشيد اي آسوده بلند نفس پانيذ.ميكند قبول را حضانت خانواده بزرگ شود رد دو آن از يكي
 كنم؟بعد اسوده خاطر ميخواهم جهت بهمين باشم شاهد را فرزندم شدن بزرگ تا نمانم زنده كه ميترسم و افتاده جانم به
 طالب هيچ و هستم ترديد دچار بهراد توانايي به نسبت راستش.ميشود بزرگ پذيري مسئوليت فرد توسط طفلم يان از

 بزرگ مسئوليت افتاد من براي اتفاقي اگر كه دارم دوست من.كنند بزرگ الماسي خانم يا محبوبه يا را طفلم كه نيستم
 در ندارد موهوم و خرافي افكار يقين به و است سالمي زن روحي لحاظ از عسل.شويد دار عهده عسل و شما را طفلم كردن
 و گذاشت نخواهد تفاوتي خود هاي بچه و من طفل ميان كه ميدانم است گذشت با ها بچه به نسبت و مهربان بسيار ضمن
 ...ديد خواهد چشم يك به را همه

 شما به من كنيد دور خود از را موهوم افكار اين و كنيد بس لطفا:گفتم خشم سر از آوايي با و كردم قطع را حرفش
 از ترس اين كه كنم درك ميتوانم.ميكنيد بزرگ را او خودتان و آوريد مي بدنيا را كودكتان بسالمت كه ميدهم اطمينان

 به من اما ايد داده دست از را خود محكم گاه تكيه هم شما و كرده مايوس را شما خود رفتار با بهراد گرفته نشات كجا
 و منطقي است مردي بهراد خوشبختانه برميگردد خود سابق حال به بهراد و است زودگذر دوره اين كه ميگويم شما

 ميكنم صحبت او با من.داشت خواهد بر دست مسلما ميدهد شما به زجري چه اعمالش با بداند اگر كه دوست خانواده
 !باشد اسوده خيالتان

 اما باشم داشته ميبخشيد بمن شما حرفهاي سابق كه را تساليي همان ميخواهد دلم خيلي:گفت و كشيد بلندي نفس پانيذ
 و بفروشد مانده باقي امالك از آنچه تا رفته ميدانم و شمال رفته بهراد نميبينم اميدي روزنه هيچ كه مايوسم انقدر متاسفانه

 اين ميشود چي نيامده بدنيا طفل اين و بهارمست سرنوشت كه نيست مهم برايش ديگر.كند آزاد را جانش خودش قول به
 در را خرافه راه و شده رها بند از خودش بقول شده جدا شما از كه هنگامي از محبوبه.هستند بيمار روحي لحاظ از خانواده
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 كمي دست هم مادرش.ميكند مرتبط شياطين و جن و روح به را اتفاق هر و ميترسد سفيد و سياه ريسمان از و گرفته پيش
 نرنجد جان عسل اگر البته هم خانم بهجت و خانم زيبا و است باز مان خانه به فالگير و رمال پاي دائم و ندارد محبوبه از

 اگر كه اند كرده تلقين او به همه كه است آنها گويي خرافه اثر بر بهراد بيماري بيشتر نيم ميدانم من ميكنند كمكشان
 راحتي صندلي روي رفتن از حتي را بهراد كرد خواهد نابودش و گرفت خواهد انتقام او از شما پدر روح نباشد خود مراقب

 و سحر كننده باطل كه آبهايي و ميكشند حصار دورش شبها ميكنند منع را او هم پرده آويختن براي و ميكنند منع
 آنها خرافات كم كم دارد.باشند داده فراري را روح تا ميكنند دود را گياهان انواع و ميپاشند رختخوابش دور جادوست

 جانوري و مار كودك بجاي بطنم در ميترسم و كرده سرايت هم بمن كشي انتقام و انتقام از ترس و ميكند اثر هم بمن
 .ميترسم كودكم از و ميدهم پرورش دارم

 منزل ديگري جاي در و ميشديد دور خانه آن از كاش اي است مهم چقدر تلقين تاثير ميدانم و دارم باور را حرفتان:گفتم
 ميكرديد

 با شديم مجبور شد الماسي اقاي فوت موجب كه حادثه آن از پس اينكه تا داشتيم راحتي زندگي دكتر خانه در ما:گفت
 بي و آرام خواب يك حسرت در من كنيد باور.بزنيم پيوند نفرين و طلسم با ا زندگيمان و كنيم زندگي بهراد خانواده
 بهار براي دلم بسوزد خودم براي دلم آنكه از بيش.دارم را نگراني بدون و شاد صبح يك آرزوي من ميسوزم تشويش
 نگه دور مسموم افكار اين از را او تا ام گذاشته را خود هم بيشتر من و ميكند كسب را آنها اخالق دارد كه ميسوزد مست
 گويي كه ميكنند وانمود طوري آنها ولي ميدانند همه را سرداب در بهارمست شدن پيدا و شدن گم موضوع اينكه با.دارم

 گاهي بازگردانده بما بهارمست بصورت را خود بچه و برده را او شياطين و نيست سابق بهارمست همان بهارمست
 عمه اينكه گفتن با و با و خنده با ميشود مجبور من و ميكند نگاه را من جواب از متحير مست بهار كه ميكنند او از سواالتي

 مادرت و پدر اصلي صورت ميپرسد كودك از سليمي عقل هيچ ايا بگوييد شما.ميكنم پاك را او ذهن ميكند شوخي دارد
 است؟ شكلي چه

 پرسيدند؟ را سوال اين او از براستي پرسيدم متحير من و نگريست مرا متعجب عسل

 من جواب از درمانده و گيج بهارمست هم بار هر و افتاده اتفاق اين بار چندين بلكه يكبار نه گفت و آورد فرود سر پانيذ
 آلوده را بهار پاك ذهن سواالت اينگونه با كه ام خواسته التماس زبان با بارها.ام كرده رد را آن شوخي با من و آورده پناه

 اما ندارد وحشت تاريكي از كه است دلداري و نترس دختر بهار كه ميدانند همه ام نيافته شنوايي گوش متاسفانه اما نكنند
 .نميترسد تاريكي و شب از كه است اجنه او اينكه از و است عالمتي خانواده اين چشم در حس اين

 .كنم وحشت بهارمست از و شوم مبتال آنها خرافت به منهم ميترسم چون نگو ديگر ميكنم خواهش:گفت عسل
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 ....هم تو كه بودم كرده فراموش:گفت و زد لبخند پانيذ

 فهيم و شعور با زني او گفتي كه همانطور و نيست ها الماسي ديگر چون عسل خوشبختانه:گفتم و كردم قطع را پانيذ سخن
 .نميگردد خرافات گرد كه كه است

 دوي هر به را طفلم و بهارمست از نگهداري مسئوليت دارم دوست كه است خاطر بهمين:گفت و كشيد بلندي نفس پانيذ
 .كرد اعتماد بهتان ميشود و ديگرانيد از متمايز جون مادر هم كمي و عسل هم و شما هم خوشبختانه.كنم واگذار شما

 يا دادي شرح برايمان كه بود همان نگراني همه پرسيدم پانيذ از و داشتم فرصت بهارمست و پانيذ رساندن بهنگام
 ...اينكه

 بهتر بسازد و بسوزد نفر كنم؟يك تلخ را شان زندگي شيرين مزه و كنم اندوهگين نيز را ديگران خود جز كه فايده چه-
 .است

 زبان از هايت گفته كه بداني يقين و باشي داشته بمن را گذشته اعتماد و اطمينان همان دارد؟ميتواني وجود پس:گفتم
 .نميشود نقل ديگري

 دارند حق ديگران كه شد مسلم برايم ميكردم زندگي سقف يك زير شما با كه رمدتي د و دارم اعتماد شما به من:گفت
 و شماست بزرگ روح مبين خود افتاد كه ناهنجاري اتفاقات با رابطه در شما گذشت.آورند پناه شما به و كنند تكيه شما به

 بهراد و محبوبه زبان وسوسه اسير و نكردم باز را گوشم و چشم خودش رهنگام د كه ميخورم افسوس خود برحال
 ام انديشه و فكر زمانيكه بوده تقدير و سرنوشت كار شده آنچه كه ميكنم قانع را خود دارم و گذشت بود چه هر اما.نشدم
 مسير تعقل و تفكر كمي با ميتوانستم ميدانم خوب آنكه ضمن ميسازم ارام را خود فكر اين با نميدهد قد بجايي ديگر

 پذيرفته هم را حقيقت اين نيست كار درمان و چاره خوردن افسوس آن بر و كردن ياد گذشته از.دهم تغيير را ام زندگي
 .است شده مشكل برايم تصميم اتخاذ براستي آمده بوجود حاضر رحال د كه موقعيتي با و كنوني شرايط در اما ام

 فكر گاه و شوند غرق خرافات گنداب اين در ش خانواده بهمراه بهراد بگذارم و كنم ازاد را خود كه ميگيرم تصميم گاه
 چنگال از را او و كنم باز حقايق بروي را همسرم چشم بخواهم و كنم مبارزه ميكند وادارم زناشويي زندگي از حراست
 هر كنيد باور.مينشينم عقب بناچار و ميخورم شكست است اوهام اين اسير كه نيست يكنفر او بدبختانه اما.برهانم اوهام
 آبكشي بهنگام جوش اب چون نميشود آبكش برنج شبها.هستم عادي غير جنبشي و حركتي منتظر ساعت هر و دقيقه
 حركات و اعمال كنترل ديگر بدهيد حق بمن.برانگيزد را آنها خشم و بسوزاند را اجنه و بريزد زمين بر است ممكن برنج
 براي اي پشتوانه ميتواند آنچه تا رفته بهراد هم حاال!بكن را كار آن نكن را اينكار شنيدم بسكه از باشم نداشته را خود
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 و فالگيرها و رمالها ميشود وارد كساني چه جيب به امالك فروش پول كه ميدانم خوب من و بفروشد را باشد فرزندمان
 و ميشد نما خواب خانواده اين از نفر يك كاش اي.شد خواهيم درمانده و مفلس ما و رسيد خواهند نوايي به جنگيران

 .نگردند اينكارها دنبال بيهوده و نيست كار در طلسم و جادو كه ميگفت آنها به كسي

 كني؟ زندگي راحت خانواده اين با بتواني آنوقت ميكني فكر:گفتم و كردم نگاهش

 بردارد خرافات از دست اگر كه است دلسوز و مهربان مردي هم بهراد و نيستند بدي انسانهاي رفته هم روي آنها:گفت
 .شوم برخودار آرامي زندگي از كنارش در ميتوانم و است تحمل قابل

 اي ضربه آنها از كدام هر و دارم بدل كينه شان همه از كه آنها بخاطر نه بيايم اي چاره راه و كنم فكر بايد من:گفتم
 مهرباني قلب ميدانم كه شماست بخاطر بگردم چاره بدنبال اگر فقط و فقط زدند زندگيمان اساس و ركن به ناپذير جبران
 اش آينده براي و دارم دوستش پانيذ همچون كه بهارمست شما از بعد و است بوده خير هميشه تان نيت و داريد
 اوهام تاثير تخت اي خانه در دختر اين كه است حيف رفته بخواب و گذاشته هم بر ديده راحت و آرام كنيد نگاه.نگرانم
 دهيد بمن قولي بايد هم شما عوض در و باشم كار چاره يافتن فكر در امشب همين از كه ميدهم قول شما به.شود بزرگ
 به و كنيد فكر روشن و خوب اي آينده به و كنيد دور خود از را پوچ افكار كه ميدهيد قول دادم ادامه من و كرد نگاهم
 را مايوس كه شماست كالم در سحري چه گفت و زد لبخندي.باشيد دارد جانتان بن در ريشه كه كودكي سالمت فكر

 با!اند نكرده اسير خود نفرين چنگال در مرا ارواح چون گفتم طعنه به.ميخورد گره زيستن و حيات به و ميكند اميدوار
 .كردم دل صدق از كه است اي خنده اولين اين ماهها از پس كنيد باور افزود و خنديد بلند صداي

 بار و سپردم پانيذ بدست را آلود خواب دخترك و كردم بيدار خواب از را بهارمست و كردم پياده عمو خانه مقابل را او
 فكر حرفهاي به اتوموبيل در.كردم حركت خانه بسوي خود و نشود حرمان و ياس اسير كه گرفتم قول او از ديگر

 از قرني كه افكاري ميخواهي چطور و چگونه حاال گفتم خود با بودم داده مساعد قول او به نكرده تعقل اينكه از و ميكردم
 گشت؟ نخواهد بر و رفته بين از ديگر كه باشي داشته يقين و بدهي تغيير رسيده ميراق ديگر نسل به نسلي

 ديدي؟سر را محبوبه پرسيد ديد رفكر د مرا وقتي ميخواند كتاب و بود نشسته بيدار عسل اما بودند خواب ها بچه و مادر
 گفته؟ چيزي پانيذ آيا نگراني چرا پس:پرسيد نشدم روبرو آنها با نه گفتم و دادم تكان

 و تحصيلكرده زن پانيذ.ميكنند مبتال جنون به را او دارند ديگران و بهراد و ميرود بين از دارد مست بهار و او زندگي:گفتم
 براي را مرگ كه است مايوس انقدر زن اين.ميكشد زجر دارد و نشده بزرگ ها خرافه و رفتارها اين با و است شعوري با

 .است كشيده دنيا زيبايي از دست و ميبيند شيرين خود
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 !است زودگذر اما ميكند سرايت باردار مادران بيشتر به مرگ از ترس:گفت عسل

 ميتوانم چگونه و چطور نميدانم اما كنم كمكش كه دادم قول او به من.دارد مردن و مرگ آرزوي بلكه نميترسد او:گفتم
 .نميشود سرشان حساب حرف معروف بقول و نيستند پذير منطق آنها ميدانم.دهم انجام را اينكار

 دست از را بازي اسباب ميخواهي اگر.داد تغيير را تفكرشان مسير بطريقي و شد وارد خودشان راه از بايد:گفت عسل
 اين كه ميدانيم و ايم طايفه همين از دو هر ما نكند سركشي او تا بدهي او به ديگري بازي اسباب بايد بگيري كودكي
 و سحر شده طايفه اين غم و هم تمام كه است درازي ساليان رسيده بما و گشته سينه به سينه اجدادمان از خرافي افكار
 و انديشي كج بجاي را فكر طرز همين اينكه مگر برداشت ميان از بشود يكباره كه نيست چيزي اينها و طلسم و جادو

 به جده كه بگوييم مثال.كنند نگاه قضيه اين به ديگر سويي از كه كنيم وادارشان و بدهيم تغيير راست مسير به بدخواهي
 و ميشود روبرو اي تازه نفرين با برود راه اين بدنبال كس هر پس اين از و شده تمام طلسم دوران گفته و آمده خوابمان

 ...يا

 ميراث و ارث اند ديده خود چشم با طايفه ميكنند؟اين باور را حرفمان آنها ميكني فكر تو:گفتم و كردم قطع را سخنش
 طريق از نميتوانيم را آنها.ام داشته نگه خود براي و كرده پنهان را آن از نيمي من دارند گمان هم باز اما بود چقدر جده
 .كنند باور كه شايد ببينند خود چشم با بايد آنها بگمانم بياوريم براه حرف و قول نقل

 حاضري تو:گفتم و خنديدم شوخي ندارد؟به وجود طلسم و نفرين ديگر كه بگويد و بيايد تا بياوريم كجا از روح برايشان-
 كني؟ بازي را روح نقش

 شود رو دستمان و شود برانگيز سوال ميتواند هم من غيبت آنكه ضمن نيست ساخته من از اينكار:گفت و شد هراسان
 موافقي؟سر روح احضار نقشه با پس:پرسيدم.كند بازي را روح نقش شود حاضر تا بخواهيم كمك ديگري فرد از بايد
 1معمولي و نرمال زندگي يك به برگردند همه تا باشد كار چاره تنها اين ميكنم فكر:گفت و آورد فرود

 اين كه بخوري قسم بايد تو اما ميكنم پيدا كند بازي را نقش اين بتواند كه را كسي باالخره و ميكنم فكر موردش در:گفتم
 .نكني صحبت خصوص اين در مادر با حتي كس هيچ با و نگهداري سينه در راز يك مثل را

 راحت آنها اگر و است الماسي منهم وجود از نيمي كه نكن فراموش.باشد راحت خيالت من جانب از:گفت و خنديد عسل
 يك يافتن حول فكر و بودم مانده بيدار من خوابيد عسل و رفتيم بستر به وقتي.كرد خواهم راحتي احساس منهم شوند
 كمكم شود حاضر جده روح براستي شايد كه فكر اين حال رهمان د و ميزد دور كند بازي را روح نقش بتواند كه فردي
 اين كور گره و كرد خواهد روي ما بهمه سعادتي چه شود چنين اگر كه انديشيدم خود با و كرد پر مرا ذهن نيز كند
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 تا گذاشتم هم بر ديده كند مالقات مرا شود حاضر جده شايد بروم حوضخانه به فردا كه فكر اين با شد خواهد باز دودمان
 به عسل شدم مطمئن وقتي.نميافتم آن براي سببي و ميكردم دلشوره اما بود خواب از پر چشمانم روم خواب به مگر

 اب خوردن از پيش اما شدم اشپزخانه راهي اب نوشيدن براي و شدم جدا بستر از صدا بي و آرام رفته فرو عميق خواب
 افتاد پوشي سفيد موجود به چشمم كردم باز را چشمم چون و گذاشتم هم بر ديده كوتاه اي لحظه و نشستم صندلي روي
 پرت بزمين صندلي روي از كه بود نمانده چيزي و لرزيدم خود بر اختيار بي پس بود ايستاده خوري غذا ميز كنار كه

 خود صورت آنكه بدون اينبار جده كنم مهار را ترس سالم گفتن با و شوم مسلط خود بر كردم سعي و شناختم را او.شوم
 .محزون اينكه يا است شاد كه نفهميدم و نشد القا من به حسي هيچ اش چهره از بود شده ظاهر مقابلم بپوشاند را

 داشتي؟ من با كاري:پرسيد و داد پاسخ بم صدايي با سالمم به

 كارم چرا كه داد ادامه و آورد فرود سر او اما!نه:گفتم اختيار بي داشت وجودم در بقايايش هنوز كه ترسي نتيجه در
 نجات را پانيذ زندگي بتواني شايد تا بگيري كمك من از ميكردي فكر كه هست يادت خواستي كمك من از تو!داشتي
 بدهي؟

 رعميق د من و بود روبرويم درست نشست هم جده كه كردم حس و نشستم صندلي روي افتاد آمد يادم بله هان گفتن با
 به را زده طوفان كشتي اين تا ميكني كمكم آيا جده:گفتم و انداختم بزير سر بناچار و نديدم هيچ باز سياهش چشمان
 برسانم؟ امن ساحل

 كني؟ كمكشان ميخواهي هم باز و كردي فراموش خانواده اين بدست را ات زندگي شدن نابود را پدرت مرگ:پرسيد

 پاك حال عين و در شهامت با و جسور است زني الگو من مورد در اما ميگيرند الگو خود همجنسان از معموال مردان:گفتم
 بسويم كه را دستي نيستم قادر من ام كرده خطا بروم كردن فراموش و بخشيدن راه جز اگر من!دوست خانواده و دامن
 پايمال را حق و اند كرده ستم كه آدمهايي از است پر دنيا.بگيرم نديده را آن و بزنم پس كنم كمكش تا شده دراز

 ديگر بروم آنها براه اگر منهم بستند آخرت عقوبت بر چشم و خريدند را دنيا ظواهر كه آدمهايي نيستند كم.كردند
 .بود نخواهم ما براي شايسته فرزندي

 كمك طايفه اين و پانيذ به ديگري طريق از و بدهم ادامه را راه بتنهايي ميكنم سعي:نكنم؟گفتم كمكت اگر و:پرسيد
 آمد در خود اول شكل به چون و كرد جمع بادكنكي مثل را اندامش جده كه رسيد گمانم و شد برقرار سكوت كمي.كنم
 وجودم بخصوصي سردي و بود شده تحريك بدنم موهاي نداشت فاصله من با وجبي از بيش و بود ايستاده روبرويم اينبار

 در كردم بازي دستم انگشتان با بظاهر و انداختم پايين سر نبيند درچشمم جده را ترس آثار آنكه براي بود كرده پر را
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 در كن جمع را همه ميكنم كمكت:گفت و آمد سخن به ديگر بار جده بود گذشته ساعتي من بر كه كوتاه سكوت همين
 زمان؟ چه كي پرسيدم!سرداب

 .ميكنم را خود سعي اما آمد خواهند نفر چند نميدانم:گفتم

 ديدي؟ چه زن سه اين وجود در بگو رفتن از پيش اما آمد خواهند همه باش مطمئن:گفت

 نبات و گل نمو و رشد براي كه ماند را بهاري باران نم نم پانيذ سوزاند مرا و انداخت جانم خرمن به آتش محبوبه:گفتم
 عاشق مهمتر همه از و رئوف و مهربان گذشت با زني من خسته تن براي مطمئن و امن است گاهي تكيه عسل و است الزم

 .خطاهايشان همه با بازماندگان

 بر آشپزخانه در را اش خنده صداي ميرفت هنگاميكه و كرد جمع را اش بادكنكي جسم جده رسيد پايان به كه ام جمله
 سر هنگاميكه و نشست آن بجاي ژرف آرامشي و بست بر رخت وجودم از نيز دلشوره حس او رفتن او با.گذاشت جاي
 و انديشيدم جده با ديشبم مالقات پيرامون برخيزم بستر از آنكه از پيش صبح.رفتم فرو آرامي خواب به گذاشتم بالين بر

 بود ما مالقات دومين اين و بودم كرده گفتگو او با و مالقات جده با من دهم فريب هم تو فكر با را خود نميتوانستم ديگر
 زدن دامن يعني مالقات اين به كردن اقرار ميدانستم هم اينبار بگذارم آن روي توهم و رويا و خواب نام نميتوانستم من و
 آن مهم نيست مهم بگيرد نام چه هر مالقات اين گفتم خود به كوششها و تالشها نابودي بالطبع و طايفه خرافي افكار به

 ياد آنوقت بكنم؟بعد بايد چه آنوقت شود باطل افكار قوت موجب او حضور اگر اما كند كمكم ميخواهد جده كه است
 درست مسير در را باورشان كه بود خواهد آن ممكن را تنها بدهم تغيير نميتوانم را آنها باورهاي كه افتادم عسل

 جمعه شب براي را فاميل همه و بزنيد زنگ:گفتم و كردم مادر و عسل به رو صبحانه ميز سر بر.برگردانم انديشيدن
 .داريم روح احضار جلسه بگوييد و كنيد دعوت

 چيست؟ حرف اين معني:پرسيد و كرد نگاهم زده وحشت مادر

 يا دارد وجود نفرين هنوز ايا كه بگويد بما كه خواست خواهيم او از بزرگ جده روح احضار با جمعه شب:گفتم و خنديدم
 .آمده سر آن دوره اينكه

 !زد؟ حرف ما براي آمد هم او:گفت تمسخر به مادر

 همه موافقم منهم:گفت و آورد لب بر داري معني لبخند عسل.داد خواهد نجات بند اين از را ما همه و آيد مي:گفتم
 گي خانواده اي جلسه و ميكنند قبول را دعوتمان يقينا و هستند كارها اينگونه بند پاي چقدر ها عمه و مادرم كه ميدانند
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 نداريم باور ما مادر:شود؟گفتم تكرار دوباره گذشته شده كهنه داستان و:گفت مادر.ميدهيم تشكيل جده روح احضار براي
 اند شده گمراه و آميخته در هم با را درست و راست آنكه ضمن اند چسبيده خود عقايد به سخت همچنان ديگران اما

 و كهنه داستان اين شما بقول و داد خواهد پايان خرافات به او خود كنيم برقرار ارتباط جده روح با بتوانيم ما اگر حاال
 سرمان از دست و بود نخواهيم آنها اتهام مذان در خود ما اينكه الاقل يا و ميشود بسته كتابش هميشه براي تكراري

 .برميدارند

 كنيد؟ برگزار ميخواهيد كجا:پرسيد و كرد مجاب را مادر آخرم جمله

 !جده قبر كنار و سرداب:گفتم

 آمد؟ جن آمد؟اگر پليدي روح او بجاي و اونيامد اگر:پرسيد مادر

 كه است اين بدهي؟منظورت تشخيص ميتواني تو:گفت و ماند باز دهانش تعجب از مادر بدهم تشخيص ميتوانم من:گفتم
 ميكني؟ احضار روح خودت تو

 مادر!بكنم بايد چه كه ميدانم و ميخوانم كتاب خصوص اين در دارم كه است سال چند ميكنم را اينكار خودم بله:گفتم
 هم خودت ميكني دار لكه را پدرت شهرت اينكار با.دهي انجام را اينكار تو كه نميگذارم من اما:گفت و شد بلند خشمگين

 گمان به باز فاميل تمام بكند را اينكار ديگري شخص اگر مادر اما گفتم.است شده جادوگر پسرم پيري سر ميشوي بدنام
 !كرد نخواهد باور بكني را اينكار تو اگر كشيد فرياد مادر نميكنند باور را كارمان است كار در اي نقشه اينكه

 .ميكنند تاييد را كارش و دارند قبول همه را او بياورد را خود استاد ميخواهم مادرم از من است زندايي با حق:گفت عسل

 و شد بلند خوشحال عسل.ميكنيم استفاده ديگري فرد از نداريد قبول مرا شما دوي هر كه حاال خوب بسيار:گفتم
 انجام اينكار امشب همين ميخواست دلم و كنم صبر نميتوانم شب فردا تا حاال از نميدانيد آه ميدهم خبر بهمه من:گفت
 .ميكنيم شروع را كار شب 12 ساعت راس و باشند حاضر اينجا همه شب فردا كه بگويي بهمه بايد اما:گفتم.ميشد

 بار را خانه آرامش ميخواهي ميكني؟چرا چكار داري ميداني:پرسيد ارام صدايي با مادر آشپزخانه از عسل شدن خارج با
 !كني؟ باز خانه اين به دوباره را آنها نشناس حق پاي و بريزي هم بر ديگر

 غير در دهم انجامش بايد كه دارم طايفه اين قبال در اي وظيفه من اما كنم درك را شما احساس ميتوانم مادر:گفتم
 .است علت بي باغ اين در من وجود اينصورت
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 گفته چه بتو او نميدانم من كرده زنده تو در را دوستي طايفه عرق ديگر بار و كرده دگرگون را تو پانيذ ميدانم من:گفت
 نجات كه اميدوارم كردهولي اضافه آن به ديگري چيز يا كرد تعريف برايمان كه بوده هماني براستي اش ناراحتي و

 من شود باغ اين ترك به مجبور عسل اگر.نشود من و خودت زندگي شدن متالشي و ريختن برهم موجب او زندگي
 اي؟ كرده را اينجايش فكر بگيرم عهده به را پانيذ سرپرستي نميتوانم

 و سوال از گريز براي.نميكند ترك را ما عسل و نميشود متالشي هم از هيچكس زندگي كه باشيد مطمئن مادر بله:گفتم
 اين به اگر انديشيدم خود با راه در شدم روانه پارك بسوي و كردم ترك را خانه و آشپزخانه و شدم بلند بيشتر جواب
 نخواهند توهم و رويا نتيجه آنرا و كرد خواهند باور را حرفم آنها از درصد چند ام داشته مالقات روح با كه بگويم مردم

 قطع بطور امر اين حقيقت هنوز اما بودم كرده گفتگو او با و كرده مالقات جده روح با نزديك از خود وجوديكه دانست؟با
 براستي ام شنيده و ديده آنچه آيا ميپرسيدم خود از و ميكرد نفي آنرا وجودم در حسي و بود نشده روشن برايم يقين و

 و داد روي جده و من ميان مالقاتي.كنم متهم بودن بيمار به را مشاعرم و بزنم گول نميتوانم را بود؟خود راستكي راست
 .ماند خواهد مكتوم رازي چون بدهد روي بعدها هم شايد

 احساس بودي گفته عسل به كه بودي تو آنهم و بود زده باز سر آمدن از نفر يك تنها شده دعوت مهمانان ميان از
 اما كرد متقاعد را عسل اگر حرفت كني مبتال را ها بچه امدنت با است ممكن و اي خورده سرما احتماال و ميكني كسالت

 مالقات روشن نفي بر دليل خود نيايد محبوبه اگر و آمد خواهند همه كه بود گفته جده انديشيدم خود با و نكردم باور من
 .شود روشن برايم آن ثبوت و نفي تا نشستم نظري اظهار هيچ بي.است جده و من

 و انگيخت مي بر مرا خشم خانه كدبانوي دو فرامين ميشد ديده بسيار شتابزده و تند حركتهاي خانه در آنروز صبح از
 دستوري بار هر و كنم راطي ماركت سوپر تا باغ فاصه بار چندين ميشدم مجبور نياورم بوجود خاطر ازردگي آنكه براي
 و ترس آثار ميزبان خندان صورت بجاي اما آورد بدست را خود سكوت خانه خوشبختانه عصر بهنگام كنم اجرا را تازه

 .كنم جمع شب گردهمايي براي را خاطرشان و بدهم جواب را آنها سواالت شدم مجبور بار چندين و ديدم نگراني

 در و نكنند نگاه چشمانم به داشتند سعي دو هر نوربخش آقاي و گلرخ عمه و شدند باغ وارد مرد دو اتفاق به ها عمه
 .نبرد ميانمان كدروت به پي كه كنند رفتار اي بگونه غريبه مهمان مقابل

 مرا فرزند كه داد نشان پانيذ گرفتن بغل با سيامك و داد نشان را خود مادربزرگي محبت سينه به داريوش فشردن با عمه
 آنها رفتار متوجه كه فهماند بمن اشاره و ايما به يكبار و ميكرد نگاه آنها حركات به عمه ميدارد دوست خود نوه چون نيز

 اما نيايد داشت قصد اول و آمده سفر از تازه شهرام گفت بهجت عمه!نكن باور اما ببين:گفت دارش معني لبخند با و باشم
 كردن حمام از بعد خود تا كرد راهي مرا.كرد فراموش را خستگي و شد مشتاق است روح احضار جلسه كه فهميد وقتي
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 صدا به خانه زنگ رسيد كه پايان به او آيند؟كالم مي هم محبوبه و بهراد آيا جان خاله:گفت و كرد عسل به رو بعد و بيايد
 .شدند وارد پانيذ و ليال زنعمو اتفاق به بهراد اينبار و آمد در

 و شاد را تو.دارد حقيقت پس گفتم بخود و داشت وا طپيدن به مرا قلب كند خوشحال را ديگران آنكه از پيش آمدنت
 گفتي پرسيد را حالت كه بهجت عمه سوال به و نداشت وجود وجودت در خوردگي سرما از نشاني هيچ كه ديدم خندان
 و نگاه از داشتي سعي تو كني شركت جلسه در توانستي و نبود چنين خوشبختانه اما اي شده زكام دچار كه ميكردي گمان

 ديگران از بيش عسل ميدانستم نيك نيز چون بودم درصددش نيز من كه كه همان بپرهيزي من با كردن برخورد يا
 آقاي و بهراد مصاحبت به و كردم حذف خود مصاحبين جمع از را پانيذ هم و كردم دوري تو از هم.ميكند كنترل را اعمال
 .كردم قناعت بودند آمده جلسه رهبري براي كه عطايي و كاشفي

 تشكيل را جلسه ميخواهيد ركجا د پرسيد و كرد عيان را خود رهبري كاشفي آقاي شدند حاضر همگي جمع وقتي
 به زبان تا بدهم آنها بدست فرصت آنكه از پيش حوضخانه به ميرويم شويد بلند همه لطفا:گفتم و شدم بلند بدهيد؟من
 در حركت به ما بدنبال بناچار نيز ديگران داخل رفتم و گشودم را كمد در و شدم اتاق وارد خود كنند باز اعتراض
 آن از زودتر ها بچه وقتي ليكن.شود دار عهده را ها بچه از مراقبت و نكند شركت جلسه در داد ترجيح مادرت اما.آمدند

 بود فردي اخرين مادرم.گرديد روانه و شد بلند هم او بناچار رساندند سرداب به مهمانها البالي از را خود شوند مهار كه
 گرد به را جمع كاشفي آقاي.گذرانيد نظر از را جمع و ايستاد اي لحظه و گذاشت حوضخانه به پاي شهرام اتفاق به كه

 او بگرد اي حلقه در ديگران و نشاند خود درمقابل را او و ناميد مديوم را عطايي آقاي دستيار و داد فرمان نشستن
 .نشستند

 من.داشت تازگي دو آن كارهاي مادر و عسل و من براي اما بود خواهد چگونه كار شروع كه ميدانستند خوب ها عمه
 به و ميگيرد قرار 12 روي عقربه زمان چه كه داشتم توجه هم ساعت به ميكردم نگاه كاشفي آقاي كار به آنكه ضمن
 پرسيد كه كاشفي آقاي سوال به.احضار براي جمع سازي آماده تا داشتم رغبت بيشتر دهد انجام ميخواست جده كه كاري

 .امامقلي فرزند جيران مان جده بله:گفتم اختيار بي من كنيد احضار ميخواهيد را بخصوصي شخص روح ايا

 كه بود خواندن مشغول او نميفهميديم چيزي ما و ميكرد زمزمه لب زير كه كرد اورادي خواندن به شروع كاشفي آقاي
 بود گذاشته روشن روح با ارتباط برقراري براي كاشفي اقاي كه خوابي چراغ و ايستاد 12 روي ساعت روي ساعت عقربه

 اما نگريست همكارش چهره به و خورد تكان كاشفي آقاي كه شدم متوجه شد روشن سپس و شد خاموش يكباره به
 و خورد سختي تكان عطايي آقاي زمان همان در.گفت آمد خوش را روح مقدم و كرد باز زبان العملي عكس هيچ بدون
 است؟ راحت جايتان آيا خانم جيران:گفت و نمود همكارش به رو كاشفي عطايي اقاي
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 .شناختم را آن من كه بود اي زنانه بم صداي شد شنيده عطايي دهان از صدايي

 .هستم راحت بله:گفت جده

 من بسوي عطايي آقاي سر. ميشناسم را همه بله كه آمد جده ميشناسيد؟صداي را جلسه اين افراد آيا:پرسيد كاشفي آقاي
 خطاي سنگين بار دارد كه است بهراد اينهم فاميل عاشق و دلسوز انسان تنها است كامياب اين كه آمد صدا و چرخيد
 اينهم.كرد زندگي آلود دست مردي با سقف يك زير در سالها بداند آنكه بدون كه زني ليالست اين.ميكند حمل را پدرش
 كرده فالگير و رمال صرف را خود ثروت از نيمي آن انداختن تاخير به براي كه ميترسد آنچنان مرگ از كه است بهجت
 .داشت را ديگران اغفال قصد فريب و مكر با كه است گلرخ اينهم و است

 دهيد؟ پاسخ جمع اين سواالت به حاضريد شما:پرسيد كاشفي آقاي و شد ساكت عطايي آقاي

 من كه آمد صدا كرد خفيفي لرزش به شروع بدنم و ترسيدم چشمانش حالت از من و كرد نگاه من بسوي عطايي آقاي
 سوال بتوانند هم ديگران تا سوال يك فقط كنيد سوال شما گفت و كرد بمن رو كاشفي آقاي.ام آمده موضوع همين براي
 ام؟ كرده پنهان آنها چشم از بدور گنجي و كرده خيانت فاميل اين به من آيا بگو تو جده:پرسيدم من.كنند مطرح را خود

 .بود من جهيزيه شد يافته آنچه ندارد وجود گنجي:گفت صدا

 ايد؟ كرده ابدي نفرين را ما شما كه دارد حقيقت آيا جده:كه پرسيد بهراد و شد دوخته بهم ديگران نگاه

 .دارند اغفال قصد فريب و مكر با و ميگردند خرافات پيرامون كه است كساني بر من نفرين:گفت صدا

 كنم؟ چه عذاب اين درمان براي بگوييد بمن:پرسيد ديگر بار بهراد

 .ندارم كار تو با من باش خوبي پدر فرزندت براي و بدار دوست را همسرت:گفت جده

 شامل من چي؟آيا من:پرسيد نشسته بغض به صداي با مادرت.ديدند بهراد چشم از را اشك شدن جاري آشكارا همه
 هستم؟ نفرين

 .بدوري نفرين از پس نيستي الماسي تو:گفت جده

 نداريد؟عمه سوالي شما:پرسيد و كرد او به رو كاشفي آقاي بود كرده اختيار سكوت و بود انداخته سربزير بهجت عمه
 .بپرسم كه دارم سوالي چه ديگر كرده نفرين مرا جده:گفت بهجت



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  233 

 كن انفاق خدا خلق خشنودي براي داري چه آن از و بپرداز صدقه مرگ انداختن تعويق به براي:گفت كه آمد جده صداي
 !نميرسانم آزار بتو من

 چه من جده:پرسيد آرام كه بود نشسته شهرام او كنار در.شد جاري اشكش هم او و درخشيد شادي از عمه چشم آني در
 عفاف جاده از پاي همسرت كه شدي موجب اخالقي اصول گرفتن ناديده با كه آمد ام؟صدا شده نفرين اسير كه ام كرده
 .ميكنم كمكت من بگير درپيش را توبه راه و بازگرد نشده دير تا.اي افتاده نادرست مسير در نيز خودت و بگذارد بيرون

 است؟ آسوده آنجا كيارش آيا بدانم ميخواهم ندارم سوالي خود براي من:پرسيد او بود نشسته محبوبه شهرام كنار در

 را خود هم حقيقت بروي بستن فرو چشم و رويا به آميختن در با تو.باشد راحت بگذاري تو اگر است آسوده:گفت جده
 پيمان و عهد پايبند به را آن و شدي باعث خودت را ات زندگي كردن نابود.ميشوي او روح آزار باعث هم و ميدهي آزار

 كه نده نسبت كيارش به توست دلخواه آنچه است نداشته وجود پيماني و عهد چنين ميداني حاليكه در دادي نسبت
 .ميشود ما خشم برانگيختگي موجب

 است؟ راحت جايگاهش تو نوه و من همسرم آيا بگو بمن:پرسيد او و رسيد مادر به نوبت

 به سر نيز او كه رسيد سيامك به نوبت.است گشته او آرامش موجب ايد كرده انفاق روحش آمرزش در آنچه گفت جده
 .بود كرده سكوت و انداخته زير

 نظر در برايش من را عذاب اين و دارد معذب وجدان سيامك:آمد نداريد؟صدا سوالي شما آيا پرسيد كاشفي آقاي
 .ميكند درو دارد كاشته چه آن او ام نگرفته

 و سعادت كه كن عمل اي گرفته تصميم آنچه به آمد صدا!كن نصيحتم جده بپرسم بايد چه نميدانم من:گفت زيبا عمه
 با كه آمد ام؟صدا شده نفرين كه هستم فردي تنها من است معلوم كه اينطور:گفت گلرخ عمه.است آن در تو نيكبختي
 تا اين و بخشيدم را شما همه من.باش صادق همه با و برگرد راست راه به و كن بخشش طلب خداوند از خالصانه عبادت
 كامياب گفت كه آمد جده صداي و برگشت من بسوي ديگر بار عطايي سرآقاي.كنيد عمل گفتم آنچه به كه است زماني
 من چهره به همه.كني هدايت را آن كه توست وظيفه ديگر اينك دادم نجات صخره به كردن برخورد از را كشتي من

 اينكاريك و هستيد جده خود كه بدانيم كجا از ما:گفت و آمد سخن به سيامك بزنم حرف آنكه از پيش اما نگريستند
 نيست؟ ما اغفال براي بازي

 .ميكند هم پليد فكرهاي پليد آدم:گفت و خنديد بلند صداي با جده
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 در شيئي چه بگو و كن ثابت بمن نيست نقشه يك اينكار و هستي جده براستي اگر:گفت خشم سر از آوايي با سيامك
 دارم؟ مشت

 .شدي پشيمان بعد و بودي آورده كامياب دادن پس قصد به كه است كليدي مشتت در آمد صدا

 نشان بما شده دفن باغ رهمين د كه اي دفينه جاي ميتواني ايا پرسيد ديگر بار كند باز را خود مشت آنكه بدون سيامك
 بدهي؟

 .دادم جواب سوال اين به ديگر يكبار نيست دفن گنجي باغ اين در:گفت و شد خشمگين جده آواي اينبار

 نشان بما تر ملموس را خود حضور ميتواني آيا شود اسوده همه خيال اينكه براي جده:گفت كه آمد عسل صداي
 و شد بلند كتابها روي از من خاطرات دفتر كه ديديم چشم به همه بعد اي لحظه و خورد سختي تكان عطايي بدهي؟بدن

 .شد گذاشته من روي مقابل دفتر و آمد جمع بسوي آرام آرام

 تشكر داديد پاسخ ما سواالت به و شديد حاضر جمع راين د اينكه از همه طرف از من:گفت و آمد سخن به كاشفي آقاي
 عطايي آقاي از كمك بدون اينبار و برگشت خود اوليه بجاي كه شديم خاطرات دفتر شدن بلند شايد همه ديگر بار.ميكنم
 !نميگذارد آزادت شيطان نشوي راست راه وارد تا گفت و آمد سخن به جده

 باشد شده بيدار خواب از گويي عطايي آقاي بعد دقايقي و كرد دعوت سكوت به را همه دست كردن بلند با كاشفي آقاي
 جوي از اب ليواني مادر من بجاي و نگريست بمن كاشفي بدهيد؟آقاي اب ليواني بمن ميشود پرسيد و كرد نگاه ما بهمه
 خشم به را جده خود سواالت با شما:گفت و كرد پدرش به رو معترض عسل.داد عطايي اقاي بدست و كرد پر قنات

 ناباوريد؟ هم هنوز ايا اورديد

 هر و برد اسم نام به را ما همه او.دارم اعتقاد گفت جده چه هر به و ندارم شكي كوچكترين ديگر من:گفت زنعمو او بجاي
 كرد بيان ميدانست ما از چه

 !شد ظاهر كه بود جده روح او بله:گفت بهراد

 كرده حس را وجودش من و داشت حضور جا همين در كنيم آغاز را مراسم ما آنكه از پيش او:گفت كاشفي آقاي
 هايش گفته به اعتقاديد نا هنوز اگر حتي و كنيد نظر تجديد خود منش و رفتار در و كنيد عمل او نصايح به اميدوارم.بودم
 پايان به كارم من.برداريد قدم خير عمل و ثواب راه در براستي كه كنيد سعي و كنيد گوش بود خواهي خير سر از همه كه
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 روح امرزش و شادي براي اي فاتحه همگي جلسه ختم براي آنكه ضمن ميكنم زحمت رفع بدهيد اجازه اگر و رسيد
 .كنيم قرائت اموات

 و كرد بلند جاي از را او و گرفت را عطايي آقاي بازوي زير كاشفي اقاي آن از پس و پرداختند فاتحه خواندن به همه
 همه ديگر بار وقتي باال در.كردند حركت بدنبالمان هم ديگران و شديم خارج سرداب از بدهم نشان را راه منكه بهمراه
 لبها و شاد صورتها اند شده جوان سالي همه كه رسيد بگمانم كردم نگاه دقت به آنها سيماي در نشستند يكديگر بدور

 .بود خندان

 كافي بحد كيارش داغ!بزني حرف محبوبه با و بروي كه كنم خواهش ميشود كامياب:گفت و كشيد كنار مرا بهجت عمه
 پس گفت چه جده كه شنيدي خودت.ميشود نابود هيچ خاطر به محبوبه زندگي كه ببينم نميتوانم ديگر سوزانده را جرگم
 .ببرد لذت اش زندگي از هم او تا كن كمكش

 بقول و زده پا پشت چيز به او اما كردم بازي ام زندگي با حتي و ام كرده صرف وقت او براي كافي بقدر من عمه:گفتم
 از بيش ديگر من.كرد قرباني هم را كودكش اش ازادي آوردن بدست براي او.كرده خالص را خود بند از خودش
 .بچسبد زندگي حقيقت به و بردارد يروياي افكار از دست بايد او جده قول به.كنم كمكش نميتوانم

 در تو كالم نفوذ كه ميداني كني تكرار ديگر يكبار او براي تو را حرف همين كه است خوب ميدانم را اين من:گفت عمه
 !بكن را اينكار من بخاطر يكبار است موثر چقدر ديگران

 هرگز پدرم قتل ماجراي شدن روشن از بعد.ام كرده التماس و خواهش حتي ام گفته را ها گفتني او به من عمه:گفتم
 صبر حتي افتادم زندان به بيگناه من و داد رخ پدرش ماجراي وقتي اما ننوشتم پاي به را پدرش گناه و ام نياورده او بروي
 اين به سوزني سر قدر به حتي او ببينيد شما.كرد طالق تقاضاي بالفاصله و رفت و گذاشت را پانيذ و شوم آزاد تا نكرد

 متاسفانه اما كنم اجرا را شما دستور دارم دوست عمه.كند فداكاري دوامش و حفظ براي تا نداشت عالقه زندگي
 كاربرد حرفهايت هميشه كه كسي بعنوان كردم فكر فقط كنم ناراحتت نداشتم قصد:گفت و كشيد آه بهجت عمه.نميتوانم
 .بردارد نشيني گوشه از دست كه كني قانع را او بتواني داشته

 ديگر دست به دست يك از را ميوه عصبي حالتي به و بودي نشسته مادرت كنار كه افتاد تو بر چشمم زمان همان در
 اي لحظه در من اشتباه بودم گفته بتو بيشتر هم شايد و يكبار محبوبه. داشتي ديگران حرفهاي به گوش بظاهر و ميدادي
 تا ميدهي توان بمن آنوقت ببخشي را خطايم تو اگر ولي گذاشت بجاي برايم پشيماني عمر يك اما گرفت صورت
 نديده را خورشيد گرماي و روز روشني و آميزي در شب با دادي ترجيح كه هيهات.كنم ات خانه مهمان را خورشيد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  236 

 تو اگر اما.داشت برنخواهم قدم سويت به و شكست نخواهم را غرورم اينبار اما ميشنوم را صدايت بي فرياد.بگيري
 .داد خواهم انجام برايت بتوانم آنچه و كرد نخواهم تامل اي لحظه كني كمك درخواست و ايي بسويم

 بدنبال شايد گذاشتم آخر جايگاه در تو عمد به چرا نميدانم كنم تعارف مهمانها به تا داد بدستم را چاي سيني عسل
 سر اندوه و غم دريايي اما كوتاه نگاهي با تو رسيد بتو نوبت وقت نميدانم كاري چه انجان براي اما بودم كوتاه فرصتي
 سيني ديگر بار.ميخوام گفتي و دادي راي تغيير كه ميگذشتم تو از داشتم زدي باز سر نوشيدن و گرفتن از و دادي تكان

 .بزنم حرف تو با بايد من گفتي شتاب پر و تند تو و گرفتم مقابلت را

 .بخواهي كه وقت هر:گفتم

 .خانه نزديك پارك در صبح 10 ساعت فردا:گفتي

 .ايم مي باشد گفتم

 رپارك د مرا فردا ميخواهد محبوبه گفتم عسل به بوديم ظروف كردن تميز مشغول عسل و من هنگاميكه مهمانها رفتن با
 .كند مالقات

 دادي؟ جوابي چه او به تو:پرسيد و كرد تغيير اش چهره رنگ

 را فاميل از مراقبت كه كسي بعنوان خواست بهجت عمه پذيرفتم كه بود بهجت عمه بخاطر بيشتر البته كردم قبول:گفتم
 تو نظر كند رها را نشيني گوشه و كند فكر خود آينده براي كه كنم وادارش و كنم صحبت محبوبه با دارم عهده به

 چيست؟

 ميپرسي؟ مرا نظر حاال:گفت و شد آلود شتاب عسل

 .بزنم هم بر را مالقات و بگيرم تماس او با ميتوانم هستي مخالف اگر:گفتم

 شما مالقات كه پذيرفتم را حقيقت اين شدم همسرت زمانيكه من بكني را اينكار نيست الزم نه:گفت و خنديد تمسخر به
 زندگي دوام كه نيست بد ميشويم روبرو هم با اي بگونه حال بهر و هستيم فاميل هم با همه ما است ناپذير اجتناب نفر دو
 !بزنم محك را

 داري؟ شك بمن:گفتم

 .ميشوم دچار شك به بعد و ميكنم اطمينان اول كه اينست من عيب:گفت
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 راه ادامه طالب او اما داشتم دوست را محبوبه من.نكن شك خودت به ام عالقه به نسبت هرگز:گفتم و گرفتم را دستش
 را محبت كه شد باعث او عمل گذاشت تنها را پانيذ و من و كشيد بيرون زندگيم از پا چگونه كه بودي شاهد و نبود من با
 او خطاي از كه آموختي بمن ات مهرباني با تو و نيست كار چاره كينه كه رسيدم نتيجه اين به بعد اما كنم تبديل كينه به

 .است بيهوده شكت كه بدهم نشان بتو تا بگو داري بمن نسبت ترديدي كوچكترين اگر هم حاال كردم منهم و بگذرم

 و خودخواه انسانهايي كنند بنا ديگران زندگي ويرانه روي بر را خود زندگي پايه كه زناني ميكردم فكر هميشه-
 ... و كردم را كار همين درست خودم اما بيوجدانند

 توجه او به كه انقدر تو.گريخت باغ اين از رهايي اميد به و كرد خراب را اش كاشانه او خود كه ميكني فراموش چرا:گفتم
 !غافلي من از داري

 .شدم زندگيمان آينده نگران فقط نيستم غافل تو از:گفت و خنديد برويم

 .كني حاصل اطمينان تو تا بگذرد بايد زمان:گفتم و كشيدم خود بدنبال را او و شدم بلند

 

 پانزدهم فصل

 جده:ميكرد تكرار هم سر پشت كه ديدم زده هيجان را عسل و كردم باز ديده دستم شديد تكان از شب هاي نيمه در
 .ديدم را او خودم كامياب اينجاست نرفته

 ديدي؟ چه تو:پرسيدم و نشستم آلود خواب

 .قديمي ساختمان به رفت باغ از آرام كه ديدم را پوشي سفيد زن من:گفت

 !اي ديده خواب حتما.ببينيم را ساختمان و باغ نميتوانيم تخت روي از كه ما عزيزم اما:گفتم

 چيز هيچ از گفتم.ام ديده خواب حتما توست با حق بله بگويد و كند فكر بيشتر خود موقعيت به عسل تا شد باعث سخنم
 .است مند عالقه ما بهمه او كن باور.ندارد را ما از هيچكدام اذيت و آزار قصد گفت جده كه نشنيدي مگر نباش نگران

 كند؟ بازي نقش كه خواستي او از تو يا بود حقيقي كرد كاشفي كه كاري:پرسيد عسل
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 سعي هم ميكني؟او فكر چه خودت:گفتم شيطنت با بروم بخواب مجدد تا ميگذاشتم هم بر چشم كه همانطور و خنديدم
 كارش ميگويم من:كرد زمزمه لب زير بخوابد داشت سعي نيز او كه حال همان در و بياورد بدست را خود ارامش كرد
 .نداشت نقص

 بنوعي ميخواهد رسيد بگمانم و ميكرد كسالت احساس عسل شوم خارج خانه از تو با مالقات براي آنكه از پيش صبح
 باغ به چرا گفت و كشيد درهم چهره هستي منتظر پارك در تو كه گفتم او به وقتي.كند منع مالقات اين از مرا نامشخص

 و ميكند تهييج را اعصابش خانه و باغ اين شايد ندارد؟گفتم وجود اي مسئله كه كرد؟ديگر انتخاب را پارك و نيامد
 .بدهي حق او به بايد شود زنده خاطراتش نميخواهد

 .شود بدتر حالم شايد برگرد بخانه زودتر پس:گفت و كرد قبول

 .برگردم زودتر ميكنم سعي:گفتم

 اين براي كه ميكنم اعتراف.ميشدم راهي تو ديدن بخاطر و ميگذاشتم را او نميبايست گفتم خود با شدم خارج كه باغ از
 وظيفه انجام و مسئوليت صرف به تنها و نبود باشد داشته وجود محبت احساس آن در كه اشتياقي و شور ديگر مالقات
 جان چشمم پيش او چهره نقش و ميروم پانيذ با مالقات به دارم كردم حس يكباره به رسيدم كه پارك به.كردم حركت
 تو.شدم روبرو تو با و كردم سست قدم تو صداي شنيدن از و آمدم در حركت به پارك آخر بسوي اراده بي.گرفت

 !دارم مالقات قرار تو با پارك آخر در كه ميكردم فكر ميرفتي؟گفتم كجا پرسيدي

 !گرفتي اشتباه پانيذ با مرا:گفتي و خنديدي

 ميديدم؟ پارك آخر در را پانيذ من كه ميداني كجا از تو:گفتم

 بودم؟ خونده را خاطراتت دفتر من كه كردي فراموش بودي كرده اشاره آن به دفترت در:گفتي و انداختي باال شانه

 .توست با حق بله:گفتم و كشيدم آه

 دور اي نقطه به دهم؟تو انجام برايت ميتوانم چكاري پرسيدم من و نشستيم آورديم گير كه خالي نيمكت اولين روي
 ياد قسم هم براي هرگز كيارش و من.داست حقيقت گفت من مورد در چه هر و!بود جده با حق گفتي و دوختي چشم
 هم كيارش بودم مرده او بجاي من اگر كه ميكردم فكر خود با هميشه!بود من ذهن پرورده فكر اين و بوديم نكرده

 كه را سعادتي هم و كردم نابود را تو زندگي هم من.نميداد ديگري زن با ازدواج به تن هرگز و ميكرد را همينكار
 .دادم دست از باشم داشته ميتوانستم
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 دخترمان كه روزي تا آوريم مي در را خوشبخت زوجهاي اداي و ميكنيم بازي نقش ما گفتي بمن تو خود روزي:گفتم
 فرزندمان نگهداري به حاضر حتي و كردي طالق تقاضاي تو بدهم ازدواج به تن بخواهم من آنكه از پيش اما.شود بزرگ
 ترا همه و بودي شده دستگير پدرم قتل جرم به تو نداشتم اي چاره من:گفتي.سپردي مادرم به را او حضانت و نشدي
 زندگي سقف يك زير پدرم قاتل با درم بگويم و كنم نگاه ديگران و مادر صورت به ميتوانستم چطور من.ميدانستند مقصر

 كشته طريق هر به ولي كند صادر حكم دادگاه و شود معلوم تحقيقات نتيجه تا ميكردي صبر ميبايست تو:ميكنم؟گفتم
 تلخ خاطرات يادآوري گذشته تكرار ديگر حاال!كني فرار زندگيم و من از بتواني آنكه براي بود اي بهانه پدرت شدن

 .شده جدا يكديگر از ما راه و ندارد سودي گذشته

 از نه!شد ام عقيده تغيير شد باعث جده حرفهاي آنكه نه.نيستم گذشته محبوبه ديگر من اما است چنين ظاهرا بله:گفتي تو
 را عظيمي خال و افتادم خودم زندگي و گذشته بياد هستم او جنين رشد شاهد روز هر من و شده باردار پانيذ كه روزي
 و شوم خارج پدري خانه از ام گرفته تصميم من كنم مراقبت او از خودم و باشد من با پانيذ كه ميخواهد دلم ميكنم حس
 .كنم شروع را جديدي زندگي پانيذ با بعد و كنم كرايه جايي بروم

 را پانيذ بگويد مادر بتو كه بگيرد ياد آمد تا خورده ضربه كودكي هر از بيشتر او ببيند آسيب نبايد ديگر پانيذ:گفتم
 بگمانم و ميكند عادت عسل به دارد او.مادرش شد عسل هم بعد و گرفت را جايش مادر كند عادت او به آمد تا و شناخت
 بزرگ هم با محبت و مهر كمال در دارند دو هر و دارد دوست بسيار را داريوش او.بداند خود مادر را عسل كه پذيرفته
 زجر و بود خواهد تنها تو با بودن با صورتيكه در اي كرده پانيذ گرفتن به تصميم خود تنهايي رفع براي تو. ميشوند
 .كشيد خواهد

 و تو از هم بود خواهد من با هم پانيذ شد خواهد حل مسئله كنم زندگي قديمي ساختمان در بيايم و من اگر:پرسيدي تو
 .نميشود جدا داريوش و عسل

 .كند تحمل نميتواند ترا وجود و كشيد خواهد زجر عسل آنوقت چون است ممكن غير اين:گفتم

 كنم زندگي آنجا بخواهم اگر من. بگيرد من از را حق اين نميتواند كسي و است فاميلي داد قرار اين:گفتي قاطعيت با تو
 .شود مانع نميتواند كس هيچ

 .است همينطور بله:گفتم
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 ملك در آنهم كنم زندگي دخترم با ميخواهم تنها و ندارم بتو عشقي من بداند بايد عسل:گفتي خونسردي كمال در
 مطرح را موضوع اين خودم من كني صحبت او با خصوص اين در نميتواني تو اگر.من اجداد وصيت مطابق و موروثي

 ... و كنم استفاده ام قانوني حق از بخواهم كه ميدهم حق بخود من!كنم

 !بگيري؟ ناديده را ديگران صالح و:گفتم

 .كنيم زندگي هم با و بگيريم سكنا ديگري خانه در پانيذ و من بدهي رضايت آنكه مگر مجبورم:گفتي

 گيري انتقام قصد و هستي گذشته محبوبه همان هنوز تو:گفتم و شدم بلند نيمكت روي از و شد خشم از ماالمال وجودم
 .اي ديده برايمان خوابي چه ميدانم و نكردم فراموش را حرفهايت من داري

 من قسم بخدا كامياب:گفت آميزي التماس لحن با و ايستاد روبرويم و شد بلند كه شدم حركت عازم و كردم او به پشت
 تمام روح به جده روح به پدرت روح ميبيني؟به كينه و خبث من در ايا كن نگاه من به.كنم نابود را تو زندگي ندارم قصد

 .دارم نياز تو حمايت به تنها و ندارم بدي قصد من مقدسين

 در را خشم تالطم چگونه و گذاشتي دوشم بر را باري سنگيني چه حمايت اسم بردن بكار با كه نفهميدي خودت شايد
 ديگر بار پس نيافتم التجاء و التماس جز چيزي چشم دو آن در و موشكاف و عميق كردم نگاهت.نشاندي فرو وجودم
 امتياز و نداري تفاوتي هيچ اقوام ديگر با بداني بايد تو اما ميكنم را اينكار و كنم حمايتت كه دارم تعهد من:گفتم و نشستم
 ببيني را پانيذ روز هر ميتواني بالطبع و شوي ساكن ساختمان آن در ميتواني تو گفتي كه همانطور.داشت نخواهي بيشتري

 احساس اگر بگويم اكنون هم از اما.شويد برخوردار ميتوانيد هم مصاحبت از است ساختمان همان در هم مادرم چون و
 از ترا و ميكنم استفاده ديگران حقوق حفظ حق از من شوي عسل رنجش باعث و كرده مداخله ما زندگي در بنوعي كنم
 و فقط خانه آن در تو امنيت.كني فكر آن به خوب مكان نقل از پيش و بگيري جدي را سخنم كه دارم دوست.ميرانم خانه
 هم پانيذ مورد در.باشي داشته ما از نميتواني انتظاري و توقعي هيچ تو.عسل و مادر و من نه و توست خود عهده به فقط

 من.كرد خواهد تربيت را دخترش باشد داشته دوست كه آنگونه او و داريم عهده عسل و من را او تربيت است همينطور
 ميگويم ميپرسي من از اگر.داد خواهم عسل به را حق بشنوم سخني آنكه از پيش و نميپذيرم را شكايتي و گله هيچگونه

 !بگذرد گذشته كنون تا كه همينطور زندگي بگذاري و نكني انتخاب شدن ساكن براي را خانه آن است بهتر

 ات زندگي در وجه هيچ به كه ميخورم سوگند و ميدهم قول بتو من دارم قبول باشه:گفتي انديشه و فكر اي لحظه بدون
 در و باشم شما با فقط همينكه.ندارم مادرت حتي و عسل و تو از انتظاري هيچگونه من.نشوم تنش باعث و نكنم مداخله
 .است كافي برايم كنم زندگي شما نزديك
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 بصورت آينده از وحشت گويي.شدم روانه باغ بسوي شتاب پر و تند گامهايي با و اختيار بي آمدم بيرون كه پارك از
 پشت دقايقي گشودم را باغ در وقتي.بودم امني سرپناه بدنبال او از فرار براي منهم و ميكرد تعقيب مرا و آمده در آدمي

 قديمي ساختمان بجانب و كشيدم اي آسوده نفس ميديدم خانه در را خود اينكه از.شود عادي نفسم تا داده بسته در به
 خوبي به و بود خطرناك و بزرگ ريسك باغ اين در تو ام؟حضور داده انجام درستي كار آيا پرسيدم خود از و كردم نگاه

 جز اما.رفت خواهد و كرده پرواز مرغي همچون را ارامش و راحتي باغ و خانه اين به گذاشتن پاي و آمدن با ميدانستم
 روي عسل وقتي.بود شده اجرا متمادي سالهاي كه باشم وصيتي كننده اجرا ميبايست من و نبود ديگر اي چاره تو پذيرش

 و آمد بزير ها پله از ام نيامده خوشي خبر با كه باشد شده الهام او به گويي ديد ايستاده جاي بر مرا و شد ظاهر ها پله
 قيافه فريب كه بود آن از تر هوشمند او اما بگيرم تفاوت بي اي چهره و بازيابم را خود خواستم.كرد حركت بسويم
 است؟ كمين در خطر:پرسيد و فهميد را چيز همه نگاه يك با و بخورد را ظاهرم

 .ميكني فكر كه آنچه از نزديكتر:گفتم و آوردم فرود سر

 كند؟ چكار دارد خيال:پرسيد

 !خانه بهمين برگردد دارد خيال و ميكند استفاده نامه وصيت متن از دارد:گفتم

 و باغ اين در حضورش كه كنم متقاعدش نتوانستم:گفتم لب زير و داد راه بدلم را نگراني موج ديگر بار عسل واي صداي
 تند آنقدر كن باور ببيند را او روز هر و باشد پانيذ با ميخواهد فقط كه خورده قسم او.نيست ما از هيچكدام صالح به خانه

 بود كرده را چيز همه بيني پيش اينكه مثل او اما ام شرمنده رفتارم از قلبا خودم كه كردم برخورد او با خشمگين و
 دخالتي هيچگونه و بپاشد هم از را ما زندگي نظام ندارد قصد كه گفت آخر در و كرد گوش فقط بخود متكي و خونسرد

 زير زمين كه ميكنم فكر عسل آه.نيست لطف و محبت چشمداشت و توقع ما هيچكدام از حتي كرد نخواهد ما امور در
 !بكنيم اساسي فكري و بنشينيم مادر با بايد ميخورد هم بر تعادلم كرده لرزيدن به شروع پايم

 تا و شديم مشغول خود مغشوش افكار با دو هر.كرديم حركت ساختمان بطرف هم با و گرفت را بازويم زير عسل
 بي بود شده بدل و رد ميانمان كه صحبتهايي دو آن براي.نداشتيم توجه خود اطراف به نياورد بخودمان را ما مادر زمانيكه

 و است نقشه كارش اين:گفت درنگ اي لحظه بدون مادر.نشستم آنها العمل عكس انتظار به و كردم تعريف كاست و كم
 منصرف اينجا به آمدن از را محبوبه بتواند او شايد كن صحبت بهراد با ميگويم من.بريزد هم بر را شما زندگي ميخواهد

 !كند
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 نتواند او تا كنيم پيدا خود براي اي چاره بايد ما كرد خواهد عملي و گرفته را خود تصميم او:گفت و داد تكان سر عسل
 !كنيم مجزايش هم از و بكشيم ديوار ساختمان دو اين درميان كه است خوب.كند عملي را اش نقشه

 را باغ دو هر بود نخواهم قادر من نتيجه در و ميرسد آسيب باغ به كه كنيم قطع را درختان ميبايست اينكار براي:گفتم
 .ميشود خارج دستم از امور اختيار و كنم كنترل

 همدم و مونس را محبوبه گذشته در.كنم زندگي تنها او با ندارم دوست منهم بگويم بايد و است كامياب با حق:گفت مادر
 او به نسبت همين از و ندارم خاطر اطمينان ديگر ميگذارد خانه اين به پا نقشه با دارد ميدانم كه حاال اما ميدانستم خود
 كند؟ زندگي زيبا با نميرود چرا.افتاده بجانم ترس و ام شده خيال كيج

 .كند مادري و بكشد زحمت پانيذ براي و كند مافات جبران خودش بقول تا برگردد ميخواهد او:گفتم

 .باشد داشته سر در اي نقشه هم ها بچه اين براي ميترسم و ناراحتم هم پانيذ جان براي من:گفت مادر

 .نميخواهد را فرزندش بد مادري هيچ و نيست عاطفه بي او هم آنقدرها:گفت و كرد رد را مادر حرف عسل

 او آمدن كه حاال: گفتم.كنم بازگو من را راهكار آخرين تا دوختند بمن چشم دو هر و كرد سكوت و كشيد آه ناباور مادر
 برخورد از بايد ميتوانيم كه آنجا تا و بكنيم را خود كار فكر خودمان بايد عسل بقول شويم او مانع نميتوانيم و است محرز

 را غذايتان مادر هم شما.كند ترك را وما شده كسل و خسته ندارد مصاحبي خانه اين در ببيند وقتي شايد.كنيم پرهيز او با
 را آن صبح خود تا و ميبنديد داخل از را اتاق در هم شبها.ميرويد ساختمان آن به كردن استراحت براي فقط و ميخوريد با
 آمده نيتي و قصد چه به كه شويد متوجه شايد بگيريد نظر زير را او خوب و كنيد رفتار طريق اين به روز چند.نميكنيد باز
 ساختمان اين اخبار از.ندارد جايگاهي شما قلب در گذشته چون ديگر كه بفهمد تا بگذاريد كنار را مادرانه دلسوزي لطفا
 آن به تنها را پانيذ و ميكند بيشتر را خود مراقبت هم عسل.ميگذرد چه راينجا د كه بداند نبايد نميگوييد هيچ او به هم

 باهم سه هر بعد و كوتاه زمان آنهم باشند آنجا دارند حق بچه دو هر آنجاست مادر وقتي نميكند روانه ساختمان
 و بنشيند كنار ميشود مجبور روبروست خود از زرنگتر آدمهايي با ببيند وقتي باشد زرنگ هم قدر هر او.برميگردند
 .بگذارد آزادمان

 از اما ميكنم خفگي احساس.ماميرسد براي دارد زندانباني و ايم شده زنداني كه ميكنم حس:گفت اندوهگين لحني با عسل
 .پيداميكند غاصب عنوان دارد حاال خانه اين كدبانوي كه ميسوزد دلم سويي
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 بدهد زجرم اينكه جز تكرارش و ام باخته او بپاي را ام زندگي كافي قدر من!عسل كن بس لطفا:كشيدم فرياد اراده بي
 اي حربه هر با ميبايست و است من دشمن بزرگترين امروز اما بود من عشق بزرگترين روزي او اگر.ندارد ديگري ثمر
 .كنم ايستادگي رمقابلش د باشد ممكن كه

 حرف مورد اين در ديگر خب.ميدهد ترجيح قرار بر با فرار و ميكند خالي را جبهه خودش بگذرد كه ماه چند:گفت مادر
 !ميكند چه تقدير ببينيم كنيم صبر و نزنيم

 منظور بهمين كه درجلسه ديگران مخالف و موافق نظرهاي و بود متغير باغ به تو بازگشت مورد در ديگران عقيده و راي
 آب با زيبا عمه وقتي داشتي ديگران حرفهاي به گوش بظاهر و بودي نشسته ارام و خونسرد تو.شد عنوان گرديد برگزار

 و آوردي لب بر كمرنگي لبخند تو ميكرد بيان همه براي دلسوزي سر از را موانع و اشكاالت و ميكرد سخنراني تاب و
 و كشيدي هم در ابرو تو برگردد باغ به محبوبه كه نميبينم صالح من گفت خود سخن دادن پايان براي عمه هنگاميكه

 به آمدن و پرداخت تو از دفاع به وقتي گلرخ عمه اما بود عقيده هم او با مادرت.نيستي خشنود او راي از كه دادي نشان
 و گرفتم را دستش.نگريست مرا شده فراخ چشماني با و كشيد جيغ به شبيه صدايي تعجب از عسل دانست تو حق را باغ
 .كند صحبت بهجت عمه كه داد اجازه و بود انداخته بزير سر بهراد.باش خونسرد كردم زمزمه گوشش در آرام

 نه اي گذشته در و بود عادي شرايط در اگر باغ به محبوبه برگشتن كه داريم قبول همه:گفت تو و بمن نگاهي با عمه
 بازگشت اما.كرد استفاده هم عسل حق اين از كه همانطور.نبود روبرو اشكال با نداشت را خانه خانم حكم دور چندان
 مطلقه زن كه نشده اشاره نكته اين به اجدادمان هاي نامه وصيت در متاسفانه.است ناپذير اجتناب كه ناخواه خواه او مجدد

 بهتر كه دارم عقيده من ماست نظر و بما مربوط آنچه اما!نه يا برگردد خود همسر خانه به پناهنده عنوان به ميتواند آيا
 !بگيرد خانه ديگري جاي در و بپوشد چشم حق اين از محبوبه است

 در جوان زن يك زندگي و است جواني زن يك زندگي و است جواني زن محبوبه مخالفم من:گفت و داد تكان سر سيامك
 حق ما.است پانيذ دخترش كنار در بودن براي تنها و تنها او نيت ميدانيم همه آنكه ضمن.نيست درست تنها آپارتماني

 .كنيم وارد هم پانيذ به عاطفي اي ضربه اينكار با كه كنيم محروم دارد كه حقي از را او نداريم

 .ندارد كمبودي لحاظ اين از و دارد را عسل او.نياوريد ميان به را دخترم پاي لطفا:گفتم و شدم خشمگين

 .دهد وفق شما با را خود ميبايد كه است خانم محبوبه چه برگردد خانم محبوبه كه كن قبول:گفت و كرد نگاه بمن شهرام

 .آورم نمي بوجود مشكلي هيچ كه ميگويم شما بهمه و ندارم چشمداشتي و انتظار هيچ من:گفتي و شكستي را سكوت تو
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 آمد؟ بوجود اگر و:پرسيد مادرم

 .آيم مي بيرون آنجا از و ميكنم ترك را خانه ادعايي هيچ بي آنوقت:گفتي و نگريستي او به تو

 .نينداز دردسر به را ديگران و بده انجام حاال دهي انجام ميخواهي آنزمان كه كاري:گفت و كرد نگاه صورتت به بهراد

 !كنم اقرار دخترم از نگهداري در خود كفايتي بي و عرضگي بي به كه نرسيده آن زمان:گفتي نشسته بغض به صدايي با تو

 بناي.ميهراسيدم ان از كه بود اي لرزه صداي همان آلودت بغض آواي تنهاي و ريختم فرو اسان كه ببخشد مرا خدا آه
 نامطمئني ستونهاي چه گفتم بخود رهمان د و لرزاند را وجودم و ريخت فرو آني به انزجار و تنفر غرور و خشم پوشالي

 يكباره كه مهر خروشان سيل ميكردم؟در چه ميداني بود برنخواسته موقع به ميخواند مرا كه پانيذ صداي اگر.استواركردي
 بي احمق انديشيدم شدم خارج اتاق از كه وقتي.كند غرقم خود در ميدادم اجازه يا و ميكردم شنا بود شده جاري وجودم به

 !داري دوستش هنوز اراده

 نقش خط اين ام انديشه در آمدم در پاي از گذشته و حال ميان زدن پرسه و مغشوش افكار از خسته وقتي هنگام شب
 هم هنوز تو.بود ماالمال شادي قلبم در كرد طلوع خورشيد هنگاميكه صبح ميفهمي؟و را گذشت معني تو آيا كه بود گرفته

 تعبير در ديگري شكل به بود كرده خوش جا احساسم در وابستگي اين كه اي وابسته وجودم به و داري تكيه من به
 زبان بر اما شده درك حسي.بوديم واقف مفهمومش و معني به نفر دو خودمان فقط كه ميكنم فكر و بود نشسته ديگران
 كوري گوشه در مخفي راز يك مثل بداريم پوشيده ديگران از داديم ترجيح كه خودمان براي تنها آشكار حقيقتي.نيامده

 ويرانش آسان كه نبوديم تو و من آن سازنده كه چرا بود نشده خراب هنوز كه بود مانده باقي پل همان اين.قلبمان از
 اين ريشه كه ميدانم خوب من اما فاميلي عرق قولي و تعبير به بود خواندن و رويت بدون اما روشن نگاه يك.كنيم

 و كند زائل را ام خوشي منفي افكار ندادم اجازه و كردم آغاز خوشحال را روز بهرحال.است فاميلي عرق ماوراي احساس
 براي را خانه داشتم ذهنم در.شود كاسته شان بدگماني درجه از تا دادم پاسخ خوشبينانه عسل و مادر پرسشهاي به

 در و گذاشتم مصلحت نام آوردم بوجود كه تغييراتي براي نشوند مشكوك ديگران آنكه براي و ميكردم آماده ورودت
 و آواز هم او با كرد پدرم مرگ به اشاره مادر وقتي اما.شدم پشيمان بودم كرده منع تو با مصاحبت از را مادر اينكه از دل
 اينكه تحمل.شد ساكن و گشود را قلبم خانه در آني به بود كرده كمين ام سينه در كه نفرت و خشم و شدم داستان هم
 انتخاب را مهر غذاي روي و ميطلبيد را خشم و مهري بي موجود واقعيت.است مشكل باشي نوسان در احساس دو ميان
 كالمم.آورم بوجود رياكارانه سازشي دو اين ميان بتواند كه شايد بزنم چهره بر و برداشته ماسك شدم ناچار.بود كرده

 شيشه پشت از همه ما شدي وارد تو وقتي.كرد طي را تو راحتي و اسايش راه رفتارم اما شد ظن و شك از سرشار
 از يك هيچ اينكار در و بازگشتند خود بجاي ديگر بار نرفته بيرون خانه از اسباب.داشتيم نظر زير را چيز همه ساختمان
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 ما همه و رسيد راه از ظهر شدي مشغول تنهايي به رفتند آنها چون و كردند كمكت كارگر مرد دو.نبود يارت نزديكان
 به و ميكرد بازي بازي غذايش با آشكارا مادر اما ميبرديم لذت غذا مزه و طعم از بظاهر و بوديم نشسته غذا ميز بگرد

 پايين گلويم از غذا است گرسنه باغ آنسوي در كسي ميدانم وقتي:نميخوريد؟گفت غذا چرا پس پرسيدم كه من پرسش
 بود خواهيد راحت ايام بقيه براي بگيريد نديده را اين بتوانيد اگر! دلسوزي راه در قدم اولين:گفتم خشم آواي به.نميرود
 !نيست برخودار اي پشتوانه از اينجا در بفهمد و بگيرد عهده بر را كارها مسئوليت خودش بگذاريد

 فرو لب كنم آرام را جو آنكه براي و ندارد او از بهتر حالي هم عسل كه بودم شاهد.كرد تسليم به مجبور را مادر كالمم
 آزاد بياورند غذا برايت بخواهند اگر تا شدم اتاقم راهي و شدم بلند ميز پشت از آنها از زودتر.بود مانده ساكت و بسته
 در.كرد خواهد را خود كار او بگيرم درپيش را شقاوت راه اگر كه ميدانستم و بودم آگاه مادر روحيه و اخالق به من باشند
 كنجكاوانه مادر رفتار از يافتن اطمينان براي و داشتم نظر زير را كارهايت مخفيانه بطور پرده پشت از دزدان چون اتاقم
 .محبوبه مامان پيش بروم ميخواهم من ميگفت داشت كه رسيد گوشم به پانيذ صداي.بودم گرفته نظر زير را چيز همه

 ان برويد كه داريد اجازه داريوش و مادرجون با شد عصر وقتي اما است خوابيدن وقت حاال:گفت كه آمد عسل صداي
 .بگيريد اجازه كامياب بابا از بايد اول البته حياط

 .ميكنه دعوا رو ما مادرجون آخه بيا هم تو:گفت پانيذ

 .عصري تا بخواب برو حاال ميام منم باشه:گفت و شد بلند عسل خنده صداي

 كه انگاشته نديده روبرو ساختمان در ترا و كرده عمل ام گفته آنچه به او كه ميكردم باور و ميشدم مايوس مادر از داشتم
 مخفي خود بغل در را چيزي بود مشخص بخوبي كه خميده قامت با و شد باغ محوطه وارد پاورچين پاورچين او ديدم
 دور پنجره مقابل از بخوري غذا ميكند وادارت مادر و نميماني گرسنه تو اينكه از اسودگي با.افتاد براه باغ آنسوي به كرده
 كرده عملي را خود خواسته بنوعي هم اينكار با چه دهم ادامه خود روش به كه كرد ترغيبم عسل و مادر كاري پنهان.شدم
 است خمير سر ميدهد بتو نانوا كه نانهايي گفت و كرد بمن رو بخورد صبحانه تا نشست ميز پشت وقتي انشب صبح.بوديم

 تاييد را او حرف سر آوردن پايين با ديدم كه باشم شاهد را او واكنش تا كردم نگاه عسل به.ميكنم خريد خودم امروز از
 يا هستند خمير يا نانها و ندارند را گذشته كيفيت آردها:گفتم ظاهري خشم با ولي خنديدم آنها تباني به دل در.ميكند
 .سوخته

 .ميكنم خريد خودم من اينحال با:گفت مادر
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 بعد و ميشد وارد تو ساختمان به اول روزانه خريد از پس او و شد محول مادر به خانه خريد كار او درخواست قبول با
 و كند فلج مرا هم با شما پاخت و ساخت و تباي كه نميگنجيد تصورم در هرگز.آورد مي نو ساختمان به را ما مايحتاج
 در.برميگشتند هم او با و آمدند مي تو پيش مادرم با بودم خواسته كه همانطور ها بچه.بگيرم كارتان بر ايرادي نتوانم
 همگام و همراه خود با را كودك دو آن شما كه ميكردم تصور گاهي و بود نيامده بوجود تغييري كودك دو هر رفتار

 شبها.ميكردم رضايت احساس قبال بلكه نبودم ناراضي تنها نه كار روند از بگويم بايد و كشانديم ماه به را ها هفته.كرديد
 خانه به مادر.بودي داده انجام تو كه بود كارهايي شامل بيشتر اخبار اين و ميشد بازگو روزانه اخبار شام صرف بهنگام
 مامان از بايد ميگويي او به باشد داشته تو از درخواستي اگر پانيذ اينكه و ها بچه با رفتار به عسل و ميكرد اشاره ات داري
 را عسل و كني خود آن از فقط را پانيذ بودي نخواسته اينكه و رفتارت. نميكردي اقدام بتنهايي خود و بگيري اجازه عسل
 گفته بود مشهود خاطر رضايت كالمش در ميكرد صحبت تو از هنگاميكه.بود شده عسل اعتماد جلب موجب بگذاري كنار
 خود ديگران.بودم خوشحال بود نخواهي موقتي مهمان اينكه از و اورد مي نشاطم به كند اندوهگينم آنكه بجاي آنها هاي
 از گريزم و بودم نشده روبرو تو با روز اندي و ماه يك گذشت با هنوز من اما بودند داده وفق ساختمان آن در بوجودت را
 تو كه ميفهميدم چنين آنها صبحتهاي ميان از.بود تر برازنده انديشي دور و مصلحت واژه و نداشت دشمني رنگ ديگر تو
 مالقات و ديدار ما ممنوع خط.بودي داده نميكنم تر دراز گليمم از را پايم معناي آن به و گريزي طالب من همچون نيز

 تعهدي ما از هيچكس.بود گرفته بخود را اخالقي تعهد يك فرم و شكل عسل و مادر براي و بود شده يكديگر كردن
 راختياران د را خانه ناخواسته مالقاتي از فرار براي.بود ساخته پايدار را تعهدي چنين هم از گريزمان اما بود نخواسته
 بخوبي را ياشار برادرت من و مشترك دوست تو.بودم كرده تركشان كه رفتم دوستاني سراغ به خود و گذاشتم
 .ميشناسي

 ما ياد عجب چه گفتن با و شد پذيرايم باز آغوش با ديدم پستال كارت فروش حال در را او و اش فروشي كتاب رفتم
 و شد دقيق ام چهره به و نشست روبرويم كرد روانه را مشتريش آنكه از پس و نشاند خود صندلي روي مرا كردي
 سرحالي؟ پرسيد

 .آمدم نمي سراغت نبودم سرحال اگر:گفتم

 اي؟ افتاده گير اي مخمصه بد در كه شنيدم بهراد از:گفت و گذاشت دستم روي را دستش

 شب و شوي خارج خانه از صبح كه است اين تو كار چاره گفتم بهراد به:گفت.اي شنيده درست:گفتم و آوردم فرود سر
 .بياورد بوجود تنش ميتواند رخانه د وجودت.بيايند كنار يكجوري هم با خود آنها بگذاري و برگردي
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 انجام كاري چه و بروم كجا آمدم بيرون كه خانه از نميدانم و ام برنامه بي ولي ام رسيده نتيجه اين به هم خودم:گفتم
 .بدهم

 كار هم با امروز همين از باشي مايل اگر و ميگردم ويراستار بدنبال دربدر من اينجا از بهتر جايي چه:گفت و خنديد
 .ميكنيم

 خبر خودم و هستم شانسي خوش مرد:گفتم و فشردم بود كرده دراز بسويم كه را دستش نميشود اين از بهتر كردم فكر
 .نداشتم

 .نداشتي خبر و بودي شانس خوش هم بچگي از:گفت و شد خيره ام چهره به

 هم ادعايي هيچ و برگردد خودش پاي با آدم مطلقه زن كه باالتر اين از شانس:گفت و داد تغيير شوخي به را لحنش بعد
 سر بر و داريد خانه در تا دو جنابعالي اما اند مانده هم يكي مخارج زير يا ندارند گرفتن زن توانايي يا مردم!باشد؟ نداشته
 .ميكنند رقابت هم با آوردنت بدست

 .ميبندد پا به زنجيري و غل چه ميداني خوب تو كه است ملك تصاحب براي نيست من خاطر براي-

 طايفه يك فقط رفتند وقتي آنها بدبختانه اما ببندند بپايم زنجير و غل همي از اجدادم حاضرم من:گفت شوخ لحن همان با
 كه كند رحمت را امواتت جميع خدا.بگيرد را دستمان ضرورت وقت در كه نيست يكي و گذاشتند بجاي محتاج و گدا آدم
 سرپناهي و برد پناه آنجا به افتاد تنگنا به كه كس هر تا اند گذاشته ميراث را باغ و بودند آينده نسلهاي فكر به الاقل
 .باشد داشته

 وصيتي و باغ چنين اگر كن فكر اما كردي شوخي زنها مورد در كه ميدانم دارد را خود مخصوص مشكالت هم اينكار:گفتم
 داشت؟ را ام خانه به شدن نزديك جرات محبوبه نبود

 همكاري و كار موضوع به برگرديم و كن ولش اما است نفعي اينكار در كه كنم قانعت ميتوانم:گفت و خنديد ياشار
 !خودمان

 قهوه به رفتيم هم با و كرديم تعطيل را كتابفروشي دو هر غذا وقت وبه شد شروع ساعت همان از ياشار با كارم شروع
 تك تك از.كرد صحبت اش نفري پنج خانواده و خود از كه بود ياشار اينبار و خورديم ديزي هم با و سنتي خانه

 كتاب و درس به بزرگش پسر توجهي بي از و گفت برايم درس و موسيقي زمينه در بزرگش دختر استعداد و فرزندانش
 و پذيره مسئوليت بخوبي اما وروجكه خيلي اينكه با مهرنوش كوچيكه اما گفتن با آخر در و كرد نگراني و تاسف اظهار
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 و شده تنگ برايش دلم كردم حس انداخت پانيذ بياد مرا مهرنوش از او تعريف كردم احساس.زد لبخند نيستم او نگران
 براي فقط مصائب تحمل و تالشها تمام گفتم كرديم ترك را خانه سفره وقتي ام دورمانده او از كه است روزي چند گويي
 .ميدانند قدر و ميكنند توجه آن به ها بچه كمتر كه حقيقتي هاست بچه براي بهتر زندگي كردن فراهم

 صبر عسل.باشد افتاده اتفاق جالبي موضوع بايد كه فهميدم ميدرخشيد عسل چشم از كه برقي از برگشتم بخانه وقتي شب
 و كردم داد؟نگاهش رخ اتفاقي چه امروز گفتي اگر:گفت گذاشت مقابلم چاي فنجان هنگاميكه و كردم حمام تا كرد
 .آورده نشاط به ها بچه مثل ترا كه باشد كننده خوشحال و جالب خيلي بايد:گفتم

 صداي با.كرد راحت را خيالم و آورد بدنيا دختري كودك امروز پانيذ:گفت و كرد آهسته را صدايش و آورد فرود سر
 تو انحصار در ملك اين دختر نوزاد تولد با نيستي متوجه چرا:گفت و كرد خوشحالي؟اخم چرا تو:پرسيدم و خنديدم بلند
 .ميماند باقي

 رفتم امروز همين چون مطمئنم نه: كرد قطع را حرفم... هم باز و باشد دختر هم ما كودك شايد نيست هم معلوم گفتم
 جون فقط نيست خودم بخاطر كن باور خوشحالم چقدر نميداني كامياب آه.است پسر ما بچه كه فهميدم و سونوگرافي

 نگهداري و حفظ را ميراث اين ميتواند مان بچه تو و من از بعد كه ميدانم و ميشوم خوشحال ميشود جانشينت تو پسر
 .كند

 زندگي از و كند تحمل بايد را زجري چه پسرم ميدانم چون نيستم خوشحال من كه من باور اما:گفتم و گرفتم را دستش
 .برد نخواهد لذتي هيچ خود

 اي؟ شده ناراحت است پسر فرزندمان اينكه از كردم فكر آني براي:گفت و كشيد عميقي نفس عسل

 ام ناراحتي علت.نيستم مستثني قاعده اين از منهم و بگذارد بيادگار را خود نشان و نام كه دارد دوست مردي هر:گفتم
 به مرا تو گرنه و شده محول او بر بخواهد آنكه بدون طايفه يك حراست و حفظ نيامده بدنيا كه است اين بخاطر فقط

 .ميكنم احساس خوشبخت را خود و اي رسانده بزرگم آرزوي

 كه كسي.ام كرده پيدا اي پشتوانه و نيستم تنها ديگر ميكردم حس و بود يافته راه وجودم به غرور نوعي هم براستي و
 چاي مزارع به سركشي براي و نبودم شاهد من را عسل بارداري آخر روزهاي.كند حمايتم نياز رلحظه د و بفهمد را حرفم

 رفته سركشي كه براي كه گذشته سفرهاي از بيش ميكنم فكر كه نفره دو سفري.بودم شده شمال راهي بهراد اتفاق به
 را خود نشده برآورده آرزوي و بوديم كرده پيدا را خود جواني شوق و شور اختيار بي دو هر ما.گذشت خوش بمن بودم
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 بهراد كرديم بازگشت قصد وقتي داديم سامان و سر را كارها نقشي هيچ بدون و كرديم برآورده روز 15 مدت در
 .شديم روانه كه بود ديروز همين گويي گذشت زود چه:گفت

 .دارند طوالني عمري ها ناخوشي و ناپايدارند ها خوشي:گفتم

 .شوم راهي هفته هر حاضرم ميشوند طي شكل بهمين سفرهايمان بدانم اگر:گفت

 .ميدهم دست از را تبار و ايل ام خانواده اضافه به منهم و ميدهي دست از را همسرت تو آنوقت و:گفتم و خنديدم

 خدا اما كردم فراموش را دخترانم و پانيذ و ام شده فكري بي مرد من:گفت و آورد فرود سر حرفم تاييد براي بهراد
 مجردي زندگي روز 15.داشت نخواهم دغدغه بي و دردسر بي سفر چنين عمرم در ديگر ميكنم فكر كه است شاهد
 .بود گوشم در فرياد و جيغ صداي نه و كند نهي و امر كه بود كسي نه داشتم هياهويي بدون

 براي توانستي ديگر بار اگر و بياور زبان بر جمعند همه هنگاميكه و تهران در را اقرار همين داري جرات اگر:گفتم
 در فقط كه ميكنم تصور رويايي و خوش خوابي را خوشي اين كنم اقرار كه ام ديوانه مگر:گفت!كن خبرم بياي سركشي

 !دادنهايش راپورت آن و بهارمست مخصوصا شده تنگ ام خانواده براي دلم گذشته شوخي از اما.داشته وجود ذهن

 بهراد و رسيد بگوشمان خنده صداي ورود بهنگام.شود خانه راهي سپس و ببيند را تو تا آمد باغ به من بهمراه برادرت
 جمع جمعتان!است برقرار صلح ميانشان اند آمده كنار هم با:گفتم!است برقرار امنيت اينكه مثل كرد شيطان گوش:گفت
 زديد زل بما ايد انداخته گير را تان همه كه فكر اينكه با و نگريستيد بما زده بهت اي لحظه بهراد و من ورود بهنگام و بود
 عسل و تو از زودتر مادر.كردند استقبال ما از و كردند ابراز را خود شادي كشيدن جيغ با كه بودند پانيذ و داريوش فقط و

 تمام كارمان آنكه محض به گفت ميكيند؟بهراد حركت كه نداديد اطالع چرا پس آمديد خوش گفت و بازيافت را خود
 تا ميروم من گفتن با و گرفت بدست را طفل دو دست و شد بلند خود جاي از بسختي عسل ديدم.كرديم حركت شد

 هنگام به كوتاه نگاهي.ديدم ترا ورودم هنگام به بودي آمده باغ به تو كه روي از.كرد ترك را ما بدهم را ها بچه غذاي
 اگر آيا.نشود كشيده گفتگو به كوتاه مالقات اين تا رفتي آشپزخانه بطرف تو آمديد بخود آنكه از پس و تان زدگي بهت

 دلم و جوشيد وجودم در خشم ميكني؟موج باور رفت ميان از و شد زايل تو حركت اين با من خوشي تمام بگويم
 اي محبوبه و كرد زنده چشمم پيش را تلخ خاطرات تو حركت.بيندازم بيرون خانه از ترا و بزنم داد سرت بر ميخواست

 مي من با گفتم بهراد به كوتاه خيلي و برداشتم را ساكم.بود كرده لبريز را صبرم كاسه خود اعتنايي بي با كه آوردم بياد را
 به قدم وقتي شدم راهي عسل بدنبال و كردم خداحافظي او وبا برداشتم را ساكم.خانه بروم بايد متشكرم نه آيي؟گفت

 حمام در را ام عقده بقيه و كردم متهم هشدار گرفتن ناديده به را او و كردم خالي عسل سر بر را خود خشم گذاشتم اتاق
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 مكان بهترين خود ساختن آرام و كردن فكر براي را آنجا من و كشيد طول استحمام ساعتي.نشاندم فرو بلند صداي با
 و بودند نشسته صدا وبي آرام گناهكاران مثل بچه تا دو و عسل و مادر آمدم بيرون و نشست فرو خشمم وقتي.ديدم
 و آمد بدنبالم مادر.پرداختم يخچال سركشي به و گذاشتم اشپزخانه به قدم آنها به اعتنا بدون.بودند من حكم منتظر
 و شوند بيدار بچه كردم صبر بياورم خود با و كنم بغل بودند خواب كه را ها بچه نميتوانستم من و بود من از اشتباه:گفت
 .رسيديد شما كه بود نگذشته وقتي كرديم دير چرا ما ببيند تا آمد بود شده ما نگران كه هم عسل

 نه من اما.شديم وارد ما نفهميديد حتي كه بوديد مشغول بخود انقدر و بود كرده كر را فلك گوش تان خنده صداي:گفتم
 كه ميگويم را اين فقط بياييد كنار هم با داريد دوست طور هر كه ميگذارم آزادتان و نميگيرم خرده عسل به نه و شما به
 اگر حاال.بود خواهد خودتان با مسئوليتش خوب چه يا و بد چه بود نخواهم دهد رخ خانه راين د كه اتفاقي هر مسئول من

 سد مانعي بخوريد شام يا و ناهار هم ركنار د يا و كنيد زندگي هم با و باشيد هم با شب هنگام تا صبح از كه داريد دوست
 شكايتي و گله كوچكترين نيستم حاضر ديگر بگويم حاال همين از اما برميگردم شب و ميروم صبح منكه نيست راهتان
 .بشنوم

 .بشنود را فريادت صداي نيست خوب و نرفته هنوز بهراد كن صحبت آرام:گفت مادر

 اگر من.نكنيد قاطي هم با را مسائل لطفا من پسرعموي و فاميل نه است من رفيق او ندارم اي مسئله هيچ او با من:گفتم
 بودن زنداني حس خودش بقول و باشد داشته خيال راحتي عسل كه بود اين بخاطر تنها كردم مشخص مرزي و حد

 گرفت؟ تماس ياشار آيا.ندارم مخالفتي منهم ميكند ارامش احساس اينطور كه حاال باشد نداشته

 نيست خوب زنت حال.نيامدي هنوز گفت عسل و گرفت تماس ديشب:گفت كردم عوض را صحبت موضوع ديد كه مادر
 متشنج او اعصاب نگذار و كن كنترل را خود ميكند حمل وضع فردا يا امشب بگمانم و ميكند ناراحتي احساس صبح از و

 !شود

 .زدم كه بزنم را آخر حرف خواستم نيستم عصباني من:گفتم و كردم حس را وضع وخامت و آورد بخود مرا مادر اخطار

 اگر ها بچه:گفتم و كردم روي بودند نشسته آرام و ساكت همچنان كه ها بچه به و كردم ترك را آشپزخانه و گفتم را اين
 جاي بغلم در و دويد پانيذ و كرد تحريكشان به وادار و داد ها بچه به تازه جاني مهربانم آوردم؟لحن چه برايتان گفتيد
 !ترسيديم ما بابا گفت و گرفت
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 در و بدود هم داريوش تا شد موجب داريوش؟سوالم نه مگه بترسند خود پدر از نبايد وقت هيچ ها بچه:گفتم و خنديدم
 نمي بتو اصال چون كن باز را اخمهايت:گفتم و كردم رو عسل بابا؟به اوردي چي:پرسيد جواب بجاي و بگيرد جاي آغوشم

 .بدهم را بچه سوغاتي تا بده بمن را ساك و كن لطف ايد

 ديدم و گرفتم را عسل بغل زير و كردم دور خود از را ها بچه شد خم كمرش و شد بلند آخش شدن بلند بهنگام عسل
 و شد متوحش عسل ديدن با هم او و كشيد بيرون آشپزخانه از را مادر فريادم.آمده در كبود رنگ به درد از اش چهره
 كنيم؟ چكار را ها بچه گفتم ميپوشيدم لباس كه حال همان در.كن روشن را اتومبيل بدو بيمارستان بريم بايد گفت

 لباس عسل تا كردم كمك.ميرسم شما به و ميسپارم محبوبه به را ها بچه من برساني اتوموبيل به را عسل تو تا:گفت مادر
 تا كردي صبر آنقدر داري توجه عسل و بمن شيشه پشت از تو ديدم كه كردم خارج ساختمان از را او آرام آرام و بپوشد

 به را خودت و كردي ترك را ساختمان شتاب با رفتم باغ در كردن باز براي هنگاميكه و نشاندم اتوموبيل در را او من
 ميدهي خاطر اطمينان مادر به داري و گرفتي را بچه دو هر دست كه ديدم نشستم فرمان پشت زمانيكه و رساندي مادر
 تو براي كه را وقايعي تمام.داد حركت فرمان و شد سوار عسل ساك با عجله با مادر.بود خواهي خانه و ها بچه مراقب كه
 كريدور در.نخواست كمك من از و نينداخت بازويم در چنگ او كه تفاوت تو اين با شد تكرار هم عسل براي بود داده رخ

 شد؟مادر طوالني چقدر:پرسيدم مادر از.كردم پيدا دلشوره و افتاد دوران به سرم كه رفتم پايين و باال آنقدر بيمارستان
 .داشت نخواهد راحتي زايمان و كردي خراب تو را اش روحيه ميسوزد بحالش دلم:گفت

 خارج اتاق از و كردم رها را مادر.كرد مشكل را تنسم و آورد فشار ام سينه روي بر سنگين كوهي چون وجدان عذاب
 را گناهم كه افتادم استغاثه خود خداي باي حال رهمان د و سازد آرام را ام شده تهييج اعصاب تازه هواي شايد تا شدم

 بدرون شد كاسته ام سينه قفسه فشار سنگيني از و رسيد پايان به استغاثه وقتي كند آسان عسل بر را درد و ببخشد
 بشاش چهره از و رساندم آنها به را خودم دو حالت به.بود گفتگو مشغول مادر با كه ديدم را پرستار و بازگشتم ساختمان

 .است سالمي و تندرست پسر شما مولود است مبارك:گفت شد؟پرستار چي پرسيدم و يافتم ارامش كمي مادر

 هنگاميكه و كرد خوشحال مرا چيز همه از بيش عسل بودن تندرست از او است؟اطمينان خوب حالش همسرم:پرسيدم
 تو براي كه كردم را كاري همان هم عسل براي.افتاد پايين و غلطيد فرو ام گونه از اشك اختيار بي دادند نشانم را نوزاد
 بخشيده مرا عسل.دارد دوست ميدانستم كه گرفتم اي هديه برايش و آراستم گل با را او هست؟اطاق يادت.بودم كرده
 ديدي؟ را بچه هم تو:پرسيد و خنديد برويم شد روبرو من با هنگاميكه و بود

 .تندرست و زيبا بود پهلوانكي:گفتم و بوسيدم را اش پيشاني
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 حس ابعادش تمام با را خوشبختي و چشيدم را شدن پدر شيرين مزه پدرها تمام مثل بار اولين براي من محبوبه كن باور
 ديدم را تو سايه بستم را در و شدم داخل وقتي كردم مراجعت خانه به بتنهايي من و ماند بيمارستان در مادر آنشب.كردم

 اگر تا بايستم كنم نگاهت آنكه بدون و شوم نزديك بتو شدم مجبور.بودي ايستاده انتظار به پله روي را خودت بعد و
 است؟ خوب حالشان پرسيدي بعد اما كردي ترديد كمي تو بپرسي داري سوالي

 چاي فنجاني نميترسي من از اگر است آماده چاي گفتي و كشيدي اي اسوده و بلند نفس.خوبند دو هر نوزاد و مادر:گفتم
 هستند؟ كجا ها بچه پرسيدم و شدم وارد بدنبالت منهم و شدي ساختمان داخل و گفتي را اين.بريزم برايت

 !ام نكشته را آنها نترس اند خوابيده و خورده شام دو هر گفتي

 اما كني رانابود پانيذ من از انتقام گرفتن بخاطر ميتوانستي راحت خيلي زماني تو نيست ساخته تو از اينكارها:گفتم
 شوند نزديك بمن اينكه از چرا پس كنم شكنجه را ها بچه كه نيستم قادر و نميتوانم من كه داري قبول اگر گفت.نكردي
 ميترسي؟ و داري هراس

 به و گذاشتي روبرويم را چاي فنجان.ببينند آسيب و كني تركشان راحت تو بعد و ببندند بتو دل نميخواهم چون:گفتم
 حالت به.نداشتي ترك براي دليلي هيچ تو:گفتم.نبودم اينجا االن بود آسان كار اين كنم؟اگر تركشان آسان:گفتي تمسخر
 .نداده رخ اتفاقي هيچ خانه اين در انگار كه ميكني صحبت آنچنان كن بس لطفا:گفت و دادي تكان سر عصبي

 بخانه و شود اثبات من بيگناهي تا نكردي صبر تو اما نيستم و نبوده من آن مسبب كه ميداني خوب داد رخ اتفاقي:گفتم
 .رفتي و گذاشتي را پانيذ برگردم

 من كنم نگاه صورتت به و كنم صبر بتوانم كه نداشتم شهامت آنقدر نميدانم و ندانسته گناهكار را تو هيچوقت من:گفتي
 باغ اين به نداشتم هم قصد و گريختم كرد چه پدرم و من با پدرت ديدي بگويي بمن نگاهت با اينكه از تو نگاه ترس از

 براي و كن تحمل را كامياب شكنجه گفتم بخود و بود تو بار شماتت نگاه از تر سخت را پانيذ از بودن دور اما برگردم
 ناراحت ميكني زندگي ديگري زن كنار داري و اي كرده شروع را جديدي زندگي اينكه از من.بمان باقي مادر دخترت
 خوشحالم اما نميبرديم نصيبي محنت و زجر جز دو هر ميداديم ادامه شيوه بهمان هم باز اگر كه ام پذيرفته چون نيستم

 و ميگذارم ارج كردي من حق در كه لطفي بداني تا گفتم را اين.نيستم جدا او از و ميكنم زندگي دخترم با دارم كه
 كنم؟ عوضش ميخواهي شد سرد چايت.ممنونم

 ديگر چه اگر تو كامياب:گفتي كنم ترك را ساختمان تا شدم بلند هنگاميكه و كشيدم سر الجرعه را چاي.ممنون نه گفتم
 ميدانم گرچه كنم حساب حمايتت روي ميتوانم كنم فكر كه م دار دوست من و مني عموي پسر هنوز اما نيستي من همسر
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 كسي بعنوان من:گفتم.باشند بخش تسلي ميتوانند هم كوچك اميدهاي گاهي اما است نادرستي هم شايد و بزرگ توقع كه
 چيزي اگر حاال كنم آورده بر داشتي نيازي اگر و كنم حمايت ترا ميبايست دارم بعهده را طايفه از نگهداري تعهد كه

 تا ولي ميشود كتاب حساب آمدها در و است فاميل گردهمايي ديگر هفته.كن باخبر مادر توسط يا بگو بخودم يا ميخواهي
 كنم اداره را خود ديگر ماه تا كه دارم بقدري:گفتي و دادي تكاني سر.بپردازم ميتوانم داري احتياج پول به اگر روز آن

 .نبود مالي حمايت منظورم

 نيستي؟ راحت اينجا در ايا:پرسيدم

 .ام نكرده ميكنم احساس راينجا د كه را ارامشي كجا هيچ:گفتي و اوردي سرفرود

 ميخواهي؟ چه ديگر پس:گفتم

 .است كافي نميداني ات خانواده و خود دشمن مرا بدانم كه همين:گفتي

 تو كه ميكنم تكرار بار آخرين و اولين براي را حرف اين من اما ميكني زندگي غلط تصورات با هنوز تو:گفتم و خنديدم
 .بودي كه هستي اي محبوبه همان هنوز من چشم در

 .برگشتم ساختمان به و نايستادم تو از ديگري سخن انتظار به و گفتم را اين

 طوفان از قبل ارامش از و باش مراقب كامياب گفت كرد؟او نجوا چه گوشم در بجهت عمه ميداني گردهمايي شب در
 توانسته تندي برخورد هيچ بي و دردسر ايجاد بدون تو باشد داشته باور كه نبود هيچكس كنجكاو جمع آن در.بترس
 او دادنهاي اطمينان از ناباورانه و بود كرده پيچ سوال را مادرم چگونه بودم متوجه كه مادرت حتي.كني زندگي ما با باشي
 ناآرام را شما زندگي ناكرده خدا و باشد شما با محبوبه كه نيستم راضي هنوز من كن باور:گفت ناخشنود لحني با هم باز
 و است پايبند داده كه قولي به محبوبه:گفت مادرم.پانيذ و من تا است تر راحت عسل و مشا با اينكه مثل خودش اما كند

 .نباشيد نگران پس نيستيم ناراحت او بودن از ما از هيچكدام

 اما.دارد را اينها از بيش تحمل كه است بردبار و صبور آنقدر عسل:گفت بود كرده گل اش مادرانه دلسوزي كه گلرخ عمه
 .بسازد و بسوزد است مجبور كرده انتخاب خودش چون اينحال با

 ميدانستيد كه داديد؟شما محبوبه آمدن به راي شما چرا پس:گفتم و دادم كف از اختيار و زد جانم به آتش عمه كالم
 برگردد؟ باغ به او كرديد موافقت چرا كرد خواهد زندگي ناراحت و كشيد خواهد زجر دخترتان
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 به كه داشت حق محبوبه و باشد مهم نميتوانست سيامك و من مخالفت چون:گفت و كرد هراسان را عمه خشمگينم لحن
 !برگردد باغ

 .دهد تغيير را شرايط ميتوانست منفي و مثبت راي كه كرديد فراموش نوربخش اقاي و شما اما-

 .ايد آمده ديگري موضوع براي شما و نشده تشكيل محبوبه و من براي گردهمايي اين:گفت عسل

 .بپردازيم اصلي موضوع به و بدانيم غنيمت را فرصت است بهتر بله:گفت بهراد

 نام تو كه نميدانستم هيچ.شد تمام تو سوژه و برگردانديم كتاب و حساب به را بحث بهراد و من كه بود موقع آن در
 بود اسمي همان درست نام اين.اند كرده قبول را آن خرسندي با عسل و مادر و اي كرده انتخاب پسرمان براي را كاميار

 چشمهايش ندارد من كودكي به شباهتي هيچ مادر بقول كه بود تپل پسري كاميار.بودم كرده انتخاب پسرم براي كه
 در ميكنم بازگو تو براي را كاميار مشخصات دارم چرا نميدانم.كرد خواهد تغيير ميگويد مادر كه است روشن عسلي
 در.ميبينمش كوتاهي مدت بده آنهم شب و صبح فقط منكه تا است نزديكتر بتو و ميبيني را او من از بيش تو كه صورتي

 براي را همگي كه پذيرفتم دارند تفريح و گردش به احتياج ها بچه كه گشود شكايت به لب عسل وقتي اي جمعه شب
 هنوز من و شدند سفر همه وقتي اما ميكني همراهي را ما هم تو سفر دراين كه كردم فكر.ببرم رودخانه كنار به گردش
 نميكني؟ حركت چرا:پرسيد مادر بودم ايستاده

 اندوهگين قلبا من!نكرد قبول او:كرد زمزمه مادر.باشيد كرده دعوت هم محبوبه از شايد كه كردم فكر:گفتم تمسخر به
 نكته تو اينكه به بود كرده حساس مرا تو كارهاي احتياط.شد رنجش باعث كه!عجب چه گفتم ظاهر حفظ براي اما شدم
 كرده بسيار تعبيرهاي تو كالم از بودي ناميده صفت كودك آدمي مرا تو كه بودم شنيده.بكشم رخ به را آن و گرفته اي

 يا ميكني لجبازي و ميماني ها بچه مثل تو كه ميگفت درست محبوبه گفتن با و نميكردم رفتار او ميل مطابق گاه و بودم
 تو زبان از كه قولهايي نقل!اش اشتي نه است مشخص قهرش نه كامياب گفت كه شناخت من از بهتر را تو محبوبه آنكه

 آتش اينكه از نگران عسل و ميگشودم ناسزا به لب و افروخت مي مرا خشم كوره گاه و ميكرد ام اشفته ميرسيد بگوشم
 عمه هشدار كه بود آنوقت فرومينشاند را اتش و برميداشت دميدن از دست كند خاكستر و بسوزاند را تو دامان كوره اين
  است؟ كرده آغاز وزيدن طوفان آيا ميپرسيدم خود از و آوردم مي بياد را

 

 شانزدهم فصل
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 رفتار شبيه وحشتناكي بطور پانيذ رفتار اما ميدهد انجام بچه دو هر تربيت راه در عسل كه كوششي و سعي تمام با
 نسبت كه كوركورانه حمايتهاي همان و آميز استهزاء نگاه با لب خاموشي و سكوت همان ذاتي تكبر و غرور همان.توست

 و گناه آسان خيلي و ميكند صرف او كردن خوشحال و داريوش داشتن نگه راضي در را همش تمام پانيذ.دارد داريوش به
 مشكل من و عسل براي و ميپذيرد را كارتون نديدن تنبيه و اتاق در شدن حبس گاه و ميدهد نسبت بخود را او خطاي
 تر نموردار شان تربيتي تفاوت شوند بزرگتر چه هر دو آن!كيست اصلي كار خطا كه بفهميم نميتوانيم و آورد مي بوجود
 بي ناآرام پسري داريوش و اند شده شمرده و آهسته گامهايش و متين و آرام صدايش خوشحالي عين در پانيذ.ميشود
 بخانه راضي داريوش هيچگاه لباس خريد هنگام در.ميداند وظيفه انجام نوعي را پانيذ مهرباني كه خودسر و انضباط

 يك داريوش اما هستند مرتب و منظم همه است كرده دريافت ديگران از كه هدايايي و پانيذ بازيهاي اسباب.برنگشت
 داريوش.است افتاده اي گوشه در افتاده كار از و خراب روز همان در اوست به متعلق كه آنچه و ندارد سالم بازي اسباب

 براي پانيذ.ميپردازد كودك آزار به ميبيند دور را مراقبين چشم و ميابد فرصتي گاه هر و ميكند حسادت كوچك كاميار به
 خود توجه و محبت درجه به عسل و من چه هر.ميگيرد گردن به را خطا و ميدهد فريب را ما نشود تنبيه داريوش آنكه
 داريوش كردار از اندوهگين عسل.ميكند تكرار را خود زشت اعمال و ميشود تر گستاخ او افزاييم مي داريوش به نسبت
 مرا داريوش خودسرانه رفتار از بيش كه چيزي ميان اين در اما.ميكند باز شكايت و شكوه به لب و ميشود گريان گاه

 را جانش تو اگر مادر بقول و دارد نزاكت با و آرام رفتاري تو مقابل در او اينكه و توست از او فرمانبرداري ميكند متعجب
 مسبب ترا عسل خود و ميكند تعبير عسل از جويي كينه را داريوش رفتار مادر.ميكند تقديمت پرسش بدون بطلبي هم

 داري قصد و است خود بسوي داريوش جلب براي صرفا رفتارت دارد گمان و ميداند داريوش يكدندگي و آمدن بار لوس
 بهارمست رمقابل د بلكه تو با تنها نه داريوش كه ام شده متوجه من اما.بشوراني ما عليه بر را پسرمان او توجه جلب با كه
 .كند رام را موجود اين ميتواند آساني به بهارمست و دارد آرام و متين رفتاري هم

 از كاغذ ورق وقتي.نشدم سرداب در داريوش حضور متوجه اصال و ميدادم انجام را ساالنه حساب داشتم سرداب توي
 را ورق من از زودتر كه شدم داريوش متوجه تازه بردارم را كاغذ و شوم خم تخت روي از خواستم و افتاد بزمين دستم

 !نشدم متوجه كه آمدي اينجايي؟كي تو پرسيدم متعجب.داد بدستم و برداشت

 .بودم سرتان پشت هم من آمديد شما كه همانوقت:گفت

 پيش بيا:گفتم و گرفتم را دستش اختيار بي.نميبيني مرا هرگز تو ميگفت نگاهش اينكه مثل خواندم چيزي نگاهش در و
 .بزنيم حرف هم با كمي بشين بابا
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 آدم ژست.افتاد خواهد بزمين تخت ديگر سوي از كردم گمان كه پريد تخت روي چنان و جهيد شادي برق چشمش از
 گم را خود او حركت مقابل در كه كن باور.است شنيدن آماده كه داد نشان و زد تكيه پشتي به و گرفت بخود بزرگي
 اوراق اول گفتم نشود استيصالم متوجه كه اين براي.كنم صحبت اي مقوله چه از بايد كه نميدانستم لحظاتي براي و كردم

 كردن جمع به من و كرد نگاه اطرافش به داريوش.ميزنيم حرف هم با بعد و نشود قاطي كتابها و حساب تا ميكنيم جمع را
 روش از است بهتر دادم جواب بخود بپرسي؟بعد ميخواهي چه خب پرسيدم خود از همان در و شدم مشغول ورقها

 تمام را اوراق به دادن نظم كار وفتي فكر اين با.باشي شنونده خودت و بزند حرف او كه بگذاري و كني استفاده محبوبه
 .هستم شنيدن آماده سراپا من شد خوب حاال:گفتم و كردم نگاه صورتش به كردم

 كمكش به.كرد گم را خود اينبار و خورد تكاني بود خواهد شنونده او و زد خواهم حرف من داشت گمان كه داريوش
 بلند فوتبال و هستند زن همه اينجا اما خيلي:گفت و شد باز خنده به داري؟لبش دوست فوتبال:پرسيدم و رفتم

 .نميخورن بازي درد به دخترها.ميكند گريه ميخورد پايش به توپ وقتي كه است ننه بچه آنقدر هم پانيذ!نيستند

 !كنند بازي عروسك بايد دخترها:گفتم و خنديدم

 !نميخورن هيچكاري بدرد اصال دخترها:گفت و شد خوشحال ميكنم صحبت ميلش جهت در دارم ديد كه داريوش

 .است بلد كارها خيلي مست بهار اما:گفتم

 از پانيذ اما بگيره ياد سواري اسب بره ميخواد تازه.است بلد كار همه او نيست پانيذ مثل بهارمست:گفت و آورد فرود سر
 .بره راه گربه مثل و بخوره شير بلده فقط كه كوچيكه آنقدر كه هم كاميار.ميترسه هم گربه يك

 .بشه بزرگ و قوي داداشش مثل كاميار تا مونده خيلي:گفتم و خنديدم بلند صداي با

 بودم؟ انقدي منم:پرسيد

 .شديم بزرگ كم كم بعد بوديم كوچيك كاميار مثل روزي ما همه!آره:گفتم

 شما به زورش هيچكس و بودين بزرگ و قوي اول از شما كه ميگه محبوبه مامان پس:گفت و رفت درهم داريوش اخم
 !نميرسيد

 بمن محبوبه مامان خاطر بهمين ميكنم فكر خوب ولي نيستم چاق اصال من ببين.نيست بازو زور محبوبه مامان منظور:گفتم
 .قوي ميگه
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 .بده شكست رو دشمن بتونه و كنه فكر خوب بتونه كه قوي ميگن آدمي به:چه؟گفتم يعني:پرسيد و شد كنجكاو

 دادين؟ شكست رو دشمن تا چند شما:پرسيد

 كه بفهمي تا بخوني درس بايد بشي پيروز اينكه براي و كني مبارزه روز هر مجبوري بشي بزرگ وقتي:گفتم و خنديدم
 مثل.برن بين از بايد و دارند وجود ولي نميبينه چشم به آدم را دشمنها از خيلي.بدي شكست رو دشمن بايد چطور

 كني اذيت مردمو كه ميكنه وادارت و تنت تو ميره و مياد نيستي متوجه وقتي كه بديه خيلي دشمن يك كه كردن حسودي
 اونو زود و تنش تو رفته دشمن كه ميفهمه زود قوي آدم.بياري در اونهارو گريه و اشك و بدي آزار برادرتو و خواهر يا

 .ميده شكست

 چطوري؟-

 بزن كتك گفت اگر.ميكنه مهربوني كن اذيت گفت اگر.ميكنه برعكس گفت اون چي هر و ميزنه كلك دشمن به -
 اسم.بده شكست دشمنو زودتر بتونه كه ميكنه كمك آدمو هم خدا تازه.ميخوره شكست دشمن اينطوري و ميكنه نوازش

 .باشن مهربون هم با و باشن خوب آدمها نداره دوست كه شيطونه دشمن اين

 تنم؟ توي رفته دشمن اينكه يعني بگير آروم شيطون بچه ميگه مامان وقتي پس:پرسيد

 .تنت تو رفته شيطون كه اونوقته مياد در اونها گريه و ميكني اذيت كاميارو و پانيذ كه وقتي:گفتم

 دوست دشمنو اون مياد؟يعني خوشم هات شيطوني از من ميگه محبوبه مامان چرا پس:پرسيد و گرد تنگ چشمهاشو
 داره؟

 !نداره دوست كن اذيت كاميارو و پانيذ بگه كه را دشمني هيچوقت محبوبه مامان:گفتم و خنديدم

 شيطوني بيشتر چي هر كه گفت بمن خودش!داره دوست بابا كن باور:گفت و كرد رد مرا گفته و داد تكان سر داريوش
 !دارم دوستت بيشتر من كني

 و تو و من:گفتم داريوش به.ميكني نابود بيصدا و آرام كه هستي اي موريانه تو گفتم بخود و داد تكان مرا داريوش اعتراف
 كنه فكر خوب نميتونه و كوچيكه خيلي هنوز كاميار:دادم ادامه و آورد فرود نه؟سر مگه هستيم خانه اين مردهاي كاميار
 .بكشيم نقشه هم با و باشيم هم با كه بديم قول بهم بايد تو و من پس
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 قوي من حاال.كنم گوش رو شما حرف فقط كه ميدم قول:گفت و گذاشت دستم در را كوچكش دست و آورد پيش دست
 شدم؟

 بازي فوتبال هم با تا باال برويم بيا حاال.دارند دوستت همه كه مهربوني و قوي پسري تو عزيزم آره:گفتم و كردم بغلش
 .كنيم

 اي لحظه او رفتيم باال را حوضخانه هاي پله وقتي.لرزاند را دلم كه پريد پايين تخت روي از چنان شعف سر از ديگر بار
 بازي بياورد توپ تا دويد خوشحال از بعد و ميكرد مرور خود پيش بودم گفته او به راكه آنچه داشت بگمانم و ايستاد
 اين پاك ذهن دادن فريب با توانستي چطور كه پرسيدم خود از و بود تو پيش من ذهن صبح سپيده تا شب همان.كنيم

 در بد و نيك اعمال جابجايي و او ذهن كشاندن انحراف به با كني؟تو آماده هايت نقشه يا و نقشه اجراي براي را او كودك
 شيون و ازرد مي را پانيذ داريوش كه آنگاه محبوبه براستي.بپروراني زده عصيان و شرير كودكي كه داشتي تصميم او باور
 عمل از و نميلرزيد وجودت ببيند آسيب دخترت اينكه از نشد؟آيا دار جريحه قلبت ميكرد بلند آسمان به را او فغان و

 نميشدي؟ پشيمان خود

 سرگردان افكار باور ميان و نرفت هم بر ام ديده هم لحظه يك شد بلند سحري خروس بانگ و دميد سپيده هنگاميكه تا
 تمام و كنم بيدار خواب از را تو و شوم اتاقت راهي شبانه همان كه ميگرفتم تصميم ميگداخت را ام كوره خشم وقتي.بودم

 ميردم نهيب خود بر چون و شد آب بر هم ات نقشه اين كه بگويم بتو و كنم خالي سرت بر فرياد با شبانه همان را خشمم
 اشتباه شايد ميگفتم بخود و ميداشتند باز حركت از را پايم اند كشيده سالبه به مرا هميشه كه سياه چشم آندو و صورت
 يك شيطنت از بردن لذت براستي تو نيت و قصد شايد باشد بنياد و پايه بي حرفي داريوش اعتراف شايد.باشم كرده
 به را اش صندلي داريوش صبحانه ميز سر بر.بازداشت كار انجام از مرا شايدها همين و باشد تحرك پر و شلوغ كودك
 سختي به كه صبح روز هر خالف بر.برميدارد الگو من حركات روي از دارد كه شدم متوجه و كرد نزديك من صندلي كنار

 ميز پشت مرتب و آراسته باشد كرده گوشزد او به كسي آنكه بدون صبح آنروز ميشست صورت و دست شماتت با و
 لب بر.بگذارند آزاد را او و كنند سكوت كه فهماندم عسل و مادر به اشاره با شد ديگران شگفتي موجب و نشست صبحانه
 جبران به من.كرد شيرين را چايش و گذاشت او مقابل را نان ظرف داريوش كه چرا بست نقش رضايت تبسمي پانيذ

 كردم عسل و مادر به رو صبحانه از بعد.شد گلگون هايش گونه خوشحالي از كه كردم شيرين را داريوش چاي او محبت
 بايد و شده مردي خودش براي ديگر پسرم برميگرديم هم با شب و ميرويم كار سر هم با داريوش و من امروز از گفتم و

 بابات؟ داريوش حاال از پرسيد پانيذ و خورد گره درهم عسل و مادر نگاه.كند قبول را كار مسئوليت

 .است خانه مرد و بزرگ پسر او:گفتم و خنديدم
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 در مرا اداي چگونه و بود گرفته بخود هيبتي چه او شديم خارج ساختمان از دو هر وقتي كه ميديدي و ميبودي كاش اي
 نام او پرسش از خوشحال پانيذ بياورم؟و برايت چي شب داري دوست پرسيد و كرد پانيذ به رو خروج هنگام آورد مي
 استقبال او از گرمي با ديد داريوش بهمراه مرا وقتي ياشار كتابفروشي در.بخرد برايش داريوش كه آورد را خوراكي چند
 ميبايستي كه فهميد كالمم لحن از ياشار.شو آشنا ام خانواده مرد و بزرگم پسر با گفتم او معرفي هنگام من و كرد

 لطفا آمديد خوش خيلي:گفت و داد دست داريوش به و شد بلند ميزش پشت از پس.باشد داشته او با مردانه برخوردي
 .بنشينيد بفرماييد

 نگاه ها قفسه كتابهاي انبوه به و نشست ارام او و كردم اشاره ميزم كنار صندلي به من و كرد نگاه بمن داريوش
 كتاب:پرسيدم خاطر بهمين رفت خواهد سر اش حوصله ديگر دقايقي كه ميدانستم و بود آرام و ساكت ما محيط.گرداند
 دوم كالس به امسال پسرم:گفتم ياشار به رو و دادم بدستش مصوري داستان كتاب من و آورد فرود داري؟سر دوست
 .هست هم باهوشي شاگرد و ميرود

 بخواني؟ كتاب برايم داري دوست جان عمو:گفت شود صحبت هم داريوش با دارد دوست ميداد نشان كه ياشار

 داشت شعرگونه نثري كه كتاب متن خواندن صداي بعد اي دقيقه و نشست ياشار كنار صندلي روي و شد بلند داريوش
 را او انتخابي غذاي و رفتيم رستوران به نفري سه ظهر هنگام.پرداختم كارم به آسوده من و پيچيد كتابخانه فضاي در

 بود توانسته و بود شده آشنا داشتند مغازه ما مجاورت در و بودند كتابفروش كه ما همكاران با او شب هنگام تا و خورديم
 تعطيالت پايان تا كه خواستند من از همه كرديم ترك را كتابفروشي وقتي هنگام شب.كند جلب بخود را آنها محبت

 مقابل من و كرد يادآوري را پانيذ هاي خوراكي داريوش مراجعت وقت به.كنم همراه خود با روز هر را داريوش تابستاني
 و استقالل با او تا ماندم باقي فرمان پشت خودم و كن خريد برو خودت گفتم او به پول دادن با و نگهداشتم ماركتي سوپر
 شكايت به لب و گرفت بطرفم را پول باقيمانده كنيم حركت تا نشست كنارم وقتي خريد از پس.كند خريد بخود اتكا

 .خنديديم دو هر و كرد باز ها خوراكي گراني

 را روز خستگي كه نشست دلم به آنقدر داريوش كالم اين.باشد نخوابيده كاميار كند خدا گفت رسيديم كه باغ به
 اول از را او چرا كه خوردم افسوس و بود نمانده باقي اي هفته دو از بيش مهر ماه شروع تا بدبختانه.كردم فراموش
 ترديد با و ناباورانه عسل و مادر براي بود آمده بوجود داريوش در يكباره به تحولي.بودم نكرده همراه خود با تابستان
 براي بود پانيذ عالقه مورد كه كودكانه فكري بازي.كرد خو آن به و پذيرفت را تحول اين زود پانيذ اما بود همراه

 دور خانه از اي بگونه هم را پانيذ كه داشتم دوست.ديد بخود آرامش روي خانه كم كم و شد كننده سرگرم هم داريوش
 داده جده به كه قولي سويي از هم و كردند مخالفت عسل هم و مادر هم اما دهي قرار وسيله را او اينبار كه مبادا تا كنم
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 تنها محبوبه با را پانيذ كه كردم آگاه را عسل نامحسوس اي بگونه اما.كنم كودك مهد روانه را او كه شد آن از مانع بودم
 خواهد پانيذ مراقب كامال كه داد قول عسل وقتي.دادم نشان نگران را خود و كردم بهانه را ديدن خواب و خواب و نگذارد

 كه شود موجب ها بچه مورد در انديشي مصحلت كه نميكردم فكر هرگز محبوبه ميدوني.شد آسوده خيالم آنوقت بود
 و نميكردم فكر بخود ديگر ميگويم وقتي.شود بيرنگ و ببازد رنگ سرعت به يا و شود سركوب ام شخصي مهر و عالقه
 نيستم خودم مال ديگر ميكنم حس ميفشارم آغوش در را ها بچه وقتي.ام نگفته دروغ ها بچه آينده بود شده وجودم تمام

 به ميل و شدند كوتاهتر و كوتاه شمال به سفرهايم.هاست بچه مال فقط و فقط نگهداشته زنده مرا وجودم در كه جاني و
 ناخشنودي باعث گرچه كه بودم كرده اضافه وزن تابستان طول در.رهانيد نشيني عزلت از مرا خانواده اعضا با همنشيني

 .بود كرده خشنود و راضي را مادر و عسل اما بود خودم

 از را تو نميتواند هم سام بايد حتي ديگر گفتي و كردي يادآوري تمسخر حالت به را شدنم چاق كه بودي كسي تنها تو
 كه آنچه ام شده كه نشست خوبي حس وجودم راعماق د و گذشتم زبانت نيش از واكنشي هيچ بي من و كند بلند زمين
 .توست ميل خالف

 بچه دو هر وقتي اما نبود آسان كنيم برگزار شب يك در را كودك دو هر تولد جشن اينكه به عسل و مادر كردن متقاعد
 در.ايم گرفته جشن هم با را پانيذ و داريوش تولد كه شد گفته مهمانها به و آمدند كوتاه هم آندو كردند رضايت اظهار
 حال در بخوبي جشن ميشد ديده مادرت رفتار در كه تفاوتي بي وجود با و ميرفت پيش خوب چيز همه جشن شب

 دخترشان جشن براي تالفي را خود كار دليل و كردند گرم را محفل مهمانها ساير از بيش پانيذ و بهراد.بود برگزاري
 امور به آشپزخانه در داشتي سعي بيشتر تو.كنيم گرم را او تولد جشن آنان چون نيز ما كه گفتند و كردند عنوان بهشيد

 در تولد.شدي ملحق جمع به و كردي رها را آشپزخانه كرد باز اعتراض به لب زيبا عمه زمانيكه و كني رسيدگي غذا
 .گرفت را خود هداياي و برد نصيب آن از هم پانيذ اما بود داريوش به متعلق حقيقت

 با و ادب با پسري به نزاكتش بي و شلوغ نوه نميكرد باور كه سيامك مخصوصا كرد متعجب را همه داريوش مودبانه رفتار
 را آنها هم اتفاق به تا خواست پانيذ از و كرد تشكر همه از گرفت را خود هداياي وقتي داريوش.باشد شده تبديل نزاكت

 كه نميكردم فكر من شده؟راستش مودب اينقدر كه كرديد چه بچه اين با:پرسيد گلرخ عمه آنها رفتن با.ببرند اتاقشان به
 .كند ارام را او بتواند كسي

 !دهد انجام است بلد خوب كه كاري كرد استفاده زبانش سحر از كامياب:گفتي تو كه بود هنگام اين در

 رجوابت د.ميسوزد دارد افروخته خود كه آتشي در گفتم بخود و ديدم شده مهار آتشي نگاهت عمق در و كردم نگاهت
 .ميگيرد پايان زود و نيست دوامي با دوران ها بچه شيطنت دوران:گفتم گلرخ عمه به و زدم لبخند
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 همه و دارد كننده سحر جادويي تو زبان كه موافقم محبوبه با من اينحال با اما:گفت و كرد استفاده تو حرف از گلرخ عمه
 .ميكند رام را

 دنبال كه را او تا رفت بهارمست بدنبال بهراد مهمانها رفتن وقت به.نفهميدم را مفهموش كه كشيد صداداري آه مادرت
 و ندارم كاري ديگران به من:گفت بود آورده بدست كه كوتاهي فرصت در پانيذ و كند صدا بود رفته داريوش و پانيذ
 را ام زندگي توانستم شما حرفهاي تاثير تحت.نبودم اينجا حاال من نبود شما نصايح و شما كالم اگر ميگويم را خود عقيده
 .بود خواهم شناس حق ام زنده تا خاطر بهمين و دهم نجات

 !ممنونم تعارفتان از اما ام نكرده كاري من البته:گفتم

 !ميترسد عسل از بيشتر من از هم هنوز او:گفت و شد متوجه پانيذ هم و ديدم وضوح به من هم تو شرربار نگاه

 !نه ديگران با و دارد سازگاري سر خود ذهنيات يا فقط او:گفتم و خنديدم

 باعث كوچك تلنگر يك.بسپارم فراموشي بدست را گذشته كه ام كرده سعي و ام بخشيده را تو كه ميكنم فراموش گاه
 حرارت اينكه شگفت اما كنند پيدا تجسم و شوند زنده يكي يكي حوادث و بگيرد پيش در را گذشته را ذهن كه ميشود
 و نميكنند عمل سريع مجازاتي هر براي كه است خاطر بهمين شايد نميكشند آتش به را وجود و نيستند دارا را گذشته
 .ميدهد دخالت آن در را زمان گذشت

 قلبم در نفرتي و كينه هيچكس از ديگر كردم نگاه جمع به امشب:گفتم او به شديم تنها عسل و من رفتند مهمانها وقتي
 .ميگذشتم خطايش از و ميبخشيدم را او بود زنده هم عمو اگر دارم گمان و نكردم احساس

 در ميكند مجبور را ديگران كه است همين و كينه نه است مهر جايگاه تو قلب:گفت و دوخت ام ديده به را مهربانش نگاه
 را ديگران انتقام از بيشتر عفو با تو كه دارم عقيده من اما ميبري سر پنبه با تو مادرت قول به.كنند فروتني مقابلت
 نگذارد كه داشت سعي مادرم و ميكرد پرهيز چشمانت به كردن نگاه از كه بودم پدرم متوجه امشب من.ميكني شرمنده
 .ميكنم تشكر خدا از سعادت اين براي و خوشبختم من كامياب.شود آورده ميان به گذشته از حرفي

 من.بشناسم را معايبم و كنم جستجو را خود ضعف نقاط تا برد فرو رخود د مرا كند مغرورم آنكه از پيش عسل حرفهاي
 است ازار بي و مطيع مردي كامياب كه ميكنم اعتراف مانده پنهان هنوز ديگران ديد از شايد كه خود عيب بزرگترين به
 نشسته انتظار به گور در آتشين دهان با اژدهايي دارم گمان كه است مرگ از وحشت و ترس علت به آزاري بي اين كه
 !كند خاكستر و بسوزاند مرا شدن دفن محض به تا
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 همه.دارد فرق يكديگر با كردارمان و رفتار اما ميفهميم را هم حرفهاي خوب تو و من محبوبه بخواهي را حقيقتش
 شد موجب كه است مان شقي كله و لجاجت و يكدندگي آنهم و داريم اشتراك وجه چيز يك در فقط تو و من كه ميگويند
 عشق مكتب آموز نو شاگرد او و من من عقيده به ميكنند اشتباه آنها ميگويم من.بدهيم ادامه مشتركان زندگي به نتوانيم
 سرماي و سوز و پاييز ريزي برگ تاثير.شديم مردود دو هر و دانستيم مال را خود نگرفته ياد و نشناخته حروف كه بوديم

 پنهان يقه در نيستي و مرگ رمقابل د را ام برافراشته گردن و كنم نگاه زندگي به پوچ ديدي با تا واداشته مرا كه است آن
 .ميكشي آتش به را وجودم افروزي مي جهنم در را آتش اي هيمه هم هنوز كه تو بر لعنت بگويم بتو و كنم

 وضع بكني آن به نگاهي است بهتر است جمعه كه امروز ميكند دود ديواريش بخاري و است سرد محبوبه خانه:گفت مادر
 .ميكردم روشن را نفتي بخاري وگرنه نيست درست هم نفت

 كرده؟ گل محبتتان هميشه مثل شما اينكه يا كرده سرما از شكايت خودش:پرسيدم

 ما خوب چه بد چه حاال ميكند زندگي دارد آدمي ساختمان آن است؟توي حرفي چه اين:گفت و آورد پيشاني به اخم
 !هستيم او نگهداري مسئول

 .ميكنم حرام را استراحتم كه است وظيفه انجام براي تنها و دارم قبول را شما حرف اين:گفتم و شدم بلند

 را تازيانه ضربات باران و باد شدم خارج كه ساختمان در از.شدم تو ساختمان راهي من و داد تكان سر تاسف سر از مادر
 در ترا و كنم باز را در بتو دادن آگاهي بدون و بدوم را ساختمان دو بين مسافت كه كردند وادارم و نواختند پيكرم بر

 بر نقاب كردي سعي شدي من ورود متوجه تا تو.ببينم چشم به را بودي كرده كز كناپه در و پيچيده بخود پتو حاليكه
 پرسيدم كه من سوال رمقابل د و ايستادي سرپا و كردي دور خود از را بتو.بپوشاني را صورتت پريده رنگ و بزني چهره
 اشپزخانه به كنم آشكار را دروغت آنكه براي.نكردم روشن را بخاري بود خوب هوا اما هست چرا:نداري؟گفتي نفت
 و شده تبديل گاز به نفت:گفتم تمسخر به.ميكرد نفتي بي از حكايت بخاري سبك وزن كردم امتحان را نفت پيت و رفتم
 .است پريده

 و زدي چنبك كاناپه در پتو بدون اينبار و رفتي جايت به تو.رفتم ديواري بخاري كردن امتحان براي من و ندادي را جوابم
 بلند آسمان به را تو خنده صداي كه ريخت صورتم و سر بر دوده از موجي هوا دريچه كردن امتحان با.نشستي تماشايم به

 از تو و بترسانم را تو بچگي هواي به تا دادم نشانت پنجه و دست و كرد گل ام لودگي شوم خشمگين آنكه بجاي.كرد
 خبر چهره رنگ گفتم دادي بدستم و آورده دستمالي.اي شده فيروز حاجي گفتي و خنديدي بيشتر من گفتن هو صداي
 بطرف!بروي است بهتر:گفتي و گرفتي خود به سخت اي چهره آني در و كردي نگاهم موشكاف.درون سر از ميدهد
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 خشمگين بابت چه از نميدانم!ديد خواهيم گفتم و خنديدم!نيست تو كار گفتي ميكنم درستش:گفتم و چرخيدم بخاري
 رفتار از اينكه يا بودي كرده رفتار ناشناس يك و غربيه يك مثل من با كه بود تو خشك و جدي لحن بخاطر شايد شدم

 تميز را بخاري شدم بكار دست و جهنم به گفتم بخود دل در.بودم آورده در را دلقكها اداي آني در كه خودم سبكسرانه
 كه شدم مطمئن وقتي.نشستم هيزمها شدن افروخته و سوختن انتظار به و كردم روشن را آن هيزم چند نهادن با و كرمد
 از و اي گذاشته چاي فنجاني سيني درون تو كه ديدم.كنم ترك را ساختمان كه شدم بلند ميكشد تنوره آسمان به دود

 ترك را ساختمان جواب بدون خواستم.متشكرم گفتي و زدي لبخندي ور شعله بخاري ديدن با ميشوي خارج آشپزخانه
 .بخور چاي بعد و بشور را دستهايت:گفتي كينه از عاري و آرام لحني با تو اما كنم

 تاثير تحت و ديدم مهر و محبت از زالل اي چشمه دور زمانهاي مثل نگاهت در و بگيرم جواب نگاهم از تا كردم نگاهت
 قدم كرد خواهم رد را چايت به دعوت اينكه از اطمينان با و كردم خشك را صورتم و دست.كردم سست پاي نگاه همين
 تو.بودي شده ديگري محبوبه و شده خارج پيله از اي لحظه در گويي نديدم بيروح و خشك ديگر را تو.گذاشتم بيرون
 ميترسي؟:پرسيدي.ندرم ميل متشكرم نه كنم؟گفتم گرمش شد سرد چايت اگر گفتي

 چي؟ از-

 باشم؟ كرده مسمومش اينكه از-

 .نداري را اينكار جرات تو-

 نمينوشي؟ چرا پس-

 است؟ شده خراب هم ساعتت اينكه مثل:گفتم

 .نميكند كار درست ديگر كه است وقت خيلي:گفت

 .خورد بهم تنظيمش شد كشف سرداب در كه وقت همان از كردم فراموش آره-

 كنم؟ گرم را چايت ميخواهي نيامدم بر كردنش درست صدد در خاطر بهمين و ندارم كار زمان با من-

 .مينوشم نميترسم كني يقين اينكه براي:گفتم و برداشتم را چاي فنجان

 .بودم كرده مسمومش من اما:گفتي و خنديدي روح بي

 ماند؟ خواهم زنده برسم ساختمان آن به تا آيا:پرسيدم و گذاشتم زمين را فنجان



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  264 

 بكني؟ من با نداري وصيتي:پرسيدي سر پشت از افتادم براه ديدي وقتي و برداشتي را فنجان

 .ميمانم منتظرت جهنم در كنار در:گفتم و برگشتم بطرفت

 .ميكنم حركت تو از بعد بالفاصله ميكني كاري چنين بدانم اگر:گفتي

 عسل كه ميرفتم حمام بطرف.نزد پس دود و كردم روشنش:شد؟گفتم درست پرسيد مادر برگشتم كه ساختمان به
 بود؟ آمده ديدنش به چي براي جهود اسحاق كه نگفت محبوبه:پرسيد

 بود؟ آمده كي:پرسيدم و ايستادم متعجب

 .شد خارج باغ در از جهود اسحاق ساختمان آن برود خواست مادر تا رفت هم زود و آمد زود صبح ديروز:گفت عسل

 نكرديد؟ سوال او از شما:پرسيدم مادر از

 .ميگفت خودش ميدانست الزم اگر:گفت مادر

 دقيقه 5 از.دوختم ساعت به چشم و لرزيد وجودم اختيار بي و است مسموم چاي بود گفته كه آوردم بياد را محبوبه حرف
 كردم توجه بدرونم و نشستم مبل روي و شدم منصرف حمام به رفتن فكر از.بود نمانده باقي دقيقه يك از بيش مهلت
 گمانم به اما بود آمده سراغم به تهوع نه و داشتم سرگيجه نه بود خوب حالم اما ببينم خود در مسمويت از عالمي شايد
 شد نزديك بمن بغل در كفتري با داريوش.ندارم كردن حركت و شدن بلند به ميل و ام شده سستي و رخوت دچار رسيد

 . شده مريض اينكه مثل درخت زير بود افتاده بابا ببين:گفت و

 تكان نيست؟سر خوب حالت پرسيد داشت توجه بمن كه عسل.بگيرم را كبوتر و بدهم حركت را خود توانستم سختي به
 .نيست چيزيم خوبم:گفتم و كردم جمع را قوايم و دادم

 و كرد دور من از را پانيذ و داريوش و كرد درك را حالم عسل.است گرسنه گفتم و برگرداندم داريوش به را كبوتر
 هم صورتت باشي؟رنگ خورده سرما نكند پرسيد بمن رو بعد و ميشود خوب حالش بدهيد نان او به برويد:گفت
 و بيداري ميان رحالتي د و كردم سقوط زمين بسوي بلند پلكاني از كردم حس بدهم جواب او به آنكه از پيش!پريده

 آوردم بدست را خود كنترل كم كم و يافتم باز را خود كه نينجاميد بطول اي لحظه چند حالت اين.شدم ور غوطه بيهوشي
 شده؟ چي بگي و بزني حرف ميتوني:پرسيد مادر.زدم لبخند عسل و مادر مضطرب نگاه به و

 .دارم ضعف كه ميكنم حس فقط خوبه حالم:گفتم
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 .باشد كرده مسموم را تو محبوبه است ممكن كه كردم فكر.كردي جان نيمه مرا تو:گفت عسل

 بطرف حرف اين با و ميشوم خوب كنم استراحت كمي اگر ميگويد درست مادر گفتم و شدم بلند مبل روي از زحمت به
 بيدار وقتي اما خوابيدم ساعت چند نميدانم.نشوم زمين نقش تا ميكرد حمايتم عسل حاليكه در افتادم براه خواب اتاق
 بستر در كه كرد مجبورم و آورد خواب اتاق به را غذايم عسل.كنم آغاز فعاليت بودم قادر و ميكردم سبكي احساس شدم
 از و نرفتم خواب به اما كشيدم دراز بستر در و شدم رخوت دچار ديگر بار غذا خوردن با.نكنم ترك را آن و بمانم باقي
 سم شايد!ميكشم نفس و ام زنده هنوز چرا پس است چنين است؟اگر كرده مسموم مرا براستي محبوبه آيا:پرسيدم خود
 كه احساسم با تنها و بمانم باقي تفاوت بي نبايد.ميكند اثر تدريجا دارد هم شايد باشد كارساز كه نبوده مهلك انقدر

 فكر اين با.كند تمام را پدرش تمام نيمه كار كه گرفته تصميم او اينبار شايد باشم دلخوش كند نابود مرا نميتواند محبوبه
 شده مسموم كه ميكنم فكر:گفتم گذاشت اتاق به قدم هراسان او بهنگاميكه و زدم صدا را عسل قوا تمام با و لرزيد وجودم

 .دارم احتياج دكتر به و ام

 و نشست فرمان پشت خود و كرد سوار راتوموبيل د مرا عسل و پوشيدم لباس آن ياري با و طلبيد كمك به را مادر عسل
 احتمال هم شده انجام آزمايشات و نيافت مسموميت از عالئمي هيچ خود معاينات در دكتر.شديم بيمارستان راهي

 به كه بود رسيده راه از شب.هيچ ديگر و بود خون فشار آمدن پايين بود رمن د كه بيماري نشان تنها.كرد رد را مسمويت
 و ضعف موجب خون فشار افتادن كه داد توضيح مادر به عسل.ديديم خود نگران را ها بچه و مادر و كرديم مراجعت باغ

 صبح هنگام و رفتم فرو خوشي خواب به تاثيردارو تحت آنشب.نداشته وجود مسموميتي خوشبختانه و شده ام سستي
 و كردم ايستادگي كردن استراحت و خانه در ماندن به عسل و مادر اصرار مقابل در.نبود خبري رخوت عالئم از ديگر
 حركت به خيابان در.شدم خارج خانه از داريوش رساندن بهانه به بود مانده جا مدرسه سرويس از هم داريوش چون
 .است جنبش و حركت حال در چيز همه كه است خوب چقدر گفتم بخودم و كردم نگاه اتوموبيلها عبور و آدمها

 اون كه ديدم و بودم محبوبه مامان پيش من اومد باغ به وقتي اقاهه اون:گفت باشم كرده سوالي او از اينكه بدون داريوش
 .خطرناكه خيلي نباشه ها بچه دسترس در كه باش مواظب گفت و داد مامان به پاكت يك

 بود؟ چقدري پاكت:پرسيدم و كردم نگاهش كنجكاو

 داد پول آقا اون به بعد و اشپزخانه برد را پاكت زود مامان:گفت و داد نشان را كوچكي پاكت اندازه دستش دو با داريوش
 .رفت هم اون و

 گفتي؟ هم جون مادر و عسل مامان به تو:گفتم داريوش به
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 .نميكنه فضولي كه مرد.گفتم شما به فقط و نگفتم هيچي من گفت و كشيد بلندي نوچ

 .نيست خوبي كار خبرچيني و كردن فضولي درسته بله:گفتم و خنديدم

 در پاكت آن محتويات از تو كه كردم يقين ديگر.افتادم راه كتابفروشي بسوي و كردم پياده دبستان رمقابل د را داريوش
 كه داشتي را اطمينان و باور اين كردي مسموميت از صحبت وقتي.اي داشته مرا كردن مسموم قصد و بودي ريخته چايم
 تا را مسموم چاي من و آمد پيش كه همانطور كرد خواهم تلقي شوخي يك را آن و كرد نخواهم شك بتو هرگز من

 واقف سم كارايي به تو كه گفتم بخود دائم و بود كرده مشغول خود به سخت را ذهنم سوال يك اما.نوشيدم آخر جرعه
 از بيش!محبوبه.نميكردي صحبت قاطعيت با آنطور نداشتي اطمينان اگر چه گشودي اقرار به لب خاطر بهمين و بودي
 و آمد بوجود كه مسائلي تمام وجود با كه خواندم ابله و هالو را خود و كردم شماتت را خود كنم تقبيح را تو عمل آنكه

 قدم.ميداند گناهي هر از مبرا را تو و داده راه تو بيگناهي بر باورم خوش و انديش ساده دل هم هنوز داد رخ كه حوادثي
 داده؟ رخ اتفاقي كامياب پرسيد و شد متوجه ياشار كه بودم حال پريشان آنقدر گذاشتم كتابفروشي به كه

 وارد فشار ام سينه روي كه وزني سنگيني از تا كردم تعريف بود داده رخ را چه آن و ماجرا شرح به كردم شروع اراده بي
 جهود اسحاق كه ديده خودش داريوش:گفتم!مطمئني؟:پرسيد و دوخت ام ديده به را نگاهش متعجب ياشار.بكاهم ميكرد
 .داده محبوبه به پاكت

 با وقت آن كنند آزمايش را محتوياتش بدهي و اوري بدست را پاكت آن است بهتر يافتن اطمينان براي اما:گفت ياشار
 .كني وارد اتهام ميتواني مدرك داشتن

 باشد؟ كرده نابود هم را پاكت و باشد ريخته رچاي د را محتويات تمام شايد:گفتم

 حال بهر.شود مطمئن آن كارايي تا كرده استفاده اي ذره فقط محبوبه شايد دارد امكان هم قضيه اين عكس و:گفت ياشار
 .بيابي را پاكت شايد كني جستجو نيست بد

 .بگيرد انتقام همه از و كند مسموم بخواهد را ديگران محبوبه كه اينست كرده نگرانم كه چيزي:گفتم

 نميكني؟ بيرونش خانه از چرا:كرد پرخاش عصباني ياشار

 .كند زندگي آنجا ميتواند ندارد سرپناهي كه كس هر يعني است همه به متعلق ساختمان آن ندارم را حق اين من:گفتم

 .بگيريد ناديده را وجودش و كنيد رابطه قطع او با پس:گفت
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 عرف طبق او از نگهداري مسئوليت ضمن در و نيست غريبه او.ندارد امكان مادرم همينطور و دخترم پانيذ وجود با اينهم-
 .است من بعهده فاميلي

 سم وجود اگر شود آزمايش بدهي و بياوري بدست را پاكت ان بايد شده طور هر:گفت و كرد زدن قدم به شروع ياشار
 را وقت بودم تو بجاي اگر من.بخواه را عذرش و كن رو را او دست خانوادگي جلسه يا و قانون طريق از آنوقت شد تاييد
 را آدمهايي ديگر جان حفظ مسئوليت تو.ميكردم عاقالنه كاري و نميكردم توجه هم احساسم و حس به و نميكردم تلف
 و خانه به برگرد و شو بلند.نكن يكنفر بيمار وجود فداي را آنها داري بعهده را ميكنند زندگي سقف يك زير تو با كه

 .بياوري بدست را پاكت شده حساب نقشه يك با و كني فكر خونسردي كمال در كن سعي

 مجبور ضروري موارد در جز كه كردم رفتار طوري اول روز از بدبختانه و ندارم اي بهانه ساختمام آن به رفتن براي-
 .بگذارم ساختمان آن به قدم نباشم

 نميشود؟ خارج خانه از هيچوقت او-

 .ميدهد انجام مادر هم را مايحتاجش خريد و دارد دوست را تنهايي چون بندرت-

 .دهد انجام برايت را اينكار كه بخواهي او از و بگيري كمك همسرت از است بهتر-

 باور اما باشد مورد بي او به نسبت ام بدبيني و باشم كرده اشتباه ميترسم است ممكن غير اين:گفتم و دادم تكان سر
 صبر بايد.باشد خودم توسط بايد بدهم انجام كاري بخواهم اگر.است دشوار بلكه ممكن غير نه او به كردن حالي و اشتباه
 .كنم اقدام آنوقت نيست خانه در زمان چه او كه باشم زنگ به گوش و كنم

 مرد!خونسردي همه اين به بنازم يكي:گفت و كوبيد هم بر محكم دست كف دو بود شده كالفه ام خونسردي از كه ياشار
 برگرد شو بكني؟بلند كاري زماني يه تا ميگذاري دست روي دست و داري خونه تو خطرناك رواني ادم يك تو حسابي
 .نياورده بار به مصبيتي و نشده دير تا بده انجام امروز همين كارو اون و خونه

 هنوز وجودم در براستي.نشود برانگيخته كسي شك كه كنم توجيح چگونه را برگشتنم كردم فكر باغ به برگشتن هنگام
 پيچ در.فشردم گاز پدال بروي را پا برميگردم خانه به استراحت براي كه فكر اين با و ميكردم سستي و ضعف احساس
 ساعت كه افتاد پيرمردي دست به اختيار بي چشمم و بودند بسته صف نان گرفتن براي جمعي نانوايي نزديك كوچه
 انداخت ساختمان دار پاندول ديواري ساعت بياد مرا ساعت ديدن.بود ايستاده نوبت به و بود بدستش اي شماته قديمي

 ساختمان به رفتن براي كه كردم فكر خود با و بود داده دست از را خود تنظيم سرداب خروجي در كشف از پس كه
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 پانيذ و مادر شد باغ وارد كه اتوموبيل كشيدم اي اسوده نفس و كرد خوشحالم فكر اين.كنم بهانه را ساعت تعمير ميتوانم
 با كه ميكرد جستجو را چيزي ارغواني و سرخ و زرد برگهاي البالي در داشت مادر.ديدم زدن پرسه حال در باغچه در را

 هنگاميكه و دويد سويم به مراجعتم از خوشحال پانيذ.شد خيره اتوموبيل به و برداشت كنكاش از دست اتوموبيل مشاهده
 ديگه بابا:پرسيد و كرد بوسه غرق را صورتم و انداخت آغوشم در را خود آلودش گل دستهاي با شدم پياده اتوموبيل از

 خورد؟ بهم حالت:پرسيد سالمم جواب در مادر.نميرم ديگه عزيزم نه:نميري؟گفتم

 .كنم استراحت كه برگشتم دارم ضعف فقط نه:گفتم

 .بود شده بهتر حالت كلي حاال تا بودي مانده اگر.نكردي گوش گفتيم عسل و من چه هر صبح:گفت

 كجاست؟ عسل:پرسيدم

 .برگردند بايد ديگه و بخرند بافتني كالف رفتند محبوبه با:گفت مادر

 و باشد نشده دير هنوز شايد گفتم بخود و كردم ساختمان به نگاه و آمد بر نهادم از آه بودم داده دست از كه فرصتي از
 مجبور تو مقابل آنكه براي.شديد وارد عسل و تو و شد باز باغ در كه بودم برنداشته قدمي چند هنوز اما بكنم كاري بتوانم

 و دست.كرد همراهي مرا پانيذ كه رفتم باال ها پله از و گرفتم پيش در را ساختمان راه نباشم عسل به جوابگويي به
 ميگشتيد؟ چي دنبال باغچه توي:پرسيدم حال همان در كه ميشستم را پانيذ صورت

 حالش هنوز چونكه ميگشيتم دنبالش برگها توي داشتيم مادرجون و من.نيست قفس توي و شده گم كفترمان:گفت پانيذ
 !بود نشده خوب

 .نباش ناراحت ها بچه پيش رفته كرده پرواز و شده خوب شايد:گفتم

 .ميكنه دعوا منو حتما نيست كفتر كه ببينه و برگرده اگه.كنم مراقبت كفتر از كه بودم داده قول داريوش به:گفت پانيذ

 نبايد باشي مواظب كه دادي قول دخترم ولي نكنه دعوا رو تو كه ميكنم صحبت داريوش با من:گفتم و بوسيدم را صورتش
 .ميشدي غافل

 .نبود ديگه سراغش رفتيم مادرجون با بعد اما بردم غذا براش خودم بود كفتر صبحي:گفت

 .رفته كرده پرواز اونهم و مونده باز قفس در حتما-
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 تختخواب راهي يكراست و كردم گوش عسل شماتت به من و شد تمام هم پانيذ و من حرف مادر و عسل شدن وارد با
 زمان همان اگر.بيارم بدست رو پاكت اون بتونم كه بكشم حسابي نقشه يك ياشار بقول و كنم فكر كه داشتم احتياج.شدم
 شده سم پاكت اوردن بدست به موفق حاال شايد بودم داده انجام را اينكار برگردم بخانه بود خواسته من از ياشار كه

 .رمياره د پا از را تو ضعف اين بگيرم وقت دكتر از ميخواهي:پرسيد و نشست كنارم ارام عسل.بودم

 خودش كي هر گرفته سرچشمه كجا از خون فشار سقوط كه ميدانم من.ميشوم خوب كنم استراحت نيست احتياجي-
 .ميفهمد را حالش بهتر

 ...ها بچه و من چيست؟آيا ات ناراحتي علت كه ميگي هم بمن-

 هم يقين به كه باشد موهوم ترس اين شايد.برساند آسيب بنوعي ها بچه و بتو او ميترسم نگرانم محبوبه بابت از من:گفتم
 كار شما ميكنم گوشزد مادرم و تو به بيشتر چه هر بدبختانه.ميدهد شكنجه مرا دارد واهي ترس اين اما است همينطور
 نگرانتان دائم و بكشم بدوش را خيال و فكر بار بتنهايي مجبورم كه اينست.نميدهيد اهميت حرفم به و ميكنيد را خودتان

 .باشم

 انجام بتوانم آنچه خيالت راحتي براي من نگراني؟باور كه نگفتي زودتر چرا:گفت و گرفت دستش در را دستم عسل
 .بروند ساختمان آن به ها بچه نميگذارم و ميكنم رابطه قطع محبوبه از امروز همين از.ميدهم

 بدون كه دهي خرج به تدبيري بايد تو ميكني درك را مسائل اين بهتر و زني خود تو.شود تحريك محبوبه نبايد:گفتم
 ميفهمي؟ را حالم آيا دارم شك او به و اطمينانم نا هنوز من.شود خارج مان زندگي از پايش بگيرد بدل كينه محبوبه اينكه

 هست اينكار براي بهانه هزاران.بياورم بوجود رابطه قطع صلح و ارامش در ميكنم سعي و ميفهمم:گفت و آورد فرود سر
 .كن اطمينان بمن و نكن را فكرش تو

 رفتيد؟ كجا نفر دو شما صبح-

 .خانه برگشتيم هم با آنجا از ببافد ژاكت پانيذ براي كه داشت تمايل هم او بخرم كاموا من تا تجريش بازارچه رفتيم:گفت

 بود؟ آمده باغ به كاري چه براي جخهود اسحاق كه نگفت تو محبوبه:گفتم

 دارو او از مادرم درد كمر براي كه دارد شناسي گياه دوست اسحاق گفت خونسرد خيلي اون و پرسيدم اتفاقا:گفت عسل
 .بدهم مادر به تا داد بمن و آورد بود گرفته
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 كردي؟ باور تو و:پرسيدم

 امور در و باشيم نداشته كار او كار به كه ميگي هميشه خودت نكردم هم بيشتر كنجكاوي اما نكردم باور:گفت عسل
 .نكنيم دخالت اش زندگي

 روشن برايم روز مثل.ميگذرد چه ما زندگي در بفهمد كه داد اجازه نبايد هم او به منتهي دارم را عقيده همين هم حاال-
 بدل و رد گفتگوهايي و حرف چه تو و من بين كه دارد آگاهي حتي و ميداند را خانه اين حركت كوچكترين او كه است

 .ميشود

 پيدا درز ساختمان آن به خانه اين از اخباري هيچ ديگر:گفت بكاهد ام نگراني درجه از آنكه براي اما شد غمگين عسل
 .باش مطمئن نميكند

 سرداب در اب است ممكن و ميگذارد تاثير ها دنده حركت روي ساعت بودن خراب و است خراب ديواري ساعت:گفتم
 را كار اين زود نيست خانه در او بدانم اگر اما كنم تعمير را ساعت بروم نميخواهم خانه در محبوبه وجود با.شود جمع
 ندارد؟ را بجايي رفتن خيال.ميكنم درست را ساعت و ميدهم انجام

 مادرش به را دارو تا خودشان خانه برود بخواهد فردا شايد:گفت حال رهمان د و ميكند فكر دارد كه داد نشان عسل
 .بعدازظهر يا ميرود صبح كه نگفت اما كرد كوچكي اشاره.بدهد

 شده؟ چيزي:پرسيد بود شده ام چهره تغيير متوجه كه عسل.ديدم رفته دست از را سم پاك و آمد بر نهادم از آه

 شوم؟ ساختمان آن وارد بتوانم من تا بكشاني اينجا به اي بهانه به را محبوبه ميتواني:گفتم جواب در

 ... و ميرويم هم با تو و من بيايد او چرا-

 كه بداند نبايد هم او ضمن در و شوم روبرو محبوبه با كه نميخواهم من!نيستي متوجه چرا:گفتم و كردم قطع را صحبتش
 نه؟ يا بكشاني ساختمان اين به اي بهانه به را او ميتواني ببين كن فكر پرسش بجاي.ام شده ساختمان آن وارد من

 كه است بلد جديدي مدل محبوبه.بكشانم اينجا به بافتني انداختن دانه بهانه به را او است بهتر:گفت و كرد فكر كمي عسل
 .بدهد ياد هم بمن ميخواهد

 تا محبوبه كه باش مواظب فقط ميكنم ترك را باغ ظاهر به بپيچم نسخه ميخواهم اينكه بهانه به منهم بكن را كار همين-
 شدي؟ متوجه نكند مراجعه ساختمان به ساعتي
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 كوبيدم هم بر را باغ در وقتي:گفتم عسل به و پوشيدم لباس عجله با و كردم فراموش را ضعف من و اود فرود سر عسل
 بگو؟ را همين هم مادر به برنميگردم شب تا كه بگو او به و كن خبر را محبوبه تو

 بگويم؟ چه نرفتي اتوموبيل با چرا پس بپرسند اگر:پرسيد

 اي بهانه خالصه كند روي پياده كرده هوس يا ميشود ياشار اتوموبيل با بگو:گفتم بودم نكرده را اتوموبيل فكر
 داروخانه از را دارو كردم فراموش گفتم!عجله؟ اين با كجا پرسيد كه مادر بهت مقابل در من.خوب بسيار گفت.بتراش
 هيچ بي خوشبختانه من و نكرد بدرقه مرا هميشه چون مادر.هستم شدن خارج آماده كه دادم نشان و بگيرم تحويل
 به دقايق.گرفتم سنگر اتوموبيل پشت و كوبيدم هم بر شدت با سپس و باز را آن و رساندم باغ در به را خود مشكلي
 ساعتي ربع.بود گرفته درد گردنم كشيدم سرك ساختمان دو ميان كه بس از بود شده بار كسالت انتظار و گذشت كندي
 از بودي انداخته هايت شانه روي سفيدي ژاكت و بود بدستت كاموا نايلون حاليكه در تو ديدم اينكه تا كشيدم انتظار

 انتظار از دور تو حركت.كردي حركت ديگر ساختمان بسوي و كردي قفل را ورودي در بدبختانه و شدي خارج ساختمان
 به.ميگرفت انجام مانع بدون شدمان و آمد و نداشتيم در كردن قفل به عادت ما از هيچكدام كه چرا شد تعجبم موجب و

 پاورچين.بود چاره تنها اين شوم خارج هم جا همان از و شوم وارد سرداب طريق از كه ديدم بهتر و افتادم چاره فكر
 سرعت به كرد لمس را پله اولين پايم هنگاميكه و كردم طي را سرداب و حياط ميان مسافت خميده حالت به و پاورچين

 از شود سرداب روشنايي متوجه كسي نكند آنكه ترس از و بود تاريك سرداب.دويدم سكو هاي پله بسوي و دويدم پايين
 كه كنم فكر بعد و كنم تازه نفس لحظاتي براي و بيابم را تخت توانستم كورمال كورمال.كردم پرهيز برق كردن روشن
 چوب كردن پيدا تاريكي در اما بود انداخته حركت از را محور چوب با عمو افتاد يادم.بيندازم حركت از را چرخ چگونه
 مناسب چوبي توانستم وقتي.ميلرزيد وجودم اختيار بي و كردم روشن را مهتابي از كي وي زمد دريا به دل.نداشت امكان
 اي لحظه.كردم حس را سالن گرم هواي بعد اي دقيقه و شدم ساعت محفظه وارد و انداختم كار از را محور چرخ بيابم

 گشتم چه هر اما كردم جستجو به شروع و كردم باز را كابينت در آرام كردم حركت آشپزخانه بسوي بعد و ايستادم
 .يافتم كمتر

 اتاقش بسوي و كردم رها را اشپزخانه ببرد خود با فردا تا باشد برده اتاق به و برداشته را آن است ممكن گفتم بخود
 در طپش به قلبم ديدم آنچه از و كردم باز را كيف عجله با بود تخت كنار ميز روي اش دستي كيف خوشبختانه دويدم
 بطرف ديگر بار و آوردم در را نايلون.بود شده زده گره آن سر كه داشت قرار نايلون يك در كوچكي پاكت آمد

 با شدم مجبور و ميلرزيد دستم انگشتان.برگردانم اولش بجاي را بقيه و برداشته را سم از مقداري تا دويدم اشپزخانه
 در و پيچيدم دقت با را آن و ريختم اي روزنامه تكه روي را سرم از قاشقي قدر به شدم موفق وقتي.كنم باز را آن دندان
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 و شدم محفظه وارد خروج براي.برگرداندم محبوبه كيف به و زدم گره را نايلون ديگر بار و گذاشتم پيراهنم جيب
 را مهتابي چراغ.افتاد كار به محور و برداشتم را چوب كشيدم اي اسوده نفس كرد لمس را سكو سردي پايم هنگاميكه
 خاطر بهمين و نيست جده صداي رسيد بنظرم!كن صبر گفت صدايي كه كنم ترك را سرداب داشتم قصد و كردم خاموش

 روبرويم از را صدا كه بود نكرده عادت تاريكي به هنوز چشمم.داد دست از را خود حركت توان پايم و لرزيدم خود بر
 و داد را جوابم.جده سالم گفتم و يافتم ارامش و شناختم را او!اي كرده پيدا را دزدان قيافه گفت وقتي صدا شنيدم
 .بودم شدنت وارد دزدانه شاهد:گفت

 .شوم ساختمان وارد ببيند مرا محبوبه اينكه بدون بودم مجبور:گفتم

 !بدزدي او كيف از را شده ساييده كمر قرص تا:گفت و خنديد جده

 !نيست؟ سم:پرسيدم

 .اي نخورده آن از تو باشد هم اگر-

 .داشت مرا كشتن قصد و كرد مسموم را چايم او ديشب اما-

 را خودش مهر تا خوراند گياهي داروي بتو او.تو دست از شدن رها و كشتن براي نه اما كرد مسموم را چايت او:گفت جده
 .كن آسوده خيال و برو حاال. داد عكس نتيجه كه كند افزون دلت در

 اينبار و رفتم باال سرداب هاي پله از.هيچ ديگر و ديدم رنگي سفيد تاللو اي لحظه و بود كرده عادت تاريكي به چشمم
 كمي مخصوصا.كوبيدم بهم بشدت و كردم باز را باغ در ام برگشته بداند عسل اينكه براي اما نداشتم شدن ديده از ترسي
 ساختمانت وارد شوي روبرو من با اينكه بدون بتواني داري را ساختمان به بازگشت خيال تو اگر تا كردم صبر
 بمن را كفترش شدن گم بلند صداي با و شد خارج ساختمان در از پانيذ از جلوتر و بود بازگشته مدرسه از داريوش.شوي
 .داد خبر

 

 هفدهم فصل

 مشتري دو كه خنديد بلند صداي با آنچنان ام خورده محبت و مهر داروي سم بجاي كه كردم تعريف ياشار براي وقتي
 خنده ادامه از ياشار.كردند نگاه خيره خيره ما دوي هر به و برگرداندند سر بودند كتابها قفسه تماشاي حال در كه مردي
 فكر كه بگو مرا.داري مار مهره تو پسر قسم بخدا:گفت ميداد فشار ام شانه روي را دستش رحاليكه د و برداشت دست
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 انتقام درصدد تنها نه خانم!بدهد شانس خدا.ميخوريم را حلوايت ما و ميشوي دنيا آن راهي زنت توسط روزها همين كردم
 !بلند اقبال ميگويند اين به.بيشتركند قلبت در را مهرش ميخواهد بلكه نيتس گرفتن

 !ميخوري حسرت هم باز ببينم آنوقت و بكند تو نصيب هم اقبالها اين از خدا:گفتم تمسخر به

 جهود اسحاق بدهم سفارش است موثر دارو آن اگر شوخي از خالي.ميكنم سير را عرش آنوقت كه باش مطمئن:گفت
 بود؟ موثر ايا بگو را راستش شود مهربان من با شايد بدهم نيلو بخود و بياورد منهم براي

 .شد بيشتر قلبم در اش كينه محبت بجاي و ديدم چشم به را مرگ من نگو مزخرف:گفتم

 .كنم پيدا ديگري راه بايد و نشد اينهم نخير:گفت و داد تكان سر افسوس سر از و كشيد مويش به دست

 و همسر با را وقتت دوستان با گذراني وقت بجاي اگر تو.نداري گياه مهر و دعا به احتياج و است آسان تو درد چاره-
 .ميشود درست چيز همه بگذراني فرزندانت

 دارويي تاثير كه باوراندم خودم به خودم و ميديدم ترا خواب هم سر پشت ماجرا آن از بعد شب چند محبوبه ميدوني
 بخوابم ديگر بار كه داشتم دوست كردم باز چشم وقتي كه بود خواب يك تنها خوابها ميان از.خوراندي بمن تو كه است
 صداي و كرد دور چشمم از را شيرين و خوش خواب كاميار گريه و ها بچه قال و قيل متاسفانه اما ببينم را آن دنباله شايد
 سرحال و شاد اي محبوبه بودي ديگري محبوبه تو خوابم در!ميشه ديرت عزيزم پاشو:گفت كه نشست گوشم در عسل
 حلقه را ات فرفري موهاي و بودي زده ات شانه بر رنگ بهمان كاغذي گلي و داشتي تن بر بنفش ساتن از لباسي كه

 يك در كه رسيد گمانم به.داشتي پا بر كه بود كفشي بخاطر شايد و بود بلندتر قدت.بودي كرده رها ات شانه دور و كرده
 مشيري دكتر خانه به شباهت بيشتر و بود ديگري سبك اش خانه اما است بهراد ميزبان و داريم حضور مهماني
 گفتي بمن پيچيد مشامم در موهات عطر و نشستي كنارم و آمدي تو نبود مادر اما ميزد گارمون خواب تو نفر يك.داشت

 .موند نصفه خوابم و شدم بيدار صدا و سر از كه بيام همراهت تا شدم بلند منهم و كنيم نگاه آالچيق تو از رو ماه برويم بيا

 تاب بي و صاف پانيذ مال كه شماست موهاي تفاوت تنها.توست خود كوچيكيهاي كپ پانيذ و داريوش تولد عكسهاي
 اينكه جالب كاميار نه پانيذ نه.اند نشده من شكل فرزندانم از هيچيك چرا كه ميكند گل حسادتم كم كم دارد.است

 و دارند خوبي هيبت ها بچه كه است خوشبختي جاي هم سويي از اما.خودم فرزندان تا دارد شباهت بيشتر بمن داريوش
 .نيستند الغر
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 خريدهاي و شوم حاضر سركار ديرتر تا واداشت مرا كرد پوش سفيد را زمين و باريد اسمان از ديشب كه مختصري برف
 و زد صدا را تو بلند بانگ با مادر شوم اتوموبيل سوار كه شدم اماده شده نوشته اقالم از ليستي با وقتي.بدهم انجام را خانه
 به و آوردي لب بر لبخند مادر و من ديدن با.بودي پوشانده بخود سخت را ژاكت حاليكه در شد ظاهر ها پله روي تو اندام

 خريد؟ ميرود دارد كامياب نداري الزم چيزي بازار از:پرسيد مادر.كردي اكتفا كوتاه سالمي

 .برسان راه سه تا مرا دارد امكان اگر:گفتي تو

 مادر و شدي ساختمان وارد عجله با.ميرسانم را تو كني عجله اگر گفتم بودي داده قرار مخاطب مرا اما بود مادر به نگاهت
 حمايت در سعي ممكن طريق بهر كه بود ديده چه تو وجود در مادر كه نميفهميدم.آيد مي كني روشن را اتوموبيل تا گفت
 گاه و تفاوت بي را خود عسل رمقابل د چه اگر و نميديد را آنها و آمد نمي او چشم به خطاهايت تمام و داشت تو كردن
 مادر شدي خارج ساختمان در از وقتي.ميشدي ديده گذشته محبوبه همان تو او چشم از دور اما ميداد نشان خاطر رنجيده
 .كن مهار را غضبت و خشم و كن رانندگي آرام:گفت آهسته

 خارج باغ در از ما و نشستي هم تو نشستم فرمان پشت هنگاميكه و نفهميدم خشم كردن كنترل از را مادر حرف معني
 احتماال و است بهشيد تولد شب فردا:گفتي و شكستي را سكوت كه بودي تو و كرديم سكوت هردو را راه از كمي.شديم
 .بگيرم بهشيد براي اي هديه تا ميروم من.  ميگيرد تماس امروز بهراد

 .است خبر چه شب فردا بداند عسل كه ندارم يقين چون كني خريد عسل و من طرف از است خوب:گفتم

 خود كه باشد زناني معدود جز او شايد.ميكند انتخاب هم خوب و ميداند خوب او اتفاقا:گفتي و زدي آميزي تمسخر لبخند
 !است شانسي خوش زن او.بگردد ميلش مطابق ميكند مجبور را زندگي بلكه نميكند تسليم را

 ...من انتخاب با كه چرا نه شانسي خوش مورد در اما دارم قبول ناماليمات برابر در نشدن تسليم مورد در را نظرت-

 .كرد اش ياري بخت مورد همين در اتفاقا:گفتي و كردي قطع را حرفم

 ...خودت چرا پس است رسيده خوشبختي به من انتخاب با كه معتقدي اگر:گفتم و رفتم در كوره از

 چشم خوشبينانه ام شده تسليم زندگي مقابل در كه هستم مردمي از دسته آن جز من:گفتي و كردي قطع را حرفم هم باز
 بخرم كادويي چه ميدهي ترجيح!بگذريم است بازيگري شيفته و عاشق بازيگر چرخ اينكه از غافل دوختم آن گردش به

 بازي؟ اسباب يا لباس

 !بخر را همان ميدادي ترجيح را كدام بودي عسل جاي اگر كه كن فكر خودت نميدانم:گفتم
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 را بهشيد و مست بهار دل و كند تبديل مناسب كادوي به را گرانقيمت كادوي يك ميداد ترجيح عسل كه ميكنم فكر:گفتي
 .كند خوش هم با

 .ميداد ترجيح را نارنجي و سفيد رنگ كند تهيه لباس بود قرار اگر آنكه ضمن ميكرد را همينكار ميكنم فكر منهم بله-

 !آگاهي اش سليقه به خوبه چه:گفتي و خنديدي

 به.كنيم صحبت مان سليقه رمورد د تا نيامد پيش موجبي هيچوقت اما آگاهم هم تو سليقه به گفتم دل در و كردم سكوت
 گشتن صرف وقت زياد است سرد هوا گفتم بودي شدن پياده حال در داشتم نگه را اتوموبيل من و بوديم رسيده راه سه
 آن اداي هنگام در كه ميكني باور محبوبه آه.شدي پياده و موافقت نشانه به آوردي فرود سر تو.برگرد بخانه و نكن

 گاز پدال روي پا فشردن با را خشمم آمدم بخود نيستي؟وقتي من همسر ديگر تو كه بودم كرده فراموش اصال جمالت
 او و داشت قرار چاي دويمان هر مقابل در و بوديم شده فارغ كار از ياشار و من.گفتم بخود ناسزا دل ته از و نشاندم فرو

 .ميچسبد سرد هواي اين توي كه بنوشيم را چايمان:گفت بمن رو بود شده طي كه روزي نيم از راضي

 پيش اي مسئله هم باز ميكني فكر چي به:پرسيد ياشار.بود ساخته خيره بخود را نگاهم بود برخاسته فنجان از كه بخاري
 آمده؟

 ات عصبي حاالت و ات چهره رنگ شدي وارد در از كه صبح از آمده پيش چرا گفت!نه:گفتم لبي زير و دادم تكان سر
 تا بيرون بريز خب.رفت يادم آنهم از بعد و شد وارد مشتري كه بپرسم صبح همان خواستم.نيستي نرمال كه ميداد نشان
 !شوي سبك

 معني نگاه و اش صميمانه و گرم لحن از.برداشت را گوشي و زد زنگ تلفن كنم باز دهان آنكه از پيش و كردم نگاهش
 اين مراقب خانم حاج گفت وقتي گفتگويش رميان د و ميكند صحبت خودمان خانواده از عضوي با دارد كه فهميدم دارش
 من بطرف را گوشي خداحافظي از بعد ياشار.است مادر مخاطب كه فهميدم كنند اذيتش خانمها نگذاريد و باشيد ما دوست
 وقتي.كردم حس را اي حادثه وقوع و لرزيد را پشتم تيره مادر لرزان صداي از.است مادر گفت موشكاف و گرفت

 .بزني هم اي پخته كه را آتشي و خانه بيايي است بهتر:شده؟گفت چي مادر پرسيدم

 چيست؟ منظورت:پرسيدم

 نيست خوش حالم من.دادي قرار هم روبروي را محبوبه و عسل و دادي آب به خودت كه است گلي دسته همان منظورم-
 .كن آرامشان و بيا شو بلند ام سكته به نزديك
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 است؟ ساخته كاري من دست از پرسيد نگران ياشار كه بود پريده ام چهره رنگ گويي تماس قطع با

 .برگردم بايد-

 بطرفم را ماشين سوييچ برگشتم چون و زد صدايم كه ميكردم ترك را كتابفروشي داشتم عجله با من و آورد فرود سر
 به و آورد در بال اتوموبيل كه داشتم دوست رانندگي هنگام در.است ليز خيابان باش ماشينها مراقب:گفت و كرد پرت
 گفتم بخود و كردم حركت فرعي هاي كوچه و خيابان از برسم بخانه زودتر آنكه براي.كند پرواز زمين روي حركت جاي

 .كرد آغاز وزيدن طوفان باالخره

 باز را باغ در بعد و بنشانم فرو را اضطرابم و هيجان عميق نفس چند كشيدن با كردم سعي و كردم توقف باغ در پشت
 هم باز افتادم براه ساختمان بطرف و كردم پارك را اتوموبيل هنگاميكه و نرسيد گوشم به صدايي رهيچ د گشودن با.كنم

 با مبل روي عسل و بود زده چنبك كاناپه گوشه كه مادر ديدن از كه كردم باز را سالن در.بود حاكم محيط بر سكوت
 كه سوالم به و دادند پاسخ دلخوري با دو هر سالمم به.گرفته پايان طوفان كه زدم حدس بود نشسته كشيده هم اي چهره

 !بپرس خودت ميپرسي؟از من از چرا:گفت و دوخت ام چهره به را آلودش غضب نگاه مادر؟او شده چي پرسيدم

 داده؟ رخ اتفاقي بگه بمن كه نيست يكي!بپرسم خودم از بايد را چيز چه:گفتم

 محبوبه از و نگذاشتي درجريان را عسل چرا ببريد كادويي شب فردا تولد براي بود قرار اگر:گفت كه بود مادر هم باز
 كند؟ خريد او و بدهد خرج به سليقه كه خواستي

 كردم خواهش منهم كند خريد خود براي ميخواست شده؟محبوبه چي حاال:گفتم و كرد متوجهم را دو هر نگاه بلندم آه
 .همين فقط كند خريد هم عسل و من بجاي

 كه اي خواسته او از تو كه ميكرد ابراز لحني چه با كه ميديدي و بودي كاش ولي نيستم او خريد مخالف من:گفت عسل
 .است چنان و است چنين عسل ميشناسد را نارنجي و سفيد فقط رنگها ميان عسل آره.كند خريد ما بجاي

 در و شدم بلند جا از و انگيخت بر را خشمم عسل گونه روي بر اشك ديدن.بگويد را حرفهايش بقيه كه نداد مجال گريه
 اندامت وقتي.اي شنيده را بانگ اين باشي هم سرداب ته اگر كه ميدانستم.زدم صدا را تو فرياد با و كردم باز را ساختمان

 چه؟وقتي يعني مرز نگهداري ديديد حاال:گفتم حال رهمان د و بيايي كه كردم اشاره دست با شد ظاهر ساختمان مقابل در
 باقي شكايتي جاي ديگر ميكنيد تفريح و ميخوريد غذا هم كنار در ميكنيد خريد هم با كه ميشويد آميخته هم با آنقدر
 .نميماند
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 و شدي داخل گام يك تو!تو بفرماييد لطفا:گفتم خشمگين.بودي نگذاشته داخل قدم و بودي ايستاده ساختمان مقابل تو
 داخل به قدم داشتيد قصد كه روزي:گفتم تو به رو.بدهي ازدست را فرارت راه نميخواستي شايد ايستادي در كنار همانجا

 آن بودن نادرست و درست درصدد آنكه بدون من دهد رخ اينجا در اتفاقي هر كه گفتم شما به من بگذاريد ساختمان آن
 نه؟ يا گفتم را اين ميدانم شما متوجه را گناه و ميدهم همسرم به را حق برآيم

 !گفتيد بله كردي زمزمه تو

 موجبي و ميكنيم زندگي هم با صلح در داريم همگي كه است سال سه به نزديك بيشتر يا و سال دو از پس امروز:گفتم
 است بهتر كه ميگويم شما به كرد خواهم عمل ام گفته آنچه به من بداني اينكه براي.حاال تا بود نيامده پيش داوري براي
 پيامدي چنين شما از كوچك درخوسات يك ميدانستم اگر من.نشويد ما رنجش باعث و نكنيد دخالت ما زندگي امور در

 .نميكردم خريد انجام تقاضاي شما از هرگز داشت خواهد بدنبال

 هيچ:گفتم حال رهمان د و كني سكوت كردم وادارت دستم كردن بلند با من اما بزني حرف تا كردي باز دهان تو
 شركت و آمدن به تمايل عسل اگر.ببريد خود با و برداريد ايد خريده اگر را كادوها لطفا شنيد نخواهم شما از توضيحي
 .ممنونم ايد كشيده كه زحمتي از ميكنيم تهيه اي هديه خودمان ما داشت را جشن در كردن

 كجاست؟ كادوها:پرسيدم و كردم عسل به رو

 خودم سرعت همان با و برداشتم بود ميز روي كه را شده پيچ كادو بسته دو و رفتم سرعت با من و كرد اشاره اتاق به او
 نارنجي و سفيد از باالتر رنگي هيچ دنيا در كه بدانيد را اين رفتن از قبل اما برويد و بگيريد لطفا:گفتم و رساندم بتو را

 !ام ستوده را همسرم سليقه هميشه و نيست

 با هم من شدي خارج ساختمان از دو حالت به و گرفتي را كادوها و دوختي ام ديده به را غضبت با همراه رنجيده نگاه تو
 روي را خود عصبي و خسته.عصبانيم و خشمگين كردي كه كاري از چقدر كه بداني تا كوبيدم تو سر پشت را در شدت
 .نگرفته قلبش تا كن درست قند شربت براش:گفت عسل به مادر و انداختم مبل

 را چيزي كشيدن رخ به يا و كردن مسخره خيال اصال محبوبه:گفت آرام مادر رفت آشپزخانه به و شد بلند عسل وقتي
 .شد منقلب حالش اي برده خريد براي را او تو و است شده اتوموبيل سوار با او كه فهميد وقتي عسل نداشت

 من و است عسل با حق:گفتم است نبوده محبوبه به دادن آگاهي براي فقط حرفهايم كه بدهم اطمينان مادر به اينكه براي
 .نكنم خطا ديگر كه ميكنم سعي بعد به اين از ميبردم را محبوبه نميبايست و كردم اشتباه
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 داريد دوست مرا اگر مادر:گفتم شود خارج اينكه از قبل اما افتاد براه ساختمان در بطرف و شد بلند حرفم از رنجيده مادر
 .ندهيد قرار بالتكليفي در مرا و نكنيد سازش محبوبه با لطفا است مهم برايتان من زندگي اگر

 ديدن با و شد خارج آشپزخانه از شربت فنجان با عسل.كرد ترك را ساختمان حرفي هيچ بدون و شنيد را حرفهايم مادر
 از بايد كه سال و سن راين د كه ميسوزد برايش دلم كند استراحت تا رفت:كو؟گفتم مادر پس پرسيد مادر خالي جاي

 پس افروختيد خاطر طيب با شما دوي هر كه است آتشي اين هم سوئي از اما!شده اسير جهنم در باشد برخوردار آرامش
 را طايفه اين نگهداري و حفظ مسئوليت وقتي بگويي مادر به من طرف از دارم دوست اما.كنيد تحمل بايد هم را دودش

 دهم انجام كه مجبورم نباشم كارها بعضي انجام به راضي هم قلبا اگر من دهم انجام كامل صورت به را آن بايد پذيرفتم
 اين چرا مادر نميدانم ميبردم و ميكردم سوار را او ميبايست بود هم پدرم قاتل محبوبه بجاي اگر.است من وظيفه اين

 .ميكند فراموش را نكات

 مادر و من انگار كرد وانمود طوري برگشت خريد از او وقتي منتهي نشديم ناراحت محبوبه بردن از مادر و من:گفت عسل
 ما اما نكني حس بودنت مرد بخاطر را مسائل اين شايد تو.است خانه سليقه با و شعور با عضو تنها او و هيچيم خانه اين در
 .بگويم بتو كه كردم فراموش صبح من و بود كاميار واكسن نوبت امروز.نهفته معنايي چه واژه هر در كه ميفهميم زنها

 به من شوي آماده تو تا.ميخريم هديه بهشيد براي هم و ميكنيم تزريق را او واكسن هم ميرويم كن آماده را كاميار:گفتم
 .باشد ها بچه آمدن منتظر كه ميگويم مادر

 ميرويم عسل و من:گفتم بشنوي هم تو كه صدايي با كرد باز را در هنگاميكه و زدم صدا ساختمان در از بيرون را مادر
 .برميگردند ديگر ساعتي ربع ها بچه باشيد مواظب لطفا ميبريم همراهمان هم را كاميار بيرون

 او سر به محكم را كاميار كاله حاليكه در و شد خارج عجله با هم عسل و نشستم فرمان پشت داد مادر كه اطميناني با
 در از.است چيز همه مراقب او باشد؟گفتم هم غذا مراقب گفتي مادر به:گفت نشستيم اتوموبيل داخل وقتي بود چسبانده

 را اتوموبيل در خوشحال ما ديدن با و شدند خارج آن از پانيذ و او و كرد توقف داريوش سرويس كه ميشديم خارج باغ
 با دو هر اما ايم برگشته مادرشان و من دهند لباس تغيير و شوند خانه داخل تا گفتم آنها به.شدند سوار و كردند باز

 شوق پانيذ كه تحصيلي سال آغاز از.كردم آگاه آنها بردن از را مادر و شدم پياده ناچار به من و شدند ما همراه لجاجت
 در و شد داريوش همراه دبستاني پيش گذراندن براي عسل و تو ميل رغم علي بود داده نشان مدرسه و درس به را خود

 به وقتمان واكسن تلقيح از پس روز آن.كنند استفاده سرويس يك از دو هر كه گرديد نام ثبت او دبستان كنار ساختماني
 رستوران در را غاذ كه دادند ترجيح همه بالطبع و گشتند شريك بهشيد با هم ها به هديه يك بجاي و گذشت خريد
 كتابفروشي مقابل مراجعت هنگام به مرا عسل و گذرانديم را خوبي بعدازظهر داشتيم صبح كه جوي برخالف.كنند صرف
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 وقتي.شد وارد من از بعد ساعتي و بود نيامده هنوز ياشار شدم كه كتابفروشي وارد.برگرداند باغ به را ها بچه و كرد پياده
 !گرفته پايان خوبي و خير به چيز همه كه ميدهد نشان ات چهره گفت ديد را بشاشم چهره

 .گذشت خير به بله ها بچه و خانم شدن شاد و من پول شدن تمام با بله:گفتم و خنديدم

 است كاري!نو از روزي از روز:گفت و گذاشت مقابلم شده تايپ اوراق از اي پوشه و كشيد بيرون را ميزش كشوي ياشار
 .ميكند سرگرمت كه پليسي

 .است فلسفي كتابهاي از جالبتر برايم اينحال با اما.ندارد پليسي رمانهاي از كمي دست خودم زندگي:گفتم

 مادر برگشتم بخانه من وقتي شب.بود ديده باغ از را تو شدن خارج مادر فقط نديد خانه در را تو هيچكس آنروز فرداي
 رفته شايد گفتم و انداختم باال شانه تفاوت بي.هستم نگران است برنگشته هنوز و شده خارج خانه از صبح محبوبه گفت
 .نكنيد كنجكاوي هم شما لطفا.بدهد گزارش بما كه ندارد تعهدي او مادرش خانه

 .كند كمك پانيذ به تا بهراد خانه رفته ميكنم گمان من:گفت عسل

 واكسن بخاطر كاميار.كنم آماده مهماني براي را خود بايد كه دانستم منهم و اورد بوجود را مادر خاطر اطمينان او يادآوري
 احساس هنوز اقوام با رويارويي از كه مادر.نكند شركت رجشن د و بماند رخانه د كه ميداد ترجيح عسل و بود كرده تب

 عسل به اتوموبيل در.شديم جشن راهي پانيذ و داريوش و عسل و من و گرفت عده به را كاميار از نگهداري نداشت خوبي
 چنين تحمل نميتواني كه ميكني فكر اگر باشد جويانه كينه هم شايد و سرد بما نسبت محبوبه رفتار است ممكن:گفتم

 .شويم منصرف رفتن از باشي داشته را رفتاري

 .كن تحمل ديدي ناهنجاري رفتار مادرم و پدر از اگر هم تو ميكنم تحمل شده كه هم پانيذ و بهراد بخاطر من:گفت عسل

 .ميرويم جنگ ميدان به داريم جشن بجاي ما:گفتم و خنديدم صدا با

 زده چهره به كه نقابي با تو و شديم روبرو همه طرف از گرم استقبالي با شديم مهماني وارد وقتي تصورمان رغم علي
 من شد موجب گرم و صميمانه جو.است گذر در عادي بطور چيز همه و نداده رخ باغ در اتفاقي هيچ كه دادي نشان بودي

 و من كه فرصتي در.سازيم پيش از گرمتر را آنها مهماني و كنيم عمل بوديم داده بهراد و پانيذ به كه قولي به عسل و
 خدا را بعد به اين از اما بله ساعت اين تا گفتم من است؟و روبراه چيز همه:پرسيد شتابزده او آورديم بدست بهراد
 .داد نخواهد رخ اتفاقي هم بعد كه دارم اطمينان من و هستي سياستي با مرد تو:گفت و خنديد.ميداند

 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  280 

 و شام از پس.شدم چشمانشان در شادي برق شاهد و كردم اظهار را همين هم گلرخ عمه و بهجت عمه پرسش جواب در
 كردن مراقبت و بهشيد از داشت كه بودم بهارمست با گفتگو سرگرم چون نديدم دقايقي را عسل هدايا كردن باز بهنگان

 بي عسل غيبت از هم باز بود نكرده جلب هدايا و كيك به را مهمانها توجه پانيذ اگر و ميكرد صحبت برايم او از
 د من و شدند جمع داشت قرار آن روي هدايا و كيك كه ميزي بگرد جمعي دسته عكس گرفتن براي مهمانها.خبرميماندم

 و گشت او بدنبال جمع ميان در هم او كو؟و عسل مامان پرسيدم پانيذ از.نيافتم را او و گشتم عسل بدنبال آنها رميان
 صدايي آنجايي؟چون عسل زدم صدا و كوبيدم بدر اي تقه دستشويي چراغ بودن روشن شد؟با آغاز ما نفره دو جستجوي

 را خود و كرد رها را مهمانها ميگردم عسل بدنبال بود شده متوجه كه پانيذ و كرمد آغاز ديگر جايي از را جستجو نيامد
 را دستگيره بار چند و رفت دستشويي بسوي او.زده غيبش كجا نميدانم ميگردي؟گفتم عسل دنبال پرسيد و رساند بمن

 است؟ خوب حالت عسل عسل:زد صدا بعد و پيچاند

 .نميدهد جواب چرا نميدانم اما باشد آنجا بايد و شده قفل تو از در:گفت توست؟پانيذ اين:پرسيدم و شدم نگران دل

 كليد بدنبال بهراد.آمد بوجود ازدحامي دستشويي در پشت و گشتند موضوع متوجه هم مهمانها ساير او از بعد و بهراد
 بهراد كه رفت چكش آوردن براي سيامك و بشكنيم را در قفل است بهتر گفت ايرج.درميكوبيدند پشت عمه و ميگشت
 كه فهماند بهمه جيغ كشيدن با و برد درون به سر پانيذ و بازشد در كليد با.باشيد خونسرد لطفا آوردم كليد كشيد فرياد
 وسط در بود شده كبود اش چهره رنگ كه را عسل و شدم دستشويي وارد خود و زدم كنار را پانيذ من.داده رخ اتفاقي

 اتاق از را او و گرفتم آغوش در را عسل من و طلبيدند كمك كشان فرياد گلرخ عمه و سيامك.يافتم بيهوش دستشويي
 آمبوالنس بهجت عمه قلب ماساژ و تنفس دادن به كرد شروع او و بود وارد پزشكي امور به همه از بهتر پانيذ.كردم خارج
 دو آن تو و ميكرد آشفته بيشتر را جو داريوش و پانيذ گريه صداي.ميداد ادامه تنفس دادن به همچنان پانيذ و كرد خبر
 دوخت ديده بمن عسل نبض گرفتن بدست با بهراد.كنند كمك عسل به بتوانند ديگران تا كردي خارج سالن از خود با را
 كنار را پانيذ و دويدم عسل بسوي اختيار بي اما كرد منجمد رگهايم در خون او حركت.انداخت پايين سر متاسف بعد و

 در كسي چه نميدانم رسيد بگوش آمبوالنس آژير صداي وقتي.كردم تنفس دادن به شروع بيشتري سرعت با خود و زدم
 كه كرد او نبض گرفتن و معاينه به شروع خود و كرد دور عسل از مرا پوش سفيد مردي.كرد باز امداد گروه براي را

 و جيغ صداي.گذشته كار از كار متاسفم گفت شد بلند زمين روي از هنگاميكه و نگرفت را او وقت اي دقيقه از بيش اينكار
 !بياور هوش به را او ياهللا ميكني اشتباه:گفتم و زدم چنگ را دكتر يقه اختيار بي من.برخاست هوا به مهمانها شيون

 روي بر و كردند بلند را عسل مرد دو آن.كرد نميشود كار متاسفم گفت و كرد جدا اش يقه از را دستم خونسرد او
 آمبوالنس بهمراه سيامك و من.شد برده قانوني پزشك به جنازه بايد و است مشكوك مرگ گفتند و گذاشتند برانكارد
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 به جنازه و كرد ثابت را مرگ صحت اوليه معاينه.نبوديم تكلم به قادر و بوديم زده شوك دو هر حاليكه در رفتيم
 بود ايستاده انتظار به شهرام شديم خارج قانوني پزشك از هنگاميكه.بگيرد قرار شكافي كالبد تحت تا شد منتقل سردخانه

 به و شدند وارد آگاهي ماموران كه بود نگذشته دقايقي بود ماتم و سوگ در غرق خانه.بازگرداند بهراد بخانه را ما و
 مصنوعي تنفس او به چگونه كه دادم توضيح من و يافته چگونه و كجا را جنازه كه داد نشان آنها به پانيذ.پرداختند تحقيق
 شهر قانوني پزشكي نتيجه تا شد خواسته ما همگي از برگشت هنگام و كرد يادداشت را ما اظهارات ماموران از يكي.داديم

 .نكنيم ترك را

 بخاطر كه اي پرونده ميدانستم من.كردند ترك را خانه جلسه صورت از بعد ماموران و شد نوشته ما همگي آدرس و اسم
 خواهم قرار اتهام مظان در من همه از بيش و ميكند مشكل دچار بيشتر همگي از مرا كار دارد وجود من از پدرت انتحار
 از دور ماه چند باشم مجبور من شايد.كن متوجه را او اي بگونه و بگير تماس مادرم با:گفتم شهرام به فكر همين با.گرفت
 ...تا باشم ها بچه و خانه

 مدركي هيچ و داشتيد عالقه بهم چقدر عسل و تو كه ميدانند همه نزن را حرف اين:گفت و آشفت بر حرفم از شهرام
 .نيست موجود

 .بده انجام گفتم كه كاري لطفا باشم ها بچه فكر به بايد من.ميگيرد قرار ظن مورد است دار سابقه كه كسي هميشه:گفتم

 موهاي گاهي و پانيذ موهاي گاهي ميكردي گريه هاي و هاي كه همانطوري و بودي گرفته خود بال زير را بچه دو تو
 اين چطور:گفت گريان و داد بدستم سيگاري بهراد.شدند ما خانه راهي مادرت اتفاق به شهرام.مبوسيدي را داريوش

 .نداشت ناراحتي كوچكترين و بود سالمتر ما همه از:گفتم و دادم تكان افتاد؟سر اتفاق

 كرده بغلش كه همانطور و شدم بلند.طلبيد مرا شيون رميان د آمد بهوش وقتي بود شده بيهوش دوباره كه گلرخ عمه
 .كشتند را خوبت همسر كامياب شد كشته دخترم:گفت بودم

 چسبانده سينه به را كاميار حاليكه در مادرم نگذشته ساعتي.نبود او از بهتر خودش حال اما كند آرام را او داشت سعي عمه
 فلك بگوش همه فرياد صداي افتاد مادر بي كاميار به چشمشان جمع وقتي مادر ورود با.شد داخل در از كنان مويه بود

 جمع آن كني؟در مادر بي را بچه اين آمد دلت چطور خدايا گفتي و گرفتي مادر آغوش از را كاميار و دويدي تو.رسيد
 خواب به حالت همان در گريان هاي بچه.كند فكر بتواند و باشد داشته تسلط خود رفتار به كه نبود هيچكس زده ماتم
 خورشيد طلوع متوجه هيچكس اما بود رسيده راه از صبح.بود نينانداخته رويشان به اندازي رو هيچكس و بودند رفته
 راهي مردان ديگر من بهمراه. قانوني پزشك ميرفتم وميبايست ميخواستند مرا آمد در صدا به تلفن زنگ وقتي.بود نشده



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  282 

 خودت جان فقط شد خواهد چه آينده نميدانم اصال نه يا برگردم آيا بروم وقتي نميدانم:گفتم مادر به حركت هنگام.شدند
 .ها بچه جان و

 اين با.نشد مشاهده مسمويت از اي نشانه اما شد عنوان قلبي ايست قانوي پزشك نظر.بود من براي اينبار مادر شيون
 را عسل خودم و شدم روانه جسد بهمراه من آمبوالنس در.شد تحويل بما تدفين براي جنازه و شد اتهام رفع همه از نظريه
 اطالع اقوام ديگر به كه باشد فرصتي تا سپرديم سردخانه به امانت به را جسد.كنم تهيه برايش زمين زير اي خانه تا بردم
 وقتي.شد سياهپوش باغ و آمدند گرد باغ در اينبار اقوام همه.شود سپرده خاك به بود عسل شايسته كه آنطوري و داده
 جوانترين بودند سپرده خاك به تن كه آنها ميان در عسل.ميكرد گريه هم آسمان آمديم گرد فاميلي مزار در فاميل جمع
 كه كنم حاصل اطمينان تا خوابيدم رآن د من رود گور در عسل جسد آنكه از پيش و شد حفر پدرت كنار در او قبر.بود
 د و كند تن بر گشاد لباس كند زندگي بزرگ جاي در داشت دوست عسل كه ميدانستي نميدانم.نيست تنگ او جاي

 گذاشته عسل من بجاي تا آورد در گور از مرا بهراد.بنشيند كنارش در كسي كه نداشت دوست مينشست وقتي راتومبيل
 لباس روي آرام آرام كه نبود نظرم در خاك از تر سخت دشمني لحظات آن در ميورزيدم خاك به كه مهري همه با.شود
 آسمان و زمين ميان كه ميكردم حس بردارم قدم بتوانم تا بود گرفته را بازويم زير ياشار.ميشد ريخته عسل آخرت سپيد

 مرا دادن رهايي بجايي او و بده نجات كابوس اين از مرا گفتم ياشار به رو.است وحشتناك كابوس يك چيز همه و شناورم
 تاب نحيف جسم اين كه سرعتي گذشتند سرعت به شده تند فيلم مثل مراسم همه.ميكرد تشويق بردباري و صبر به

 و ميزد زخم جانم به خنجري هر از بيش جمله اين!ناگهاين فوت.بودم گذرانده مسكنها تزريق تحت بستر در و نياورده
 مرگ اين.نبود ناگهاني فوت تسليت هاي آگهي زبان به يا و عادي مرگ يك عسل مرگ كه بودم موافق عمه با منهم

 تا ميكردم كشف را آن ميبايست خودم بدهند تشخيص را مرگ علت بودند نتوانسته دكترها اگر و ميشد كشف ميبايست
 ميدانم خوب را اين اما نيستي ما با ديگر بظاهر تو گفتم و ايستادم عسل گور كنار هفت شب مراسم در.بگيرد آرام وجدام

 دارد؟ حقيقت گفتند دكترها آنچه براستي آيا و داده رخ اتفاقي چه بفهمم تا كن كمكم.هستي ها بچه و من با هميشه كه

 از را عسل وقتي هم يكبار و كردي تبعيدم سرداب به تو كه وقتي يكبار كردم احساس بار دو را مرگ وجود سردي من
 و رنگ چيز همه بود شده راهي و گذاشته پشت به و كرده اي توبره را خود چادر هم زندگي گويي او رفتن با.دادم دست
 بودند شده افسرده و خمود هم ها بچه.خانه سكوت و خاموشي و زمستان سرماي و سوز كالغها غار غار.ميداد مرگ بوي

 .بودند داده اجاره سكوت به را صدايشان و

 مكتب شاگرد وتنها بودند گرفته پيش در استادي دوره دو هر هزل حرفهاي بجاي و بودند نگذاشته تنهايم ياشار و بهراد
 از دست و ياس خمودي كه كنم باور و بشنوم تا آوردند مي مثال زنده هاي نمونه و ميدادند ايستادگي و مقاومت درس را
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 آسيب خودم از بيش هايم بچه رهگذر اين در و نيست ام غمزده دل چاره نشستن مرگ اميد به و كشيدن زندگي
 خود به نديدم خواب به را عسل تا من.كني عمل نتواني اما بداني كه است سخت چه و داشتم باور را حرفشان.ميبينند
 عسل با حق گفتم بخود ميكنم كوتاهي وظايف انجام در دارم و هاست بچه نگران كرد گله وقتي كه بود مادري او.نيامدم
 در.كنم تبديل پاييز به را آنها عمر بهار نبايد و است آغاز ها بچه براي اما رسيده پايان به من براي چه گر زندگي است

 قول بتو ميبندم بكار ها بچه كردن خوشبخت راه در را خود هم تمام گفتم و گذاشتم مزارش بر سر او چهلم مراسم
 !ميدهم

 يادبود مجلس مان رفته دست از عزيز براي كه ميكرديم آماده را خود و گذاشتيم سر پشت را اندوه و مالل از پر يكسال
 آنها ظاهر وضع به نگاه با و پوشاندم را ها بچه لباسهاي.شوند مدرسه راهي كه كردم آماده را ها بچه و بود صبح كنيم برپا

 خواب هنوز كاميار و بوديم نشسته پانيذ و داريوش و من ميزصبحانه سر.است مرتب چيز همه كه شد جلب اطمينانم
 بچه به.نشود ها بچه شدن بيدار باعث اش شبانه هاي گريه تا بود داده انتقال خود اتاق به را كاميار خواب تخت مادر.بود
 عجله با را باقيمانده جرعه دو آن ميرسد سرويس االن كنيد عجله گفتم بودند صبحانه خوردن حال در آرام كه ها

 مرتب ضمن و شدم بلند ميز پشت از.دويدند باغ در بسوي و برداشتند را كيفهايشان صورتم بوسيدن از پس و نوشيدند
 خوب نگذاشته كاميار ديشب اينكه مثل بود حاضر ها بچه خوردن صبحانه موقع هميشه مادر گفتم خود به آن كردن

 كرده بيدار را او آنكه بدون كه پوشيدم لباس خود و كردم مرتب را آشپزخانه فكر اين با.مانده خواب و كند استراحت
 سركشي مادر اتاق به كه گفت بمن دروني ندايي گويي شوم خارج سالن در از آنكه از پيش اما.شوم خارج خانه از باشم
 بمن ندا همان ديگر بار كه شوم راهي و ببندم آرام را در خواستم ديدم خفته بستر در را او كردم باز آرام را اتاق در.كنم
 بمن مادر پشت.است بيجان و خشك او بدن كه كردم حس اما شود بيدار تا دادم تكان را مادر شانه!كن صدايش كه گفت
 چون و دويدم سالن در بسوي!نه كشيدم فرياد!عسل مثل دست بود كبود اش چهره گرداندم خود بسوي را او وقتي بود
 پرسيدي و آمدي بيرون هراسان تو.خواندم بلند صداي با را نامت بودي تو داشت وجود ساختمان آن در كه كسي تنها
 داده؟ رخ اتفاقي كامياب شده چي

 ساختمان از ات گريه فرياد صداي بعد دقايقي و دويدي ساختمان بسوي و كوبيدي سر بر دودست تو!مرده مادر گفتم
 بهمراه بخواهم بهراد از و بدهم خبر اقوام به توانستم و نباختم را خود و شدم روبرو اسانتر تازه مصيبت با.رسيد بگوش
 آنچه اما.ندارد ديگري ثمر كند زنده را تلخ خاطرات و بكاهد روانم و ازروح كه آن جز اقدامات تكرار.بياورد دكتر خود
 در باغ آن از بعد و شد برگزار شب يك در مادر هفت شب با عسل سال مراسم كه بود اين مينويسم ماندن بياد براي را

 خود كار در دادم ازدست را او چون و بودم ساخته دلخوش را خود مادر به عسل از بعد.رفت فرو مرگ خاموشي و سكوت
 اينبار اما.شد آغاز اي كليشه و قديمي هاي موعظه همان و شد تكرار ديگر بار ياشار و بهراد ديدارهاي.ماندم متحير
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 من گويي.برهانند سستي و خمودي از مرا نتوانستند ماهها و روزها گذشت كه شد زاده رخوتي وجودم در براستي
 روي نشستن به تنها و بود شده خارج دستم از زندگي امور زمام.بوديم يكديگر از نشدني جدا يار دو اي گهواره وصندلي
 براي اي پشتوانه ميتوانست كه دلگرمي و اميد تنها.بود شده ام زندگي پنجره پشت از طبيعت گذران به نگاه و صندلي
 بچه و نشست نخواهي تفاوت بي و خونسرد تو ميدانستم كه بود اين باشد ها بچه به نسبت تعهد زير از كردن خالي شانه
 تنها نه كه بود عظيم آنقدر غم اين!نه درونم زخم بر شد مرحمي ايام گذشت كه نكن گمان.ميكني سرپرستي را ها

 رفت و آمد پيرامونم در كه آدمهايي از مرا و كرد بارور خود بهمراه هم را آگين زهر فكرهاي بلكه نشد فراموش
 ظاهر چشمم مقابل در ورق به ورق كتاب يك مثل گذشته خاطرات ميدادم تاب را خود صندلي وقتي.ترساند ميكردند
 .ميكردم بررسي ترديد و شك از ديدي با را همه كردار و رفتار و ميخواندم را آن سطر به سطر و ميشدند

 شك شعله وجودم در.نبودم فداكار و گذشت با كامياب شما همه قول به يا و گذشته خوشبين كامياب آن ديگر من
 خيال تا رسيد خواهد كاميار نوبت من از بعد و است من نوبت دو آن از پس كه ميگفتم بخود و ميشد تر قوي روزبروز

 بهمراه ترا و ميديدم ساختمان اين ساكن را بهراد ميكردم مجسم چشم پيش دودمان اين از كه نمايي در.شود آسوده همه
 باقي عسل و من از اثري باغ راين د تا.سيامك و عمه به شده برگردانده را داريوش و قديمي ساختمان همان در پانيذ
 و عسل و مادر و من از است ممكن كه كسي تنها خانه اين جديد ساكنان ميان در كه انديشيدم مي خود با و باشد نمانده
 را مادر محبت هرگز كه بود گفته بمن و داشت قرار شده نفرين دايره اين از دور هميشه كه است پانيذ كند ياد كاميار

 با شايد و كرد نخواهد منتقل او به را طايفه اين خباثت آورد بدنيا پسري پانيذ اگر كه انديشيدم مي. كرد نخواهد فراموش
 گشته تدوين شده نوشته ديدگاه اين با آينده.شود برداشته طايفه ميان از طلسم و نفرين نحوست براستي كودك آن تولد

 نزديك مرگ پرتگاه بسوي گام به گام را خودم اما ميداد زندگي به تابناكي نويد شما همه براي گرچه كه آمد بنظرم
 گردابي درچه من كه كني حس ميتواني نميدانم.ميساخت افزون كاميار سرنوشت به نسبت را اضطرابم و ودلشوره ميكرد
 پاره و سوختن شاهد و بنوشي زهر قطره قطره مجبوري دقيقه هر كه كني احساس كه شده بحال تا ميزدم؟آيا پا و دست
 بگير مستمري من خود شد موجب كه ميداد انجام بهراد را طايفه به مربوط مالي باشي؟كارهاي جگرت و حلق شدن پاره
 خواهد بين از مرگم با بزودي هم مسند اين كردم فكر كه بماند باقي برايم باغ در بودن ساكن رياست از تنها و شوم
 انجام آيا دارم تو از درخواستي مان ديرينه دوستي پاس به گفتم او به داشتم ياشار با كه شبانگاهي مالقات در.رفت

 من و محضر ميرويم هم با گفتم.دارم منت بديده بخواهي چه هر و باشد چه هر گفت درنگ اي لحظه بدون ميدهي؟ياشار
 كارهاي در را آن و شوي دار عهده تو را ميماند بجاي من از آنچه و امالك من از بعد تا ميدهم قرار وكيلم خود از بعد ترا
 مرگ بستر در گويي كه ميزني حرف چنان كن بس كامياب گفت و خنديد ياشار برساني مصرف به پسندانه خدا و خير

 ميدهم ترجيح فاميل اين صورتهاي دديدن به را عزارئيل با رويارويي گفتم!بگيرد را جانت تا آمده عزرائيل و اي افتاده
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 و عسل كه همانطور ميدانم من.كنند راحت را آدم تا نميگيرند جا يكباره كه تفاوت اين با هستند عزرائيل آنها تك تك
 تو ميخواهم كه است علت بهمين و دارم يقين را اين.ميبرند بين از را كاميار و ميكنند نابود هم مرا كردند نابود را مادر

 است كار در اي توطئه مطمئني وقتي پرسيد و زد زل صورتم به و نشست مستقيم ياشار.بگيري بعهده را اموال از مراقبت
 از را طلسم و نفرين فكر تا كردم تالش سالي من.نيست گريزي راه نميكني؟گفتم واقدام اي نشسته بيتفاوت چرا پس
 .ام شده معتقد آن به خودم حاال اما شدم موفق خوشبختانه و كنم پاك فاميل افراد تك تك ذهن

 را نگهداري و مسئوليت.بدهي نجات را هايت بچه و كني ترك را شده نفرين باغ اين بايد تو:گفت و گرفت را دستم ياشار
 من گفت و داد تكان سر خشم سر از.ميگيرد پايان مرگ با فقط مسئوليت اين نميشود گفتم.كن واگذار ديگري كس به

 تو مسئوليت دار عهده بخواهي ديگري كس از نميتواني هم كوتاه مدت به آيا.است قانوني چه ديگر اين نميفهمم
 و ببين!ميشود پس گفت ياشار...اما ميدهم انجام او را فاميل كتاب و حساب و كرده رحم بمن بهراد خودبخود شود؟گفتم

 و رفتار شاهد دور از و بروي بيرون و كني مكان نقل اينجا از ماه چند مدت براي است بهتر ميگويم چه من كه بده گوش
 در من.دارند سر در اي نقشه چه آنها براستي كه ميفهمي هم و كني پيدا را خودت ميكني فرصت هم.باشي فاميل اعمال
 تنها كش آدم عده يك با با كاميار گفتم.كن استراحت ماهي چند و برو آرام و دنج كامال دارم اي كلبه شمال

 را دو آن خطري و نيست ها الماسي از هم داريوش و است زن پانيذ چون است كاميار نوبت من از بعد كه ميدانم.بگذارم
 مراقب كه ميخواهم مادرخانمم از من:گفت و كرد زدن قدم به شروع اتاق طول در و شد بلند ياشار.نميكند تهديد

 كارهاي ضمن در و است مسني زن اون بگيري ماوا آنها مزرعه در كلبه به رفتن بجاي مجبوري تو اما.باشد كاميارهم
 چايكاري مزرعه توي كه خودم خانه از ميتوانم باشم ساكن شمال در باشد قرار اگر گفتم.دهد انجام بايد هم را مزرعه
 به سركشي براي كه بگويي آنها به ميتواني بكن را همينكار گفت و كوبيد هم بر را دست كف دو ياشار.كنم استفاده است
 !شو راهي و برار را كاميار.دهد انجام را اينجا كارهاي هم بهراد.ميروي باغ

 گفت نخواهم هيچكس به حركت از پيش تا گفتم ياشار به و يافتم شدني و ممكن را فكر اين و درخشيد قلبم در اي بارقه
 به تو اما!كنند راحتم بگذارم بيرون باغ از را پايم آنكه از پيش و انداخته جلو را نقشه آنها ميترسم دارم قصدي چه كه

 اما ميكنم قبول باشد گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش شوي؟ياشار وكيلم حاضري ايا ندادي جواب درخواستم
 .كرد نخواهم استفاده وكالت از هرگز كه ميدانم

 مرگم بعد كه دادم وكالت ياشار به دفترخانه در.كرد حس را باغ سنگفرش پايم و رفتم بيرون باغ از من شب آن فرداي
 و بسپاري همسرت مادر بدست را داريوش است بهتر گفت ياشار شديم خارج انجا از چون و شود ام نامه وصيت مجري
 كردن جدا گفتم و شدم مغموم.ميماند مادرش پيش يا و بيايد تو با داشت دوست اگر هم پانيذ.كني راحت را خودت خيال
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 بي بچه سه از ميتواني چطور تو نكن صحبت منطق بي:گفت و شد كالفه.برد خواهم خود با را سه هر من!هم؟نه از بچه
 هم از كوتاهي مدت فقط آنها.آمد مي ها بچه روز و حال به چه نبود معلوم نبود خانم محبوبه اگر حاال كني؟تا مراقبت مادر
 فعال!كامياب ميشويد جمع هم بدور ديگر بار كني عمل و كني فكر گذشته مثل توانستي هنگاميكه و ميكنند زندگي جدا
 را نفر دو شما هميشه براي كه است اين از بهتر باشند دور تو از موقتا ها بچه اگر.بده نجات را كاميار و خودت جان

 .بدهند ازدست

 و يافتم عاقالنه را آن و كردم فكر ياشار حرفهاي به ميكردم نگاه پنجره پشت از را شب حضور داشتم وقتي غروب هنگام
 آن صورت به دقت با شام ميز سر بر.كنم آماده سفر اين براي را او ذهن و كنم صحبت داريوش با كه گرفتم تصميم بعد
 صورتي روبان دو با و بود بافته را صافش موهاي كني؟پانيذ تحمل را دوريشان ميتواني آيا پرسيدم خود از و كردم نگاه دو
 چون و گشتم عسل از ردي بدنبال او صورت در چرا نميدانم.ميداد نشان را خود زيبايي بود بسته موهايش انتهاي به كه

 از شام و صبح هر كه غذايي آيا گفتم بخود من و شديم مشغول ميز كردن جمع به ما سه هر شام از بعد.كشيدم آه نيافتم
 آن.ميزنيم حرف هم با و مينشينيم شد تمام كه كارمان گفتم ها بچه نيست؟به سم به آغشته ميشود آورده ساختمان آن
 هم در چهره دارم را شان تنبيه قصد من و اند داده انجام نادرستي كار اينكه گمان به و كردند نگاه خيره يكديگر به دو

 وقتها آن كه را قولي پرسيدم و كردم داريوش به رو نشستيم ميز پشت سه هر وقتي.شد زايل صورتشان شادي و فشردند
 هم را ديگر يكنفر كه رسيده آن وقت حاال گفتم هست يادم بابا بله گفت درنگ اي لحظه داري؟بدون ياد به را داديم بهم
 بود فهميده را منظورم كه داريوش و بماند باقي وفادار قولش به كه بدهيم قسم هم را او و كنيم اضافه نفريمان دو جمع به
 پانيذ اما گفتم و خنديدم.نيستند دار راز دخترها و است دختر او بابا اما گفت نامطمئن است پانيذ يكنفر آن كه ميدانست و
 شريك رازي در را او ميخواهيم بود شده متوجه كه پانيذ.ميداني را اين من از بهتر خودت و دارد فرق دخترها ديگر با

 دختر ديگه تو دخترم آره بابا؟گفتم نه مگه ام شده بزرگ ديگه من:گفت و گرفت بخود را بزرگها آدم ژست كنيم
 و سفر بريم مجبوريم كاميار و من كنين گوش حرفهام به خوب شما دوي هر حاال.كني رازداري ميتوني كه هستي بززرگي

 محبوبه مامان پيش هم تو و بزرگش مامان خونه ميره داريوش كنيد زندگي ما از دور مدتي ميبايست تا دو شما
 خود غم كرد سعي داريوش ناخشنودم چهره از.داد سر گريه و كرد بغض پانيذ و شد بلند دو هر اعتراض صداي.ميماني

 اي شده بزرگ گفتي تو گفتم و كردم رو پانيذ به!ميكند؟ گريه ها بچه مثل و نشده بزرگ بابا ديدي بگويد و كند پنهان را
 گريه من:گفت الود بغض صداي با نشود گذاشته كنار آنكه براي و كرد پاك را اشكش نميكني؟پانيذ گريه و

 هرگز نبودم مجبور اگر من.بگويم را حرفهايم بقيه تا گوش خوب حاال دخترم آفرين گفتم و گرفتم را دستش!نميكنم
 شيطون نگذاريم كه بديم قول همديگه به و باشين خوبي هاي بچه ميخواد دلم نميرفتم سفر به و نميگذاشتم تنها را شما

 اوهم برگشتيم كاميار و من كه وقتي و هستيم هم با هميشه تا سه گفتم؟ما چي فهميدين بندازه قهر ما بين و بزنه گولمون
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 رفتنم از بعد كه دارم دوست.ميكنيم زندگي راحت هم با همه و تا سه ميشه تا دو شما با و نيست زقويي زق بچه ديگه
 برگشتم وقتي كه باشي خوبي دختر هم تو و نكنه اذيت رو پدربزرگ و بزرگ مادر و باشه شنويي حرف پسر داريوش

 به خودم تا سفر ميرويم كاميار و من بدونه نبايد هيچكس كه اينه ميمونه ما بين كه رازي.كنه تعريف ازت محبوبه مامان
 شدن پيمان هم براي هم آنها و ميز روي گذاشتم را دستم من و آوردن فرود سر دو شدين؟هر متوجه بدم خبر ديگران
 بلند محض به.بشيم آماده خوابيدن براي تا برويم حاال گفتم و بوسيدم را دو هر صورت و گذاشتن دستم روي را دستشان

 بابا گفت بيام؟داريوش منهم پرسيد مياي؟يكي كي بري بابا پرسيد يكي.شد شروع طرف دو هر از سواالت باران شدن
 بازي كي با من بره داريوش اگر گفت پانيذ!ميره سر ام حوصله بمونم؟اونجا پانيذ و محبوبه مامان پيش من نميشه

 سراپا كه دادن نشان دو هر!داره شرطي يه اما ميكنم صحبت محبوبه مامان با بگم تا شد موجب آنها كنم؟درخواست
 مامان به اينصورت غير در.نيندازيد براه قال و داد و نكنيد دعوا هم با هيچوقت كه اينست شرطش گفتم من.هستند گوش
 مامان پيش ميرود داريوش.بفرستد مادربزرگ پيش را او نكرد وفا قولش به نفر دو شما از يكي اگر كه ميگم محبوبه
 پايان ماجرا و آوردند فرود سر دو هر ديگر شديد؟بار متوجه ليال بزرگ مامان پيش ميرود هم پانيذ و گلرخ بزرگ
 پس خودم كه زماني تا اما نكند فاش را سفر موضوع و نگهدارد زبان بتواند پانيذ بخصوص ها بچه كه نداشتم يقين.گرفت

 .ماندند باقي رازدار بيايد ديدنم به كردم دعوت بهراد از مقدمات كردن فراهم از

 

 هيجدهم فصل

 ترا تا خواستم داريوش از بگيري قرار سفر جريان در هم تو آنكه براي من و آمد ديدنم به تنهايي به بهراد كه بود غروب
 آب اي جرعه صحبت شروع براي.بوديم نشسته آشپزخانه ميز دور ما سه هر بعد دقايقي و كند صدا ساختمان آن از

 ام گرفته تصميم من.كني قبول اميدوارم كه كنم مطرح را تقاضايي تا بيايي كردم خواهش گفتم آن از پس و نوشيدم خنك
 و ميكنم اندوه احساس چقدر ومادر عسل فوت با كه ميدانيد تان همه.كنم زندگي شمال بروم و بردارم را كاميار مدتي
 اينجا از شدن دور با شايد سفر بروم هستم مصمم كه است اين.بپذيرم را آن و بيايم كنار مصيبت اين با ام نتوانسته هنوز
 بچه و خواهرت از هم و ساختمان و باغ از مدت راين د كه اينست تو از درخواستم.برگردم و كنم بازسازي را خود بتوانم

 سفر از تا برگردانم عمه به را او ميتوانم است آفرين دردسر داريوش وجود اگر.برگردم من تا كني نگهداري ها
 محبوبه اما ندارم حرفي من گفت بهراد.است آسانتر نگهداريشان و هستند تر ساكت و آرامتر دخترها معموال.برگردانم

 و بيايي باغ به تو كه اينست تنها؟خواهشم چرا پرسيدم!نه يا كند زندگي باغ در تنهايي به ميتواند آيا كه بگيرد تصميم بايد
 اين اما گفت و كرد نگاهم متعجب بهراد برداري ميتواني ميداني مناسب كه را ساختمانها از كدام هر.كني زندگي همينجا
 براي من آنكه ضمن كنند مخالفت ديگران كه نكنم گمان دارم را تقاضا اين من وقتي گفتم.است فاميلي مقررات خالف
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 بار من و دارد ترديد تصميم گرفتن در كه داد نشان بهراد.برميگردم بعد و سفر ميروم مدتي.نميكنم ترك را باغ هميشه
 ام روحيه يافتن بهبود براي هم ديگران كه دارم يقين و نميكنم فراموش هرگز را تو لطف اين گفتم ديگر بار من و ديگر

 به و نشست نخواهم بيكار آنجا در منهم:گفتم.ميكنم قبول من باشند راضي آنها اگر گفت بهراد.كرد نخواهند مخالفتي
 هست مراقب يكي روز هر ببينند وقتي كارگران و شود تمام هم ساله هر دردسر اينطوري شايد.ميكنم رسيدگي امالك
 نظرش و كنم مشورت هم پانيذ با بده اجازه اما است فكري خوب منهم عقيده به گفت بهراد.نياورند بوجود مشكلي ديگر

 پانيذ و داريوش از نگهداري به حاضر آيا پرسيدم و كردم بتو رو بعد بكن را اينكار خوب بسيار گفتم. بگيرم را
 و نيستم تنها كني؟گفتم مراقبت او از ميخواهي چطور تو.هستم كاميار نگران اما دارم عادت اينكار به من هستي؟گفتي

 مزرعه امور تمام به كه است دار پا و دست پيرزني ام ديده را او من گفت بهراد.كند كمكم ياشار مادرزن است قرار
 آسوده خيال كمي تا شد موجب بهراد دادنهاي اطمينان.هستند زرنگي و زبر آدمهاي ميكند رسيدگي شوهرش و خودش

 تماس تو با كجاميشود پرسيد بهراد.نميدانم درست هنوز چاي؟گفتم باغ خانه يا آنها پيش ميروي بپرسي و كني
 را او جواب گويي بود پانيذ نظر خواستار اول در كه بهراد.هستم كجا كه ميگويم و ميگيرم تماس خودم گرفت؟گفتم

 تا ميبندد را ساختمانش در هم كامياب.كنيم زندگي هم با و تو ساختمان به مياييم ما گفت و كرد بتو رو باشد گرفته
 تو همسر براي هم سقف يك زير بچه چهار وجود:گفتم و دادم تكان سر مخالفت بعنوان.برگردد خودش كه آنوقت
 محبوبه پس خوب بسيار گفت بهراد.كنيد استفاده ساختمان دو هر از كه است بهتر.محبوبه براي هم و ميشود ساز مشكل

 ديگر گفتم و شدم بلند ميز پشت از.ميشويم ساكن ساختمان آن در ما و نكند تغيير پانيذ و داريوش اتاق تا اينجا آيد مي
 آمدم بر كاميار و خود لوازم بندي بسته و آوري جمع به ساختمان از آنها شدن خارج با.دارد بستگي خودتان توافق به اين
 و قول هم باز و خواباندم خود كنار در را پانيذ و داريوش آنشب.بود نشسته گلويم در آسمانها وسعت به بغضي حاليكه در

 چشم شب سياهي به و نشستم صندلي روي و كردم ترك را بستر آرام رفتند بخواب دو هر وقتي.بستيم هم با تازه قراري
 گمان چه.بودم خاطر رنجيده سخت او از و بودم نداده نشان رغبت جده بديدن هرگز مادر و عسل فوت از بعد.دوختم
 هم جده كه پنداشتم چنين.شود دو آن قتل از مانع خود هشدار با و دهد خبر بمن را حوادث وقوع اوميتوانست كه داشتم

 او با تا شدم مصمم بار چندين.نداشت سرسازگاري من بود كرده اظهار كه چه آن رغم علي و شماست همگي جبهه در
 تصورم و تخيل زاييده جده روح.دارد سود چه ديگر گفتم و شدم منصرف بعد اما.شوم جويا را علت و كنم برقرار رابطه
 روبرو مادر يا و عسل روح با جده روح بجاي داشتم دوست كه است اين حقيقت.شدم بودنش منكرش بكلي بعد و بوده
 و گذاشتم برهم چشم.ميشدم نااميد بيشتر كنم برقرار ارتباط بتوانم تا ميكردم تالش بيشتر چه هر اما ببينم را آنها و شوم
 يار بي و تنها خود و ميكردم بيكسي و غريبي و تنهايي احساس.شدند روان هايم مژه زير از گرم ازاشك رودي

 غنوده خاك خروارها زير و كرده ترك مرا بودم ساخته خوش دل حمايتشان به و داشتم دوست كه را آنها.ميديدم
 دلداريش از و كنم صحبت برايش بود رانتظارم د كه نامعلومي آينده از و ترسم از اندوهم از تا نبود كسي ديگر.بودند
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 عمري من.آوردم كامل ايمان وجودش به و شناختم را خدا براستي كه بود شب آن در شايد محبوبه ميدوني.بگيرم بهره
 در آنشب اما بودم شناخته دارد وجود و هست كه بودند آموخته بمن و بود آمده ديگران چشم به كه آنگونه را خدايم
 و بود صاف شب آسمان.شد او متوجه وجودم تمام روحم قلبم ديدم ياور بدون و تنها را خود وقتي اندوه و غم نهايت

 باال من و ميكشيدند خود بسوي مغناطيس چون هم را روحم گويي و ميزدند چشمك ماه گرداگرد در بيشمار ستارگان
 بلندتر بودي كرده نصب بام پشت روي من مباداي روز براي ذهنت در تو كه هايي ميله از حتي كه باال آنقدر ميرفتم
 خود با حال همان در و ميشدم سبكتر و سبك و ميرفتم باال باشد كرده وزيدن گردبادي كه آنكه بدون و كردم پرواز
 نياز چه ديگر غمخوار به نياز چه ديگر است من با او وقتي آه.برميگرداند بخواهد چون و ميبرد مرا دارد كه خداست گفتم

 و است من با شرايطي رهر د كه دارم را كسي من.ملون كردارش و است پوست و گوشت از شده ساخته كه حمايتگري به
 پيش در را درستي راه كردم حس.شد زاده ديگري چيز و ريخت فرو وجودم در چيزي.ميكند حمايتم و دارد دوستم
 .انجامد مي همه عافيت به نهايت در و ام گرفته

 آماده وقتي.بگذارم اتوموبيل داخل را چمدانها تا باشد مراقبش خواستم پانيذ از و پوشاندم او بر را كاميار لباس زود صبح
 دوخته چشم كاميار و بمن غمگين اي چهره با و بودي گذاشته اب اي كاسه و مقدس كتاب سيني يك در تو شدم سفر
 مجبور شايد هستي كجا كه بگو و بگير تماس لطفا گفتي.بخواد چي خدا تا نميدانم برميگردي؟گفتم زود پرسيدي و بودي
 اختيار بي.نميرفتي و ميپوشيدي چشم سفر اين از ايكاش گفتي.ميكنم را اينكار من گفتم.بگيرم تماس ها بچه بخاطر باشم
 چيست؟گفتم منظورت پرسيدي و خوردي سختي تكان ميكرديم؟تو استقبال را خاموش مرگ كاميار و من آنوقت و گفتم
 به ديدي زحمت اسباب را داريوش وقت هر كه ميكنم التماس بگويم بهتر و ميكنم تقاضا.بگير نشنيده را حرفم هيچ
 هنگام و نشاندم بودم كرده تهيه برايش كه كودكان مخصوص صندلي در را كاميار من.ببرند را او تا بده اطالع گلرخ

 بعض با دو آن.ندهند سر گريه رفتن بعد كه كردم يادآوري آنها به را قولمان پانيذ و داريوش از شدن جدا و بوسيدن
 گفتم و كردم نگاه بتو بار آخرين براي مقدس كتاب بوسيدن با و كردم عبور سيني زير از من و بوسيدند مرا فروخورده
 را ما رفتن و آمده بيرون ما سه هر ديدم و كردم نگاه آينه به شديم خارج كه باغ در از!ممنونم چيز همه براي و خداحافظ

 .شدي آسوده ما شر از گفتم دل در من و پاشيدي زمين بر ما سر پشت را كاسه درون اب تو.ميكنيد تماشا

 مهمانخانه دو در.كرد نزديك من بر را مسافت بعد اش كودكانه الفاظ با او و نبود دشوار و سخت هم چندان كاميار با سفر
 و شده خيره ميكرديم سفر زن بدون كه كاميار و بمن بودند شمال عازم كه تابستاني مسافر اي عده كرديم توقف كه اي

 دو و گرفتم سوپ برايش و بردم دستشويي به را كاميار آنها به توجه بدون من اما.كردند نجوا به شروع هم با برخي
 باغ به مستقيم ما.بود خوابيده آرام مقصد به رسيدن تا و برد خوابش او حركت هنگام در.افتاديم براه و خورديم غذا نفري
 كاميار اينكه يادآوردن با و نشست اندوه سايه رجبعلي زن چهره در.كردند استقبال ما از همسرش و رجبعلي و رفتيم
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 و بمن بدهيد ميشود گرمايي بچه آقاجان گفت و فشرد آغوش به و گرفت من از را او داده دست از مادر است پسري
 خانه در كه كردم فكر و پوشيدم چشم مزرعه به رفتن از و نشست دلم بر خانم صديقه مادرانه مهر.كنيد استراحت شما

 بدون پرسيد كه او پرسش به و گذاشتم آنها اتاق به قدم رجبعلي تعارف با.ميگيرم كمك خانم صديقه از و ميمانم خودم
 را شهر كارهاي هم او و بدهم سامان و سر كارها به و شوم ماندگار اينجا من كه ايم گذاشته قرار اومديد؟گفتم بهراد اقا

 .دهد انجام

 آنها نگران آنهاست با هم بهراد و هستند خانم محبوبه پيش ميشوند؟گفتم چه ديگر بچه دو پس:پرسيد خانم صديقه
 من.نگيريد كم دست مرا خانم صديقه كنيد؟گفتم زندگي تنها بچه اين با ميخواهيد شما:پرسيد متعجب اي چهره با.نيستم
 هواي.ميخواهد مادر بچه نيست آسان هم زياد كار اين آقاجان اما گفت و داد تكان سر ناباور.آيم بر اش عهده از ميتوانم
 بد نفوس و بگير جگر به دندان زن كه زد نهيب او به رجبعلي من بجاي.كند بيمارش و نسازد بچه به است ممكن اينجا
 مراقبت كاميار از او مادرزن تا بروم آشنايان از يكي مزرعه به داشتم خيال گفتم.كرده را جايش همه فكر آقا خود.نزن
 نزديكتر شما به ما از آنها كه بفرماييد ميخواهيد گفت و كرد قطع را حرفم رجبعلي...فردا برسم زمينها به هم خودم و كند

 اگر اينجا اقاجان نكنيد را اينكار گفت و كرد قطع را حرفم ديگر بار رجبعلي...ولي ام نديده را آنها هنوز من هستند؟گفتم
 آقازاده مراقب ميتواند او و است مدارس تعطيالت وقت حاال دخترمان شبنم هم و است مراقب صديقه هم بمانيد
 يادآوري!بود مهرباني زن را مادرش كند رحمت خدا.هستم مراقبش خودم گفت و كرد كاميار به نگاهي خانم صديقه.باشد

 با خانم صديقه.كنيد كمكمان بايد شما و شويم كشاورز ميخواهيم پسرم و من گفتم و كرد حزن از پر را دلم خانم صديقه
 .نهاد تاييد مهر ام گفته بر و خنديد صورتم به كاميار صورت بوسيدن

 به و آشپزخانه كنار و است پايين در اتاق دو.ست روستايي ساختمان نماي.است طبقه دو چايكاري باغ در ما ساختمان
 طبقه و ميكند استفاده غاز و اردك و خروسها و مرغها نگهداري براي آن از خانم صديقه كه دارد قرار انباري كم اي فاصله

 دستشويي و اشپزخانه و بزرگ اتاق يك هم آنجا.دارد راه باال به است شده آسفالت كه باغ كف از چوبي هاي پله با باال
 ميكند ذخيره آن در خشكبار و برنج رجبعلي است بلند زمين سطح از چون كه است ديگري اتاق بعد و دارد بزرگ نسبتا

 كه رودي عبور صداي و ميدهد نوازش را چشم چاي سبز هاي بوته.كرد نگاه ميشود را باغ تا اتاقها مقابل چوبي بالكن از
 شد وارد اتاق در از شبنم كه ميكرديم گفتگو كار مورد در رجبعلي با.ميدهد نوازش را گوش ميكد عبور ساختمان كنار از
 از بازي اسباب برايت گفتم شوخي به و دادم را جوابش.دوخت كاميار به چشم و كرد سالم اش دخترانه حجب همان با و

 رجبعلي به.كند لمسش و شود نزديك كاميار به ميتواند كه دانست و زد لبخند برويم او.شوي سرگرم تا آوردم تهران
 كه كنند ارزيابي را او و شوند تنها كاميار با تا بدهم فرصت دختر و مادر به ميخواستم.بزنيم قدم كمي و بيرون برويم گفتم

 يك درجه چايمان كه ميكرد اين از صحبت رجبعلي!نه يا دهند راه خود جمع به را او و كنند مراقبت او از ميتوانند ايا
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 رجبعلي گوساله و گاو از و زديم باغ در چرخي هم با!نه يا شده قبول ايا كه ميكردم فكر كاميار به من و شده شناخته
 هيجان و شوق ماكيان كردن آزاد و النه در كردن باز با كه ديدم را شبنم برگشتيم ساختمان به چون و كرديم ديدن
 آقازاده شبنم: گفت رجبعلي.داشت آنها گرفتن در سعي و ميدويد كودكانه آنها كردن بدنبال او و بود برانگيخته را كاميار

 را او دويد شبنم برسانم او به را خود من آنكه از پيش و افتاد بزمين كاميار كه بود نرسيده پايان به او كالم.انداخته براه را
 بگويم سخني من آنكه بدون و بود نشده وارد او به اسيبي هيچ خوشبختانه.كرد وازششن به شروع و كشيد آغوش در

 ميگيرد يادر كم كم كاميار گفتم و زدم لبخند عذرخواهش نگاه يه.كند مراقبت كودك از بيشتر بايد كه فهميد شبنم خود
 باال و گرفتم آغوش به را كاميار دش خواب وقت چون و گذرانديم آنها جمع در آنشب.نخورد زمين تا برود راه چطور كه

 كه ميكرد صدا چرخش هنگام به سقفي پنكه.كاست اندكي هوا گرماي از كه كرد باريدن به شروع تندي و ريز باران رفتم
 وقتي شب نيمه از ساعتي تا.كنم آغاز پنكه كردن درست با را كارم اولين صبح گرفتم تصميم و بود دهنده آزار صدايش

 برايشان دلم كه ميكنم اقرار و بودم داريوش و پانيذ فكر در ميكردم گوش روز صداي به و بودم كشيده دراز بستر در
 در مرا خواب خستگي شدت از بعد اما شدم غمگين بودم نكرده همراه خود با و گذاشته را آنها اينكه از و بود شده تنگ
 بخير صبح گفتن با و آمد باال ها پله از رجبعلي كه ميزدم هشان را كاميار موهاي داشتم.رفتم خواب به دميد صبح تا و ربود

 صبحانه سفره.شديم روانه كاميار اتفاق به و پايين مياييم پايين؟گفتم مياريد تشريف يا باال بياورم صبحانه آقاجان پرسيد
 شده تريد نان شوق با كاميار ديدم وقتي كردم تعجب.گرفت بعهده را كاميار به صبحانه دادن مسئوليت شبنم و بود مفصل

 چقدر طفلي گفت و خنديد صدا با كاميار حالت به خانم صديقه.ميكند بيتابي ديگر قاشق براي و ميبلعد را شيرين چاي در
 چي برايتان ناهار آقاجان پرسيد كه سوالش به و شدم خارج اتاق از رجبعلي با صبحانه خوردن از بعد من!است گرسنه
 منهم بكنيد را خودتان زندگي شما.شوم زحمت اسباب شما براي كه اينجا نيامدم من يدنكش زحمت كنيم؟گفتم آماده
 بما فرصتي هيچوقت آقاجان گفت و كشيد تاسف سر از بلندي هاي هاي رجبعلي.ميكنم درست غذا كاميار و خودم براي
 شما.داريم او منشي بزرگ از يمدار چه هر ما كند رحمتش خدا.كنيم تالفي را بيامرزتان خدا پدر محبتهاي تا نداد دست

 زورگويي اما داشت جريان خاني خون رگهايش تو او.دارد اينجا اهالي همه و من گردن به بزرگي حق چه او كه نميدانيد
 هشتم امام بوسي پا براي خراسان به خودش خرج با را صديقه و من زمستان وقت به ساله هر بود زنده تا او.نداشت خاني

 بند كني خشك چاي كارخانه در پدرت همت با پسرم دست و فرستاد بخت خانه به را دخترهايم از تا سه و ميفرستاد
 شما آزار باعث كه است اين قصدم من نميشويد؟گفتم راضي شما كنيم دين اداي ما تا آمده پيش فرصتي كه حاال.شد

 ميرفتيم راه داشتيم حاال مثل بيامرز خدا آن اتفاق به من روز يك گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش.همين فقط نشوم
 خدا آن ميدوني.ميكردم تشكر ارباب از داشتم من و بود شده درست كارخانه در جعفر كار تازه.ميزديم حرف هم با و

 بدهد دستي هر از آدم كه دارم عقيده من مشدي گفت پدرتان:داد ادامه و خنديد نگاهم گفت؟به چي جوابم در بيامرز
 بيني پيش را روزي چنين كه كند رحمتش خدا...آي آي آي.ميكني تالفي هم تو برسد وقتش.ميگيرد پس همانطور
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 و ايستاد.ميكنم قبول شرط يك با گفتم.برسانيد منزل به را بارتان شما تا است من كردن همت وقت آقاجان حاال.ميكرد
 كه ميخورم غذايي همان از من.نكني رفتار ربابهاا مثل من با و كيستم من ببري ياد از اينكه شرط به گفتم.شد گوش سراپا
 سركشي هم زمينها ديگر به و شديم خارج باغ از.آقاجان قبول باشد گفت و خنديد بلند صداي با.ميخوريد شما خود

 به اگر و كند بازي كاميار تا بود آورده اتاق به شبنم كه اردكي ديدن با و برگشتيم دو هر كه بود ظهر هنگام و كرديم
 در تا بردم بيرون اتاق از را كاميار و كردم منع اينكار از را او و گرفت ام خنده نبيند آسيب و بيفتد فرش روي افتاد مينز

 تماس تهران با من و برويم شهر به تا كردم اتوموبيل سوار را شبنم رو كاميار غذا از بعد.كند پيدا خو محيط به و بدود باغ
 دادن با و شدم مخابرات مركز وارد بتنهايي.شوم جويا هم ها بچه حال از و ام گزيده سكني ركجا د كه بگويم بتو و بگيرم
 منم سالم گفتم.بفرماييد بله گفتي كه پيچيد گوشي در تو صداي رسيد بمن نوبت وقتي نشستم نوبت انتظار به شماره
 چطور كاميار پرسيدي تو.ستا روبراه چيز همه كه كردم فكر آني در و شد دلم تسالي مايه شادت لحن.كامياب

 گرفته صورتشان اما نيستند بد ظاهر به چطورند؟گفتي ها بچه.ميكند نرم پنجه و دست ماكيان با و است خوب است؟گفتم
 زنگ كجا از كنند عادت شماها دوري به تا ميگيرد وقت روزي چند نميكنند صحبت زياد من با و است غمگين و

 نگهداري در دخترش و زن.مزرعه بروم نگذاشت رجبعلي و شدم ماندگار خودمان باغ توي من.كارير از ميزني؟گفتم
 كه زدي حرفي ميكردي حركت داشتي وقتي گفتي!چيه كامياب؟گفتم گفتي.ندارم مشكلي فعال و ميكنند كمكم كاميار
 كار هم عسل مورد در و ببيني آسيب تو كه نخواستم عمد به هيچوقت من كه بگم خواستم.كشيدي آتيش به را قلبم

 تا رسيد بهراد كردي حركت آنكه از بعد خبر؟گفتي چه ديگر بگذريم حرفها اين از گفتم.باشد پشيماني مايه كه ينكردم
 اساس فردا يا امروز و كنم منتقل تو ساختمان به را اسبابهايم تا كرد كمك بمن و ماند بودي رفته كه كند خداحافظي تو با

 هم من گفتم.شوند رها افسردگي حالت اين از ها بچه بهشيد و مست بهار آمدن با كه مميكن فكر من.آورد مي را خودش
 در تا آمدم من:گفتم و نميرفتي؟خنديدم سفر و ميماندي بود بهتر نميكني فكر كامياب پرسيدي.ميكنم فكر همينطور

 قبول كه كاميابي.ندارد وجود بد انسان و خلوصند با آدمها همه ميكردم فكر كه بگردم هالويي كامياب دنبال خودم وجود
 كامياب اين حاضر حال در و مرده بوده ناگهاني فوت يك مادرش و زن مرگ و اتفاق يك پدرش مرگ باشد داشته

 حل را معماها تا باشد داشته كردن فكر فرصت بايد كه مانده بيجواب سوال هزاران سرش در و است كينه از پر وجودش
 نكن را فكرش.شوم جويا ها بچه حال از و بگيرم تماس ميان در روز يك ميكنم سعي من.اردد نياز زمان اين به و ككند
 بود رفته خواب به شبنم بغل در كاميار شدم اتوموبيل سوار و كردم ترك را مخابرات دفتر وقتي.ميشود درست چيز همه
 .برگشتيم باغ به ناچار به و

 و كنم تهيه مدرسه لوازم و لباس دبيرستان به شبنم رفتن براي تا بردم بازار به را خانم صديقه و شبنم تابستان اواخر در
 يك براي چطور كه ميكردي نگاه خودت و ميبودي كاش اي.بگيرم گرم لباس زحماتش پاس به هم خانم صديقه براي
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 بدستم اي نامه رجبعلي برگشتيم باغ به خريد از وقتي.ميگذاشت ارج محبت به و ميشد گلگون هايش گونه كوچك خريد
 اظهار احوالپرسي و سالم از پس بهراد.رفتم باال نامه خواندن براي و شناختم را بهراد دستخط.رسيده شما براي گفت و داد

 دور خود از را نادرست ذهنيات و شوم روبرو داشته وجود كه همانگونه حقيقت با باشم توانسته كه بود كرده اميدواري
 امور جريان در را او و بنويسم را خود كار شرح او براي بايد منهم ميرساند اينرا كه بود داده كار شرح بعد و باشم كرده

 و بودم بيماري آدم هنوز ديگران نظر در چون اما كند مواخذه مرا نميتوانست او نميكردم را اينكار اگر گرچه بگذارم
 انجام كه اقداماتي از بهراد براي و بنشينم كه گشتم ناچار بود ميان در طايفه درآمد افتادن خطر به و زيان و ضرر امكان
 كه انشاهللا گفت خان رجبعلي و رفتم پايين نامه بهمراه رسيد پايان به نگاري نامه كار زمانيكه.بنويسم مبسوطي شرح دادم
 روبراه چيز همه بحمداهللا نوشتم برايش كه اينجاست امور نگران بهراد.نبود بد اي گفتم.باشد رسيده بهتان خوبي اخبار
 .است

 بكند؟ كاري توانست راستي-

 و شدم كند؟متعجب پسر را نطفه كه كند پيدا دارويي اينكه:گفت كار؟خونسرد كدام پرسيدم بودم شده كنجكاو منكه
 چنين كه بود مطمئن او اما گفتم را همين بهراد آقا به منهم گفت رجبعلي.دارد وجود گياهي چنين كه نميدانستم گفتم
 براي عمويتان مرحوم و شما كه زمان همان:گفت و ميگشت؟خنديد گياه دنبال زمان چه او پرسيدم.دارد وجود گياهي

 من ميكنيد؟به چه اينجا آقاجان پرسيدم بعد و ديدم بازار در را او من.رسيد راه از بهراد آقا بعد و بوديد آمده سركشي
 شد متوجه هم او خود و خنديدم او به من.ميكند پسر گيري شكل از پيش را نطفه ميگويند كه است گياهي دنبال كه گفت
 و خنديد ديگر بار دارد؟رجبعلي وجود گياهي چنين پرسيدم.برگشتيم باغ به هم با و ميكند تلف وقت بيهوده دارد كه

 ما باشيد بدنبالش ها تهراني شما اينكه از پيش داشت وجود گياه اين اگر آقاجان ميكنيد را سوال اين چرا شما گفت
 .كرد دخالت خدا خلقت كار در ميشود مگر ميكرديم استفاده ان از خودمان

 همان اما.كرد تغيير صحبت موضوع و داد پدرش نشان را خريدها و شد بلند و برد سود امد بوجود كه سكوتي از شبنم
 صحبتي هرگز او دارد وجود بهراد و من ميان كه همدلي و رفاقت همه با گفتم خود به و كاربهراد پيرامون رفت فكرم شب
 خود از و كرد مشغول را فكر آگين زهر فكري كه بگذارم برهم چشم و شوم بيخيال خواستم.بود نكرده موضوع اين از

 بهراد كه است ممكن آيا!گفته چنين رجبعلي به كردن گم رد براي و بوده آن جز به گايهي بدنبال بهراد شايد پرسيدم
 كه شكافي كالبد نظر آوردن بياد با فكر اين اما!ام كرده متهم را تو بيجهت من و باشد شده مادر و عسل نابودي باعث
 !كني فراموش اي نتوانسته كه خياالتي و اوهام اسير گفتم بخود و رفت ميان از بود نكرده تاييد را سمي هيچ وجود
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 شناختي را صدايم تو كه همين اما كنم صحبت ها بچه با كه بودم گرفته تو با تلفني تماس و بودم كرده پست را بهراد نامه
 نگران.ميدهد رخ ناگواري اتفاقات دارد اينجا برگرد ميكنم خواهش كامياب گفتي بگويي سخني و حرف آنكه از پيش

 او آمده؟گفتي بهراد سر باليي چه پرسيدم...بهراد براي اما خوبند همه است؟گفتي خوب حالشان ها بچه ها بچه پرسيدم
 براي پيش روز دو گفتي كه افتاد اتفاق اين چطوري پرسيدم.ميشناسد را كسي نه و ميزند حرف نه شده شديد دچارشوك
 فكر هيچكدام و شديم غافل بهراد از ساعتي چند بودند من پيش ها بچه و مادرم و پانيذ بود رفته حوضخانه به سركشي
 من.نديديم را بهراد و ساختمان آن رفتيم همگي و شد نگران پانيذ شد غروب وقتي اما باشد داده رخ اتفاقي كه نميكرديم

 توي هنوز او ميداد نشان و بود روشن چراغها تمام.كردم صدا بار چندين را بهراد و كردم حوضخانه توي سر كمد در از
 نقطه يك به مات و مبهوت كه ديديم تو تخت روي نشسته را بهراد و حوضخانه توي رفتيم مادر و پانيذ با.است حوضخانه

 از او گفت مادرم.نگفت هيچي اما كرد نگاه ما نميدهي؟بهمه جواب چرا بهراد پرسيد و داد تكانش پانيذ وقتي.بود زده زل
 يك هنوز او اما آورديم باال حوضخانه از را بهراد زياد زحمت با و كرديم را اينكار.كنيد درست قند شربت ترسيده چيزي
 بخاطر بلكه مادرم و من بخاطر كامياب ميكنم خواهش.است بستري بيمارستان توي و نكرده صحبت كسي با هم كالم
 تا اما برميگردم خوب بسيار گفتم!هستند عصبي و ترسيده ها بچه و ريخته بهم چيز همه اينجا برگرد ها بچه جان حفظ

 تا و مادرم پيش برگرديم ايم گرفته تصميم ما گفتي و كردي قطع را حرفم...ها بچه به و باشي خونسرد كن سعي آمدنم
 ها بچه من نشو نگران نديدي را ما و آمدي اگر.ايم مانده بحال تا كه بود تو تلفن براي فقط راستش.باشيم آنجا تو آمدن

 ...اما ميمانيم آمدنت منتظر و نميرويم برگردي امروز اگر كامياب.آنجا ميبرم را

 كنيد قفل را درها تمام دقت با اما.مادرت خانه آيم مي يكراست و برگردم زودتر چه هر ميكنم سعي من برويد شما:گفتم
 رسيدم باغ به.شدم داريوش و پانيذ سالمت نگران همه از بيش و كرد پر نگراني را وجودم تمام تماس قطع با!برويد بعد و

 بيمارستان در و شده بيمار بهراد كه گفتم خانم صديقه به بعد و بستم را كاميار و خودم چمدانهاي و رفتم باال يكراست
 آماده تا.ميكنم آماده را كاميار من بدهد شفايش خدا گفت و شد اندوهگين خبر اين از.برگرديم بايد ما و است بستري
 هميشه مثل اينكه از دادن اطمينان با او و خورديم ناهار خان رجبعلي پيشنهاد با و بود رسيده فرا ظهر شديم حركت
 كه دادم قول ميريخت فرو ديده از اشك كاميار دوري از كه شبنم به.كرد روانه را كاميار و من بود خواهد امور مراقب
 .نشاندم او لب به را لبخند قول اين با و بياورم باغ به را كاميار نوروزي تعطيالت و بهار بهنگام

 كه بودم كاميار نگران رفتن هنگام كه تفاوت اين با.داشتم حركت هنگام كه بود نشسته بدلم ترسي همان بازگشت بهنگام
 طول در!كنم مراقبت خانواده همه از ميتوانم ايا اينكه از ترس مراجعت هنگام و كنم نگهداري او از مادر بدون ميتوانم ايا

 تا كردم تالش كنم حمايتشان بتوانم بايد و نيازمندند وجودم به ها بچه اينكه تلقين با و كنم پيدا را خود كردم سعي مسير
 انديشي چاره و كرد فكر فردا و امروز به بايد و گذشته ها گذشته كه بقبوالنم بخود و بريزم دور را دهنده آزار فكرهاي
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 بهمين لغزنده جاده و بود باراني هوا.دهد انجام خود او تا سپرد خدا به بايد است خارج انسان يد از آنچه گفتم بخود.كرد
 و كالفه بيشتر مرا بود شده آغاز هايش جوجه و شبنم شدن دور از هم كاميار گريه و ميگرفت انجام كند حركت خاطر
 گريه و بغض ميان در او و نداشت فايده اما بستم بكار او ساختن آرام براي ميدانستم ترفند چه هر.بود ساخته عصبي
 هيچ در.كنم رانندگي جمع را حواسم بتوانم من و كند پيدا ادامه تهران به رسيدن تا خواب اين كه كردم آرزو.برد خوابش

 اي آسوده و بلند نفس كردم گذر عوارضي ميله از چون و دادم ادامه راهم به يكسره و نكردم توقف اي مهمانخانه
 خنكي نسيم بود تميز و لطيف هوا.بود آمده بند باران بارش بتازگي گويي نميباريد باران اما بود خيس خيابانها.كشيدم
 اطالع را ورودم بوق دو زدن با كردم توقف تان خانه در مقابل هنگاميكه و دادم مسير تغيير مادرت خانه بطرف.ميوزيد
 و ميبوييدم را دو هر.گرفتند جاي آغوشم در و رساندند بمن را خود كشان فرياد دارويش و پانيذ و شد باز خانه در.دادم

 و آمد پيش خانومانه و موقر خيلي مست بهار.باشد شده تنگ برايشان دلم اينهمه كه نميبردم گمان هرگز و ميبوسيدم
 كاميار.خوبم خيلي است؟گفت چطور خوبم دختر حال گفتم و بوسيدم را اش پيشاني.آمديد خوش خيلي عمو سالم گفت
 آيا كه پرداخت جستجو به كوچكش ذهن در و ميكرد نگاه ها بچه به آلود خواب بود شده بيدار ها بچه صداي و سر از كه
 آغوشم در داد ترجيح و كرد امتناع بدهم بهارمست به را او خواستم و كردم بغلش نه؟وقتي يا ميشناسد را شاد گروه اين
 سعي كه صدايي با.بود شادي و خوف از اي آميخته لبخندت كه ديدم آمدي استقبال به كه در مقابل در را تو.بماند باقي

 و است همانطور گفتي و دادي تكان سر تاسف روي است؟از چطور بهراد پرسيدم.آمدي خوش گفتي نباشد لرزان داشتي
 ساختمان وارد و كنم قفل را اتوموبيل در بتوانم من تا بيايد تو آغوش به بغلم از شد راضي بسختي كاميار.نكرده تغيير
 بدن كه شده پشتي گوژ پيرزن زنعمو كه رسيد بنظرم گفتند آمد خوش و شدند بلند احترامم به پانيذ و مادرت.شوم

 ها بچه جمع بعد دقايقي كرد ساكت را كاميار گريه بازي اسباب آوردن با پانيذ.ميكند تحمل پا دو روي بسختي را نحيفش
 اما نيستم گرسنه اي؟گفتم خورده شام پرسيدي و آوردي چاي برايم تو.شد روان بدنبالشان و داد خو محيط به را او

 بودم آورده روي سيگار به منكه عسل فوت بعد از.آورم مي غذا من گفت و شد بلند پانيذ تو بجاي.است گرسنه كاميار
 به كند كشي اسباب باغ به بخواهد بهراد اينكه از پيش گفت افتاد؟زنعمو اتفاق اين چطور پرسيدم و كردم روشن سيگاري

 تا فقط نميمانم كه هميشه براي گفت و نكرد قبول اما نخرد خود براي را طلسم شر و نكند را اينكار كه دادم هشدار او
 بيمارستان اسير را ام بچه و گرفت را دامنش باالخره طلسم شر اما.باشم آنجا مراقب بايد ميمانم برگردد كامياب زمانيكه

 گفتم من و داديد تكان سر نه عالمت به دويتان نديديد؟هر مشكوكي چيز شديد حوضخانه وارد وقتي پرسيدم تو از.كرد
 است روح اينكه بگمان ديده را او بهراد و باشد شده حوضخانه وارد دزد شايد باشد ترسيده چيزي از بايد بهراد

 اما بوديم آسوده خيال همه نميدهد آزارمان ديگر گفت جده كه شنيديم خودمان گوش با خودمان كه وقتي از!ترسيده
 دزد از بهراد و است درست تو عقيده ميكنم فكر منهم كه گفتي تو.آمد در اب از قالبي هم كاشفي آقاي كار اينكه مثل

 نبوده دزد كار كه كنيم قبول بايد نه ميكند فرار و ميترسد بچه ونگ صداي از دزد گفت ناباور مادرت.است ترسيده
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 به هم مرا مادرت مطمئن كالم.كنند باور نميخواهد هم هنوز اما اند چشيده را نفرين شست ضرب طايفه اين همه.است
 دو شام و انداخت را سفره باشد؟پانيذ گرفته پيش در ستيز راه جده كه است ممكن آيا پرسيدم خود از و انداخت ترديد
 شستن براي من و كرد تعارفم مادرت.كرد حركت او اوردن براي بعد و چيد سفره درون كاميار و من براي اي نفره
 وقتي اما.ميكردند نگاه كاميار خوردن غذا به و نشسته سفره گرد ها بچه نشستم سفره سر وقتي.شدم بلند صورت و دست
 يا و ميروم سفر به ديگر بار آيا كه كردند سوال پرسيدن به شروع و كردند پر را طرفم دو داريوش و پانيذ نشستم من

 همراهتان هم را من پرسيد كه مست بهار سوال ميبرم؟به شمال به نوروزي تعطيالت براي را آنها ميمانم؟آيا اينكه
 حوصلگي بي و اورد بوجود رفتارت در دگرگوني و شد تو شادي باعث سخنم.ميرويم هم با همه برويم اگر ميبريد؟گفتم

 اي آمده كه حاال گفتي چيست؟تو برنامه پرسيدم مادرت از من هنگاميكه و دادي نشان توجه ها بچه به و گذاشتي كنار را
 كشيدن با و دادند ترجيح مادرت كوچك بخانه را باغ ها بچه.نشود وارد لطمه ها بچه در به تا باغ برميگرديم هم با همه

 روشن را چراغها تمام شديم كه باغ وارد.شد همگام شما با ناچار به ومادرت دادند نشان را خود رضايت بلند هورايي
 تمام ميكرديم ترك را باغ وقتي كه كردي ابراز اطمينان با تو و شد همه تعجب و ترس موجب امر همين كه يافتيم
 نكرديد؟گفتي ترك را باغ من تلفن از بعد و صبح مگر پرسيدم بردارم ميان از را ترس اينكه براي.بودند خاموش چراغها

 دليل با خواستي تو.ايد نشده المپها بودن روشن متوجه هوا روشني بعلت و اند بوده روشن پيش شب از چراغها گفتم.بله
 اي خنده با تو.نترساني را بچه مخصوصا را ديگران و كني سكوت كه كردم وادارت نگاهم با كه كني رد را ام گفته ديگر
 به نو ساختمان سمت به و افتادي پيش كني دلگرم را ديگران انكه براي.آمد يادم حاال ميگي راست گفتي تصنعي كامال

 كه وقتي تا امشب از گفتم كه كند حركت ساختمان كدام بسوي نميدانست و بود ايستاده مردد پانيذ.آمدي در حركت
 با تصميم كه ديدم.شود راهي بدنبالمان كردم وادارش و كرد خواهيم سكونت ساختمان يك در همه برگردد باغ به بهراد
 دچار يكباره گذاشتم قدم ساختمان بدرون وقتي.برداشت گام ساختمان بسوي اطمينان با و شد رضايتش موجب بودن هم
 ديده تو جهيزيه و بود داده شكل تغيير خانه اثاثيه.داشتم پيوند تو با كه يافتم زماني در را خود و شدم حيرت و بهت
 را چمدانم ديدي را ترديدم كه تو.باشم صاحبخانه دعوت انتظار به بايد و مهمانم اينجا در كه آوردم بياد يكباره.ميشد

 وقتي.افتادي براه خواب اتاق بطرف و.هست كه بوده همانطوري اتاقها بقيه و كرده تغيير سالن فقط گفتي آرام و برداشتي
 با مرا و شدي خارج اتاق از و گذاشتي را چمدان تو.كردم آرامش احساس و بردم پي اش گفته صدق به شدم وارد

 بودم عسل صداي شنيدن انتظار به بودند انداخته براه اتاق بيرون ها بچه كه هياهويي در.گذاشتي تنها ام گانه دو احساس
 مسواك برويد است خواب وقت ديگر باشيد آرام ها بچه هيس صداي شنيدن با و كند دعوت آرامش به را آنها كه

 و بده نجات شدن ديوانه از مرا خدايا گفتم كردم رها تخت در دقايقي را خود نشست گوشم در پانيذ پاي صداي.بزنيد
 بهراد معماي و بچه پنج و مادرت بكنم؟تو بايد چه اينها با حاال گفتم خود با بعد.كن خالص گرفتاري اين بند از را ما همه
 تخت روي كنم؟از درست چاي برايتان دارين دوست ميگه محبوبه مامان بابا پرسيد كه اتاقم به داريوش ورود با!باغ و
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 فرصت سر بعد و كنم حمام كه گرفتم تصميم من و شد خارج اتاق از او.ممنونم بگو مامان به بابا نه گفتم و شدم بلند
 از بعد ادوكلن شيشه ديدن آب تاثير از بيش شايد و برد بين از را جانم خستگي حمام گرم آب.كنم فكر و بنشينم
 و برس و شانه ادكلن كنار در.بودم نكرده استفاده ان از هرگز من و بود آمده مان خانه به تو جهيزيه با كه بود اصالحم
 نديدم سالن در ديگر را ها بچه.كنم ترك را حمام بزنم دست آنها به آنكه بدون دادم ترجيح اما.بودم ديده اصالح ماشين

 سكوت تا نشستم بيدار آنقدر اتاقم خلوت در.گفتم بخير شب او به و ديدم اتاق به شدن داخل هنگام به را مادرت تنها و
 باراني ريزش به بلند پايه چراغ نور انعكاس در كردم نگاه باغ محوطه به شيشه پشت از و شدم بلند.شد حاكم محيط بر
 بخود آنكه شوي؟بدون وارد حوضخانه به شبانه ميخواهي پرسيدم خود از و ايستادم تماشا به بود كرده بارش به آغاز كه

 بود اين شد مانع كه چيزي تنها نداشتم را حوضخانه به شدن داخل از ترس محبوبه ميداني.شدم بستر وارد بدهم جواب
 دارد بدهي بمن جده ميكردم فكر كه بود گذاشته باقي خود از كمرنگ رنگي و بود من با جده از رنجيدگي حس هنوز كه
 منت كودكانه بيرتع به يا و او بخشيدن يعني سرداب به گذاشتن پا كه داشتم گمان.طلبكارم او از كه هستم من اين و

 و گذاشتم هم بر ديده تصميم و نيت اين با پس.باشد داشته تصوري چنين او نميخواستم كه است آشتي براي كردن كشي
 بوي باران آمدن با و بود آكنده چاي هاي بوته و سبزه و چمن بوي از ام شامه.شوم خواب پذيراي تا كشيدم بلند نفسي

 به آنقدر ميزد بخود عسل هميشه كه ماليمي عطر بوي تشخيص اما شد اضافه آن به هم ونارون چنار درختان برگهاي
 كه كرد اندوهگينم بقدري تنهايي اين بود خالي او جاي رختخوابم در!عسل كردم زمزمه لب زير كه نشست خوش مشام
 كه ارامش صداي يدنشن و كنارم در بودنش نياز.شد روان و كرد پيدا را خروج راه ام گذاشته برهم هاي مژه از اشك
 گوش و بيدارم نه گفتم لبي زير و كردم احساس خوابي؟را كامياب بپرسد بعد و دهد شرح برايم را روزانه وقايع
 با حال همان در و ميكشيد برس را موهايش داشت و بود نشسته توالت ميز جلوي صندلي روي عسل تصورم در.ميكنم

 و كني وابسته زياد بخودت را ها بچه نيست خوب ميگفتم هميشه هست يادت برگشتي كه كردي خوب ميزد حرف من
 تو با فقط و كند رفتار بزرگ مردهاي مثل دارد دوست و است وابسته بتو دخترها از بيشتر نميكردي؟داريوش گوش تو

 چي نويميش نكن وابسته بخودت زياد را او و است بهتر باشد ها بچه با هم كاميار.كن توجه بيشتر او به.كند صحبت
 بفهمد كسي نبايد كه بگويم رابتو رازي ميخواهم است خوب گفت.توست با گوشم كردم زمزمه لبي زير هم ميگم؟باز

 دستهايش و است بيگناهي زن هست؟اون يادت ميكرديم محبوبه مورد در كه فكرهايي همه گفت!آره ميدهي؟گفتم قول
 بود زنانه حسادت گفت و كرد قطع را حرفم...تو اما مميدانست منكه گفتم احساسي چه تخت نميدونم.نيست آلوده

 حاال.بودم خوشبختي زن تو كنار در من و بله گفت!بوديم هم مال ما گفتم.باشم داشته خودم براي تنها را تو ميخواستم
 كه يكار هر است حاضر گذشته جبران بخاطر كه آنقدر دارد دوست را تو محبوبه ميگويم تو به ندارد معنا حسادت ديگر

 گفت و كرد تغيير كالمش لحن.هستم سعادتمندي مرد دارم ترا من است دير ديگر اما گفتم.دهد انجام بخواهي تو
 حال رهمان د كجا؟و پرسيدم ترديد حالت به.كن فكر ها بچه به بگذارم تنها را تو و بروم بايد من است كافي خودخواهي
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 اي كجايي؟لحظه تو عسل؟عسل صدازدم نشستم متوحش و كردم باز ديده شود برداشته چشمم روي از اي پرده گويي
 توهم دچار يا و ديده بخواب با بودم كرده حس را آنچه من و ندارد وجود عسلي ديگر كه بودم كرده فراموش براستي
 ريزي انبار باز چراغ نور انعكاس در و رفتم پنجره بسوي.نديدم هيچ و كردم باز را اتاق در آرام و شدم بلند.بودم شده

 و نيامد چشمانم به خواب اماديگر.برگشتم رختخواب به عسل رفتن از ناخوشايندي احساس با و نديدم هيچ ديگر ميباريد
 حقيقت عسل حضور آيا پرسيدم خود از و كردم فكر بودم شنيده كوتاه خواب در آنچه به.رفت بين از هايم مژه سنگيني

 شانه حال در برسي با حاليكه در بودم ديده آينه جلوي نشسته را او.رمبياو بخاطر را جزئيات همه كردم داشت؟سعي
 كه مو تار چند كردم نگاه و برداشتم را برس ميز روي از و كردم روشن را چراغ و شدم بلند.بود بلندش موهاي كردن
 كه عطري تا ردمك بو را برس چرا نميدانم.بود كرده گير برس هاي دندانه به هنوز است عسل به متعلق داشتم يقين
 بايد گفتم بخود و گذاشتم ميز روي را برس و خوردم شكست اما.كنم احساس مو تار آن از بودم كرده حس خواب هنگام
 آنكه بدون و كردم باز را ساختمان در بعد و دويدم بيرون اتاق از شتابزده.برود اينجا از او كه ونگذارم سرداب به بروم
 نبايد تو عسل زدم فرياد و زدم را برق كليد و رساندم سرداب هاي پله به را خود و مدويد را باغ صحن ببندم را در

 و نشستم تخت روي.نيست سرداب در خودم جز هيچكس كه شدم متوجه تازه و پيچيد سرداب در صدايم پژواك.بروي
 و ريختم بيرون گريستن بلند صداي با را وجودم شده تلنبار اندوه و ريختم اشك خودم حال تنهايي و ها بدبختي به

 بلند ميكند؟سر گريه هم مرد مگر گفت كه شنيدم را پدرم باشم؟صداي سرنوشت اين اسير بايد من چرا آخه پرسيدم
 ديدم زده تكيه تخت باالي را جده روبرويم تخت دو روي.بدهم دست از را مشاعرم بود نزديك ديدم كه آنچه از و كردم

 گوشم كنار در كسي!است مشكل باورش كه ميدانم عسل او كنار و اومادرم روبروي و بود نشسته پدرم او دست كنار و
 ميخنديد برويم كه ديدم دبيت گشاد پاچه شلوار و كت همان با را شمس آقا و خوردم ميخواهي؟تكان چاي آقاجان گفت
 سالم همه به اينبار و برگرداندم سر تخت بطرف.كردم احساس گرم محيطي در را خود و شد فراموشم غم او ديدن در

 و نشست وجودم در مجرميت و گناه ميكني؟حس ترك را باغ و ميكني قهر ازما حاال پرسيد و داد را جوابم جده.كردم
 لباس بود خوب نشود سردت كامياب گفت مادرم.بخواهم چه و بگويم چه كه نميدانستم و انداختم بزير سر خطاكارانه

 صفا شما بدون باغ جان اقا گفت شمس داري؟آقا جواني قواي و جواني ميكني رفك هم هنوز گفت پدرم.ميپوشيدي گرم
 عاري باغ اين روزي.نيست آساني كار و دارد بهمراه زحمت و خستگي مسئوليت پذيرفتن بداني بايد تو گفت جده.نداشت

 و كن تحملشان كنند رضايت احساس و بدوند آن در ها بچه كه آمده پيش چنين كه حاال بود ها بچه خنده و وجود از
 جايش عسل گفت او بجاي جده و زد لبخند عسل.ميخواهم را عسل من گفتم اختيار بي.شوند بزرگ همينجا در بگذار
 خودتان پيش بياوريد مرا پس گفتم.شود آسوده خيالش تا بردار دست او از داري دوستش اگر است راحت ما پيش

 كردي؟تو فراموش را ها بچه چرا نبودي خودخواهي پس هرگز تو ميابكا كن بس ديگر گفت ناراضي لحن با مادر...تا
 عهده به را باغ مديريت روز شدن روشن با و برگرد باغ به گفت پدرم.كني اجرا بايد كه داري تعهد آنها به نسبت هنوز
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 صداي كه كردم حركت ها پله بسوي لرزان پاهاي با و شدم بلند.نيست كار در اي توطئه ديگر كه باش مطمئن و بگير
 گفت كه رسيد بگوش ضعيف شمس آقا صداي.توست بدنبال ما خير دعاي و ميكنيم دعا برايت ما گفت كه شنيدم را جده

 نگاه تا برگرداندن سر گذاشتم پله اولين روي كه پا.باش ها بچه و خود مراقب گفت مادر و نكن فراموش را خدا آقاجان
 پله از و كردم خاموش را چراغ ماند جانم در نگاه آخرين حسرت و شدم روبرو خالي تختهاي با كه بيندازم آنها به را آخر
 .رفتم باال ها

 باور را آن تو كه ندارم توقع و است اهميت با و مهم خيلي خودم براي شنيدم و ديدم چشم به من آنچه محبوبه ميدوني
 صحنه چنين شاهد نيز بهراد كه دارم گمان من.ميماند پنهان ديگر برخي بر و مكشوف برخي بر رازها از بعضي چه كني
 را صحنه اين بسا چه و يافت خواهد بهبود پزشكان مداواي با يقين به كه است شده شوك دچار و نياورده تاب و بوده اي

 . شود زدوده ذهنش از و فراموش

 

 نوزدهم فصل

 ميز سر بر صبح.ربود در مرا خواب و گذاشتم هم بر ديده بود رسيده راه از كم كم صبح بازگشتم بستر به ديگر بار وقتي
 كرده مدرسه راهي را ها بچه و خورده صبحانه شوم بيدار آنكه از پيش ساعتي شما همگي و بودم مانده تنها صبحانه
 بيمارستان به ميخواهم من:گفتم و كردم رو بوديد نشسته سالن در كه شما همگي به و پوشيدم لباس صبحانه از بعد.بوديد
 كه ها بچه و كنم آماده غذا ميمانم من گفتي تو و شد بلند هم مادر او از بعد و شد بلند آيد؟پانيذ مي من با كسي چه بروم

 بلند هم تو و كرد خوشحالت آشكارم غير دعوت.ايم برگشته ما آنها رسيدن تا گفتم.باشم خانه در برگشتند مدرسه از
 اند؟روي نيامده ها بچه برگرديم وقتي تا كه مطمئنيد پرسيد مادرت شديم سوار همه وقتي.كني آماده را خودت تا شدي
 و خريدم گل شاخه چند گلفروشي دكه از و كردم توقف بيمارستان مقابل در.نباشيد نگران بله گفتم بود من با سخن
 توسط نيز ديگر تخت دو شديم بهراد اتاق وارد هنگاميكه و بود شلوغ مردان بخش شدم بيمارستان وارد شما همراه
 به رو حاليكه در خاموش و آرام را بهراد.بودند كرده شلوغ را تخت دور آنان كننده مالقات و بود شده اشغال بيماران
 رفيق سالم گفتن با را نگاهش و رساندم ببيند مرا بتوانند كه بسويي را خودم.كردم مالقات داشت بيمارستان پنجره سمت
 مرا پرسيدم و گرفتم را دستش.زد زل صورتم به واكنشي هيچ بدون و كرد خيره ام چهره به را نگاهش بهراد.شدم متوجه

 سيگار بيرون ميرم من گفتن با و شدم دور تختش از و بياورم طاقت نتوانستم و ريخت جانم به اندوه ميشناسي؟سكوتش
 باغ به را او بداند صالح بهراد معالج دكتر اگر كه كردم فكر اين به بيمارستان صحن در.گذاشتم تنها بهراد با را شما بكشم

 به را بهراد باشيد موافق اگر گفتم پانيذ به و بازگشتم اتاق به فكر اين با.بگيريم عهده به را مراقبتش انجا در و برگردانيم
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 اجازه دكتر اگر هستي تو كه حاال گفتي تو و كرد نگاه مادرت و بتو پانيذ.كنيم مراقبت او از خانه در و برگردانيم خانه
 بما و بماند بيمارستان در خودش نظر زير بهراد كه داد ترجيح او و رفتيم دكتر مالقات به پانيذ با.است خوبي فكر بدهد

 مجددا بتنهايي خود اما شديم خارج دكتر اتاق از پانيذ با.ندارد وجود نگراني و است بهبودي رو بهراد حال كه داد دلداري
 تشخيص به قادر او گفت دكتر.بگوييد را حقيقت بمن بهراد حال مورد در ميكنم خواهش پرسيدم دكتر از و بازگشتم

 نگاه به.كند صحبت ميتواند و شده برطرف شوك كه بپذيرد نميخواهد نيست معلوم ما بر هنوز كه عللي به اما است
 در.است شده مشاهده كنند فرار عدالت چنگ از بخواهند كه مجرميني در بيشتر حالت اين گفت و خنديد من زده حيرت
 مشكلي و است راضي اش زناشويي زندگي از آيا بگوييد بمن شما حاال.نميشود ديده خاصي علت بيمار اين براي كه صوتي

 پرداخت به قادر كه ندارد بدهكاري پرسيد.است راضي اش زندگي از و دارد دوست را فرزندانش و همسر او ندارد؟گفتم
 نباشد؟ آن

 انجام ميشد مربوط ما بكار آنچه:گفت و گرفت باال را اش شانه متحيرانه دكتر!است ثروتمندي مرد خود حد در او نه:گفتم
 كند معاينه را او هم بيمارستان روانكاو تا بماند بگذاريد ديگر روز دو يكي.است داده جواب اقدامات خوشبختانه و گرفته

 ممكن غير گفتم لب زير.كردم دور خود از بالفاصله كه گرفت پاي موذي حسي شدم خارج كه اتاق از.بگويد را نظرش و
 چند ميشود گفتم و كردم بتو رو.داشت دست در را بهراد دست و بود نشسته تخت كنار و بود برگشته اتاق به پانيذ!است
 بتواند كه ايستادم بهراد روبروي اي بگونه من و شديد دور تخت از شما سه بگذاريد؟هر تنها هم با را بهراد و من دقيقه
 اطمينان بمن دكتر.را همسرت و خواهر مادر همينطور اي شناخته مرا ميدانم من بهراد:گفتم.بشنود را صدايم و ببيند مرا
 هرگز هم تو از و چيست اينكار علت نميدانم من.دهي نشان بيمار را خود ميخواهي عمد به اما نداري مشكلي هيچ تو داده
 بايد بگيرد انجام كار اين اگر و كنند روانكاوي را تو ميخواهند آنها كه بدان را اين فقط كرد نخواهم سوال مورد اين در

 سوزناك اي ناله و گذاشت هم بر مژه فهميدي؟بهراد را حرفم.توست خود با راه انتخاب ديگر.كني قبول را آن پيامد
 بجاي.كن راحت را خودت و بزن حرف من با:گفتم و گرفتم را دستش.ريخت بيرون چشمش گوشه از اشك و كشيد
 فرود كنم؟سر خارج بيمارستان را تو و اي زده حرف من با بگويم دكتر به ميخواي:گفتم.داد تكان سر بار چند حرف
 او.بگيريم خروج اجازه بتوانيم تا بزني حرف او با آمد دكتر وقتي آنكه شرط به خوب بسيار:گفتم.فشرد را دستم و آورد

 اي معجزه گويي.زد حرف من با و شناخت مرا بهراد:گفتم و دادم نشان خوشحال را خود.شدم خارج اتاق از و گذاشتم را
 و برهانم حالت اين از را شما آنكه براي.نگريستيد هم صورت به ناباور و كرديد نگاه خيره بمن ما شه هر باشد داده رخ

 ام چهره به دقت با اي لحظه هم او.زد حرف من با و شناخت مرا بيمار دكتر:گفتم و زدم چهره بر را شادي ماسك همان
 روبروي دكتر.بود بستري بهراد كه اتاقي به آمديم هم باتفاق و آوردم فرود شناخت؟سر را شما واقعا پرسيد و كرد نگاه
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 بر هستم؟لبخند اينجا چرا من.ميكنم ضعف احساس فقط دكتر خوبم:گفت است؟بهراد چطور حالت پرسيد و ايستاد او
 .ميكني پيدا خودت را علتش برگشتي بخانه وقتي:گفت و شد ظاهر دكتر لب

 اتاق ترك هنگام شوق از پانيذ.حسابداري برويد بعد و بنويسم را خروج ورقه تا بياييد من با:گفت و كرد بمن رو آنوقت
 بخانه و شود خوب زودتر چه هر هم شما حال انشاهللا گفت و گذاشت ديگري بيمار ميز روي بود آورده كه را گلي سبد

 تا گفتم بتو شديم باغ وارد وقتي.نكرد صحبت ما از هيچكدام با و بود نشسته آرام و ساكت اتومبيل در بهراد!برگرديد
 كمكش رفتن راه در تا گرفتيد را بهراد بازوي زير پانيذ و تو و شديد پياده شما.بگيرم غذا ميروم من شويد پياده شما
 تا دادم طول را خريد عمد به و نباشم صحنه اين شاهد تا شدم خارج باغ از سرعت با و آمدم خشم به تان سادگي از.كنيد
 اين و كردم زدن قدم به شروع پارك در.بگيرم خودم به را باور خوش آدم چهره و كنم مهار وجودم در را خشمم بتوانم

 هم آنسور كني؟از تحمل خودت كنار در را قاتل يك وجود ميتواني چي؟آيا باشد عسل قاتل او اگر پرسيدم خود از بار
 موضوع از بهراد ناراحتي كه است ممكن!عسل خود حتي نكردند اشاره قاتل به ارواح از هيچكدام چرا پس گفتم بخودم
 باشد؟ نداشته عسل به ربطي كه باشد ديگري

 هر بايد گفتم خود به و آمد بر نهادم از آه بودم داده دست از معما حل براي را آن و بود شده نصيبم كه موقعيتي از
 مدرسه از ها بچه شدم باغ وارد غذا بهمراه وقتي.كردم ترك را پارك نيت اين با و بگيرم اقرار بهراد از شده طوري

 نديدم را بهراد.بوديد نشسته من آمدن انتظار به و بوديد چيده را ميز پانيذ و تو.آمدند استقبالم به همگي و بودند برگشته
 دراز تخت روي كه را بهراد و كردم باز را اتاق در.ميكند استراحت دارد كه گفتي كجاست؟تو بهراد پرسيدم هنگاميكه و

 شو بلند:گفتم باشد خشم از عاري و دوستانه ميكردم سعي كه لحني با و زدم صدا بود دوخته سقف به چشم و كشيده
 ميز پشت و آمد بيرون و شد بلند تخت روي از اما نكرد نگاهم!نكرده يخ غذا تا شو بلند اي شده خوب ديگر.مرد

 غذاتو بابا آره گفت آهسته بهراد شدي؟كه خوب ديگه بابا پرسيد و كرد بهراد به روي بهارمست.نشست غذاخوري
 مادرت اشارات خورد گره هم در پانيذ و تو نگاه.ميكشد زجر چيزي از و است ناراحت بهراد كه بوديم دانسته همه!بخور

 .كرد خواهد اقرار باالخره كنيد صبر ميگفتم دل در و ميديدم را شده چي كه ميپرسيد پانيذ به گاه و بود تو به گاه كه را

 خواهم تولد جشن برايشان آيا كه بدانند ميخواستند ها بچه و پيچيد خانه در اي زمزمه داريوش تولد روز شدن نزديك با
 بچه شادي فرياد صداي و گرفت خواهيم جشن بگويم تا واداشت مرا جده حرفهاي اما بود اندوه از لبريز دلم!نه يا گرفت

 اتاقش به و كرد ترك را جمع اي بهانه به و پراند بهراد چهره از رنگ تولد جشن اسم.كردم بلند آسمان به را ها
 تلفنهاي.ببينم بهراد چهره در را تاثيرش و كنم صحبت خصوص اين در بيشتر چه هر تا داد بدستم اي بهانه او اينكار.رفت

 بخواهم او از و بگيرم تماس او با ديگر بار خودم شدم مجبور و كرد ابراز را خود نارضايتي گلرخ عمه شد زده دعوت
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 گفتن با زيبا عمه و كرد قبول اكراه با.كند شركت رجشن د عسل روح كردن خوشحال و پانيذ و داريوش دل شادي براي
 پرسيدن با ايرج و شهرام.كرد استقبال دعوت از برنياوري دم و بسازي و بسوزي ها بچه بخاطر مجبوري كه الهي بميرم
 جشن به ظاهرش فقط جشن كه ميدانستيم همه.كردند قبول اطمينان حصول از بعد و كردند ترديد اول آيند مي همه

 و شدند وارد در از مهمانها و شد فراهم جشن مقدمات ترتيب بهر.نيست خشنود آن برگزاري از قلبا هيچكس و ميماند
 در بصدا ميان در يكي دستهاي و شد گذاشته ضبط از مبارك تولدت نوار.دهند نشان خوشحال را خود كردند سعي بظاهر
 به و بود نشسته اي گوشه در من از تر افسرده بهراد.كردند پايكوبي و رقص به شروع سالن وسط در ها بچه فقط و آمد

 بهجت عمه.خودش سايه از بود؟گفتم ترسيده چي از بهراد شد معلوم باالخره پرسيد آرام بهجت عمه.بود زده زل صحنه
 در پرسيد بود شده كنجكاو كه گلرخ عمه!نرود سرداب به بتنهايي كه باشد او تا گفت و خنديد بلند صداي با بياختيار
 كه ميكنم گمان و افتاد خنده به هم گلرخ عمه بعد اي لحظه و كرد فرو او گوش در سر بهجت عمه شده؟كه چي سرداب

 كه شام از بعد.گذشتند آن از نشود متوجه بهراد آنكه براي و كردند قناعت لبخند به برخي و فهميدند مهمانها همه كم كم
 بياد را عسل فوت حادثه شب اختيار بي گلرخ عمه كه رسيد خدايا دادن و كيك بريدن به نوبت شد برگزار سكوت در

 دستشويي در ام بيچاره دختر كه نگو زده غيبش عسل فهميدم كه بود موقعها همين كرد زمزمه.شد احساس دچار و آورد
 ناراحت را ها بچه بگير آرام گفت و گذاشت او دست روي دست سيامك.برسه دادش به كه نبود كسي و شده سكته دچار
 گول داريوش!است قشنگي تولد خوشحالم خيي من گفت و زد لبخند بزور و كرد پاك را خود اشك گلرخ عمه!ميكني
 تا باشين آماده گفتم و گرفتم را پانيذ و او دست داريوش هشدار با!كرده بغض پانيذ بابا گفت گوشم كنار آرام و نخورد
 خود فوت با را شمعها پانيذ و داريوش و كردند تشويق را دو آن سه دو يك گفتن با مهمانها.كنند فوت را شمعها ها بچه

 اينكه مثل پرسيد ايرج.شد خارج سالن از و نياورد طاقت ديگر بهراد كه رسيد هدايا كردن باز به نوبت.كردند خاموش
 فقط ساكت و نزن حرف هيچكس با هم مهماني اول از گفت شهرام من بجاي!نيامده جا رنگش و نيست خوب حالش هنوز
 اما شود چنين كند خدا گفت ايرج.آيد مي فرم روي كم كم و ميگذراند را نقاهت دوران:گفتم.نشست تماشا به گوشه يك
 آنها بعد و شد تعارف مهمانها به چاي آخر دور و رسيد پايان به مهمانها زدن كف با هدايا دادن.نميخورد اب چشمم من
 خداحافظي يكديگر از تا شدند جمع باغ در مهمانها وقتي بود زدن قدم مشغول باغ در هنوز بهراد اما كردند رفتن عزم
 آقاي.پيوست جمع به مهمانها با خداحافظي براي و شد بلند بود نشسته قديمي ساختمان هاي پله روي كه بهراد كنند

 را بهراد لبهاي اختيار بي سيامك حرف.كني پيدا كامل بهبودي زودتر چه هر اميدوارم گفت و گرفت را او دست نوربخش
 من گفت بمن رو سيامك.شد ساختمان وارد و نكرد خداحافظي مهمانها ديگر با و برگرفت روي او از و انداخت بلرزه
 عمه.شدم متاسف اما نرنجيدم من گفت.برنجيد او از شما نبايد و است بيمار هنوز بهراد اما ميدانم:گفتم!نزدم بدي حرف
 از گروه آخرين وقتي!ميخورد سرما صاحبخانه و است سرد هوا گفت و انداخت براه اتوموبيل سوي به را شوهرش گلرخ
 تاثر تحت بهراد بود كرده صحبت ديگر كمي سيامك اگر كه انديشيدم خود با برگشت باغ به سكوت و شدند خارج باغ
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 رها خود حال به را بهراد اگر كه كردم فكر اين به بستر در آنشب.ميكرد چيزاقرار همه به و ميكرد باز لب وجدان عذاب
 اينكار از پيش ميبايست پس.كند انكار را چيز همه زمان گذشت با بسا چه و كرد نخواهد باز اقرار به لب هرگز او كنم
 من به و شده حاضر عسل روح اينكه كردن عنوان با و بترسانم را او گرفتم تصميم اول.كند باز دهان او تا ميافتم راهي
 و شدم پشيمان شود شوك دچار ديگر بار بهراد نكند اينكه ترس از بعد اما!كند اقرار كه كنم وادارش گفته را حقايق همه
 همه روزي و نميماند ابر پشت خورشيد كه دارد وجود حقيقت اين گفتم بخود و كشيدم دست او وسوسه و شيطاني فكر از

 كه بود امواتمان حضور از داشتن آگاهي شد خشمم كردن فروكش و تساليم مجب كه فكري تنها.شد خواهد روشن چيز
 بيگناه خون كه نميگذارند آنها ميگفتم بخود ميپروراندم سر در شيطاني هاي نقشه كه گاه هر و بودم ديده خود چشم با

 تولد جشن به شدن نزديك و ها هفته و روزها گذشت با اميدواري اين.گرفت خواهند انتقام خودشان و شود پايمال عسل
 تاريخ به رسيدن روزشماري.شد خواهد رسوا بهراد و داد خواهد رخ اتفاقي شب آن در كردن يقين كه شد چنان بهشيد
 چه ميزنيد؟پرسيد را ما كلك هم امسال شما گفتم پانيذ به فقط و كردم آغاز بفهمد كسي اينكه بدون را جشن

 خودتان.باشد ركار د تولدي امسال كه نميكنم گمان گفت و خنديد هم نفر؟او دو براي تولد يك گفتم و كلكي؟خنديدم
 نخواهد تاثير بي اش روحيه در بگيريد جشن اگر اتفاقا گفتم.نياورده بدست را اش روحيه هنوز بهراد شاهديد كه
 بهم كه نداريم حرفي ديگر بهراد و من.كند صحبت آنها با و شود روبرو مهمانها با كه ميشود مجبور و آيند مي همه.بود

 .كرد خواهيم را اينكار ميبينيد صالح چنين شما اگر گفت پانيذ.دارند گفتن براي نو حرفهاي آنها اما بزنيم

 را مادرت و تو رفت او هنگاميكه و است مفيد همسرش بحال جشن گرفتن كه كردم القا او به و دادم فريب را پانيذ من
 روي را اژدها گرم آتش كه كن باور و گرفتم ناسزا باد به را خودم و شدم متنفر ام رياكارانه كار از خودم از كند مطلع

 گفت رسيدم او به وقتي.بدارم باز گفتن از را او كند باز لب اينكه از بيش تا دويدم پانيذ بدنبال.كردم احساس بدنم پوست
 خبر بي كه ببخشيد:گفتم كنان تموج من و برگشت بسويم نگاهها همه من آشفته ورود با.ميكنيم برگزار تولد جشن ما

 چون بگيريد تصميم بعد و كنيد مشورت هم با خودتان و نكنيد تكيه من عقيده روي بگم ميخواستم راستش شدم وارد
 بايد خودش از گفت مادرت. باشد مفيد بهراد بحال جسن كه نيستم مطمئن زياد كه ميبينم و ميكنم فكر كه حاال خودم
 اين با و است بهتر اينطور بله گفتم.نميكنيم اصرار كرد مخالفت نه؟اگر يا دارد را جشن برگزاري حال ببينيم و كنيم سوال
 كنجكاوي اما.شد كاسته عذابم سنگيني از و شد تبديل ماليمي نسيم به اژدها آتش.آمدم بيرون و گذاشتم را شما حرف
 كنند مطرح درخواستي تا آمدند اتاقم به پانيذ و داريوش هنگاميكه بعد روز چند.بود من با كرد خواهيد چه باالخره اينكه

 را پول كه گفت داريوش شدم جويا را علت وقتي و ميخواهند پول منظوري چه براي كه زدم حدس پولشان درخواست از
 دو كه گفت بما محبوبه مامان كه گفت داريم؟داريوش جشن مگر پرسيدم.دارد الزم بهشيد تولد براي هديه خريد براي
 و ميرويم هم با ما:گفتم شادمان و خنديدم.بخريم هديه آنها براي ميخواهيم ما و است بهشيد و بهارمست تولد ديگر روز
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 هديه آنها سليقه با تا شديم خارج خانه از هم باتفاق عصر روز همان و شدند خوشحال من شادي از ها بچه.ميكنيم خريد
 شد رانده زبان بر بهراد مقابل در و خانه در بسيار جشن نام.داشتم روي پيش را هيجان و اضطراب از پر روز دو.كنم تهيه

 غالبا كه بود نرمالي اعتراضات همان او چهره ترشي.يافتم كمتر و گشتم بهراد چهره در نام اين تاثير جستجوي در من و
 بسيار جشن كه ميداد ترجيح او.نبود مستثني قاعده اين از هم بهراد و ميكنيم ابراز زنها خواهي تجمل مقابل در مردان ما

 تسليم بهراد و برديد نفر دو شما هم سرانجام و بوديد پيشنهاد مخالف تو و پانيذ و شود برگزار شام مراسم بدون و ساده
 مهمانها از پذيرايي براي چيز همه و بود شده ديده تداركها.نميباريد اما بود ابري آسمان و رسيد فرا جشن روز صبح.شد

 افروخته آتش باغ آخر در اي چاله در و كرده جارو را درختان از شده ريخته برگهاي فراشي جاروي با من.بود آماده
 بودم بازي آتش سرگرم آنقدر.كرد آكنده را فضا برگها سوختن از ناشي بوي و كشيد تنوره اسمان به انبوهي دود.بودم
 جاي:گفتم و ديدم را او و نمودم سربلند!بخير بچگي ياد گفت هنگاميكه و نفهميدم آتش نزديك به را بهراد آمدن كه

 خوش بچه بچگي دوران همان از حتي هميشه تو گفت و آورد لب بر لبخند ماهي از بعد.است خالي اش زميني سيب
 را تو فرمان تا بود شده خلق اينكه مثل را شمس اقا كند رحمت خدا.ميرسيدي ميخواستي كه چيزي هر به و بودي شانسي
 !كند اجرا

 انداخت خاطره آن بياد مرا بازي آتش اين و دارم بياد او از بدي خاطره من اما:گفت.بود قلبي خوش مرد طبيعتا او:گفتم
 ميخواهي؟از هم زميني سيب حاال كه نيست كافي كشيدي آتش به مرا باغ گفت او و خواستم زميني سيب شمس آقا از كه

 تو وقتي.بوديم ايستاده آتش پاي سيامك و من فقط و بودي ساختمان داخل آنوقت تو.نگفتم هيچ و گرفت دلم حرفش
 تا بگو او به ببيني ميخواهي را شمس آقا تخم و اخم اگر:گفتم من.گفتي را جمله همين و بردي لذت آتش ديدن از آمدي
 و من زده حيرت چشم مقابل در و خواستي زميني سيب و زدي صدا را شمس آقا هم تو.بدهد بتو زميني سيب تا چند

 و او به منهم و كرد نگاه بمن آقاجان؟سيامك باشد تا چند پرسيد بلكه نكرد ترش روي بتو تنها نه شمس آقا سيامك
 به.هستي جمله ان از تو و ميدهد بدهد عزت بخواهد خدا وقتي را ها بعضي كرد نميشه كاريش.نزديم حرفي هيچ ديگر

 و بسازم اي سليقه و آدم هر با ام كرده سعي هميشه من گفت و نداختا باال شانه بيتفاوت!نداري؟ تو كه نه:گفتم تمسخر
 قائل ارزش برايش و باشند داشته دوستش ديگران تالش بدون كه آدمي با دارد فرق اين.كنم يار خود با را ديگران
 و تو با كه داد رجيحت جدايي از بعد اما باشد گردان روي تو از بايد طبيعتا و نيست تو همسر ديگه اينكه با خواهرم.شوند
 باوركن.كند راحتي و آرامش احساس هم زندگي اين از و كند زندگي سقف كي زير در ميلرزاند را زني هر تن كه هوويي

 و خوشبخت كه ميكنند وانمود و دارند بيشتر يا و زن دو كه آدمهايي هستند چرا.دهد انجام نميتواند كسي هر را اينكار كه
 ما همه تعجب كه ميكرد جانبداري عسل و تو از محبوبه اما.است جهنم زندگيشان و ميگويند دروغ حقيقت به اما اند راضي

 خطاكار را خود هميشه و كند خطايي به متهم را عسل يا و تو كه نشنيد او دهان از مادر حتي هيچكس و بود برانگيخته را
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 اما است سلوكي با و آرام زن او نه گفت و داد رتكانكرده؟س ناراحتت پانيذ آيا پرسيدم.ميكند هم هنوز و ميكرد قلمداد
 داري من ضد بر تو پس:گفتم و خنديدم.كرده اعتراف بارها اينرا و نيست من طرف توست جبهه در كه آنقدر هم او

 اين و بتراشم دشمن خود براي كه نيستم ديوانه آنقدر:گفت و داد تكان سر هم باز!ندارم؟ خبر من و ميكني سمپاشي
 خود تو.ميداشت نگه برايم را عسل و ميگرفت من از را امتيازات اين خدا كاش اي:گفتم.بدهم دست از را احترام اندك
 بصورت وقتي چه؟من يعني كردن بزرگ مادر بدون بچه ميداني و اي كرده حس را بيهمسري درد پانيذ با ازدواج از پيش
 را خندانم لب.ميكنم تحمل دارم و ام پذيرفته را مصيبت هيمنت شود منفجر ميخواهد غصه از قلبم ميكنم نگاه كاميار
 مرگ و نميدادم نشان رغبت زندگي اين از يكساعت يه نبود ها بچه بخاطر اگر كن باور.نميبييند را پرخونم دل اما ميبينيد

 خود فراق اسير مريع مرا و برد گور به خود با مرا روح او نرفت خاك زير به تنها عسل.ميكردم استقبال باز آغوش با را
 سرماخوردگي يك حتي كه كرده؟همسري فوت همسرت علت چه به نداني كه ميشود اين از بيشتر زجري هيچ آيا.كرد

 نداشت؟

 عسل مرگ:بود؟گفت طلسم و جادو كار نميگويي چرا:گفتم تمسخر به!بود خدا كار اينهم:گفت و رفت درهم بهراد چهره
 را عسل و كرده استفاده حربه اين از كسي بايد نيست و نبود جده نفرين منظورم گفتم!افتاد اتفاق سحر شدن باطل از بعد
 به اگر ميكني؟آيا فكر چه خودت تو است؟گفتم بوده درميان عمدي كه داري گمان هم هنوز تو:گفت.باشد كرده نابود
 مورد را آنها اينكه مگر نميكردم را فكر اين داشتم اطمينان اطرافيانم به اگر:نميكردي؟گفت را فكر همين بودي من جاي

 ديگري جلسه ميشد كاش اي.باشي بدبين ما بهمه كه ميدهم حق بتو اتفاقات آن و گذشته بخاطر اينحال با اما.ندانم اعتماد
 براستي:پرسيدم متعجب.كرد فوت علت چه به و آمد پيش چه كه بگويد او خود تا كرد حاضر را عسل روح و داد ترتيب

 نشده واقع من خانه در اتفاق آن اگر.است من قلبي خواسته اين كه كن باور:گفت و اورد ميگويي؟سرفرود را حرف اين
 در زده؟مستقيم تهمت بتو كسي پرسيدم.نميگرفتم قرار اتهام مظان در و ميكردم زندگي آسوده ديگران مثل منهم بود

 به برگشتم كه بيمارستان از من!ديدي حاال گفت ام كرده سكوت ديد نداري؟وقتي شك بمن تو:پرسيد و كرد نگاه چشمم
 ناراحت را اعصابت و نزنم حرف بتو خصوص اين در كه خواست و كرد مخالفت او اما گفتم روح احضار براي پانيذ
 را حالت كه ديدي چه سرداب در تو پرسيدم.بدانم را علت كه ام شده كنجكاو هم خودم كه است اين حقيقت اما.نكنم

 انجام كاري برايش نتوانستم و ديدم افعيان ميان در شده محاصره را پدرم:گفت و پريد بهراد چهره از كرد؟رنگ منقلب
 رفتار چنان دربيمارستان چرا پرسيدم.فروخت شيطان به را آخرتش و باخت زيان به پدرم را كوتاه عمر اين!كامياب!دهم

 عذاب از كه كساني كه ميكرد اظهار نميزدي؟دكتر حرف هيچكس با و هستي شوك حال در هنوز كنند گمان كه كردي
 آه بهراد.شود كاسته محكوميتشان درجه از تا ميكنند چنين كنند فرار مكافات چنگ از ميخواهند و ميكشند رنج دروني
 و خوب همسر من.شدم بيمناك آن از و كشيد خواهد مرا انتظار هم عذابي چنين كه داشتم گمان:گفت و كشيد بلندي
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 خارج دفترخانه از وقتي آخر روز.نپردازم را او مهريه بتوانم تا بستم ناروايي تهمتهاي او به و نبودم آزيتا براي اي شايسته
 نميتواني ديگر آنجا در كه هست هم ديگري دادگاه اما گرفتي خودت بنفع حكم و بردي بظاهر تو گفت آزيتا شديم

 كج و بيهوده شكهاي من نابجاي حسادتهاي اما بود پاكدامني زن او.پشيمانم من و آزيتاست با حق.كني فريبكاري
 واقعيت آنكه حال.دادم نسبت جده نفرين به را آن بيهوده و شد ام زناشويي زندگي خوردن هم بر موجب من انديشيهاي

 قلبي خوش زن او.بگذرد گناهت از و كند عفوت كه بخواهي او از و كني صحبت آزيتا با بايد تو:گفتم.بود ديگري چيز
 آن در و ام نوشته نامه برايش گفت بهراد.ميرويم او ديدن به دو هر بخواهي اگر.ميبخشد را خطايت كه دارم يقين و است

 درخواست و كردن باز لب توان درخود من.ميشوم ممنون برساني او به را نامه اين اگر.ام كرده بخشش و عفو تقاضاي
 !ندارم را كردن عفو

 محالف يا موافق نظر آنكه از پيش من و شود قطع صحبتهايمان شد موجب كردي صدا نام با را ما دوي هر كه تو صداي
 موجب اينكه از و بپذيرم نميتوانستم را عسل روح احضار پيشنهاد و فكر.كردم حركت ساختمان بسوي بدهم را خود

 گرفته انجام قتلي اگر كه فكر اين و كرد آرام را قلبم آتش بر آبي چون بهراد حرفهاي.نميبخشيدم را خود شوم آزارش
 .كردم تبرئه را همه بيكباره و آفريد ژرفي آرامش ميكردند آگاه مرا ها روح ديگر يا و عسل خود بود

 به روز دو اينكه با و بود بهتر خيلي پيشين جشن از مهمانها رحيه و شد آغاز شاد آواي با و لوسترها روشنايي در جشن
 اما.شد برگزار جلوتر روز دو تولد جشن نكند تداخل هم با عزا و جشن آنكه بخاطر و بود نمانده باقي عسل سالگرد
 مهمانها به زود خيلي تاثيرش كه شد جشن وارد بشاش اي روحيه با گلرخ عمه حتي و نبودند غمگين و افسرده مهمانها

 رسيد گمانم و نگرفت صورت كسي طرف از شود اندوه و حزن موجب كه اي اشاره كوچكترين و بودند شاد همه.كرد اثر
 براي تالشم.ميكنم احساس ام سينه روي بيشتر را غم سنگيني ميشويم نزديك جشن آخر به ساعت هر كه هستم من تنها

 از اختيار بي و دادم دست از طاقت رسيد فرا كه زمان آن و داشت ادامه كيك بريدن زمان تا غم اين داشتن نگه پنهان
 خشك هاي شاخه افتادن زمين بر و شدن شكسته احتمال و ميوزيد شديدي باد.بردم پناه باغ صحن به و شدم خارج سالن
 دو ميان را سرم و نشستم مبل روي برق كردن روشن با و كردم ترك قديمي ساختمان قصد به را باغ صحن.داشت وجود
 شد موجب باد شدت.بگيرد پايان زودتر چه هر مراسم از قسمت اين و نشنوم را باد مبارك صداي كه شايد گرفتم دست

 وارد پنجره بستن براي و پراند جا از مرا كه شد اتاق در شدن بسته و باز و آن خوردن برهم و ها پنجره از يكي شدن باز
 جز ميدانستم چون.شد كليد سرم رپشت د كه كردم گمان و شد بسته در مجدا رفتم پنجره بسوي هنگاميكه و شدم اتاق

 قفل براستي ديدم كه كنم باز را اتاق در خواستم و بستم را پنجره ندادم اهميت آن به نيست ساختمان در كسي خودم
 فرا را جا همه تاريكي و شد قطع برق هم زمان رهمان د و بود بيهوده اما شود باز بلكه تا فشردم را دستگيره بار چند.است

 جاي بر ساختمان آن در را فندكم اينكه از و بردم جيب در دست.بكنم بايد چكار نميدانستم و بودم ايستاده متحير.گرفت
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 ام افتاده گير اتاق در كه بفهمانم شما به فرياد با و كنم باز را پنجره كه گرفتم تصميم و شدم خشمگين بودم گذاشته
 پنجره ارتفاع كردم سعي شد محو موزيك صداي و طوفان ولوله در صدايم اما كشيدم فرياد قوا تمام با و كدم باز را پنجره

 خواهم زخمي مسلما نشوم كشته اگر ديدم كه بپرم باغ صحن به پنجره از ميتوانم ايا كه بياورم بياد باغ صحن ا را
 روي توانستم و بود كرده عادت تاريكي به چشمم بيايد بدنبالم و شود نگران كسي باالخره تا ميكنم صبر گفتم بخود.شد

 امتحان را دستگيره ديگر يكبار و شدم بلند.بود شده آور ومالل كننده خسته دقايق.بكشم انتظار و بنشينم كوتاهي صندلي
 شده قطع موزيك صداي.كشيدم فرياد و كردم باز را پنجره ديگر بار.بود فايده بي اما كوبيدم آن بر هم لگدي و كردم
 رسيد بنظرم.آمد خواهيد كمكم به و شنيد خواهيد را صدايم اينبار كه شدم اميدوار بود برق شدن قطع بخاطر آنهم كه بود
 شده صدا بي و ساكت همه است ممكن چه؟مگر يعني پرسيدم خود از ندارد وجود ساختمان آن در حركتي هيچ كه

 ميگذشت شدنم زنداني زمان از دقيقه پانزده و يكساعت ميداد نشان را زمان گذشت شبرنگم ساعت باشند؟خوشبختانه
 بزنگ گوش.هستند كردن خداحافظي حال در مهمانها و باشيم رسيده جشن آخر به بايد كردم آورد بر خود پيش كه

 با اينبار و برگشتم سرجايم و نشد چنين اما.بخواهم كمك و بزنم فرياد ميكند باز را ساختمان در كه كسي اولين تا ماندم
 تصميم.كنم تحمل بايد ديگر ساعتي دو يكي حساب اين با پس.بروند آنوقت و بيايد برق تا اند كرده صبر حتما گفتم خود

 گذاشتم سرم زير را دستم.بشود ميخواه چه هر بگذارم و كنم استراحت كردن بيهوده تالش جاي را مدت اين گرفتم
 آن از موزيك صداي و بود آمده برق كردم باز چشم بدنم سرماي از كه هنگامي و برد خوابم كه گمانم به و كشيدم ودراز

 مهمانها هنوز كه شدم مطمئن و ديدم پارك حالت به را اتوموبيلها همه و كردم نگاه پنجره از.ميرسيد گوش به ساختمان
 ساعتي نيم از بيش من و ميدادند نشان را 12 ساعت ها عقربه درست كردم نگاه ساعتم به.اند نشده خارج و هستند

 و شد باز بشدت و بسته اتاق در ديدم كه ميرسيد گوش به باد زوزه صداي تنها و بود بسته پنجر.بودم نكرده استراحت
 زندان از شدن رها و آزادي حس و شوم آن شدن بسته از مانع و بگيرم را در دستگيره توانستم شود بسته آنكه از پيش

 بيايم پايين آنكه از پيش پله روي.شدم خارج آن از و كردم حركت ساختمان در بسوي يكراست و كرد خوشحالم
 و كردم طي را ساختمان هاي پله.كرم حركت آن از پس و كشيدم ريه به بلند تنفسي با را طوفاني و سرد هواي و ايستادم
 گويي يافتم حركت بي و نشسته را مهمانها همه.ايستادم جاي بر شده مسخ آني در و شدم داخل و فشردم را دستگيره

 خواب از كه را او كه دويدم اتاق بسوي و آورد بخود مرا كاميار گريه صداي.نداشتند بدن در جاني و شده روح قبض همه
 همه از كه را عمه دسته.بكنم بايد چه ببينم تا انداختم بكار را مشاعرم.آمدم بيرون و كشيدم آغوش در بود شده بيدار
 ميز روي كه را آبي پارچ و گذاشتم زمين را كاميار.شدم آسوده كمي نبضش كردن احساس با و گرفتم بود نزديكتر بمن
 بخود و خود سختي تكان او.آيد بهوش كه كردم تالش آرام سيلي چند با و زدم عمه صورت به آب مشتي و برداشتم بود
 جا را ايرج حال داشتم نديدم را ها بچه و تو مدهوشان ميان در.رسيدم بقيه به و گذاشتم را او كرد نگاه اطرافش به و آمد
 كه ديدم و كردم رها را ميشنود؟ايرج مرا صداي كسي گفتي كه شنيدم ها بچه اتاق از را تو ضعيف صداي كه آوردم مي
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 پرسيدي و انداختي آغوشم به را خودت اختيار وبي گريان تو كردم باز را در قفل وقتي شده قفل تو روي بر بيرون از در
 ها بچه ها بچه پرسيدم و ديدم خوابيده هم كنار در را ها بچه و گرداندم اتاق بدرون را بودي؟نگاهم كجا وقت اينهمه
 مبل روي را تو و گرفتم را آمده؟دستت پيش مصيبتي چه نميداني.اند خوابيده و خوبند گفتي تو...حالشان
 رخ اتفاقي بگوچه پرسيدم.نبودند حركت به قادر و بودند نشسته خود بجاي زده بهت هنوز آمده بهوش مهمانهاي.نشاندم
 تو...اما بود اينجا روح يك ديديم روح ما همه گفتي و كردي بلند را ات گريه صداي اند؟تو شده مات همه چرا داده

 .باشي آرام كن سعي گفتم.گرفت تو از را مجال گريه و كني صحبت نتوانستي

 قطع هم برق.كرد خاموش بهارمست را شمعها كه وقتي درست گفتي و كردي پاك را اشكت افتاد؟تو اتفاق اين وقت چه
 مواظب گفتم بهار به.كنم آرامشان تا رفتم بدنبالشان من و بردند پناه اتاق به و ترسيدند ها بچه.شد تاريك جا همه و شد
 پشت از اتاق در و داد هل اتاق بطرف مرا او و ديدم را روح كه بودم نرفته بيرون اتاق از هنوز.بياورم شمع تا باش ها بچه
 حرف ها بچه به نميتوانستم و بود آمده بند زبانم من.نديدند را او ها بچه خوشبختانه اما!بود روح كامياب كن باور.شد قفل
 صدايش.آمد مي اتاق به او صداي كامياب.خوابيدند هم با همه و كردم آرام را كاميار و پانيذ و داريوش و بهارمست بزنم
 كبود مادرت چهره كه ديدم و برگرداندم جمه به را نگاهم.بود فهم قابل اما ميكرد صحبت بم خيلي بود مردانه و كلفت
 شده بيدار خواب از گويي كه پانيذ.دهم انجام برايش كاري شود دير آنكه پيش تا دويدم او بسوي و كردم رها ترا.است
 كن كمك مادرت به شو بلند گفتم بتو.بود شده خيره من به ميبيند اي تازه چيز گويي و بود دوخته چشم كارم به باشد

 مهمانها به رو.بود افتاده كار از او قلب و بود فايده بي اما داديم انجام ميدانستيم كه اقداماتي همه.نيست خوش حالش
 تو از بعد.شدند بلند خود جاي از يكباره و شنيدند همه را فرمانم.بدهيد حركت خود بدن به و شويد بلند كه كشيدم فرياد
 بتو.شد بلند ديگران وناله آه صداي او از پس و شد آسوده او جانب از خيالم و شد بلند هوا به كه بود پانيذ گريه صداي
 پارچي و كردم رها را مرده.بود شده قطع ارتباط سيم و نميكرد كار تلفن!كند معاينه را همه تا كنيم خبر دكتر بايد گفتم

 گفت و آمد حرف به كه بود كسي اولين مردان از شهرام.بنوشند آن از كه كردم وادار را همه و كردم درست شربت
 سياه يكهو بعد اما!بود سفيد يكپارچه اول گفت زيبا عمه.كند بلند زمين از يكجا را ما همه ميتوانست او.بود مهيبي موجود

 ببينيد؟ايرج را او تاريكي در توانستيد چطور شما پرسيدم.ميشد ديده بود خون كاسه مثل كه چشمش تا دو تا فقط شد
 چيزي و شدم بيهوش افتاد او بر چشمم تا من گفت پانيذ.شدند روشن خاموش شعمهاي تمام شد ظاهر وقتي گفت

 رفتن از بعد دقيقه چند چون دارد را ما ترساندن قصد و است كامياب كردم فكر اول من:گفت بهجت عمه.نفهميدم
 فرم تغيير او و شدند روشن خود بخودي شمعها ديدم كه بعد اما.نترسيدم چندان خاطر بهمين و شد ظاهر روح كامياب

 چشم تا دو از من گفت بهراد.شدم بيهوش من كرد پرواز بهراد بطرف كه زمان همان مخصوصا كردم وحشت داد
 و شد مادر و من متوجه هنگاميكه و خون نه و است آتش نگاهش عمق در كه شدم متوجه بعد اما كردم وحشت خونبارش
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 و بود داده جان ترس از كه شدند مادرت متوجه همه كه بود زمان اين مادرم؟در راستي رفتم هوش از آمد پيش بسويمان
 من شانه بر سر بهراد و گرفتي دامن به را مادرت سر كنان مويه تو.زدند حلقه او دور و شدند بلند جا از همه ديگر بار

 داشته تحمل:گفتم.وحشتناكه كابوس يك تنها و دروغخ چيز همه كه بگو بمن كامياب گفت گريه ميان در و گذاشت
 را اقدامات سريع و است بهتر بيمارستان گفت سيامك برسانيم بيمارستان به را مادر اينكه يا كنيم خبر دكتر بايد ما.باش
 همه زيبا عمه و بهجت عمه سخن اين با. برگردم ميخواهم و ندارم ماندن تحمل ديگر منكه گفت گلرخ عمه.ميدهند انجام
 شكسته طلسم و رسيده پايان به چيز همه ديگر كرديم فكر كه بوديم باور خوش چه نميمانيم هم ما گفتند و شدند بلند
 به و دهد رخ ديگر بار حادثه نكند اينكه از و بود مرگ از آنها قرار.بود نخواهد مصيبت بدون جشني هيچ باغ اين در.شده
 .نشود اتوموبيلش سوار تنها و شود راهي گلرخ عمه با داد ترجيح زيبا عمه كنند فرار آنجا از بخواهند كه دادم حق همه

 و كرد تاييد را قلبي سكته اورژانس دكتر و طلبيديم را آمبوالنس آنها رفتن با و كرديم بدرقه را آنها ايرج و بهراد و من
 نگاه ما بكار فقط و گرفته آغوش در را يكديگر هراسيده جوجه دو چون پانيذ و تو.شد سردخانه رهسپار جنازه

 .بود گرفته وزيدن سرد بادي و شده آرام طوفان.ميكرديد

 ديگران و بود مرحومه دو درگذشت بياد كه بود قاري تنها گمانم به مراسم در و شد برگزار هم با همزمان ختم مراسم دو
 گفتگو براي داغتر موضوعي ميزده حرف بارش شرر نگاه با كند صحبت آنكه بدون اينكه و او هيبت و روح پبرامون هنوز

 متعقد هم گروهي و كردند تكيه اموات براي كردن خيرات و خير به اي عده و دادند را باغ ترك پيشنهاد اي عده.داشتند
 هم ها بعضي و ميكرديم خودداري جشن گرفتن از و ميداشتند پاس را درگذشته تازه آن روح حرمت بايست كه بودند

 او طريق آن به خواسته روح كه داشته وجود پليدي روح آدم هر جمع آن در كه دادند نظر داشتند اعتقاد روح بازگشت به
 بوده همه براي زمان يك در توهم آمدن بوجود موجب تاريكي از ترس كه داشتم باور من و كند آگاه و بشناساند بهمه را

 .است

 اما بگويد بمن را موضوعي ميخواهد كه فهميدم سخنش لحن از گرفت تماس ايرج وقتي ختم مراسم از بعد روز چند
 گفت او.بزن را حرفت و باش راحت بگويي بمن چيزي ميخواهي اگر پرسيدم باشم كرده كمكش آنكه براي.دارد ترديد
 نميكني؟ايرج تمام را حرفت چرا گفتم...كه است كسي همان او و و نكرده سكته وحشت از زندايي كه اينست من تصور
 براي فقط گويي بود توجه بي ما بقيه به ميكرد نگاه زندايي و بهراد سمت به كه آنقدر روح داد ادامه و كرد من و من

 گفتم.گفت خواهد را همين مطمئنا بپرسي هم پانيذ از اگر تو و دارد را عقيده همين هم شهرام بود آمده دو آن ترساندن
 اميدوارم كه است نادرست فكر يك نشسته شما باور در آنچه.ايد نشناخته را ليال زنعمو و بهراد من از بيشتر كدامتان هيچ

 از شايعات اين با هم را بند نيم اتحاد نبايد و ايم خورده ضربه كافي بقدر همه ما نياورد بوجود كدورتي و شود فراموش
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 شايد.است كرده سكته و ترسيده ايد ديده شماها آنچه ديدن از سن كهولت بخاطر زنعمو كه كردم باور من.ببريم بين
 كرده اشتباه ما و توست با حق بگويد ايرج كه شد موجب كالمم.است كرده سكته شبح ديدن با و طريق بهمين هم عسل
 .ايم

 افزوده خود گناهان بر را ديگران گناهان و كند الوده را ذهنم مسموم افكار كه بگذارم نميخواستم ديگر محبوبه ميدوني
 شبح حضور اگر و رسيد مجازاتش به باشد چنين ميدانم بعيد كه بود شده عسل قتل موجب مادرت ايرج بقول اگر.كنم
 .باشد كرده آگاه كارش عقوبت به را او و باشد داشته مطلوب نتيجه ميتواند هم باز كه بود جمع در خطاكار ترساندن براي

 به اما.باشد كرده پوش سفيد را طبيعت كه نيست زياد چندان باريده برف مقداري و هستيم زمستان دوم ماه در اينكه با
 دوست و آمده بتنگ سكوت و خمدي و كسالت خودش از و دارد رغبت بهار آمدن به هم زمستان خود كه ميرسد گمانم
 بمن طبيعت تحول و دگرگوني احساس.باشد طبيعت باروري و رويش شاهد و بسپارد بهار به را حكومتش زمام كه دارد
 با خوش حس اين مبادا آنكه ترس از و ميكنم احساس انرژي پر و جوان را خود نخندي من بر اگر و كرده سرايت هم

 مسئوليت به بيشتر و كردم خداحافظي دفترم از ماهي دو يكي بگيرد نقصان وجودم در تلخ خاطرات آوردن بياد و نوشتن
 آينده براي هايش ايده و حرفها به و گوش و شدم نزديك داريوش به بود خواسته عسل كه همانطور و پرداختم پدري
 در ميشود بوضوح كه ميماند را زنگاري بي آينه ها بچه دنياي.بردم لذت مصاحبت اين از هم كلي كه ميكنم اقرار و سپردم

 خطري هيچ و است شيرين رويا ديار به آنها پرواز با شدن همراه.برد لذت و ديد را صفا و روح آاليشي بي زيباييها آن
 پانيذ گاه به گاه كه زنانه و مردانه روياي دو ميان سفر.باشيم داشته نجات چتر خود با كه نيست احتياج و.ندارد بدنبال
 و قايق بر را اسب ها بچه ميداني هيچ تو.نميكنم احساس را راه خستگي كه ميكند سرگرمم آنچنان ميكند فراهم برايم
 ارث غريزي حس يك بدنبال كه دارند دوست ها بچه كه شدي متوجه هيچ ميدهند؟آيا ترجيح هواپيما به را كشتي
 از اشك لبخند با آزارد مي را چشمشان كه دودي و كنند طبخ غذا آتش شعله روي گاز اجاق بجاي اجدادمان از رسيده
 را پرندگان صداي معناي و ميفهمند را خاك و طبيعت روح ما از بيش ها بچه كه كردي دقت كنند؟تو پاك ديده

 چادر در و دشت در كه دارد دوست گريختيم؟پانيذ او از و كرديم فراموش را طبيعت زمان چه ما محبوبه ميدانند؟راستي
 زندگي هم با تو و من كه دارند دوست دو هر و باشد داشته كلبه و كند كشاورزي كه دارد دوست داريوش كند زندگي
 است شدني آنها ساده آرزوي.كني آشپزي ما همه براي هم تو و كنم كمك داريوش به كشاورزي زمين در من و كنيم
 بدنبال و كنيم رها برقش و زرق همه با را شهري زندگي كه دارد الزم فداكاري و گذشت كمي و ميطلبد همت فقط

 را تو دارم دوست و كردم زندگي آن در كاميار با ماهي چند و ميشناسم را زمين آن من.بگرديم ها بچه رويايي سرزمين
 پايبند را تو و بكند را خود كار طبيعت جادوي كه بگذارم باشد ميان در چيزي آنكه بدون و ببرم مكان آن ديدن به هم
 گفتگو خانه اين اهل از هيچكسي با يا و تو با جادويي ملك خصوص در زمستان گرفتن پايان تا ندارم قصد و سازد انجا
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 هيچكس با بهار رسيدن فرا تا كه ايم داده قول بهم و آگاهيم آن از پانيذ و داريوش و من تنها كه است رازي اين كنم
 .نكنيم هجرت از صحبت

 

 بيستم فصل

 براي نه البته بودم كرده خريد مقداري سايرين و تو چشم از پنهان من و بود نمانده بهار فصل شروع به بيشتر روزي چند
 ميرويم شمال به وقتي نوروزي هديه بعنوان داشتم دوست كه شبنم و خانم صديقه رجبعلي براي خودمان خانواده

 سياه نايلوني در را همه بعد و كرده پيچي كادو جداگانه هاي بسته در و بودم گرفته لباس آنها همه براي.كنم تقديمشان
 كه كردم آرزو داشتم را ساختمان به شدن داخل قصد و كردم پارك را اتوموبيل وقتي نباشد مشخص كه بودم گذاشته

 وارد نيت اين با كنم پنهان مناسبي جاي در و برده اتاقم به را نايلون بتوانم و نبينم ساختمان در را شما از هيچكدام
 ديده سفر ساكهاي و چمدان كنارتان در و بوديد گذاشته خود مقابل لباس كوهي كه ها بچه و تو ديدن از و شدم ساختمان

 ها بچه است تعطيل مدارس كه حاال كردم فكر:گفتي و كردي نگاهم داريد؟تو سفر قصد پرسيدم و ريخت فرو دلم ميشد
 خوشي حس بودي بسته جمع خودتان با هم مرا اينكه از و لرزيد قلبم در چيزي.ببريم شمال به تعطيلي گذراندن براي را

 به لزومي ديگر گفتم بخود و بردم اتاقم به را نايلون و است خوبي فكر:گفتم نشوي احساسم متوجه تو آنكه براي و يافتم
 تو پرسيدم.ميشود چيز همه دارد بابا اينكه مثل گفت زيركانه و شد اتاق وارد بدنبالم داريوش.نيست ها بسته كردن پنهان

 گفت بما محبوبه مامان خود.نگفتيم هيچي كه ميخورم قسم گفت و برد باال را نكرديد؟دستش فاش را رازمان كه پانيذ و
 من كنم جمع من را شما لباسهاي ميخواهيد پرسيد.كردم باور خوب بسيار: گفتم.كنيم جمع سفر براي را لباسهايمان كه

 نه گفت و داد تكان سر آيد؟داريوش مي ما همراه هم بهراد دايي.ميكنم جمع خودم ممنونم نه:ندارم؟گفتم كاري ديگه
 حرفي من كند قبول دايي اگر ببريم؟گفتم خود با ميشود را بهارمست بابا راستي.نكردند قبول اما گفت آنها به مامان
 حاضر در كنار تو او خروج با دهد اطالع ديگران به را خبر اين تا دويد بيرون شادمانه موافقتم از خوشحال داريوش.ندارم
 چنان چمدان بستن از فرار.ميبندم را چمدانت من بخوري غذا تو تا است ميز روي ام كشيده را غذايت گفتي و شدي

 شاد فرياد صداي كه بودم غذا خوردن مشغول ميز پشت.زدي لبخند و ديدي ام رچهره د را آثارش تو كه كرد خوشحالم
 صداي بعد دقايقي و رسيد گوشم به آيد مي ما با هم بهارمست جون آخ ميگفت كه پانيذ غريو و پيچيد سالن در ها بچه

 دست با شد ظاهر آشپزخانه در بعد اي لحظه او و آشپزخانه توي آوا پر دهاني كجاست؟با كامياب ميپرسيد كه آمد بهراد
 من از بهتر تو حال است معلوم كه اينطوري خوبم چطوري؟گفت پرسيدم لقمه دادن فرو از بعد و بنشيند كردم اشاره
 كرده هوس خواهرت گويا بود نزده حرفي بمن هيچكس و نميدانستم قبل دقايقي تا خودم داري؟گفتم سفر خيال و است

 كه ميگويم ميكنم طرفداري خواهرم از دارم كه نكني فكر اگر:گفت و زد لبخند.ميكند آماده را سفر مقدمات دارد و
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 و بدهد تغيير را اش روحيه ميتواند مسافرت اين و نرفته سفر كه است سال چند او.است خوبي فكر هم من بعقيده
 خودشان برنامه به هم زنها و كنيم دنبال را خودمان برنامه ميتوانيم نفر دو ما بياييد هم شما اگر:گفتم.برگردد سرحال
 باغ در ميخواهم و ندارم سفر هواي و حال اصال چون كنيد سفر ما بدون را اينبار گفت و داد سرتكان.برسند
 را باغباني.آمدم مطلب همين گفتن براي اتفاقا گفت.ميرسم آنجا كار به من و كن رسيدگي تو ها باغچه به پس:گفتم.باشم
 يا ميپسندي را ام سليقه نميدانم اما.آورد در قيافه و ريخت اين از و دهد سامان و سر را لوت باغ اين و بيايد كه ام ديده

 حاضر آنها وقت هر گفتم و كردم اشاره بيرون ميكنيد؟به حركت كي پرسيد.است قبول بكني تو كه كاري هر:گفتم.نه
 هم پانيذ كاش اي ميبريد خود با هم را بهار كه ممنونم.بود خواهيد آنجا ديگه ساعت 4 كنيد حركت اگر حاال:گفت.شوند

 موافقتش و كنم صحبت پانيذ با ميخواهي:پرسيدم.نيست كافي همه براي جا چند هر آمد مي همراهتان و ميكرد موافقت
 در را عيد و كند سفر رتابستان د ميدهد ترجيح هم او اما كرد اصرار كافي بقدر محبوبه نه:گفت و داد تكان بگيرم؟سر را

 ترك را آشپزخانه باشيد خودتان مراقب بگذرد خوش گفتن با و كرد دراز بطرفم را دستش و شد بلند بهراد.باشد خانه
 .كرد

 براي آنها هنگاميكه و ميخنديد آنها خنده به و ميخورد لول آنها بين در هم كاميار و بودند انداخته براه كودكستاني ها بچه
 چمدانها و شدند آماده ما گروه تا.ميدويد و ميگذاشت آنها بدنبال سر بردارند را آن تا ميدويدند اي شده فراموش شئي
 كردند مان بدرقه بهراد و پانيذ.كند پنهان شب بستر در را خود تا ميرفت خورشيد گرفت جا اتوموبيل عقب صندوق رادر

 پر براي را فضا و بوديم ساكت دو هر تو و من.شد گم خيابان آسفالت خيسي در پاشيد سرمان پشت پانيذ كه آبي ظرف و
 زدم بانگ و افتادم هدايا كيسه ياد من كه بوديم رسيده عوارضي خط به نزديك.بوديم گذاشته باز ها بچه وراجي كردن
 ميبايست را نايلوني:كردي؟گفتم فراموش را چي پرسيدي تو و شد حاكم سكوت يكباره.برگرديم بايد و رفت يادم واي

 روي و زدي لبخند ديگر بار شناسم حق نگاه به.چمدان در ام گذاشته من گفتي و زدي لبخند تو.گذاشتم جا كه برميداشتم
 سياهي و بودند خورده را خود خوراكي تمام قزوين به رسيدن تا ها بچه بستي زبان تشكر براي را راه و كردي جاده به

 خواب به و شد سنگين پلكشان كم كم اي گهواره همچون جاده پيچهاي آغاز با و بود كرده آلودشان خواب شب
 عسلمان ماه سفر بياد من.كنيم خلوت خود افكار با ما دوي هر ديگر بار كه داد مجال بود شده حاكم كه سكوتي.رفتند
 شده پير انديشيدم خود با.كردم نگاه صورتت به اختيار بي و آمد نظرم در كينه از پر نگاه آن و آلودت قهر چهره و افتادم

 .افزود مي خستگي بر بود رفته خواب به آغوشت در كه كاميار و دادي كش را خود بدن است؟تو

 دو هر.شود برطرف پايت خستگي تا شو پياده و بخوابان تشك روي را كاميار:گفتم و داشتم نگه رسيديم كه رستوران به
 از منهم بناچار و سيرم من گفتي كه بدهم شام دستور خواستم.باشيم ها بچه و اتوموبيل مراقب تا نشستيم پنجره پشت

 و شدي برويم؟بلندي پرسيدم هنگاميكه و كردي سرما احساس تو.كردم قناعت چاي نوشيدن به و گذشتم غذا خوردن
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 شدي سوار وقتي و انداختم نگاه اتوموبيل راديات به و پرداختم را چاي پول.رفتي پيش دستشويي بسوي خروج راه بجاي
 حركت.راحتم گفتي و دادي تكان باشي؟سر راحت تا بخوابانم عقب را كاميار ميخواهي پرسيدم و نشستم فرمان پشت
 با و بودند خواب اش خانواده و رجبعلي رسيديم كه باغ به رفتي بخواب و گذاشتي هم بر چشم بعد دقايقي تو و كرديم
 و شد بلند سگها پارس صداي.آمد در حركت به باغ در كردن باز براي و پريده خواب از رجبعلي اتوموبيل بوق صداي
 اتوموبيل از.نميشد ديده چيزي سياهي جز كه كردند نگاه طرفشان به آلود خواب و بازكردند چشم ها بچه يكي يكي
 و شديم روبرو راه ميانه در رجبعلي با كه آمدم در حركت به ساختمان بسوي و كردم باز را زنجير خود و شدم خارج

 شما و رسيديم موقع بي مشتي:گفتم و كرد دور جانم از را خستگي او آمد خوش و گرفتيم آغوش در سخت را يكديگر
 به سر دارد؟بعد رودربايستي هم خودش ملك با آدم آقاجان گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش.كرديم زابراه رو

 و كن حركت تو خان رجبعلي گفتم.بفرماييد آمديد خوش خيلي جان خانم گفت و چسباند بودي نشسته تو كه اي شيشه
 ديدن براي:گفتم!تاريكه چقدر بابا؟اينجا رسيديم پرسيدند نبودن چيزي ديدن به قادر كه ها بچه!آييم مي كم كم هم ما

 و ميگيرند گاز را غريبه آدمهاي سگها داد هشدار داريوش!دارد هم سگ گفت پانيذ.كنيد صبر صبح تا بايد اينجا قشنگي
 رجبعلي كردند روبوسي ها بچه و تو با تا و آمدند استقبال به شبنم و خانم صديقه.چسباند بمن را خودش حرف اين با

 چاي استكاني شما تا گفت و كرد هدايت اتاقشان بسوي را ما آمد پايين وقتي.كرد باز را اتاق در رفت باال ها پله از خان
 گفتم وقتي اما شويم آنها مزاحم كه نبودي راضي زياد تو.شود گرم اتاقها تا ميبرم باال و ميكنم روشن بخاري منهم بنوشيد

 به اتاق باالي ها بچه.گذاشتي خانم صديقه اتاق به قدم و نكردي اعتراض ميدهد سرما را ها بچه و است سرد باال اتاق هوا
 نگاه كند تهيه چاي تا ميگذاشت گاز روي را كتري داشت كه خانم صديقه حركات به و نشستند هم كنار در ترتيب

 بود شده تزيين سليقه خوش كه نشستي اتاق تماشاي به تازه و خواباندي را كاميار تو و آورد بالش شبنم.ميكردند
 ها بچه نثار را مهرآميزش لبخند.شوي سرگرم كه آوردم برايت كودك چهار بچه يك بجاي:گفتم شبنم به من.گرداندي

 ها بچه چشم به رفته خواب چاي شدن آماده تا و بود شده مطبوع و گرم اتاق هواي.آمدند خوش همگي گفت و كرد
 هم كنار در بستر يك در را همه و آمد تو كمك به شبنم.برد خوابشان و گذاشتند زمين بر سر يكي يكي و بازگشت
 اما باشد شده گرم اتاق بايد:گفتم رجبعلي كنيم؟به صبر بايد ديگر چقدر پرسيدي نگاهت با و كردي نگاه بمن تو.خواباند

 آماده را اتاق آوريد مي تشريف داريد كه ميدانستم اگر.بگيرد هوا اتاق تا كنيد صبر ديگر ساعتي ربع گفت او
 همين ها بچه بگذاريد است بهتر گفت خانم صديقه.نداشتيم آمدن برنامه پيش از و شد يكباره ما سفر:گفتم.ميكردم
 اينطوري موافقم گفتم و ايستادم پا به و شدم خوشحال پيشنهاد اين از.بود خواهيم مراقبشان شبنم و من بخوابند پايين
 سرعت با هم تو.گرفتم رپيش د را بالكن راه و شدم خارج اتاق از و گفتم را اين.بود خواهد آسوده آنها سالمت از خيالم
 بخير شب آنها به ها پله بين در و كردي حركت سرم پشت و آمدي بيرون سرعت به ميگريزي انها از كه گويي
 دوري.نيامده خوشت چندان ان از كه زدم حدس و انداختي آن به اي خريدارانه نگاه تو كردم باز را اتاق در وقتي.گفتي
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 هم ديگر اتاق يك نه:است؟گفتم اتاق يك همين پرسيدي و كشيدي سرك دستشويي و آشپزخانه به و زدي اتاق در
 انباري بصورت آنجا و نكرديم استفاده آن از هيچوقت بهراد و من:گفتم!است قفل درش گفتي و برگشتي اتاق به.هست

 تو.است اتاق آن در خانم صديقه صندوق تا دو يكي و گندم و برنج هاي گوني بهراد و من ماهيگيري وسايل درآمده
 .ايستادم مبهوت اي لحظه و داد تكان را وجودم بخوابم؟سوالت بايد كجا من پس پرسيدي

 تو كه كنم فراموش و كنم حس را ميانمان فاصله كه نگذاشتي ام زندگي در دائمت حضور با كه محبوبه كند لعنتت خدا
 فكر اين به چرا.ببرد پايين به خود با مرا و برداشته شكاف زمين داشتم دوست وقت آن در ميداني.نداري تعلق بمن ديگر
 خارج اتاق نيست؟از درست هم ركنار د تو و من بودن و حضور كه بودم نياورده بياد لحظه يك حتي بودم؟چرا نكرده
 بيدار و كاميار بهانه به من است بهتر گفتي تو.كند تخليه را اتاق آن صبح رجبعلي تا ميخوابم پايين ميروم من گفتم و شدم

 پارس صداي جز بعد ودقايقي شنيدم را خانم صديقه صداي و رفتي پايين ها پله از حرف اين با و بروم پايين شدنش
 زندگي اتاق اين در كاميار و من بتنهايي كه روزهايي بياد و نشستم بيدار بستر در.نشنيدم صدايي آب زمزمه و سگان
 شب و افسوسها و آهها بود؟آيا ريا ها گريه اين آيا پرسيدم خود از و آوردم بياد را ريختم اشك عسل فرق در و كرديم
 كرده باز اي پنجره بار اولين براي جاييكه و قلبت بخاطر اينكه يا بود عسل دادن دست از بخاطر فقط و فقط بيداريها
 و نميخوردي حسرت آنها دوي هر دادن دست از بخاطر تو بودي؟آيا گذاشته اش طاقچه در محبوبه شكل از تنديسي

 خود محبوبه تنديس جاي به و اي كرده باز را پنجره آسوده چنين حاال كه باشي كرده چنين نميكردي؟بياد مالمت را خود
 آنشب در كه آنگونه نميتوانم را احساسم!كني امنيت احساس بودنش از و باشد دلت تسالي موجب كه اي آورده را او

 وفايت به و ميستودم را تو و ميدادم بيوفايي نسبت بخود و ميگرفتم مالمت باد به را خود گاه.دهم شرح برايت داشتم
 را عشق من.ميكردم تبرعه را خود جداست داشتن دوست با مفهومش عشق كه انديشه اين با را خود گاه و ميگفتم آفرين

 كرده تجربه را عشق داشتن دوست عسل با اما.بود شده حك جانم لوح بر كه بود اسمي اولين تو نام و بودم شناخته تو با
 كه داشتي اطمينان ات ريشه استواري به آنچنان بگمانم و بود آن برگ و شاخه عسل و داشتي جانم بن در ريشه تو.بودم
 سرخم و پذيرفتي آورد مي در تن از و ميكند تن بر فصلي هر شروع با درخت كه لباسي مثل را اتفاقات و وقايع تمام

 خاكي در هنوز كه شوي مطمئن ميخواستي فصلي هر پايان يا آغاز با شايد و بودي آزموده مرا بدفعات رندانه تو.نكردي
 !بودي شده پيروز تو و بودم باخته من برساند آسيب بتو نميتواند اي اراده هيچ تيز تيغه و استواري قوي

 و هستم خانه در كه كردم گمان اول و كردم باز چشم ها بچه صداي و سر از هميشه مصل و برد خوابم زمان چه نميدانم
 و اند گذاشته غاز و اردك بدنبال سر همه ها بچه كه ديدم بالكن روي و شدم بلند بستر از افتاد بكار مشاعرم كه بعد

 آندو و بود او آغوش در چون نكرده فراموش را شبنم و اورده بياد را محيط كاميار كه رسيد بگمانم.ميدويدند آنها بدنبال
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 او بكار و بودي انباري در خانم صديقه بهمراه تو آمدم پايين هنگاميكه و اراستم را خود ظاهر.ميدويدند ها بچه بدنبال نيز
 .است قشنگ خيلي اينجا گفتي و شدي خارج انباري از ديدي مرا وقتي.ميكردي نظارت

 را باغ سحر شد باعث كه خوشحالم اما بخوابم نتوانستم اصال ديشب اينكه با!اندازد مي بهشت بياد را آدم صبح منظره
 .ببرم لذت و كنم تماشا

 .آمد خوشت كه خوشحالم:گفتم

 غم و روح بي وسعتش همه با خودمان باغ.اند كرده فرار قفس از و اند آورده در بال اينكه مثل كن نگاه را ها بچه:گفتي
 .است انگيز

 .بودي نديده را آن تاكنون تو اما.است خودمان مال هم باغ اين:گفتم و خنديدم

 شما پرسيدم.ميبينم مهمان را خود باغ در خانم صديقه بودن با اما ميدانم گفتي و دادي تكان سر پرتي حواس روي از
 و من خوردي را ات صبحانه اينكه از بعد دارم دوست.است وقت خيلي گفتي و كردي باز را اتاق ايد؟در خورده صبحانه

 .شده هوايي اسب اسم شنيدن از او و دارند اسب كه بود گفته داريوش به شبنم.كنيم تماشا را باغ تمام تا ببري را ها بچه

 .كنم پياده ماشين پشت از را ساكها و كنند خالي را اتاق بدهم بايد اول اما ميكنم را اينكار باشد:گفتم

 رسيد بگوش سقف از صدايت بعد دقايقي و رفتي باال ها پله از خانم صديقه و تو ديدم كه بودم صبحانه خوردن مشغول
 آغل نزديك ساختمان پشت از صدايشان و بود آورده را ها بچه شبنم.هستيد اتاق تخليه مشغول شما كه كردم يقين

 نگذاشته تو.آمدم بالكن به شما به كمك براي بعد و شدم مشغول ساكها آوردن در به منهم و شدم بلند.ميرسيد بگوش
 آنها روي پتويي و بود شده چيده هم روي اتاق از اي گوشه در آنها تمام و كند خارج را لوازم خانم صديقه كه بودي

 خالي بود شده مفروش حصير با كه خود سابق حالت به اتاق پايين قسمت و شد مفروش قاليچه دو با.بود شده كشيده
 آن اثاث به را دوبخاري از يكي و گذاشتي هم روي اتاق باالي و بردي اتاق به را ها بچه و خود لباس ساك تو.ماند باقي
 به تان همگي باتفاق و دادم لباس تغيير من.شد خوب گفتي و كردي اتاق به خريدارانه نگاه بعد و كردي اضافه اتاق

 ديدن از سكوت در داري دوست كه بودي مشخص بخوبي و بودي تماشا محو تو.شديم روانه پياده پاي با باغ تماشاي
 رسيديم كه باغ آخر حصار به.شد همگام تو با شبنم و كردم همراه خود با تو از جلوتر گام چند را ها بچه من.ببري لذت

 شد نزديك اسب به من تذكر به توجه بدون و كشيد شادي از فريادي بود شده بسته حصار به كه اسبي ديدن از داريوش
 اش كودكانه شوق كه را داريوش.ايستاد حركت بدون و گرداند او طرف به سر اسب.كرد او كردن نوازش به شروع و

 به باد باشد كرده فتح را دنيايي او گويي حركت اين با.نشاندم زين روي و كردم بلند نشناسد سرازپا بود شده موجب
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 با و كردم سوار هم را پانيذ و بهارمست بناچار شو سوار هم تو گفت پانيذ به و نگريست پيادگان بما و انداخت غبغب
 و تو و من و گرفت بدنبال را اسب راهنمايي شبنم.واداشتم كردن حركت به را او آرام آرام اسب لگام گرفتن بدست
 مقابل و زديم دور را باغ ديگر يكبار و شديم روانه آنان بدنبال بود آورده پناه آغوشم به و ترسيده اسب از كه كاميار

 به دريا ديدن اميد به را آنها و كردي آزاد ها بچه محاصره از را اسب بسيار هاي وعده دادن با تو.ايستاديم ساختمان
 تو و بياور پايين را نايلون گفتم كه بمن و رفتي بهمراهشان خود و كردي باال طبقه روانه را آنها و فرستادي مايو جستجوي

 بهتر پرسيدي و آمدي پايين سياهرنگ نايلون با تو و نشستند اتوموبيل در حركت به آماده ها بچه.آوردي فرود سر
 ايم؟ گرفته هديه برايشان دو هر ما كنند گمان آنها كه نيست

 .بدهي آنها به خودت است بهتر:گفتم

 مناسبت به گفتي و دادي قرار مخاطب را خانم صديقه و شبنم و افتادي براه اتاق بسوي دو هر گفتن با و دادي تكان سر
 بسته و زده لبخندي آندو تعارفات به.باشيد داشته دوست اميدوارم كه ايم گرفته ناقابلي هدايايي ما نو سال شدن نزديك

 گمان و دريا كنار تا ميبريم را ها بچه ما گفتي و دادي آنها دوي هر بدست چيست درونشان بداني آنكه بدون را ها
 .كردند بدرقه را ما آندو.برگرديم ناهار براي نميكنم

 .بدهم جواب بتوانم پرسيدند بود؟اگر چه ها بسته درون:پرسيدي تو شديم خارج باغ از هنگاميكه

 يك و زنانه و مردانه جوراب هم تا چند.خريدم پليور و پيراهن رجبعلي براي و دامن و بلوز مادرش و شبنم براي:گفتم
 .همين شبنم براي روسري

 كردي؟ انتخاب يكرنگ را دو هر:پرسيدي

 را كدام هر و آيند مي كنار هم با دختر و مادر خود.بنفش و سفيد خانم صديقه مال و است سرخ و سفيد شبنم مال!نه:گفتم
 .بگيرم اي هديه برايشان دارم دوست منهم گفتي تو.برميدارند باشند داشته دوست كه

 .توست و من طرف از هدايا كه ميدانند ديگر چه؟آنها براي ديگر:گفتم

 .خريدم دمپايي يا گرفتم كفش دو هر براي شايد.بدهم اي هديه آنها به هم خودم كه دارم دوست اينحال با:گفتي

 ديدن با ها بچه شديم وارد رودسر به و گذرانديم تماشا به را ساعتي نيم.كني عملي را تصميمت كه گذاشتم آزاد را تو
 ساحل در و ميرسيدند راه از آرام آرام نوروزي مسافران.دادند نشان يكديگر به انگشت با را آن و كشيدند فرياد دريا

 در خودم و كنيد احساس را اب نزديك از ها بچه و تو تا داشتم نگه را اتوموبيل.بودند ايستاده آبي اب تماشاي به پراكنده
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 دريا به رفتن از را ها بچه سرد آب.ايستادم خداوند آبي عظمت تماشاي به و كردم روشن سيگاري اتوموبيل كنار
 به شروع شما كاميابي گرفتن پايان انتظار از خسته من گذشت و رسيد راه از ظهر.كردند قناعت آن لمس به و بازداشت

 .ايستادم آب لب و كردم زدن قدم

 آبش خنكاي به تن گروهي.ميكنند اترزاق و ميگيرند ماهي آب گسترده در اي عده:گفت و ايستاد كنارم پيرمردي
 انچه براي دريا در كشتي مسير و روز و شب اختالف زمين و آسمانها آفرينش در خداوند اينكه تفكر به اي عده مسپارندو

 خرم و سبز و زنده دوباره پژمردگي و زمين مردن از پس تا ميفرستد فرو ابر از كه آبي در و ميرساند سود مردم به كه
 براي فرصتي كه ساخته خود غرق آنقدر را ما دنيا ظواهر و زندگي متاسفانه و اند اندك آخر گروه كه.ميپردازد گردد
 .نميكنيم پيدا انديشيدن و تفكر

 .شماست با حق:گفتم

 .شدند رستگار و شناختند بيراهه از را راه آنانكه بحال خوشا.است علي با حق:گفت

 بداخل را ها بچه فوج تو بود گرفته آرام كه افتاد قايقي به دورها آن در من نگاه.شد دور من از آهسته آهسته پيرمرد
 دريا از شوي؟دل سوار نداري خيال زدي بانگ ميكردم انديشه پيرمرد حرفهاي به هنوز منكه و بازگرداندي اتوموبيل
 منظورت پرسيدي تو.ميكنند ظاهر صافي را دل چشم و دارند جهان به ژرفي نگاه چه ها بعضي:گفتم و شدم سوار و گرفتم
 خندان لبش اينكه با ترساند مرا داشت عجيبي نگاه:گفتي و آوردم فرود ميكرد؟سر صحبت تو با كه است پيرمردي همان
 نگاه پيرامونش به عميقتر ديدي با او بگمانم توست با حق.ترسيدم من وجود اين با اما كامياركشيد سر بر دست و بود

 .ميكرد

 شب سياهي و سكوت به و نشستم باز پنجره مقابل ايد خوابيد ديگر اتاق در ها بچه و تو اينكه از آسوده خيال با آنشب
 بشكند چون كه دل جز ميكاهد قيمتش و قدر از بشكند چيز هر گفت كه بود كسي چه پرسيدم خود از و دوختم چشم
 از و چيست از آن علت نميدانستم كه است غمي از ماالمال وجودم كه ميكردم حس.داشت خواهد دوست خدا

 عالم او خود كه كنم باز لب تا نبود نيازي كردم سبك را خود اشك فرونشاندن با و كردم متوجه خالق بسوي دل.كجاست
 چيزي پرسيدم و ديدم در آستانه در را تو و برگرداندم خوابي؟سر پرسيدي نشست گوشم در تو صداي.است نهان سر به

 شده؟

 و گذاشتم بالكن به قدم و شدم بلند.كنم نگاه بتنهايي كه آمد حيفم زيباست چقدر كه ببين را آسمان و بيرون بيا:گفتي
 ابرهاي.كردم نگاه بودي آن تماشاگر تو كه آسمان از اي نقطه به و نشستم بود شده چيده هم روي كه گونيهايي روي
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 گرفته خود ميان در را ماه هالل نيم و بودند كشيده ماه گرد به اي دايره نيم بهم متصل هاي حلقه با گيسويي مثل پراكنده
 .بودند كرده نشان الماس را پيرامونشان زن چشمك هاي ستاره و بودند

 اتحاد تا كه است راحت خيالش گويي نشسته اسوده و فارغ چه ماه ببين است همسبتگي و اتحاد نشانگر ها حلقه گفتي تو
 .نيست خبري هست

 به ميكني اشتباه:گفتي و دادي تكان سر!بود من مديريت ضعف جهت به داد رخ كه خطراتي تمام شايد نيمدانم:گفتم
 فاميلي اتحاد و كني هدايت را كشتي اين توانستي خوب خيلي ات گذشتگي خود از و اراده عالقه و حوصله با تو من عقيده

 باور را عشق تو:گفتي و زدي لبخند متعجبم نگاه به.نيستي خوبي عاشق اما هستي و بودي خوبي مدير تو.كني حفظ را
 چون و دادي امتحان نخوانده كتاب آوردنش بدست براي و نداشتي را خريدنش بجان و كردن سفر همت اما داشتي
 و شادابي و باروري منبع عشق صورتيكه در سوختي ترس از كه است خاطر بهمني و كردي تقلب رندانه آمد پيش فرصتي

 !نشسته نتيجه اميد به و داده امتحان تو؟گفتي و پرسيدم و آمدم خشم به!است سرزندگي

 با هميشه كه است اي سايه من سايه؟دشمن از برد پرسيدي و خنديدي صداي با.بودي مطمئن بردت به هميشه تو:گفتم
 .ندارد مفهوم باخت و برد اي مبارزه چنين يك در است من

 .نفهميدي را حرفم نبودي راه اين مسافر تو ببرد؟چون بين از را خودش سايه آدم ميشه مگه:گفتم بتو روزي

 بخود بيگناه و فاتح اي چهره آوردي سرم به كه مصائبي تمام با كه ميكردم بيني پيش را زماني چنين و ميدونستم:گفتم
 شكست داشتم:گفتي و كردي گوش سكوت به فقط خاموش لحظاتي و نشستي پله روي!بداني مقصر و متهم مرا و بگيري

 چهارچنگولي بودم مجبور كه افتاده موجودي بودم شده.نميديدم مقاومت و ايستادگي توان خود در وديگر ميپذيرفتم را
 يك تنها و نيست حقيقي ميرسد گوشم به ساختمان ان از كه شادي و بلند خنده صداي كنم تلقين خود به مدام و بروم راه

 برابر در آنچه و كنم شك خود چشم به شدم مجبور بارها و بارها!مقاومت كردن امتحان و آزمودن براي است آزمايش
 از كه بود الفاظي تر سخت همه از اما.ندارد حقيقت و است شيطاني و مجازي تصويري بگويم و نپذيرم كرد نمايان رويم
 آنكه از پيش آيا ميگفتم بخود.ميستودي را عسل و ميكردي باز مهر به زبان برابرم در كه وقتي آنهم و بود جاري زبانت
 در ميتوان هم تفاهم بال دو با كه دادي نشان تو است؟و يكي فكرش و قلب نيت براستي اينكه يا كرد باز لب كند فكر

 به برداشته ميان از را موانع همه كه داد امكان شما به يكديگر نيات درك.رسيد مقصد به و كرد پرواز عشق آسمان
 .كنيد پيدا دست سعادت
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 و شوم نزديك عادل طبيعتا قلب به كه شد موجب شايد شد ام پشيماني عمر يك باعث اشتباع يك كه بگويم نميخواهم
 .شناختن را خود و كردن بد و بدي از كنم پرهيز

 كردي نجوا آرام و كرد روانه اتاق بسوي و كرد بلند هراسان پله روي از را تو ميگفت مامان مامان كه كاميار گريه صداي
 و كشيدم دراز بستر در و رفتم اتاقم بسوي نكردي چنين چون و برگردي شايد تا كردم صبر دقايقي.دلم عزيز اينجام من
 درك و بفهمد مرا توانست ازتو كوتاهتر خيلي مدتي در عسل كه فكر اين با را خود غيظ روي از جمالتت آوردن بياد با

 كني انكار زبان به را ات پشيماني داري سعي چه اگر گفتم و قراردادم مخاطب ذهن در را تو و ساختم آسوده را خود كند
 ديده تو نه ام برده من را بازي اينكه حس با بعد و.شدي متوجه دير خيلي كه هيهات اما.توست پشيماني گوياي نگاهت اما
 .رفتم بخواب و گذاشتم هم بر

 روزي.زدم بيرون باغ از گردي من متوجه آنكه بدون.بودي مرغ تخم آميزي رنگ مشغول خانم صديقه اتاق در صبح
 عسل جستجوي در دلم.بود نشسته پاييز بزند جوانه بهار آنكه از پيش من قلب در و بود نمانده نو سال تحويل به بيش

 گاه و درختان هاي شاخه سر گاه اندوه از اي درياچه درميان نگاهم و ميكرد جستجو را چاي هاي بوته الي بيخودانه
 بعد و گذشت كنارم از كه اتوموبيلي بوق صداي ببارم؟به من يا ميباري اول تو ميپرسيد من از كه ميكاويد را ابري آسمان
 خراب اتوموبيلتان پرسيد و كرد احوالپرسي گرمي با كه بود مان بغلي زمين چايكاري صاحب آمدم بخود كرد توقف

 .كردم روي پياده هوس نه است؟گفتم

 خانه اهل روزها اين گفت كردم تشكر و شدم سوار اختيار بي!برسانم را شما داريد را شهر به رفتن خيال اگر گفت
 تهيه اگر هم شما بگيرم آجيل ميروم دارم من است بلند شيريني و حلوا بوي ميكني خانه هر تو سر و عيدند تدارم مشغول
 همراه خود با مرا موافقت گمان به او و نكردم عقيده اظهار است مرغوب آجيلهايش كه بگيريد من شناس از ايد نكرده
 .بودم ديده نو سال تدارك او چون منهم برگشتيم باغ به هنگاميكه و كشيد طول ظهر نزديك تا ما خريد كار و كرد

 به تو ميكرديد نگاه را شدنم نزديك و كرده تجمع اب چاه مقابل بوديد شده نگران غيبتم از شما همگي باغ به ورودم با
 كجا بابا پرسيد پانيذ و آمدند ياريم به بارم كردن سبك براي و دويدند بسويم آندو كه گفتي چيزي پانيذ و داريوش

 .گشتيم را باغ تمام ما بودي

 و شد ام خنده باعث داريوش حرف!نگرانند هميشه زنها خوب ولي باشند نگران نبايد كه گفتم آنها به من:گفت داريوش
 و آمدي پيش قدمي تو!دارد قبول مرا حرف هم بابا ديدي گفت و كرد پانيذ به رو داريوش.توست با حق بله:گفتم

 و گرفتي دستم از را خريد نايلون و دادي نشان ميشدم شهر راهي من نبود خانم صديقه اگر اينكه گفتن با را ات دلخوري
 او كجاست؟گفت رجب آقا پرسيدم كه من سوال جواب در خانم صديقه و شدند راهي هم ها بچه تو بدنبال.رفتي باال
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 نداشتم خطا پوشاندن براي عذري و كردم نگران را همه براستي كه فهميدم.شود پيدايش حاال بايد و ميگردد شما بدنبال
 يا و اعتراض صداي هيچ خوشبختانه اما كردم آماده بيشتر توبيخ براي را خود و رفتم باال ها پله از منهم شما بدنبال پس
 از فريادي قرمز ماهي ديدن با ها بچه و داديد سامان و سر را بودم خريده بازار از آنچه ها بچه و تو.نشنيدم اي كنايه
 وانمود چنين اما اي نيامده در آشتي در از هنوز كه ميداد نشان ات چهره غذا سفره سر.شد تمام غائله و كشيدند شادي

 و كردم كمكت كردي كه جمع را سفره.ميدادي نشان توجه آنها به بيشتر و اند مهم برايت ها بچه فقط كه ميكردي
 باشد سفره سر سين چهار كه شده باب سين هفت بجاي اگر نيست؟گفتي كسر و كم چيزي ديگر پرسيدم هنگاميكه
 .نداريم كسري

 .بگيرم رجبعلي از يا بروم خودم يا كه است كم چيزي چه بگو زدن كنايه بجاي:گفتم

 !سنبل و سمنو و سكه:گفتي

 .بسازيم سين چهار با امسال است بهتر كنم پيدا را بقيه سكه جز كه نكنم فكر:گفتم

 من و رفتي اتاق آن به يكراست آمدي باال كه بعد دقايقي و رفتي پايين ها پله از شد تمام درآشپزخانه كارت وقتي
 بود آن نشانگر رمقابلم د ها بچه همگي حضور كنم استراحت بخواهم آنكه از پيش.شدي كاري چه مشغول كه نفهميدم

 ببريد؟پرسيدم شهر به را ما ميشود عمو:پرسيد كه بود ها بچه سخنگوي بهارمست.شود اجرا بايد و دارند درخواستي كه
 ...شما اگر و نگرفتيم هديه خانم محبوبه براي ما:گفت و كرد نگاه سرش پشت به كاري؟او چه انجام براي

 .عصر بهنگام اما ميكنيم را اينكار:گفتم

 كجاست؟ مامان مگر پرسيدم.بكنيم را اينكار نيست كه حاال ميفهمد مامان است دير خيلي عصر گفت داريوش

 !بابا ميكنم خواهش.برميگردد زود كه گفت هم بما و رفت خانم صديقه با او:گفت

 .است مامان همراه گفت كجاست؟پانيذ كاميار:پرسيدم

 سوار همگي هنگاميكه و دويدند پايين لباس تغيير بدون ها بچه.برميگرديم هم زود و ميرويم زود خوب بسيار:گفتم
 بخريد؟ چي داريد خيال پرسيدم شديم

 خانم صديقه براي مامان آنكه مثل دمپايي:گفتند داريوش و پانيذ.بخرم حصيري زنبيل ميخواهم من:گفت بهارمست
 .خريد
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 كنار ارزش بي شئي همچون آنرا اينكه يا ميكني قبول آيا بدهم اي هديه بتو منهم اگر كه كردم فكر خود پيش
 چگونه و ميكرد باز تشكر به لب و ميشد خوشحال بها كم چند هر هديه گرفتن از چگونه كه افتادم عسل ميگذاري؟ياد

 مرا فكر هم آنها گويا.واداشت خاموشي به را ها بچه كشيدم كه بلندي آه.آورد مي حساب به گرانبها و بزرگ را آن
 را محبت قدر كه دارم پسري:گفتم و كردم حلقه داريوش شانه دور دوست.بودند افتاده عسل بايد و بودند خوانده
 .خوشحالند بزرگ مادر و مامان ميدونم من:گفت و داد تكيه بدستم را سرش داريوش!ميداند

 خوابي چه ديشب كه بگو بابا به:گفت پانيذ.خوشحالند و اند گرفته جشن خود براي باال اون هم اونها پسرم آره:گفتم
 ديدي؟ رو عسل مامان خواب تو:ديدي؟پرسيدم

 مامان براي اون.نشه كثيف باشين مواظب گفت و كرد ما بتن خودش و بود آورده سفيد لباس همه براي مامان:گفت
 و دوخت شاليزار به را بودنگاهش آورده چي من براي پرسيدم شوخي به.بود آورده سفيد روسري يك هم محبوبه
 من ميدونه مامان:گفتم و خنديدم!هيچي لباس اما محبوبه مامان به داد هم يكي و شما به داد يكي كه سيب تا دو فقط:گفت
 بخونيم جمعي دسته آواز يك ميرسيم شهر به تا بياين ميگم من ها بچه خب.آورد سيب برام دارم دوست سيب هم هنوز

 خريد.كردم همراهي را آنها جمعي دسته آواز با من و كردند اعالم را خود موافقت زدن دست با ها موافقين؟بچه چطوره
 فروشگاه به فروشگاهي از را ها بچه تو براي مناسبي هديه انتخاب براي كه بودم من اين و نكشيد طول چندان ها بچه

 شده بافي قالب آن روي كه پسنديدم داري ريشه و سفيد روسري نهايت در و كردم شان خسته و كشاندم ديگر
 با شديم وارد كه باغ به.ديد خواهيم عصباني و خشمگين ترا كه بوديم مطمئن همه اينبار و برگشتيم باغ بسوي.بود

 انتظار و ايستادي بتنهايي كه ديدم بالكن در را تو ورودمان با.نبود ما اقوام به متعلق كه شديم روبرو شده پارك اتوموبيلي
 گفتگو كه بودم نكرده تمام را ها پله هنوز من و ايستادند تماشا به ها بچه ديدن با خردسال دختري و پسر.ميكشي را ما

 درجريان هم مرا رفتن از قبل نميشد پرسيدي و كشيدي درهم چهره شدي روبرو من با وقتي اينبار تو.شد آغاز ميانشان
 دوري راه من گفتب و آشفتي گذاشتي؟بر جريان در مرا بروي خانم صديقه با اينكه از پيش تو مگر:ميداديد؟گفتم قرار
 بيشتر ترا خونسردم لحن.بوديم كناري شهر همين بوديم نرفته دوري جاي هم ما گفتم.بودم كناري باغ همين بودم نرفته

 سرم از عقل كنم؟مگر مسخره ترا بايد چرا!نه باوركن:گفتم و ميكني؟خنديدم مسخره مرا گفتي و كرد عصباني
 اگر كه بگويم ميخواستم ناخودآگاه...وگرنه نداشتم عقل هم اول روز از توست با حق:گفتم...هم اول روز از پريده؟گفتي

 نميكني؟ تمام را كالمت چرا پرسيدي تو و كردم سكوت اما نميبستم بتو دل كه داشتم عقل

 من چون و داشتي ديگري سخن انتظار تو بگمانم.كنم آغاز كينه و قهر با را نو سال نميخواهم چون:گفتم و شدم اتاق وارد
 !رسيده مهمان شهرستان از رجب آقا براي:گفتي كردم اجتناب
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 ناراحتي؟ آيا ديدم را هايشان بچه:گفتم

 !نه:گفتي و انداختي باال شانه

 بهراد و پانيذ ايكاش:گفتي ميرفتي پيش آشپزخانه بسوي كه بدهي؟همانطور بمن چاي فنجاني كنم خواهش ميشود:گفتم
 فنجان كه وقتي و ندادي را جوابم.ميرويم اينجا از فردا:گفتم.ندارم صحبتي هم و ام مانده غريب اينجا من.آمدند مي هم
 كجا؟ پرسيدي گذاشتي روبرويم را چاي

 و دوختي ام چهره به موشكاف را نگاهت.نباشي تنها تا تهران برميگرديم بعد و ميزنيم دور را ساحلي شهرهاي:گفتم
 اي؟ شده خسته هستم راهت سفر هم چون اينكه يا است همين بخاطر پرسيدي

 .مرانشناختي هم باز و گذاشتي وقت من شناخت براي عمري:گفتم

 اغلب دانستن همين و شناختم خودت از بهتر ترا كه است اين گمانم برعكس:گفتي و آوردي لب بر آميز تمسخر لبخند
 .ميدهد زجرم اوقات

 .بزنم حرف تو با بعد و برسد فرا شب تا كنم صبر بايد.ميشوي خودت ماه تاثير تحت شبها تنها تو:گفتم

 .ميگويم هذيان و ميربايد سرم از عقل ماه جاذبه و شب:گفتي

 .كند هدايت بيراهه به را تو عقل توسن اينكه تا ترم راغب گويي هذيان به من:گفتم

 هنگاميكه و باشي آنها كنار در سال تحويل هنگام دادي ترجيح تو و رفتند و نماندند رجب آقا مهمانهاي خوشبختانه
 مطابق كاش اي و كرديم آغاز را نو سال خود سين هفت سفره كنار در باال ما.شدي تسليم ديدي چهره در مرا نارضايتي
 سال به برد خود با را ما عسل خاطره سال تحويل بهنگام.بوديم مانده اش خانواده و رجب آقا با و كرده عمل تو خواسته
 اي فاتحه خواندن با بعد و اموات با كردن خاطره تجديد و سال تحويل شدن برگزار بهتر براي او جوش و جنب و گذشته
 بديده اشك عسل فقدان از بخواهم آنكه بدون و فاتحه خواندن به كردم شروع اختيار بي.كردن آغاز را نو سال آنها براي

 ترجيح كه بود خاطر همين به و ميشود اينطور كه ميدانستم:گفتي و رنجيدي حالم دگرگوني از تو.كشيدم آه و آوردم
 فكر با سر انداختن پايين با و اند شده حزن دچار ها بچه كه شدم متوجه و آمدم بخود.باشيم خانم صديقه كنار در دادم
 كند نزديك بهم را دلها نو سال آغاز با خدا كه ميكردم دعا داشتم:گفتم و آوردم لب بر لبخند بزور.اند كرده خلوت خود

 دوست را يكديگر برادرها و خواهر.باشند يكدل و مهربان بهم نسبت آدمها همه و كند پاك قلبها از را عداوت و كينه و
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 داريوش كه شد موجب سخنم.باشند داشته را كوچكترها هواي بزرگترها مخصوصا.كنند كمك يكديگر به و باشند داشته
 .بزند لبخند او بروي و كند نگاه پانيذ به

 نشاط به و آمده وجد به آنها خود همچون كه دادند بتو را خود هاي هديه و شدند بلند ها بچه نو سال تحويل با
 گوشش در منهم!نداديد؟ را كادويتان بابا كرد زمزمه گوشم در ام نداده را خود هديه من كه ديد وقتي داريوش.آمدي
 ماه تا نشستم بيدار من.است زمان چه بزرگترها هديه دادن زمان كه بردم فكر به را او و.نيست وقتش حاال كردم زمزمه

 هاي گوني يا ها پله روي بالكن در شب طبيعت تماشاي به دو هر ديگر بار و دهد نشان روي و برهاند را خود ابر پس از
 و قلبم در ذهنم در تصوير همان هميشه و هميشه كه شوي اي محبوبه ديگر بار تو ماه جاذبه تاثير تحت و بنشينيم برنج
 كوچك بزم يك تدارك در من و بودي رفته خواب به ها بچه كنار ديگر اتاق در تو.داشت زنده حضوري وجودم تمام در

 پنهان برنج گوني زير را ام هديه و آوردم بالكن به شكالت و آجيل و شيريني خودمان براي و كردم درست چاي.بودم
 از خسته مرا و گرفت جاي چشمم در ماه بجاي خواب بودم دوخته آسمان به چشم كه آنقدر.نشستم انتظار به و كردم

 به را منتظرم نگاه آخرين و گذاشتم نرده به دست.كنم بيرون سر از را مهماني فكر و شوم بلند تا واداشت بيهوده انتظاري
 پديدار شادي از موجي قلبم اي؟در نخوابيده هنوز پرسيدي تو كشيدم كه بلندي آه با همزمان و دوختم باغ تاريكي قعر
 اسمان اين با:گفتي ميكردي نگاه آسمان به كه همانطور و خنديدي.بيايد در ماه منتظرم:گفتم و برگشتم بسويت و شد

 ابري؟

 نخوابيدي؟ چرا تو.شد خواهد ممكن كه بودم ها ناممكن بدنبال هميشه من:گفتم

 چاي پرسيدم.بخوابم نتوانستم و بود مشغول فكرم بگويي و ببري فرو بغل زير دست كه شد موجب سرما و كردي نگاهم
 روي تو.برد لذت شب سكوت از ميشود هم ماه بدون.بيارم چاي تا بنشين:گفتم و آوردي فرود ميخوري؟سر است آماده
 ات شانه روي بودي آورده در را ژاكتت تو برگشتم چاي فنجان دو با وقتي.بياورم چاي رفتم من و نشستي برنج گوني

 و گذاشتم مقابلت ترا فنجان من.است خوب نه گفتي و دادي تكان سر تو؟تو بريم شده سردت اگر پرسيدم.بودي انداخته
 ميكنيم؟ حركت فردا راستي راستي پرسيدي تو.است شده بيشتر رود جريان صداي:گفتم نشستم پله روي هنگاميكه

 ....اي شده خسته اگر.توست تصميم به بسته:گفتم

 همه اينجا.ميكنه غم از ماالمال را قلبم كه خونه برعكس ميدهد من خوبي احساس باغ اين:گفتي و كردي قطع را حرفم
 و داره رو زمستون و پاييز حس آدم بهارش تو حتي كه تهرون باغ خالف بر مده زندگي بوي و است زنده چيز

 .كنم زندگي اينجا كه داشتم دوست نبود ها بچه بخاطر اگر.دلگيره
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 سرم به كه نداره هوايي ديگه اونجا كردي زمزمه.ميزد سرت به شهر هواي و ميرفت سر ات حوصله زود:گفتم و خنديدم
 شروع نوار يك مثل ديگه بار چيز همه برگرديم وقتي كه ميكردم فكر اين به داشتم.خاك زير رفتند تعلقاتم همه.بزنه
 ميارم در اطوار نمونم عقب تو از اينكه براي من و مياري در ادا تو. ناظم نقش منهم و ميكني بازي رو مدير نقش تو.ميشه

 !تغييري هيچ بدون.ميگذاريم سر پشت رو سال سپس و ماه و ميكنيم شب رو روزها و

 !من هم و ميشي پير تو هم مياد بوجود كه تغيير:گفتم

 ... و ميشوي تر غرغرو:گفتي

 تو؟ و:پرسيدم و كردم قطع را حرفت

 !صبورتر منهم گفتي و خنديدي ام رنجيده كه فهميدي لحنم از

 بدهي؟ مثبت پوئن بمن كه شده هيچوقت:پرسيدم

 بدهم؟ منفي پوئن بتو كه شده هيچوقت:پرسيدي و دوختي چشمم به را نگاهت

 .باشم گرفته مثبتي نمره تو از ندارم ياد منكه:گفتم

 رو تو دفتر وقتي آبعلي تو سال اون.كنم مكتوب درجايي را احساسم نكردم سعي هيچگاه كه بود اين من اشتباه:گفتي
 ترس از بعد اما.كنم آرام را خود طريق اين از و بنويسم را نيامده زبان بر حرفهاي تو چون منهم كه گرفتم تصميم خوندم
 حقارت بديده و نكشيدم پايين جايگاهت از ترا هيچوقت كه است آگاه وجدانم اما.شدم منصرف شدن رسوا و رسوايي
 ميكند؟ تكيه ريزشي حال در ستون به عاقلي انسان هيچ آيا نكردم نگاهت

 تو روي را خود تاثير توانسته هم زندان از كه دارم گمان اما است زنداني ابر پشت در هنوز ماه كن نگاه آسمان به:گفتم
 .بگذارد

 !است ماه از بيشتر آن جاذبه و دارم قرار سالهاست دلم تاثير تحت من:گفتي و خنديدي

 هم؟ هنوز پرسيدم و كردم نگاه چشمت در مستقيم و برگشتم بطرفت

 .نيستم طلبي تنوع زن من اما ميدهند ستون تغيير ديدن تنوع و يكنواختي رفع براي كه هستند خيلي:گفتي

 ميكني؟ متهم منو:پرسيدم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  325 

 كه بودم من اين آمد بوجود كه شرايطي هر در هميشه كه بياوري بياد تا ميكنم ياداوري دارم نه:گفتي و انداختي باال شانه
 .نشدم نفس وسوسه اسير و نگهداشتم بتو را اعتقادم

 و كردم عوض كه ستوني از كه بگويد بتو تا ندارد زبان قلبم كه افسوس:گفتم و دوختم چشم چا هاي بوته تاريكي به
 زير كن دست محبوبه.كشيدم چه خوشبختي اي قطره آوردن بدست براي تنها طلبي تنوع براي نه كردم بازي كه نقشي
 !توست مال كه است چيزي گوني

 آه روسري ديدن از و كردي باز را آن شوق با و كردي پيدا را كادويي بسته و بردي فرو برنج گوني زير دست متعجب تو
 مياد؟ خوشم روسري نوع اين طرح از من ميدانستي كجا از:پرسيدي و كشيدي بلندي

 !پسنديدي خوشحالم:گفتم

 تو حاال.زيباست خيلي ممنونم.است خالص ابريشم:گفتي آن لمس ضمن و انداختي داشتي سر بر كه شالي روي را روسري
 و رفتم اتاق به و شدم بلند.كني رد را آن كنم هديه خودت به ميترسيدم.بردار را ات هديه كتت جيب از برو و شو بلند هم

 آن چراغ نور زير در و برگشتم بالكن به ديگر بار و برداشتم را بسته.كردم پيدا اي بسته كردم جيبم در دست هنگاميكه
 زمان كه كردي يادآوري هديه اين با.زيباست خيلي:گفتم و كشيدم بيرون آن از جيبي دار زنجيره ساعت يك.كردم باز را

 .است نزديك كهولتم

 در و شد ظاهر آن زرين صفحه ساعت در كردن باز با!كن باز را ساعت در نكردي درستي تعبير:گفتي و دادي تكان سر
 آه:گفتم و كشيدم بلندي آه عكس ديدن با كه بود گرفته جاي مان كودكي زمان شده كوچك عكس قاب ديگر روي

 .دارم بياد خوب را عكس اين محبوبه

 گرفت؟ را عكس اين كسي چه مياد يادت!بچگي زمان از مان دونفري عكس تنها:گفتي

 !عمو:گفتم و آوردم سرفرود

 .گرفت عكس ما از و بايستيم كرد وادارمان كه دارم بياد خوب-

 ...ديگر و ديدم فيلم شدن ظاهر از بعد يكبار را عكس فقط من اما-

 حاال اما.شود پاره يا و گم بسا چه و نميكني نگهداري آن از تو كه داشتم باور و نگهداشتم خود براي آنرا من چون:گفتي
 .برگشت اش اصلي صاحب به عكس كه خوشحالم
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 چه از كه ميگفتي بمن و ميدانستم كاش اي!ميداشتم نگهش شيرين جان همچون ميماند منهم پيش اگر كه كن باور:گفتم
 شد؟ اطمينانت عدم موجب كه ديدي من از خطايي دوران آن در اي؟آيا شده بدبين بمن نسبت اينقدر دليل چه به و زمان

 را خود احساس فريب نكند اينكه از ترس و است دهنده تكان واقعيت درك گاه!نه:گفتي و دادي تكان سر و خنديدي
 من براي تو.است نگفته دروغ بتو احساست و اي نكرده اشتباه كه بقبوالني بخود تا كني امتحان ميشوي وادار باشي خورده

 نخندي بمن كنم؟اگر فتح را آن ميشود آيا ميپرسد خود از دائم و ميكند نگاه آن به دامنه از كوهنورد كه بودي كوهي قله
 كه بودند كوه موقت مسافران همان گرفتند بهره تو مهر از و شدند نزديك بتو كه كساني همه من چشم در كه ميگويم
 و ميشوند خسته همه ميگفتم بخود و آوردند روي بتو خوشگذراني و تفريح كمي و تازه و پاك هواي از بردن بهره براي

 از لغزيدن نظرم در افتاد اتفاق آن وقتي.كنم تجربه را خطرها قله به دستيابي براي بايد كه ميمانم من تنها و ميروند
 با بعد اما.نداشتم را ايستادن پا روي و شدن بلند تاب ديگر خود در و آمد افتادن دره پايين به و كردن سقوط و صخره
 كوه همان هنوز كوه وگرنه كردي سقوط و نكردي محكم را پايت كه بودي تو اين زدم نهيب بخود قله به ديگر نگاهي
 .است

 را پيچ در پيچ هاي كوچه مستقيم و درست راه انتخاب بجاي داريم دو هر كه بود اين خودم از و تو از تصورم من:گفتم
 هم باز ها بست بن همه وجود با كه اينست احساسم حاال و.ميرسيم بهم ها كوچه از يكي رپيچ د داريم گمان و ميكنيم طي

 كامياب داري؟نگاه قبول بود موفق اما زمانگير ديرو گرچه رسيدن اين.برسيم بهم و كنيم پيدا را اصلي مسير توانستيم
 لب زير. برهاند را خود ابرها پس از داشت تالش كه نگريستيم ماه نور به لحظاتي دو هر!آمد در ماه باالخره
 قصد هم باز آيا پرسيدي و دوختي چشم بمن و گرفتي آسمان از نگاه!بود خواهي من تار شبهاي مهتاب تو!مهتاب:گفتم
 .مني با تو كه ميدانم و نيستم نااميد ديگر چون زده خزان باغ آن يا اينجا باشم كجا كه نيست مهم ديگر:داري؟گفتم رفتن

 

 يكم و بيست فصل

 ساحلي شهرهاي در گردش براي را ها بچه تا شديم سوار بعد و رفتيم اش خانواده و رجبعلي ديدن به روزعيد اولين در
 بودم فردي اولين من و شديم تلفنخانه وارد همگي بهراد به نو سال گفتم تبريك براي رسيديم شهر به چون و بگردانيم

 به انكه از پيش پرسيد سوالي بهراد اگر كه داشتم قصد و بود هيجان از لبريز و شاد صدايم.كردم صحبت بهراد با كه
 داده رخ اتفاقي ساخت متوجهم كه بود اي بگونه بهراد لحن.بگويم او به را تو از مجددم خواستگاري خبر برسيم تهران
 باز.نيست بد اي گفت و كشيد آه بعد و كرد مكثي است روبراه چيز همه بهراد پرسيدم وقتي.دارد ترديد گفتن امادر

 است؟ خوب حالشان همه آيا.بگو بمن داده رخ اتفاقي اگر پرسيدم
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 چيه؟ منظورت:پرسيدم.است عقرب در قمر اوضاع اينجا راستش:گفت بهراد

 ساختمان؟ كدام پرسيدم نگران.برده خود با را چيزها خيلي و زده باغ به دزد:گفت

 بودي؟ كجا تو پرسيدم.دو هر:گفت بهراد

 را ساختمان آمديم وقتي صبح و مانديم آنجا را شب بود بارندگي چون و مادرش خانه بودم برده را پانيذ من داد جواب
 .نيست خبري هنوز اما كردند نگاري انگشت و آمدند ماموران البته.ديديم لخت

 افتاد؟ اتفاق اين كي:پرسيدم

 امروز همين ما:گفتم.بدهم كامال را شما شده مفقود اشيا ليست نتوانستم من چون برگرديد است بهتر پيش شب دو گفت
 زده؟سر باغ به دزد پرسيدي لرزان صدايي با و دوختي چشم بصورتم باخته رنگ تو شد تمام تماس وقتي.ميكنيم حركت
 ما مدرسه لوازم پرسيد داريوش.كنيم صورت را مان شده مفقود اشيا و برگرديم بايد ما بله متاسفانه:گفتم و آوردم فرود

 است؟ برده هم را

 حوصله و حال هيچكس ديگر و بوديم كرده سكوت همه برگشتيم باغ بطرف وقتي.ببينيم برويم بايد بابا نميدانم:گفتم
 با كجا آقاجان پرسيد و شد وارد رجبعلي كه ميبستيم را چمدانها سرعت به باغ به مراجعت محض به.نداشت زدن حرف
 .داشت بدي شروع چه نو سال:گفت اندوهگين او گفتم رجبعلي به را بود داده رخ عجله؟آنچه اين

 بيايم؟ منهم ميخواهيد.داشت خواهد خوبي عاقبت انشاهللا گفت بما دادن تسال براي او.نبود خوبي آغاز بله:گفتم

 با را دخترش و خانم صديقه و گذاشتيم اتوموبيل داخل را چمدانها تا كرد كمكمان.دارد ثمر بيشتر وجودن اينجا نه:گفتم
 ساختمان درون از تر ديدني صحن و بود گرفته بخود زيبايي چهره بهراد كمك با باغ.كرديم ترك اندوهگين اي چهره
 مانده باقي نخورده دست ها بچه اتاق تنها و بودند شده ربوده همه برقي لوازم و ديواري تبلوهاي و ها قاليچه و فرشها.بود
 تا بودم شيئي جستجوي در.بود مانده جاي بر پنجره مقابل پرده تنها و بود رفته سرقت به چيز همه آشپزخانه در.بود

 بما سرافكنده پانيذ.نشستيم رديف به ها پله روي همگي بناچار و نداشت وجود اما بنشانم آن روي را ام خسته بدن بتوانم
 اند؟ برده چه شما از:پرسيدي تو.كرد اكتفا كوتاهي خوشامد به و شد نزديك

 سرافكنده و مغموم اي چهره نيز ما ديدن با و شد وارد باغ در از بهراد!را عتيقه اشيا و تصويري و صوتي وسايل:گفت پانيذ
 آن برويم ايد؟بياييد نشسته اينجا چرا حاال نبودم خوبي امانتدار كه متاسفم:گفت خواه پوزش لحني با و گرفت بخود
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 وقتي.شديد روان او بدنبال ها بچه و تو و گرفت بغل را كاميار پانيذ.است استفاده قابل هنوز يكي آن خوشبختانه ساختمان
 گفتند؟ چه مامورين پرسيدم شديم تنها بهراد و من

 و داد تكان سر تاسف سر از من متعجب نگاه به.نكردم خبر ماموري:گفت و كرد خيره بصورتم را نگاهش بهراد
 بي و آمدم خشم به فروخته را زندگاني لوازم بهراد اينكه بگم؟بگمان چطوري نميدونم نزده خانه به دزد كامياب:گفت
 كني؟ نابود اينطوري مرا زندگي كه آمد دلت چطور:پرسيدم و گرفتم را اش يقه اختيار

 اتفاقي چه كه ميگويم برايت كني صبر اگر نبوده من كار كن باور كامياب باش آرام:گفت و كرد جدا اش يقه از را دستم
 بار!بوده ارواح و روح كار كه نكني بافي قصه:گفتم و كردم نگاه بهراد به مستاصل و درمانده و نشستم پله روي.داد رخ

 دروغ زدم فرياد و غريدم آتشفشاني كوه مثل.دارد حقيقت اما نيست باوركردني:گفت و زد زل صورتم به ديگر
 ميگويي ببرند؟حتما كجا تازه!ببرند خود با و كنند خارج ساختمان از را اثاثيه اينهمه بتوانند ارواح ندارم امكان.ميگويي
 ميخواهي را اين ميكنند زندگي هم با دارند و اند چيده ديگر ساختماني در اينكه يا و اند كرده خاك قبرستان

 را حقيقت بتو او كني سوال ياشار از است بهتر نميكني باور بگويم چه هر من:گفت و داد تكان سر بگويي؟بهراد
 كه شبي گفت و نشست كنارم پله روي هم او.كن تعريف خودت بگويم و بگيرم آرام كمي شد باعث ياشار اسم.ميگويد

 خوب كرد بيدار خواب از مرا كسي كه بود اين مثل پريدم خواب از علت بي شب هاي نيمه در من رفتيد مسافرت به شما
 سايه كه كردم گمان اول.اتاق در بطرف رفت و كرد حركت ديوار روي از اي سايه كه رسيد بنظرم كردم باز چشم كه

 كه است انسان يك سايه براستي نميكنم اشتباه نه ديدم كه شوم اعتنا بي خواستم و ديوار روي افتاده كه است درخت
 كه شنيدم گوشها همين با كه شوم بيدار ميبينم خواب و خوابم اگر تا نشستم سرجام و شدم زده وحشت افتاده ديوار روي

 ساختمان آن به خواهرت بزودي.نماند جاي بر من لوازم از اي تكه حتي.كن خارج ساختمان از را اثاثيه تمام گفت صدايي
 كن باور.بدهيد اي درمانده به و بفروشيد است بمن متعلق آنچه.آورد خواهد را خود اسباب تمام و كرد خواهد مكان نقل
 چه كه كردم اعتراف ياشار پيش بناچار من و شد تكرار حالت همين هم بعد شب چون بودم نشده خيال و وهم دچار من

 خارج خانه از را لوازم تمام كنم قانعش ميتوانم برگردد كامياب وقتي و ميكنم را اينكار من گفتن با هم او و آمده پيش
 خارج هم را اينها است بمن متعلق هم ضبط و تلويزيون و تابلو دو گفت شبح ديگر بار و نشد ختم بهمينجا كار اما.كرد
 و نميدانم هم هنوز.تابلو دو آن هم همانطور نيست بتو متعلق ضبط و تلويزيون كه نميدانستم من كامياب كن باور.كن

 نشود فراري باغ از پانيذ اينكه براي.برسانيم فروش رابه اثاثيه بعد و برگردي سفر از تو تا داشتيم نگه دست خاطر بهمين
 خانه ببرم داشتم خيال كجاست؟اول لوازم حاال پرسيدم زده باغ به دزد كه بگويم و شدم متوسل دروغ به شدم مجبور

 با اختيار ديگر حاال.برگردي تو تا داد جاي اتاق يك توي خودش رخانه د را همه ياشار و شدم منصرف بعد اما خودمان
 .توست خود
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 خواهم عمل خواسته او كه آنچه به و نيستم ناراضي ايد برده و كرده جمع عسل اثاثيه با هم مرا اسباب اينكه با:گفتم
 زن و بتو متعلق ساختمان آن اسباب كه ميدانم من گفت و گرفت را دستم بمانيم؟بهراد شما پيش ميتوانيم امشب آيا.كرد

 آن در چه هر كه است اين حقيقت چون مفلسيم دو هر پس:گفتم.باشيم آورده كه نداشتيم چيزي خود از ما و عموست
 خدا رراه د خرج و شد فروخته هم مادر ارثيه چون نيست مادرم و من مال و است محبوبه به متعلق دارد وجود ساختمان

 آيا:پرسيد بهراد كرديم حركت ساختمان بسوي به دو هر هنگاميكه و كردم تبعيت او از منهم و شد بلند بهراد.شد
 با و اي ديده چشم با كه آنچه به هرگز:گفتم و خنديدم صدا ميشود؟با ساختمان آن ساكن محبوبه بزودي كه دارد حقيقت
 اي قيافه شدي روبرو بهراد و من خندان چهره با وقتي تو.باشد عسل آور پيام وقتي مخصوصا نكن شك شنيدي گوش

 آنچه و شود تقسيم بهراد و من بين خانه اين اثاث شده قرار اما!نه:شده؟گفتم پيدا دزد:پرسيدي و گرفتي بخود متعجب
 تقسيم هم ما لوازم پرسيد بهارمست و كرد نگاه بهراد به هم پانيذ و كردي نگاه پانيذ به تو.شود خريداري است كسري

 گفت لب زير و آورد پيشاني به اخم ناراضي داريوش نكرده خالي دزد را ها بچه اتاق خوشبختانه عزيزم نه:ميشود؟گفتم
 آينده روز دو يكي در بهراد تا شد تقسيم خانه اسباب موقت بطور گرفت انجام پانيذ و تو ميان كه توافقي در!شد حيف
 خود او كنم باز پرسش به لب آنكه از پيش و رفتم ياشار ديدن به بعد روز صبح.دهد انتقال بغ به را خود لوازم كليه بتواند
 در مالي نظر از و است ازدواج آستانه در كه ميشناسم را جواني من:افزود آخر در و داد واقعه از مفصلي شرح

 از اي گره هم و باشد شده عمل عسل وصيت به هم تا بدهي او به را اثاثه فروش از حاصل پول بداني صالح اگر.تنگناست
 من بسمت را تلفن ياشار.شويم جويا هم را ام عمه نظر رابطه اين در بايد اما نيست حرفي:گفتم.شود گشوده جواني كار

 اما كنم صحبت خصوص راين د عمه با كه بود ناگوار و سخت برايم راستش!كرد تعجيل بايد خير كار در:گفت و كشيد
 با عمه.خواستم چاره او از و كردم بازگو برايش را حقيقت بناچار.كرد مطرح را سرقت و دزدي موضوع او خود وقتي
 عمه:گفتم ياشار به تماس قطع با.كن عمل ميداني صالح كه آنطور ميكنم محول خودت به من:گفت داشت گلو در بغضي
 .ميكند تاييد را كارمان هم عسل كه دارم اطمينان و ميكنم واگذار بتو منهم و داد بمن را فروش اختيار

 آن بر پتك دائم كه سنداني بمثابه من روح اما نيامد بوجود مشكلي و رفت پيش بخوبي چيز همه دنيوي كارهاي مورد در
 .نميشنيد خودم جز كسي را فريادم صداي و ميشد خرد ميشود كوبيده

 يكجا خواب اتاق سرويس.فروختم خوب قيمت با را تابلوها.رفت فروش به فرشها قيبل از ميداد ياشار كه گزارشي هر
 چنين گاه و ميداد جان آن به و تجديد را خاطراتم و ميكشانيد جنون مرز تا مرا دست اين از اخباري و شد خريداري

 تغيير و تحول يك تنها و فقط اثاثيه فروش و هستيم جديد لوازم تدارك و فكر در دو هر عسل و من كه ميكردم تصور
 اينكه تذكر و ياشار مكثهاي.دارد نگه را آنتيك ظرف آن شايد نكن عجله زياد:ميگفتم ياشار به گاه تصور همين با.است
 تلخ واقعيت به نبود حواسم ببخشيد گفتن يا و افسوس آه كشيدن با جز و آورد مي بخود مرا ميگي چي هست معلوم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  330 

 اين با قلبم كه كاش اي و ميشدم تسليم و نهاده گردن نيست گريزي آن از هيچكس كه مرگ قدرت به و برميگشتم
 شب به را روز ساختمان آن در تو.نميكشيد خود بهمراه پليد هاي انديشه مرز تا مرا و پيداميكرد همخواني واقعيت

 را خود عشق پيمان در نااستواري از شرمساري و اضطراب و خوف و گذشته تصورات با ساختمان اين در من و ميسپردي
 .ميطلبيدم بخشايش عسل از و ميكردم محاكمه

 هر در باغ اين در اما توست با حق گفتم كه كردي اشاره ناپايدار عمر به و كردي باز شكايت به زبان گذشت ماهي چون
 بودي كرده تركم كه زماني در و بودي اينگونه نظرم در هم تو كه همانطور.ميبينم را عسل ميكنم نگاه كه كنارش گوشه
 صبر من گفتي.كنم سپري را تيره دوره اين و ناخوشي اين تا بده مهلت بمن.بود جاري زبانم بر تو نام و ميديدم تو را همه

 !كند صبر كه بگو هم عمر به توانستي اگر و ميكنم

 شبهاي نه و آنشب نه اما كنم برقرار ارتباط عسل روح با مگر تا نشستم انتظار به صبح خود تا و رفتم سرداب به آنشب
 بر وقتي مهتابي شبي اينكه تا اند كرده ترك را ما و اند رفته باغ از آنها همه كه ميكردم باور داشتم و نشدم موفق ديگر
 موي برس بياد اختيار بي ميكردم نگاه ميدرخشيد كامل قرص با كه ماه نور به شيشه پشت از و كشيده دراز بستر روي
 آن يا دارد وجود هنوز چمدان آيا كه فكر اين.بودم داشته نگه خود بالاستفاده لوازم با چمداني در را ان كه افتادم عسل
 .آيم بر چمدان جستجوي به ديواري كمد در و شوم بلند كه كرد وادارم است رفته فروش به خانه اسباب با هم

 را برس.كردم پيدا را آن جستجو كمي با و گشودم را چمدان در مسرت با و آمدم وجد به گرانبها شيئي چون آن يافتن از
 بيرون برس هاي دندانه از دقت با كه بود آن بر هنوز مو از تارهايي و كردم نگاه آن به خوب و گرفتم چراغ نور در

 .ايم نشده جدا هنوز يكديگر بند از ما و است من با او گفتم خود به گذاشتم هم كنار ميز سطح روي و كشيدم

 توست دل در اثري هنوز راستينمان عشق از اگر كردم نجوا و نهادم هم بر ديده و گذاشتم موها تار بر دست آنگاه
 روي من از ديگر تو و رسيده خود پسين لحظات به ما عشق كه ميدانم.بزن حرف من با و بده نشان بمن را خودت

 در كه ميمانم را غريقي من.بكنم بايد چه كه بگو و كن نگاه من بسوي دمي فقط اما اي دوخته نظر ملكوت به و برگرفته
 آيا ببرم؟عسل بدر سالم جان آب غريق اين از كه ميكني كمكم آيا.نميابم را ساحل و سرگردانم اب خروشان امواج ميان

 ميشنوي؟

 كردم بلند سر آرام پس.است حاضر اتاق در عسل كه كردم يقين وزيد بصورتم كه خنكي نسيم و اتاق پنجره شدن باز با
 .بزن حرف من با پس نميبيند را تو ام خسته انتظار از چشم اما اي آمده كه ميدانم كردم نجوا و

 اي؟ نشده خسته ترديد هاي كوچه در زدن پرسه از:پرسيد كه آمد گوشم در صدايش
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 ...اما آمده لب به جانم:گفتم

 !شوي آزاد تا كن رها بند اين از يكباره را خودت:گفت و كرد قطع را حرفم

 .ديگر راهي قلبم مركب و ميرود راه يك به عقل توسن:گفتم

 خوب را راه آنها كه ديد خواهي بردار آنها از دست.ميزني شالقشان و برداشته تازيانه فقط راهند يك در دو هر:گفت
 .ميرسانند مقصد به سالم ترا و ميشناسند

 .كنم پيمان از سخن تو از پس بخواهم كه درم شرم خود از:گفتم

 دست اگر كه شاد و خوشحالم من.است پيمان اين محكم گره كاميار نيست گسستني تو و من ميان پيمان:گفت و خنديد
 .ميگرداند مرا طفل كه هست مادري شده كوتاه طفلم دامن از من

 گذشت؟ چه انشب بگو بمن و كن آزاد عذاب اين از مرا روح:گفتم

 !كرد يكسره مرا كار محبت و مهر داروي:گفت و خنديد ديگر بار

 !محبوبه؟:پرسيدم زده بهت و لرزيد پشتم تيره

 من عشق ابد تا خواستم و گشته عزيز تو پيش ان مصرف با او داشتم گمان كه بود انديشم ساده فكر.نبود او كار!نه:گفت
 .بمونه قلبت در

 .شد جاري چشمم از رودي همچون اشك

 كه ببند عهد من با آخر نوبت اين در و مكن درنگ ديگر ريخت فرو ترديد ديوار آخرين كه اينك.نكن گريه:گفت عسل
 .ميكني مراقبت خوب عشقمان ميوه از

 داشته پرخاشجو و عصبي حالتي تا بود شده موجب حالت دو هر شايد.نميدانم خشمگين عسل از يا بودم متنفر خود از
 خانه در محبت و مهر گياه دهنده آزاد فكر و ميساييد و ميكرد خرد را جانم و جسم ها بچه بازي و خنده صداي.باشم
 .كنم رو و زير يافتن براي را آن زواياي تمام و كنم جستجو را خانه كه كرد وادارم

 همراهي و دانستن در سعي گوناگونت سواالت با تو و بودند گرفته نظر زير را كارم ناخرسند و موشكاف پانيذ و بهراد
 در تفحص.كنم توجيه را خود عمل تا آوردم مي گوناگون هاي بهانه و بگويم را جستجو علت بتو نميتوانستم كه داشتي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا   و خرافات                                   عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  332 

 بدنبال:گفتم بتو بناچار و بياورم اي كننده قانع دليل ميبايست ديگر ساختمان در گشتن براي و نداد نتيجه جديد ساختمان
 چيست؟ تاثيرش پرسيدي تو.شود خارج باغ از بايد گياه آن و ميناميد محبت و مهر گياه مادر كه هستم دارويي

 كسي با لطفا.كند نابود را آنها و بگيرد قرار ها بچه دسترس در شايد كه نگرانم و است آفرين مرگ:گفتم و كردم نگاهت
 .كني پيدا را آن تا كن جستجو فقط و نكن صحبت مورد اين در

 .باشد ريخته دور را آن زنعمو دارد؟شايد وجود كه مطمئني:پرسيدي

 .كنم پيدا را آن تا كن كمكم پرسش جاي به لطفا كنم آسوده خيال ميخواهم ندارم يقين چون:گفتم

 است؟ مايع است پودر آيا!كنم كمكت ميتوانم چگونه است ظرفي چه در و است رنگي چه نميدانم وقتي من:گفتي

 .كنيم آسوده را خيالمان و بريزيم دور را مشكوك چيز هر است بهتر نميدانم هم خودم:زدم فرياد

 سيماي در خستگي آثار.شد ريخته دور باغ از مشكوك و دارويي هاي شيشه تمام و آمدند ياريم به پانيذ و بهراد بعد روز
 خيال آسودگي كار گرفتن پايان با.نشنيدم هم اي شكوه اما نكرديد تاييد گرچه را كارم و بود مشهود بخوبي تان همگي
 خروشانم طبع و رام را ام روحيه اميد.ام ساخته دور باغ از را خرافه محرك و عامل كه بستم دل اميد اين به دل در و يافتم

 .كرد گر جلوه نظرم در را گلها بوي و عطر باغ زيبايي و ساخت آرام را

 ميشود پدر:گفت و زد صدا مرا داريوش كه ميكرديم گذشته لوازم جايگزين را آن داشتيم و برگشته خانه لوازم خريد از
 كنم؟ صحبت شما با

 .شود تمام كارم تا كن صبر اينصورت غير در بگو است واجب خيلي اگر:گفتم

 .ميكنم صبر:گفت

 چيست؟ اش خواسته ميداني پرسيدي تو گذاشت تنها را ما داريوش وقتي

 براي ها بچه وقتي شب همان نفهميدم را مفهومش كه آوردي لب بر مرموزي لبخند تو و نه نشانه به و انداختم باال شانه
 بلند.كردم فراموش من و داشت گفتن براي حرفي داريوش كه آمد يادم گفتند بخير شب بما و شدند آماده خوابيدن

 هست؟ يادت كنيم صحبت هم با بايد تو و من:گفتم و كردم رو بود گفته بما قهرآلودي بخير شب كه داريوش به و شدم

 .هست يادم پدر بله:گفت و جهيد رضايتي برق چشمش از
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 .كنند استراحت ديگران تا من اتاق به ميرويم تو و من پس:گفتم

 بيا:گفتم و نشستم تخت روي.بود شده پشيمان خود كار از گويي ايستاد در كنار مردد اي لحظه او شديم كه اتاق وارد
 داشتي؟ چكار من با بگو و بنشين روبرويم اينجا

 آن سردي از و گرفتم را دستش.بود پريده رنگش آشكارا نشست روبرويم هنگاميكه و آمد پيش نااستوار قدمهاي با
 !نه:گفت و داد تكان شده؟سر سردت:پرسيدم و شدم مشمئز

 .هستم شنيدن آماده كامال من بگو خب.كرده هراسان ترا كه آمده پيش مهمي موضوع حتما:گفتم خنده به

 من پدر:گفت و كرد آماده گفتن سخن براي را خود كشيد كه عميقي نفس با و كشيد بيرون دستم از را كوچكش دست
 .ميبينم خواب كه ميكنم فكر خودم اما نيستم خواب راستش يعني ميبينم خواب كه شبه چند

 وحشتناك؟ يا خوب خواب:پرسيدم

 چيزي دنبال اينكه مثل ميره ور لباسم كمد با هي و اتاقم تو اومده كه ميبينم رو عسل مامان خواب:گفت و كرد نگاهم
 .بود نگران هم خيلي و كرد رو و زير را لباسهايم تمام ديشب.ميگرده

 كرد؟ صحبت هم تو با آيا:پرسيدم

 .داد تكان دست و زد لبخند بمن فقط ميرفت كه وقتي:گفت و داد سرتكان

 برداشت؟ هم چيزي كمد از آيا:پرسيدم

 بابا؟ نه مگه مرده عسل مامان:داد ادامه و گفت بلندي نوچ داريوش

 .ديدي خواب تو كه ميكنم فكر منهم پسرم آره:گفتم

 .نبود مرتب لباسم كمد صبح اما:كرد زمزمه

 كردي؟ سوال آنها از ان كرده نامرتب را آن محبوبه مامان و پانيذ شايد:گفتم

 كه ميترسم اين از عسل مامان خود از نه.ميترسم اما ميگردد چي دنبال كه بپرسم او از ميخواهم من:گفت و داد سرتكان
 .نيايد خوابم به ديگر و كند قهر من از
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 ديدي؟ را عسل مامان خواب بار چند ديشب با:پرسيدم

 .لباسم كمد سراغ رفت فقط مامان هم دفعه هر و بار سه:گفتي قاطعانه

 .رفت كمدت سراغ چه براي مامان ببينيم تا ميگرديم را كمد هم با و ميرويم ما دوي هر حاال خب بسيار:گفتم

 و شديم وارد صدا بي داريوش من و بود رفته خواب به پانيذ.شديم اتاق وارد دو هر و گرفتم ديگر بار را داريوش دست
 د و آوردم در را داريوش لباسهاي يكي و كردم باز را دركمد آهسته.كند نگاه و بنشيند آرام كه فهماندم او به اشاره با من

 كمد ته در را دستم كه بود شده تمام لباسها رديف.گذاشتم كمد در اول حالت به را آن بعد.دادم تكان چشمانش رمقابل
 آن آرام كه شدم مواجه زده گره دستمالي با كشيدم جلو را شيئي آن آرام وقتي.كرد لمس را چيزي انگشتانم و بردم فرو
 گواهي قلبم كنم نگاه پاكت درون به آنكه بدون.بود شده گذاشته دستمال درون كه افتاد پاكتي به چشمم و كردم باز را
 .كردم پيدا را سمي گياه كه داد

 پيدا حاال كه كنم پيدا را دارويم من كه بود اين مادرت منظور:گفتم و زدم لبخند ميكرد نگاه مرا كنجكاوانه كه داريوش به
 تو؟ كمد توي آمده چرا نميدانم اما نميكردم پيدا و ميگشتم دنبالش كه بود روز چند راستش.كردم

 .بوده دزد كار شايد:گفت داريوش

 مامان ديگر بار اگر و كن استراحت راحت خيال با حاال!شايد:گفتم و خنديدم صدا با و كنم خودداري خنديدن از نتوانستم
 .شود آسوده خيالش تا است كرده پيدا را دارو بابا كه بگو ديدي خواب در را

 خارج و كردم خاموش را اتاقش چراغ و گفتم بخير شب او به اش پيشاني به اي بوسه با و خواباندم بستر در را داريوش
 براي و ببرم بين از را آور مرگ گرد تا رفتم دستشويي به آنجا از بودم آورده خود با را دستمال و پاكت حاليكه در.شدم

 رسيد بگمانم كشيدم اي آسوده نفس هنگاميكه و ريختم چاه درون را پاكت محتويات تمام.كنم آسوده را خيالم هميشه
 .كشيد آسوده نفس هم ديگري فرد كه

 هم تو.نداشت تناسبي ساكتش و فكور روحيه با كه ديدم خندان و شاد صبحانه ميز سر در را داريوش شد صبح چون
 شده؟ چي كردي سوال من از نگاه رمز به و شدي حالت اين متوجه

 .آورده در بال و پر ذهنش طائر:گفتم

 .گذشتي آن از و نشدي منظورم متوجه
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 حوضخانه به قدم داريوش او رفتن با و زد صدا را بهراد پانيذ كه بوديم آنجا كردن تميز مشغول بهراد با حوضخانه در
 شروع شمرده و ارام كارم به تماشا ضمن و نشست تخت روي صدا بدون.داشت را خود هميشگي چهره اينبار و گذاشت

 .كرد صحبت به

 چشم من متعجب نگاه به.ميشوم مريض دارم اما نميكنم هم عطسه و ندارم تب.ام شده بيمار كه ميكنم فكر من پدر
 .زد حرف من با او اينبار اما.ديدم را مادر خواب هم باز ديشب من نشويد عصباني لطفا:گفت و دوخت

 گفت؟ چه او خب:پرسيدم معمولي خيلي دهم نشان غمگين يا خوشحال را خود اينكه بدون

 باهوشي پسر تو گفت مامان بگويم شما به را حقيقت و باشم راستگويي پسر بايد كه گفت بمن مامان:گفت داريوش
 .اندازي مي رنج به را ديگران هم و ميزني صدمه خودت به هم چون بكني نبايد كه ميكني ناپسند كار گاهي اما هستي

 كردي؟ ناپسندي كار چه تو:پرسيدم

 كار و كردم قايم كمد در خودم من را دستمال آن.گفتم دروغ دارو مورد در شما به من:گفت و انداخت بزير سر داريوش
 .نبوده دزد

 كردي؟ را اينكار چرا:پرسيدم

 .شود فاش مادر راز نميخواستم من چون:گفت كند بلند سر اينكه بدون

 .بگي ميدوني كه رو چي هر من به بايد راز؟تو كدم:پرسيدم و نشستم مقابلش

 با گفت مامان به آقا حاج.بودم او با من گرفت دعانويس آقا حاق از را دارو آن مامان وقتي:گفت و كرد بلند سر او اينبار
 .افتد مي همسرت چشم از زن آن و ميشه درست كارت دارو و دعا اين

 شد؟ چي بعد خب:پرسيدم

 .ميشود خراب ريشه از اينكه يا ميشود درست چيز همه يا گفت و خورد را دارو آن مامان:گفت داريوش

 زد؟ بتو را حرفها اين مامان:پرسيدم

 منهم خواست اب من از و رفت گيج سرش خورد را دارو مامان وقتي.ميزد حرف خودش با داشت نه:گفت و داد سرتكان
 خوردم دارو من كه بفهمد نبايد پدرت حتي هيچكس گفت و شد مانع مامان كه كنم صدا را شما ميخواستم.دادم آب او به
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 هيچي بودم داده قول چون اما دواست بخاطر كه فهميدم من شد بد مامان حال وقتي دايي خونه.دادم قول فهميدي؟منهم
 .نكرد خوب رو حالش اما گرفت پول خيلي مامان از آقا حاج.نگفتم

 كردي؟ قايمش چرا پس نيست خوب دارو آن ميدونستي كه تو:پرسيدم

 مثل ميخواستم من و ميكنين بيرون خونه از منو شما مامان مردن از بعد ميكردم فكر چون:گفت آلود بغض صداي با
 .اون پيش برم و بخورم دوا مامان

 كرده اذيت ترا هيچوقت آيا.دارم دوستت من و مني بزرگ پسر تو:گفتم و بوسيدم رو صورتش و سر و كردم بغلش
 كنند؟سر درددل هم با بايد مردها و مردي تو بودم گفته بهت كه مياد يادت دادم ادامه من و گفت بلندي نوچ ام؟داريوش

 بگي؟ بمن فقط داري مشكلي يا ناراحتي وقتي دادي قول بمن كه مياد يادت:گفتم من و اورد فرود

 . بودين عصباني شما اما:گفت لب زير

 دنبال چي هر كه بودم عصباني خودم از من:گفتم و كردم نگاه الودش اشك چشمان به و گرفتم باال بطرف را صورتش
 حاال.كند مسموم را آنها و بيفتد كوچولو كاميار يا پانيذ بدست سم آن نكند كه ميترسيدم من.نميكردم پيدا ميگشتم دارو

 .بودم عصباني چرا فهميدي

 !بودم مواظب من اما:گفت و نشست لبخند لبش به

 كه بفهمند ميكند سعي است عصباني پدرشان ميبينند وقتي هوشيار پسرهاي.شد راحت ما دوي هر خيال ديگر حاال:گفتم
 ...وگرنه نداري دوست منو تو دارم دوست ترا من كه آنقدر ميكنم فكر.است ناراحت پدرشان چرا

 .دارم دوست خيلي رو شما من اما:گفت آميزي اعتراض صداي با داريوش

 پسر تو.ميكنم بيرون خونه از رو تو عسل مامان از بعد كني خيال كه نميزد سرت به بد فكر داشتي دوستم اگه:گفتم
 !نكن فراموش هيچوقت اينو مني بزرگ

 .دارم دوستت خيلي پدر:گفت گريه ميان و كرد حلقه گردنم دور را دوستش هر و گذاشت ام گونه به را مرطوبش صورت

 قائل تفاوتي هيچ پانيذ و وكاميار او وميان ميدانم ارشدم پسر را داريوش براستي من اما نكني باور شايد محبوبه ميدوني
 رقلب د وقتي فرزند به مهر.ميدهند حق بمن و ميكنند درك را احساسم خوب هستند پدر كه آنان ميكنم فكر و نيستم
 .ميبرد بين از را ها بچه ميان تفاوت نشست
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 بورزم مهر و بدارم دوست كه شد نصيبم الهي لطف اين وقتي ميگويم بخود و است موهبت ورزيدن مهر و داشتن دوست
 بر ميگفتم را مطلب اين خودت به اگر كه ميدانم.بدارم يكسان را همه بايد بورزم مهر و بدارم دوست يكسان را همه بايد
 را ام دروني حس و ام نرفته اغراق راه احساس اين ربيان د كه بپذيري دارم دوست اما مينشست اميز كنايه لبخندي لب

 .ام كرده اقرار

 آنكه از پيش تقدير اگر ميشد چه يا.نميكردند بتن ريا لباس و ميماندند باقي كودكي صفاي همان به آدمها اگر ميشد چه
 !ميكرديم اقرار خود جهل به و ميكرديم باز اقرار به لب بزند سكوت مهر لبهايمان بر هميشه براي

 اين من ايستادن گوش.آورند نمي در ما كار از سر و دارند را خود دنياي ها بچه ميكردم فكر كه بودم جاهل چه من
 آنها عوالم از من همچون اينكه با آگاهي تو نميدانم.دارد جريان گفتگوهايي چه آنها ميان كه بفهمم تا داشت را مزيت

 .بود پانيذ و بهارست ميان گفتگو شنيدم آنچه حال بهر بيخبري

 كاميار و داريوش و پانيذ بحال و ميناميد يكدنده و گير سخت پدري را او و ميكرد انتقاد بهراد رفتار از داشت بهارمست
 .دارند مهربان پدري كه ميخورد غبطه

 بي بابا به مامان وقتي اما.باشد مهربان او با محبوبه مامان كه است اخالق خوش وقتي هم ما پدر:گفت او پاسخ در پانيذ
 .ميشود بداخالق و آورد رمي د ما سر را اش تالفي هم پدر آنوقت باشد توجه

 .هستند ناراحت پدرهايمان چرا كه بفهميم و كنيم سعي بايد:گفت و كرد دخالت داريوش

 را خانه همين و است مخالف پدر اما كنيم زندگي ديگر جاي و برويم خانه اين از كه خواسته پدر از مامان:گفت بهارمست
 .دارد دوست

 .است ناراحت آيد مي ساختمان اين به روزها فقط و ميكند زندگي شما پيش محبوبه مامان اينكه از هم ما پدر:گفت پانيذ

 پدر بايد اينكه از هم كامياب بابا و بخرد ديگر اي خانه كه ندارد پول بهراد دايي.پدرهاست با حق ميگم من:گفت داريوش
 كاش اي.ندارند توجه ما خواسته به و ميكنند فكر خودشان فقط آنها:گفت بهارمست.است ناراحت مادر هم و باشد

 .نيستيم راضي رفتارشان اين از هم ما كه بفهمند تا بگوييم آنها به را خود نظر ميتوانستيم

 دست كارها نامه خواندن با شايد بزنيم نامه توي را حرفهايمان و بنويسيم نامه آنها براي بيايم ميگم من:گفت داريوش
 نامه ميتواني و بزرگتري همه از تو:گفت و گذاشت بهارمست مقابل و آورد دفتري كيفش از و شد بلند پانيذ.شود

 را دفتر اعتراض بدون داريوش.مينويسد بهتر همه از داريوش:گفت و گذاشت داريوش مقابل را دفتر مست بهار.بنويسي
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 است خوب نه اما بنويس بهراد بابا به اول گفت بنويسم؟بهارمست كي به اول.مينويسم من بگوييد شما گفت و گشود
 نامه اين من مامان سالم مينويسم پس:گفت داريوش.بماند همينجا و بردارد لجبازي از دست تا بنويسي پانيذ مامان براي

 خيلي را شما بهراد بابا كه ميدانم من.بخوانيد نامه اين در بگويم شما خود به نميتوانم كه حرفهايي تا مينويسم شما براي را
 دوست را شما هم كاميار و داريوش پانيذ بهشيد يعني ما همگي يعني.دارم دوست خيلي را شما منهم و دارد دوست
 زنده پدربزرگ و مادربزرگ كه وقتها آن مثل.باشيم هم با همه و كنيم زندگي باغ راين د كه داريم دوست همه ما.دارند
 داري؟ دوست چي تو پرسيد و كرد بلند كاغذ روي از را قلم داريوش...كه دارم دوست من.بوديم هم با همه ما و بودند

 .ميشود بزرگ چطور ام كاشته كه درختي ببينم دارم دوست من:گفت بهارمست

 جوجه و مرغ ميخواهيم امسال تازه.ببينيم ايم كاشته كه را درختاني شدن بزرگ داريم دوست همه ما بنويس:گفت پانيذ
 !ميخريم هم اسب.كنيم بزرگشان خودمان و داريم نگه باغ در هم

 كه وقتي.است كافي ها جوجه و مرغ همان و نمينويسم را اين است؟نه شمال اينجا مگر:گفت و خنديد صدا با داريوش
 اذيت دارد دوست را شما خيلي كه بهراد بابا ميكنم خواهش.ميخرم شما براي قشنگي خانه خودم شدم بزرگ
 با بهارمست.كن امضا خودت گفت و چرخاند بهارمست بطرف را دفتر بعد و خواند بلند را آخر جمله داريوش.نكنيد
 خط رويش و بنويس را اسمت گفت راهنمايي براي داريوش.نيستم بلند امضا منكه گفت و خنديد بلند صداي
 را دوم نامه حاال گفت و گذاشت خود مقابل بهارمست و شد كنده دفتر از اول نامه و داد انجام را اينكار بهارمست.بكش

 .بنويس

 اينطوري اگر نه.نكند قهر بابا از هي و باشد خودمان پيش شبها داريم دوست ما كه بنويس محبوبه مامان به:گفت پانيذ
 پيش هميشه براي و كن آشتي بابا با ميكنيم خواهش مامان بنويسيم است خوب ميكنيم عصباني را محبوبه مامان بنويسم
 دوست خيلي را شما بابا.نكنيم اذيت را شما و كنيم گوش شما حرفهاي به كه ميدهيم قول شما به ها بچه ما.بمان خودمان

 شما فرزندان.نداريم ارزويي هيچ ديگر ما كنيد اشتي هم با شما اگر.نكن قهر بابا با لطفا پس ها بچه ما از بيشتر حتي دارد
 امضا او بجاي بهارمست بود خواب كاميار چون و كرد امضا پانيذ بعد و كرد امضا خود داريوش.كاميار و پانيذ داريوش

 بهارمست.بردارند مامانها خود فقط كه بگذاريم جايي را ها نامه است خوب كه ميگم من:گفت داريوش آن از بعد و كرد
 .بگذاريم سرشان بالش زير:گفت

 شدند بلند هم با سه هر.بهتره اونجا پولشان كيف توي ميگذاريم گفت داريوش.سماور جلوي بگذاريم نه اونجا:گفت پانيذ
 از بعد پانيذ و تو رفتار ببينم كه بودم شده كنجكاو.كردم ترك را گاهم مخفي نشوم ديده اينكه براي اجبار به من و

 .ميگذارد شما روي تاثيري چه نامه و ميشود چه نامه خواندن
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 و گرفتم نظر زير ترا مخفيانه بعد و كني رجوع پولت كيف به كه كردم وادارت ندارم خرد پول اينكه بهانه به شد كه صبح
 انتظار به من چون و انداختي آن به سطحي نگاهي و كردي باز ارام را آن و خوردي جا كمي نامه مشاهده با كه ديدم

 منهم.نايستادي تشكرم منتظر و دادي بمن الود شتاب حالت به كني شمارش آنكه بدون را خردهايت پول بودم ايستاده
 شد ظاهر در مقابل در او وقتي.زدم صدا را پانيذ بهراد بجاي و رفتم ساختمان آن سراغ به و كردم ترك را تو خوشحال

 بمن خرد پول كمي شما است ممكن نبود كافي اما كرد خالي را كيفش محبوبه.دارم نياز خرد پول مقداري ميبخشيد:گفتم
 به يكراست كه ديدم و شدم روانه بدنبالش كنجكاويم ارضا براي منهم و شوم ساختمان داخل كرد دعوتم پانيذ.بدهيد
 در پانيذ.متشكرم توماني پنج فقط نه:چي؟گفتم باشد اسكناس اگر پرسيد و امد بيرون پولش كيف با بعد و رفت اتاق

 آنرا من مقابل در اما.آورد بيرون كيفش از را آن و گرفت بخود متعجب اي قيافه كاغذ ديدن با هم او و گشود را كيفش
 سكه سه فقط گفت و گرفت بخود افسرده اي قيافه سكه سه تنها يافتن با.آمد بر توماني پنج جستجوي به و نكرد باز

 .ممنون است كافي:گفتم و دادم نشان خوشحال را خود.دارم

 .باشد داشته او شايد كنم سوال هم بهراد از بدهيد اجازه:گفت

 مطمئن و شدم خارج ساختمان از و گرفتم را ها سكه.افتد مي راه كارم هم سكه سه همين با و نيست احتياجي ديگر:گفتم
 اي روزنامه ها سكه با و رفتم بيرون باغ در از.شده باخبر نامه مفاد از پانيذ نكرده طي آخر تا را ها پله هنوز كه بودم

 به ها بچه.بگيرم نظر زير را كارهايتان شويد متوجه آنكه بدون كردم سعي اينبار و برگشتم باغ به ديگر بار و خريدم
 آغوش در را بهشيد حاليكه در پانيذ و شد خارج باغ از بهراد.بود حكمفرما باغ بر كامل سكوت و بودند رفته مدرسه
 آشپزخانه از شما گفتگوي صداي.زد صدا را تو نام شدن وارد از پيش و آمد ساختمان اين به ساختمان آن از بود گرفته
 مشغول شما از يك هر كه زدم حدس.شد حكمفرما سكوت بعد و شد تبديل نجوا به صدايتان بعد لحظاتي و رسيد بگوشم
 بهرحال.ميدهد خبر ديگري به كيفش در را نامه شدن پيدا دارد نفر دو شما از يكي اينكه يا.است ديگري نامه خواندن
 هر حاال و است افتاده بيرون پرده از راز كه يافتم اطمينان رسيد گوشم به شما دوي هر بلند خنده صداي بعد دقايقي وقتي
 آن به پانيذ با دادي ترجيح تو تصميم اتخاذ براي.بگيريد تصميم ميبايست و ايد شده اشنا ها بچه خواسته با شما دوي

 مطالعه آسوده خيال با را صبح روزنامه و كردم استفاده فرصت اين از من.ببري خود با هم را كاميار و بروي ساختمان
 مدرسه از ها بچه و رسيد راه از كه ظهر.ببينم را نتيجه بعد و كنم صبر بايد مدرسه از ها بچه آمدن تا گفتم بخود و كردم

 عكس هيچ پانيذ نه و تو نه اما.ميكشند را اي حادثه انتظار و نگرانند آنها سه هر كه بودم متوجه من برگشتند خانه به
 شكست اثار و كردند نگاه يكديگر به ناباور ها بچه بطوريكه بود گذشته همچون رفتارتان و نداديد نشان خود از العملي

 .ايستادم گوش به مخفيگاه در باز منهم و شد تشكيل ها بچه شوراي ديگر بار غروب هنگام.شد ظاهر سيمايشان در
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 .انداخته دور است من خط دست ديده وقتي و است نخوانده را نامه اصال مامان كه ميكنم فكر من:گفت خشمگين داريوش

 .اند نديده را نامه و اند نرفته كيفشان سر هنوز هم شايد:گفت بهارمست

 .بكنيم اي ديگه فكر خوبه نبود قبول اينطوري:گفت پانيذ

 ما وقتي كه ديدين.ميكنن آشتي مامانها اونوقت كنيم مريض باباهامونو بايد داد ادامه فكري؟پانيذ چه پرسيد داريوش
 .نميشه كه كنيم؟الكي مريضشان چطوري آخه پرسيد بهارمست!ميشن مهربون ما با مامانهامون و بابا چقدر ميشيم مريض

 كارو همون بود بهتر اونكه مال.بگيم بهم فكرهامونو فردا و كنين فكر هم شما.كنم فكر بايد من گفت داريوش
 !بهتره كنين صبر ميگم من بخونن رو ها نامه فردا تا شايد:گفت بهارمست.ميكنيم

 مدرسه و ميكنه درد مون سينه كه ميگيم دورغكي.ميشيم مريض ما نشدن مريض اونا اگه:گفت قاطع پانيذ
 همون نگم دروغ كه دادم قول منم:گفت داريوش.ندارم دوست هم شربت و ميترسم آمپول از من:گفت بهارمست.نميريم
 .كنيم صبر كه خوبه

 به داشتم و بودم كشيده دراز بسترم توي.رفتند رختخواب به ناراضي آنها سه هر كه ديدم من و شد تموم ها بچه جلسه
 آلوده ها بچه پاك دنياي كه بشه موجب بايد ما خودخواهي آيا پرسيدم خود از و ميكردم فكر آنها نقشه و ها بچه فعاليت

 قلبهايمان دور هر كه هايي كينه تمام كشيديم عشق راه در دو هر كه گذشته رنجهاي تمام!محبوبه كن بشه؟باور تاريك و
 خفه رگلو د را هايشان ناله و ميكنند تحمل ها بچه كه اندوهي و رنج مقابل در نداشتيم را انجامش جرات و پرورانديم

 زجر پانيذ و تو خودسرانه رفتار از آنها سه هر بجاي و نگذاشتم هم بر مژه صبح خود تا انشب من.است هيچ ميكنند
 ترك را باغ بهراد زمان چه تا شدم مترصد شد آغاز روز و دميد صبح هنگاميكه.كردم تقبيح را قلبتان قساوت و كشيدم
 منكه سوال به و شد خارج باغ از مغموم و گرفته اي چهره با چيز همه از بيخبر او.شوم خارج او بهمراه كرد خواهد
 .ندارم ظرفيت اي قطره ديگر كه لبريز آنقدر:چطوري؟گفت پرسيدم

 .ام رسيده انفجار نقطه به ميكنم فكر منكه مثل اي شده تازه خوب چه:گفتم

 ندارد؟ وجود كنيم زندگي راحت بتوانيم تو و من كه جايي اسمان قبه اين در يعني:گفت و آورد لب بر تلخي لبخند

 و بوديم مجرد دو هر آنوقت در تازه بوديم يار بدبختي با شناختيم را خود كه وقتي از ما بزنيم گول را خودمان نبايد:گفتم
 و داريم بعهده هم را ها بچه تبريت مسئوليت بكشيم بدوش را بدبختي بار بايد آنكه ضمن حاال اما.نداشتيم بچه مسئوليت

 .كنند تحمل را ما بايد كه هستند ها بچه ما از تر بدبخت كه بگم بايد باشيم صادق خود با بخواهيم اگر
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 !سپرده بدست دست:گفت ناراضي بهراد

 بزرگ بايد هم ما ها بچه شديم بزرگ زجر با خودمان ما كه همانطور ميكنيم فكر كه همينجاست تو و من اشتباه بله:گفتم
 سر و كردند بتن پاره لباس اند؟كدام چشيده را نداري و فقر مزه ها بچه كجا زجري چه آنهم:گفت تمسخر با بهراد.شوند
 را كمبودها اين حاضرند ها بچه ميكنم فكر كرديم؟من تجربه را ها مزه اين تو و من مگر:گذاشتند؟گفتم زمين شام بي

 خط ته به وتو من از زودتر و بيشتر ها بچه كه بگويم برايت اگر.باشند داشته صميمي و گرم كاشانه و خانه اما كنند تحمل
 تو و من ميكنند ارزو آنها كه رفته پيش آنجا تا كار و است همين حقيقت كه ميگويم من اما نكني باور شايد اند رسيده
 .بگيرند پيش در را مالطفت راه ما با مادرانشان شايد شويم بيمار

 !نيستيم خطاكار ما ميفهمند ها بچه كه است باقي شكرش جاي:گفت

 شوم همراه آنها با ميخواهد دلم.كنند كامل را خود شناخت تا ميزنند محك را ما دارند ها بچه نباش اميدوار هم زياد:گفتم
 كني؟ مريض را خودت پرسيد و كرد نگاهم متعجب بهراد.بروم پيش آنها پابپاي و

 و گرم بستر در تازه نيست كه باغ توي كندن قبر از تر سخت اينكار.ميكنم امتحان است بخش نتيجه كه بدانم اگر:گفتم
 فريب پانيذ مطمئنا اما بخورد گول محبوبه شايد گفت تمسخر به.ميشوم بهرهمند نفر چند پرستاري از و ميخوابم هم نرم

 يا دستت مثال ببيني صدمه ميتواني بگيري درد سينه يا بخوري سرما نيستي مجبور تو:گفتم.ميشود رو من دست و نميخورد
 شود؟ چي كه خب پرسيد.نشوي رفتن راه يه قادر و ببينند ضرب پايت

 .ميشوند مهربان و ندارند را ما بيماري طاقت مادرها كه ميكنند فكر ها بچه:گفتم

 رضايت باغ اين از رفتن به جز پانيذ.كاسه همان كاسه و ميشود اش همان آش آن از بعد اما شايد روز دو يكي:گفت
 و ميكند پيد عينيت او براي دارد تازه گذشته اتفاقات.ميشود نابود و دزديده روح توسط بهشيد كه ميكند فكر او نميدهد

 كنم خريداري اي خانه آن پول با شود راضي محبوبه اگر و بفروشم را پدرم ملك كه اند گرفته تصميم من.راميترساند او
 را اش كودكي خاطرات و خانه نميخواهد و نيست فروش به راضي كه گفته پانيذ به محبوبه اما.نباشد نگران ديگر پانيذ كه
 چه پانيذ و من ببيند كه است منتظر و كند زندگي شما با و بيايد كه گرفته تصميم هم زيبا ديگر طرف از.بدهد دست از

 نكرد؟ صحبت من خود با مورد اين در زيبا عمه چرا:گفتم.ميكنيم

 دارد حق او و نميكند فرقي بهرحال.گفت بهجت عمه و نشنيدم را موضوع اين زيبا عمه خود از من:گفت و كشيد آه بهراد
 صراطي هيچ به ميشناسم من را محبوبه:گفت بهراد.كنيم راضي را محبوبه بايد پس:گفتم.كند زندگي باغ اين در كه

 .نيست مستقيم
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 موضوع؟ كدام:پرسيد.بگذريم اسان نبايد موضوع اين از:گفتم

 را خانه كه شود راضي محبوبه ببيني روحي صدمه بدني صدمه بجاي اگر شايد.وتو من بودن بيمار و ها بچه فكر:گفتم
 چيست؟ منظورت:پرسيد بود نياورده در سر حرفم از كه بهراد.بفروشي

 آسيب ها بچه گرنه و شوي خارج زودتر چه هر كه اند خواسته تو از باغ ساكن ارواح كه كني وانمود بايد تو:گفتم
 ارواح؟نه طرف از آنهم بگويم دروغ يعني پرسيد و كرد نگاه بمن زده زل چشماني با و بود مانده باز بهراد دهان.ميبينند

 .كنم تحريك خود عليه بر را ارواح نميتوانم من است ممكن غير اين

 كني؟ چكار ميخواهي پرسيد. كرد نخواهد قيام من عليه بر روحي هيچ مطمئنم و ميكنم را اينكار من خوب بسيار:گفتم

 كه است درست المثل ضرب اين گفتم بخود شدم جدا بهراد از كه وقتي.ميفهمي برگشتي باغ به وقتي بعدازظهر:گفتم
 و ميكنم كمكش كه بودم گفته بهراد به نينديشيده كار عاقبت به و نكرده فكر من.ميدهد باد بر را سبز سر سرخ زبان
 مرا فهميد وقتي ياشار.نبودم مطمئن زياد هم ارواح طرف از آنكه ضمن بكنم بايد چه ربعدازظهر د كه نميدانستم خود

 و كرد محكم را هشدارش نميكند شوخي روح با عاقلي مرد هيچ اينكه گفتن با و ترساند مرا كار عاقبت از و خواند ديوانه
 بيشتر را ها بچه سكوت و خمودي و بودم داده دست از خوردن غذا به را اشتهايم.كرد خانه روانه متزلزل پاهايي با مرا

 سيماني بلوك روي.بينديشم چاره به آنجا و ببرم پناه باغ گوشه به استراحت و خوراك بجاي دادم ترجيح و كرد افسرده
 گرفته تصميم باغ از گريز سالها از پس چطور و چگونه كه انديشيدم زيبا عمه به كنم پيدا راهي آنكه بدون و بودم نشسته
 و رفته بين از نفرين و طلسم شدن باطل فكر كه آورد بوجود را اميدواري اين ميتوانست زيبا عمه تصميم.شود اينجا ساكن

 وقتي اما.نشدم كنارم در بهراد حضور متوجه و بودم خود عالم در غرق.بگيرد بخود ديگر اي چهره باغ همه اذهان در
 نبايستي و باشد تو با حق شايد هستي؟گفتم نقشه كشيدن حال در پرسيد.آمدم بخود نهاد ام شانه روي را سنگينش دست
 راضي ديگري طور بايد را محبوبه.است همين هم درستش گفت و نشست بلوكها از يكي روي.بياوريم خشم به را ارواح
 .نباشد نتيجه بي شايد اما غلط يا است درست نميدانم داري؟گفت حلي راه تو پرسيدم.كرد

 پرت نردبان روي از ظاهر به تو:گفت و كرد اشاره بود زده تكيه درخت به كه نردباني بكنيم؟به بايد چه خب:پرسيدم
 بايد باغ از كه ميشوي مسر ام كرده پرت نردبان روي از ترا عمد به من كه ميكني وانمود چنين و ميبيني اسيب و ميشوي
 .شود راضي محبوبه انطوري شايد بروم

 مطمئن ميكني فكر چي به داري ميدانم:گفت و داد تكان سر چه؟بهراد آنوقت ديدم آسيب براستي اگر:گفتم و خنديدم
 .است كافي كارمان انجام براي نردبان پله اولين ندارم سوئي نيت و قصد كه باش
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 نميخواستم و داري توجه بهراد و بمن شيشه پشت از كه ديدم ترا هنگان همان در چون.كنيم امتحان گفتم و شدم بلند
 قرار نردبان پله سومين روي را پايم.دارد نگه را آن تا آمد هم بهراد و رفتم باال نردبان از.بدهم دست از را فرصت اين

 خاك بروي نردبان از براستي كنم نگاه بتو آنكه براي من و رسيد ما دوي هر گوش به تو گفتن نه فرياد صداي كه گرفت
 .افتادم باغچه

 از و شدم بيهوش كه كردم وانمود چنين بلكه نكردم باز چشم تنها نه خورده فريب هم بهراد خود كه شدم متوجه وقتي
 دوست بود ام دلگرمي باعث ميسوزاند را دلم كه حال همان در ميخواستي كمك بهراد از كه تو گريان صداي.ام رفته حال

 گريه و داد صداي و شدند جمع دورم ها بچه و پانيذ ات گريه فرياد صداي از.كرد خواهي چه من با تو بدانم كه داشتم
 .برخاست بهوا هم آنها

 من نگذارد كه ميكردي التماس او به تو و كند خارج بيهوشي از مرا داشت سعي ام گونه بر چند ضرباتي با بهراد
 من و انداخت تالش به را همه ببريمش ساختمان به و كنيم كمك بايد اينكه گفتن با و شد مشغول ام معاينه به پانيذ.بميرم
 جواب بهراد از چرا؟و ميكردي تكرار هم سر پشت تو كه ميشنيدم.شدم آورده ساختمان داخل به بهراد كول روي

 .است نداده هول مرا كه ميكرد ياد قسم او و ميخواستي

 كجا من پرسيدم و كردم باز چشم آرام باشم نكرده نگرانتان اين از بيش آنكه براي نشست صورتم بر اب خنكي وقتي
 هستم؟

 .هستيم اينجا همه ما ببين.خودت اتاق توي اينجايي:گفتي و نشست گوشم در تو مهربان صداي

 افتاده؟ اتفاقي چه:پرسيدم

 ميكند؟ درد بدنت از جايي آيا.افتادي زمين به نردبان روي از:گفتي لحن همان با باز تو

 .ديده آسيب پايم ميكنم فكر:گفتم

 آخم صداي كرد لمس را پايم ساق دستش هنگاميكه و پرداخت پايم كعاينه به و كشيد كنار رويم از عجله با را پتو بهراد
 خبر دكتر است خوب نيست متورم ولي باشد برداشته مو پايش استخوان بايد:گفت و كشيد پس را دستش او و شد بلند
 .كنيم

 .شود برداري عكس تا بيمارستان ببريم و كنيم كمك بايد:گفت پانيذ
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 را بهراد دست آمد پيش كه فرصتي در كار اين از شده مانع براي كنيد منتقل بيمارستان به مرا ايد شده مصمم كه ديدم
 .ميكنم بازي نقش دارم كه كردم اش متوجه او انگشتان فشردن با و گرفتم

 فكر به تازه و كشيد اي اسوده نفس ديد لبم بر را لبخند وقتي.ماند حيران دروغ و واقعيت ميان و شد مبهوت اي لحظه او
 .ندارم الزم هم كمك و ميبرم را كامياب خودم من گفت و افتاد خود نقش ايفاي

 .آيم مي شما با خودم من ندارد امكان:گفت خشمگين آوايي با محبوبه

 .خواست چاره خودم از و كرد نگاهم درمانده بهراد

 فردا به را بيمارستان و كردم مقاومت هم پانيذ دلسوزي مقابل در.ميشود خوب خودش پايم نميروم بيمارستان من:گفتم
 پيش ها بچه كه همانطور.كردم تسليم به مجبور را تان همگي ميشود خوب كنم استراحت اگر گفتن با و كردم موكول
 همت مراقبتم به دلسوز پرستار شش پرستار يك بجاي و شد گشوده برويم رافت و مهرباني درهاي بودند كرده بيني

 بطول هفته يك از بيش بيماري دوران.ميكرد منقض را عيشم آميز كنايه و پهلو دو حرفهاي با آنها از كي كهي گماشتند
 برمال را رازم نكنم حاصل بهبودي زودتر چه هر اگر كه كرد تهديد بود شده خسته دادن كولي از كه بهراد و نينجاميد
 به و آمدي اتاق درون به غذا سيني با تو قتي خيالي بيماري شب آخرين در.داد سوق بهبودي بسوي مرا و كرد خواهد
 خواهد شامي آخرين اين كه فهماندم او به سر آوردن فرود با و خريدم بجان را بهراد بار شرر نگاه نشستي كنارم مهرباني

 كامياب راستي: گفت بمن رو و كرد سست پاي كمي اتاق از شدم خارج هنگام او و كرد خواهم تناول بستر در كه بود
 جواب بجاي من چيست؟و جريان پرسيدي تو شد خارج اتاق از بهراد وقتي!كن تعريف محبوبه براي را نردبان جريان
 را اشك آني به كه احساست نازك شيشه به بود تلنگري سوال ميكردي؟اين چه تو آمدم نمي هوش به ديگر اگر پرسيدم

 خواهد چه ساختمان سر بر شود خراب اي خانه ستون اگر:پرسيدي گلو در خفته بغضي با و ميكرد جمع ات ديده در
 آمد؟

 .ميريزد فرو سقف:گفتم

 .ميشدم روان بدنبالت منهم:گفتي

 چنين به هم مردان و نيست زنان به منحصر احساس دارد الزم كردن تكيه براي ستوني به انسان كه احساس اين:گفتم
 ميكني؟ تحملم آيا.كنم تكيه تو به ميخواهم من و نيازمندند ستوني

 !نشوي پرت باش مواظب گفتي خنده و بغض ميان و زدي لبخندي
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 نجات براي تو بنويسم كه دارم دوست آن از پيش اما ميبرم بپايان امروز كردم آغاز روزي كه را سرگذشتي محبوبه آه
 يافتي چون و شدي همراه پانيذ با حوالي همان در نو منزلي يافتن براي و شدي خانه فروش به راضي برادرت دست از من

 .رساندم شما گوش به شود دعوايمان اينكه بدون را حرفهايمان من:گفتم داريوش به.كردي آسوده خيال

 خانه دفتر از.كرديم ياد وفاداري سوگند و بستيم پيوند يكديگر با خورشيد گرماي بهمراه و تابستان روز اولين در ما
 تخليه به پايكوبي و رقص بجاي بناچار و بود رسيده راه از زيبا عمه اثاثيه كاميون بازگشتيم خانه به ياشار و بهراد همراه
 .خوشحالند و شاد ها بچه و مني با من عزيز جان تو ميدانم كه چرا نيستم اندوهگين و غمگين اما.شديم مشغول بار كردن

 پايان

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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